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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Media informują o wyroku wydanym przez sąd rejonowy w Skarżysku, skazującym przedsiębiorcę Grze-

gorza D. na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz 

25 tysięcy zł grzywny za przestępstwo polegające na wystawieniu fałszywych faktur na kwotę 6,6 miliona zł 

i wyłudzeniu w ten sposób podatku VAT na kwotę ponad 1,4 miliona zł. Oskarżony prywatnie jest mężem 

posłanki rządzącej w Polsce Platformy Obywatelskiej, co oczywiście nie miało wpływu na wyrok. 

Wiemy, że sąd jest niezawisły, a prokuratura niezależna i w zasadzie powinno się przyjąć ten wyrok z po-

chyleniem głowy, nie zadając żadnych pytań. Jednakże wyborcy na spotkaniach stawiają pytania, których 

sami nie mogą zadać ani sędziom, ani prokuratorom, ani nawet Panu, bo jest Pan dla ludzi niedostępny. Otóż 

ludzie pytają, jak to jest w Polsce z tą równością wobec prawa. Chory, niepełnosprawny chłopak, o poziomie 

umysłowym trzylatka, za kradzież złomu wartości kilkuset złotych siedział ponad rok w więzieniu i wyszedł 

dopiero po ułaskawieniu go przez prezydenta RP (chodzi o znaną medialnie sprawę Radosława A.). Ludzie 

pamiętają także drastyczną historię chłopaka, który znalazł się w więzieniu za kradzież batonika za 95 gr i 

wyszedł dzięki temu, że litościwy dyrektor więzienia zapłacił za niego grzywnę (co skądinąd przysporzyło 

dyrektorowi kłopotów prawnych). Tymczasem oszust i złodziej, w pełni sprawny, a nawet – jak dowodzi 

czyn – nadzwyczaj sprawny, umysłowo, za wyłudzenie kwoty 1,4 miliona zł zostaje skazany na karę w za-

wieszeniu. Ludzie mówią, że w Polsce jak kraść, to miliony, wtedy na pewno się nie siedzi. Wyrok w sprawie 

Grzegorza D. zdaje się potwierdzać tę niepisaną zasadę. 

Chcemy zapytać Pana Prokuratora Generalnego – i przekazać wyborcom Pańską odpowiedź – czy jako 

Prokurator Generalny akceptuje Pan wyrok skazujący na karę w zawieszeniu i zaledwie 25 tysięcy zł grzyw-

ny sprawcę wyłudzenia majątku publicznego na kwotę ponad 1,4 miliona zł. Czy prokuratura będzie ten wy-

rok skarżyć, czy też uznała, że sprawiedliwości stało się zadość? 

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia. 
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