
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Bobera 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się grupa rolników z województwa kujawsko-pomorskiego po-

szkodowanych w wyniku nagłej niewypłacalności Grupy Producentów (…) Sp. z.o.o. w C., gm. (…). Zwra-

cam się z prośbą o zainteresowanie się sytuacją poszkodowanych oraz rozważenie udzielenia im pomocy. 

GP (…) Sp. z.o.o. w C. powstała w 2006 r. i zajmowała się skupem i przechowywaniem zbóż i rzepaku. 

W 2019 r., wzorem ubiegłych lat, do magazynów spółki odstawione zostały całoroczne plony kilkuset rolni-

ków. Pomimo upływu terminów płatności, dostawcy, poza pojedynczymi przypadkami, nie otrzymali należ-

nej zapłaty. W październiku 2019 r. okazało się, że spółka jest całkowicie niewypłacalna, nie ma środków 

pieniężnych na zapłacenie za odstawione zboże, a z magazynów zniknął dostarczony przez rolników towar. 

Dotyczy to zarówno zboża i rzepaku skupionego, jak i oddanego na przechowanie.  

Należy podkreślić, iż zarząd spółki nie jest w stanie racjonalnie wyjaśnić, co stało się z pieniędzmi oraz 

z towarem. Z końcem października 2019 r. zarząd GP (…) Sp. z o.o. złożył do sądu wniosek o przeprowa-

dzenie postępowania restrukturyzacyjnego wskazanego podmiotu. 5 lutego br. zostało otwarte postępowanie 

układowe Grupy Producentów Rolnych (…) Sp. z o.o., z którego wynika, że zobowiązania spółki wobec 

827 rolników wynoszą ponad 27 milionów zł. Jednocześnie spółka zalega 5,6 miliona dostawcom środków 

ochrony roślin, nawozów i nasion, a jej zadłużenie krótkoterminowe wobec banków wynosi blisko 

6 milionów zł. Propozycje układowe zakładają redukcję zadłużenia zarówno wobec rolników wierzycieli, jak 

i pozostałych podmiotów.  

Propozycje układowe wobec rolników przewidują podział wierzycieli na cztery grupy. Grupa I 

(200 wierzycieli na łączną sumę 101 tysięcy 969 zł) posiadająca wierzytelności do wysokości 2 tysięcy zł 

zaspokojona ma być w całości w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji sądu o zatwierdzeniu 

układu. Grupa II (247 wierzycieli na kwotę 1 miliona 338 tysięcy 980 zł) mająca wierzytelności w przedziale 

od 2 tysięcy do 10 tysięcy zł ma zostać spłacona w całości (bez należnych odsetek) w terminie 90 dni po 

uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. Grupa III to 364 wierzycieli na łączną 

kwotę 13 milionów 472 tysięcy 685 zł z wierzytelnościami w przedziale od 10 tysięcy do 200 tysięcy zł. 

W przypadku tych rolników wierzycieli proponuje się redukcję długu o 40%, spłata następowałaby 

w 10 ratach, a ich wysokość byłaby zależna od wielkości zysku generowanego przez spółkę. Propozycje 

układowe dla grupy IV, obejmującej 15 wierzycieli z wierzytelnościami powyżej 200 tysięcy zł na łączną 

kwotę 9 milionów 670 tysięcy zł, zakładają redukcję wierzytelności o 40%, przy czym połowa zredukowane-

go długu zamieniona zostanie na akcje, zaś pozostała kwota ma zostać spłacona do końca marca 2021 r. 

Znamienne jest, iż w dokumentacji finansowej składanej do sądu rejestrowego za ubiegłe lata spółka nie 

wykazywała strat, a kwestia niewypłacalności pojawiła się niespodziewanie dopiero w drugim półroczu 

2019 r. Świadczyć to może o nierzetelnym prowadzeniu rachunkowości spółki. Wiadome jest, że prezes za-

rządu spółki (…) i jego rodzina prowadzą równolegle na własny rachunek szereg innych działalności 

w sektorze rolnym, takich jak prowadzenie dużego gospodarstwa rolnego oraz świadczenie usług rolniczych 

i transportowych. Działalności te się zazębiają, istnieje zatem podejrzenie wypływu środków finansowych ze 

spółki (…) na finansowanie tych działalności prywatnych. W związku z przedstawionym stanem faktycznym 

nasuwa się nieodparte podejrzenie, że przyczyny raptownej niewypłacalności spółki (…) mogą mieć podłoże 

kryminalne. W grę może wchodzić w szczególności popełnienie przestępstwa przez osoby zarządzające spół-

ką i kierujące jej działalnością. 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku, realizując swoje zadania statutowe oraz zobowiązania 

przyjęte wobec rolników, podjęła szereg działań wspierających rolników wierzycieli Grupy Producentów 

(…) Sp. z o.o., m.in. poprzez otoczenie pomocą prawną poszkodowanych, dzięki czemu wystosowali oni do 

prokuratury zarówno indywidualne, jak i zbiorowe zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 

Ponadto podczas spotkania zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku 

28 lutego br. szczegółowo poinformowano rolników wierzycieli o propozycjach zawartych we wniosku re-

strukturyzacyjnym złożonym przez dłużnika, a także podjęto działania zmierzające do utworzenia stowarzy-



szenia poszkodowanych przez spółkę (…). Ponadto Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolni-

czej za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych zwróciło się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa w obrocie produktami rolno-spożywczymi, który stanowiłby 

gwarancję wypłacalności transakcji w obrocie płodami rolnymi i działałby na zasadzie asekuracji, podobnie 

jak fundusze gwarancyjne istniejące w bankowości, oraz o zakup nieruchomości rolnej zespołu silosów zbo-

żowych zlokalizowanych w R., będących własnością jednej z córek dłużnika. Uzyskane z tej transakcji środki 

finansowe mogłyby posłużyć jako spłata zobowiązań wobec części wierzycieli. 

Obecna sytuacja poszkodowanych rolników wierzycieli jest dramatyczna. Wielu z nich straciło swój jedy-

ny całoroczny dochód rolniczy i obecnie pozostają bez środków do życia. Brak środków na zakup zasiewu 

i nieuchronna wizja bankructwa powodują, że wielu poszkodowanych rolników zostanie zmuszonych do 

sprzedaży swoich gospodarstw. W pomoc rolnikom znajdującym się w ciężkiej sytuacji z powodu niewypła-

calności spółki (…) włącza się szereg instytucji i organizacji, a także samorządy lokalne, jednakże działania 

te są niewystarczające. Biorąc pod uwagę olbrzymią skalę problemu, zasadna wydaje się interwencja i pomoc 

wierzycielom na szczeblu rządowym, a także podjęcie działań systemowych zmierzających do zapobieżenia 

lub zminimalizowania negatywnych skutków tego rodzaju sytuacji. 

Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź na następujące pyta-

nia. 

1. Jakie działania podjęło lub zamierza podjąć ministerstwo na rzecz pomocy poszkodowanym rolnikom? 

2. Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do zmian przepisów prawa celem utworzenia Funduszu 

Ochrony Rolnictwa w obrocie produktami rolno-spożywczymi? 

3. Czy planowany jest zakup nieruchomości rolnej opisanej w piśmie Walnego Zgromadzenia Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku? 

Ryszard Bober 
 


