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Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zapoznaliœmy siê z postêpowaniem Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie dotycz¹cym przestêpstwa

oszustwa na szkodê pañstwa Stanis³awa i Beaty S., którym dwie firmy nie zap³aci³y za dostarczone tu-
czniki ³¹cznie kwoty ponad 825 tysiêcy z³. Prokuratura nie dopatrzy³a siê w tej sprawie ani oszustwa na
szkodê rolników, ani te¿ przestêpstwa udaremnienia zaspokojenia wierzyciela okreœlonego w art. 300
§2 k.k. Zastanawiaj¹ w tym postanowieniu dwie rzeczy. Po pierwsze, brak zarzutu oszustwa wynika³
st¹d, ¿e prokurator przyj¹³ za wiarygodne twierdzenie przes³uchanych w³aœcicieli firm, i¿ „powodem po-
wstania zad³u¿enia by³y k³opoty finansowe, które powsta³y w wyniku nieuiszczenia im nale¿noœci przez
ich kontrahentów”, jednak z postanowienia nie wynika, czy prawdziwoœæ tego wyjaœnienia zosta³a zba-
dana i potwierdzona. I druga okolicznoœæ – prokurator stan¹³ na stanowisku, ¿e tak d³ugo, jak d³ugo za-
spokojenie wierzyciela jest mo¿liwe, brak jest podstaw do odpowiedzialnoœci karnej z art. 300 §2 k.k.
Zwa¿ywszy, ¿e mo¿liwoœci zaspokojenia wierzyciela istniej¹ zawsze – nie da siê wszak wykluczyæ, ¿e na-
wet ca³kowicie niewyp³acalny d³u¿nik kiedyœ poprawi swoj¹ kondycjê i zaspokoi wierzycieli – podstaw
do odpowiedzialnoœci z art. 300 §2 k.k. nie by³oby nigdy.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem
o zweryfikowanie prawid³owoœci umorzenia œledztwa w tej sprawie Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie
z uwzglêdnieniem podniesionych przez nas w¹tpliwoœci. Prosimy równie¿ o objêcie tego postêpowania
nadzorem s³u¿bowym Prokuratora Generalnego.

Pragniemy zwróciæ uwagê, ¿e zjawisko niep³acenia rolnikom za dostarczone przez nich p³ody rolne
staje siê swoist¹ plag¹ spo³eczn¹ i tragedi¹ dla setek, a nawet tysiêcy rolników, których gospodarstwa
upadaj¹ w³aœnie w wyniku niezap³acenia im za dostarczone produkty. Ze strony prokuratury dostrze-
gamy sk³onnoœæ do bagatelizowania tego rodzaju spraw i szukania pretekstu do ich umarzania.

Prosimy, by Pan Prokurator zintensyfikowa³ dzia³ania prokuratury w tego rodzaju sprawach i po³o¿y³
kres bezkarnoœci oszustów ¿eruj¹cych na krzywdzie rolników.
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