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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy prowadziła postępowanie przygotowawcze nr Ds 338/12 dotyczące 
oszustwa, którego ofiarą padł rolnik Mariusz Z. Dostarczył on firmie skupowej siedem sztuk bydła o wartości 

ponad 27 tysięcy zł, za które firma skupowa mu nie zapłaciła. Lektura uzasadnienia postanowienia o umorze-

niu wskazuje, że prokurator potraktował sprawę bardzo powierzchownie, a kwestię oszustwa zbył jednym 

ogólnikowym i wielce kontrowersyjnym zdaniem, iż w chwili transakcji nic nie wskazywało na to, że kwota 
nie zostanie zapłacona. Jest to argument absurdalny, bowiem istota oszustwa jest taka, że nic na nie nie wska-

zuje. Oszust wprowadza ofiarę w błąd właśnie w taki sposób, że w przekonaniu ofiary nic nie wskazuje na 

oszustwo. Prokurator nie dokonał żadnych ustaleń, w szczególności w odniesieniu do posiadanych przez wła-
ściciela firmy skupowej środków finansowych. Czy właściciel firmy skupowej miał takie środki w chwili 

transakcji? Jeśli miał, to dlaczego nie zapłacił, a jeśli nie miał, to dlaczego kupował żywiec bez gwarancji 

zapłaty? 

Podobne postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Mielcu w sprawie niezapłacenia za pszenicę 
dostarczoną do przedsiębiorstwa „Mal-Pol” (nie znamy sygnatury akt sprawy prokuratorskiej, była to sprawa 

nr RSD 1572/12 Komendy Powiatowej Policji w Mielcu). Tu również bez wnikania w rzeczywistą sytuację 

firmy skupującej, bez ustalenia, czy firma miała w chwili transakcji zdolność płatniczą, postępowanie zostało 
umorzone. 

Zwracamy uwagę Pana Prokuratora Generalnego na te sprawy jako na przykład szerszego zjawiska, bo-

wiem do naszych biur senatorskich trafia wiele spraw rolników bezkarnie oszukiwanych przez firmy skupo-
we. Jest to już plaga społeczna i gospodarcza, a prokuratury zabierają się do tych spraw bardzo niechętnie. 

Zbyt łatwo zbywa się te sprawy odesłaniem do postępowania cywilnego, a przecież ten, kto skupuje płody 

rolne, powinien za nie płacić, a jeśli nie ma środków na zapłatę – nie powinien ich kupować. Za tymi spra-

wami kryją się prawdziwe dramaty oszukanych rolników, którzy wkładają pracę w wyprodukowanie płodów 
rolnych i ponoszą koszty, a potem zostają bez środków do życia, nierzadko z niespłaconymi kredytami, co 

zagraża egzystencji ich rodzin i funkcjonowaniu ich gospodarstw. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zbadał i zweryfikował zasadność umorzenia postępowania we 
wskazanych sprawach z Trzebnicy i z Mielca, a ponadto prosimy o informację, ile w ciągu ostatnich pięciu 

lat (od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej) toczyło się w prokuraturze postępowań o oszustwa polegające na 

niezapłaceniu rolnikom za dostarczone płody rolne. Ile takich spraw zostało wszczętych, ile z nich zostało 
umorzonych, ile skierowano aktów oskarżenia? 

Prosimy też, by wydał Pan jednostkom prokuratury wytyczne nakazujące większą wnikliwość w badaniu 

spraw dotyczących oszustw na szkodę rolników, by zapobiec pochopnemu umarzaniu takich spraw. 
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