
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Bolesława Piechę, Grzegorza Wojciechowskiego  

i Jana Marię Jackowskiego 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-

telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! 

Zwracamy się o zbadanie bulwersującej sprawy pani Heleny Fleszar, zamieszkałej w Rybniku, współwła-

ścicielki spółki jawnej „Techdom”. W dniu 20 marca 2001 r. spółka ta zawarła umowę o współpracy z „Gil-

lette Poland” SA w Warszawie, zgodnie z którą spółka „Gillette” zobowiązała się dostarczać towary spółce 

„Techdom”. W dniu 28 marca 2001 r. firma „Gillette” dostarczyła towar o wartości 84 609,77 zł wraz z fak-

turą – towar, który nigdy nie był zamówiony przez spółkę „Techdom”. W związku z czym pani Fleszar za-

kwestionowała tę dostawę, a po negocjacjach ustaliła, że dostarczony towar pozostanie w jej magazynie do 

czasu wymagalności faktury, zaś po upływie tego terminu towar niesprzedany zostanie odebrany przez do-

stawcę. W związku z powyższym w dniu 11 maja 2001 r. pani Fleszar zażądała od spółki „Gillette” wysta-

wienia faktury korygującej za towar niesprzedany lub wyrażenia pisemnej zgody na zapłatę po jego sprzeda-

ży z odstąpieniem od naliczenia odsetek. I od tego momentu rozpoczął się dramat pani Fleszar, który dopro-

wadził do upadku jej firmy i do tragedii. 

W obszernej dokumentacji oraz w licznych postępowaniach sądowych z powództwa koncernu „Gillette”, 

a obecnie Procter&Gamble, przeciwko pani Fleszar wysoce zastanawiające jest działanie wymiaru sprawie-

dliwości, a dokładnie fakt, że sądy wydają różne wyroki w tej samej sprawie (procesy w latach 2002/2003 

i 2004/2005) – chodziło o to samo roszczenie, związane z towarem z niezamówionej dostawy. W tej sprawie 

zastanawiające jest to, że skoro pierwsze dwa wyroki Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2002 r. i Sądu Apela-

cyjnego w Katowicach z 2003 r. były pozytywne dla spółki „Techdom”, to jakie czynniki zadziałały, iż drugi 

wyrok wydany w tej samej sprawie przez tego samego sędziego jest diametralnie inny, mimo tych samych 

materiałów dowodowych, a ponadto nosi znamiona przestępstwa zmuszania do wydania towaru bez faktury, 

karania pani Fleszar grzywnami i więzieniem. 

Zatem zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o rozważenie, czy działania przeciwko 

pani Fleszar nie mają charakteru zmuszania do popełnienia przestępstwa podatkowego. 

Także uwadze Pani Rzecznik polecam sprawę pani Fleszar, a dokładnie dwa jej aspekty: 

1. W polskim kodeksie postępowania cywilnego jest art. 379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno 

dwa razy sądzić tej samej sprawy, gdyż wówczas postępowanie sądowe jest nieważne – a w tym przypadku 

mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją; 

2. Nie dość, że sądy wydają różne prawomocne wyroki w tej samej sprawie, to Sąd Okręgowy w Gliwi-

cach, nie wiadomo z jakich powodów, odmawia pani Fleszar dostępu do materiału dowodowego – pisma 

i wnioski pani Fleszar, zarówno do prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, jak i do prezesa Sądu Apelacyj-

nego w Katowicach (np. skarga z 16 maja 2005 r., pismo z 26 czerwca br. oraz ponaglenie z 5 lipca br.) po-

zostają bez odpowiedzi. 

W sprawie tej możemy mieć do czynienia z bardzo poważną krzywdą i niesprawiedliwością, dlatego jesz-

cze raz ponawiamy apel o wnikliwe przejrzenie tej sprawy i rozważenie odpowiednich środków prawnych. 

Postępowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości pozostawia nieodparte wrażenie niesamowitego ba-

łaganu lub, co gorsza, świadomej dezinformacji mającej na celu ukrycie własnej niekompetencji. 

Z wyrazami szacunku 

Bolesław Piecha 

Grzegorz Wojciechowski 

Jan Maria Jackowski 




