
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
W dniu 20 września bieżącego roku, na 39. posiedzeniu Senatu RP, wraz z senatorami Grzegorzem 

Wojciechowskim, Bogdanem Pękiem i Zdzisławem Pupą zwracałem się do Pana Prokuratora w sprawie 

sprowadzenia do Polski transportu chorych warchlaków z Holandii i tym samym zasadnego podejrzenia 
prawdopodobnego sfałszowania świadectwa weterynaryjnego dopuszczającego ten transport (sprawa cywilna 

I.C.322/11, w której przedmiotem sporu są rozliczenia za dostawę z 2010 r. partii czterystu warchlaków z 

Holandii do gospodarstwa pani Genowefy A.). 
Postanowiłem zwrócić się ponownie do Pana Prokuratora w tej sprawie, bowiem do mojego biura 

zgłaszają się kolejni rolnicy poszkodowani przez spółkę PORK Handel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Deotymy 52 (do 8 lipca 2013 r. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dolnej 16), podnosząc istotną 

kwestię, że spółka wyzbywa się majątku, na co wskazuje przepisanie udziałów na osobę, która nie posiada 

żadnego majątku, a może być właścicielem lub prezesem wielu spółek będących w podobnej sytuacji. 
Ponadto zasadne wątpliwości co do intencji spółki potwierdza fakt, że wobec nowego prezesa (właściciela) 

spółki Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 

i naprawczych postanowieniem z dnia 26 listopada 2010 r. orzekł zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta w spółce 

handlowej, fundacji, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni lub stowarzyszeniu na okres pięciu lat. 
Prosimy zatem o informacje, czy są prowadzone przez prokuraturę jakiekolwiek postępowania dotyczące 

tej spółki lub innych spółek, których właścicielem lub osobą zarządzającą jest obecny właściciel spółki 

PORK Handel sp. z o.o. Jerzy Jan Rowicki. 
Panie Prokuratorze, prosimy o wnikliwe zweryfikowanie podanych informacji. Sprawa wydaje się bardzo 

poważna, gdyż dopuszczenie na terytorium Polski transportów chorych zwierząt stwarza zagrożenie dla 

zdrowia zwierząt i ludzi. Warto przeanalizować okoliczności tej sprawy. Prosimy, by prokuratura zbadała je 

pod kątem tego, czy nie doszło tu do popełnienia szeregu przestępstw. 

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 




