
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Łyczaka 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział 

Gospodarczy ogłosił upadłość (…) Spółka z o.o., z siedzibą w Ż. (…), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (…), NIP (…), REGON (…). Głównym przedmiotem 

działalności spółki był ubój drobiu pozyskiwanego od licznej grupy hodowców drobiu. Spółka zawierała wiele 

umów na dostawę drobiu rzeźnego. 

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie upadłości ubojni drobiu. Ponadto 

w sprawę wyłudzenia dostaw kurcząt do ubojni drobiu włączył się Departament ds. Przedsiębiorczości 

Gospodarczej Prokuratury Krajowej.  

Według hodowców drobiu, którzy dokonali dostaw na rzecz spółki, jej działania niewątpliwie były 

nakierowane na pokrzywdzenie dostawców, a sytuacja finansowa spółki nie pozwalała na uregulowanie 

bieżących należności. Pomimo tego do dnia złożenia wniosku o upadłość osoby działające w imieniu spółki 

zapewniały, że wszystkie należności zostaną uregulowane. Również zarząd nie informował o zaistniałych 

problemach finansowych, stwierdzając, że są to tylko przejściowe kłopoty. 

O możliwości popełnienia przestępstwa i świadomego działania zarządu spółki świadczą okoliczności,  

w jakich doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pomimo zapewnień o przejściowych kłopotach 

finansowych zakup drobiu rzeźnego miał miejsce jeszcze 21 kwietnia 2016 r., czyli w dniu, gdy wniosek  

o ogłoszenie upadłości był już sporządzony, co niewątpliwie świadczy o dokonaniu oceny sytuacji 

przedsiębiorstwa na co najmniej kilka tygodni przed ogłoszeniem upadłości. Nie jest bowiem możliwe, aby 

zarząd spółki dowiedział się o stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w dniu jego 

sporządzania. 

Wyliczona przez wierzycieli kwota należności wynosi około 20 milionów zł (nie licząc należności 

publicznoprawnych). Tym samym proces pogłębiania zadłużenia spółki był długofalowy i narastał z biegiem 

czasu, co nie mogło odbywać się bez wiedzy i zgody zarządu. Spółka nie podjęła nawet próby dokonania 

spłaty zaległych zobowiązań, a jednocześnie pogłębiała swoją niewypłacalność poprzez skup drobiu, mając 

świadomość swojej sytuacji finansowej. Działanie takie pozwala na stwierdzenie, że działania spółki miały na 

celu oszukanie dostawców i wyprowadzenie majątku ze spółki z pokrzywdzeniem wierzycieli. Ze względu na 

fakt, że czynione kroki były zatajane wobec wierzycieli i dostawców, działanie takie musiało mieć charakter 

przemyślany. 

Wobec tego istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa określonego  

w art. 286 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553, ze zm.), albowiem 

hodowcy drobiu zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, oraz w art. 586 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), gdyż 

przytoczone wyżej okoliczności uzasadniają postawienie tezy, że wniosek o ogłoszenie upadłości przez zarząd 

spółki nie został złożony w terminie określonym przepisami prawa. 

Według hodowców, którzy zostali pokrzywdzeni, majątek spółki został z niej wyprowadzony, pieniądze 

należne wierzycielom zostały rozdysponowane na rzecz innych spółek oraz posłużyły do zakupu licznych 

nieruchomości położonych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nawet dokonane przez sąd zabezpieczenie 

majątku spółki z urzędu na skutek złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie skuteczne, albowiem 

ze względu na przypuszczalne wyprowadzenie majątku w postaci środków pieniężnych w spółce pozostanie 

jedynie majątek trwały, który z całą pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli. 

Sytuacja, w której na skutek nierzetelnego, w szczególności niezgodnego z prawem, działania jednego  

z podmiotów obrotu gospodarczego może dojść do likwidacji lub ogłoszenia upadłości jego kontrahentów 

(wielu hodowców na skutek poniesionej straty może podjąć decyzję lub być zmuszonych do zaprzestania 

prowadzenia hodowli), jest oczywiście niepożądana. Podmiotom takim powinien być wysłany wyraźny 

sygnał, że organy państwa nie pozostaną obojętne i zaangażują się w wyjaśnienie okoliczności niniejszej 



sprawy oraz przyczynią się do odzyskania należności na rzecz wierzycieli, którzy prowadzą swoje hodowle  

w sposób rzetelny i z korzyścią dla rozwoju gospodarki. Straty poszczególnych hodowców sięgają często 

kilkuset tysięcy złotych. Często będą to straty, które nigdy nie zostaną odrobione. 

Ze względu na szczególne okoliczności, w jakich doszło do ogłoszenia upadłości spółki, oczekuję od Pana 

Ministra podjęcia stosowanych działań, które w maksymalny przewidziany prawem sposób mogą przyczynić 

się do usprawniania działania organów postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie. Tylko bardzo 

szybka reakcja organów ścigania pozwoli na zabezpieczenie majątku spółki oraz prywatnych majątków 

członków zarządu oraz innych osób działających w imieniu spółki, z których to majątków w przyszłości 

będzie możliwe naprawienie szkody wyrządzonej hodowcom, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczony do 

ubojni drób. Ponadto działania organów powinny zostać nakierowane na ustalenie majątku, który nie został 

bezpośrednio zakupiony przez osoby działające w imieniu spółki, lecz na rzecz innych osób w celu 

pokrzywdzenia wierzycieli. Działania te leżą nie tylko w interesie hodowców i ich rodzin, ale również  

w interesie Skarbu Państwa. Stąd też tak istotne jest zaangażowanie się Pana Ministra w szczegółowe zbadanie 

sprawy i uzyskanie informacji o przebiegu podejmowanych czynności przez organy postępowania 

przygotowawczego. 

Dodatkowo zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy planowane są prace mające na celu ochronę 

wierzycieli przed nieuczciwymi kontrahentami, w szczególności zaostrzenie kar za przestępstwa gospodarcze 

oraz dożywotni zakaz prowadzenia działalności lub pełnienia funkcji w zarządzie spółek w przypadku osób, 

które umyślnie działały na szkodę wierzycieli. 

Z poważaniem 

Józef Łyczak 

 


