
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie do mojego biura zgłosił się pan G. W., prosząc o pomoc w imieniu swoich rodziców 

oszukanych przez dwie firmy. 

Rodzice pana G., J. i S. W., od 1991 r. prowadzili ubojnię zwierząt w N. W 2007 r. dostarczali półtusze 

wieprzowe do jednej z firm – (…) z miejscowości (…). Jak wynika z informacji, firma (…) nie posiadała 

żadnego majątku, a masarnia, w której prowadziła produkcję, była wynajęta od niejakiego pana T. Jak się  

w późniejszym czasie okazało, firma z założenia miała na celu początkowe zdobycie zaufania niczego 

niepodejrzewających dostawców towarów, w tym przypadku państwa W., od których wyłudziła towar  

w wartości 430 tysięcy zł. Sprawcą tej sytuacji był D. A., który sterował całym procederem. Zobowiązał się 

nawet do spłaty tej kwoty pokrzywdzonym w ratach, jednakże okazało się, że nie jest D. A. (słupem), lecz  

M. B. Po wyłudzeniu pieniędzy sprawcy wrócili w swoje strony, do K., i założyli (…) Sp. z o. o, nie ponosząc 

żadnych konsekwencji swoich przestępstw. 

Druga firma, która w 2001 r. oszukała państwa W. na kwotę 1 miliona 680 tysięcy zł, to firma (…) z N. 

(…). Po wyprowadzeniu pieniędzy właściciele rozpisali swoje prywatne majątki i zlikwidowali interes, czując 

się zupełnie bezkarnie. Zakład przetwórstwa mięsnego (…) nic sobie nie robi z postanowień sądu i nakazów 

zapłaty i do dnia dzisiejszego nie zapłacił nakazanej kwoty. 

Obecnie synowie państwa W. próbują odbudować firmę rodziców oraz dobre imię. Rodzina zawsze 

kierowała się uczciwością wobec innych i chęcią pomocy, dlatego też chciałaby wspomóc kraj, stwarzając 

miejsca pracy dla 30 osób. Zmuszeni byli sprzedać część majątku, by spłacić zobowiązania komornicze, gdyż 

stali się ofiarami oszustów, w związku z czym sytuacja jest dla nich bardzo ciężka, a plany te niemożliwe do 

zrealizowania. 

Ze względu na działania naszego rządu, jego dążenie do przywrócenia sprawiedliwości oraz do karania 

oszustów i rzeczywistych organizatorów przestępstw przy jednoczesnej ochronie uczciwych przedsiębiorców  

i bezbronnych osób, które są ofiarami, pan G. wierzy, że w Prawie i Sprawiedliwości pozostała ostatnia 

nadzieja i oczekuje pomocy w tej sprawie.  

W związku z tym jako senator RP jestem zobowiązany prosić o zbadanie tej sprawy i podjęcie 

odpowiednich działań. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 

 


