
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Henryka Górskiego,  
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na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do ministra rolnictwa 

i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! 
Prosimy Pana Prokuratora Generalnego o zbadanie sprawy (…) Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazo-

wieckiej. 

Prokuratura wniosła w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która podrobiła podpis swojego ojca 

na wniosku o dopłaty bezpośrednie, ale jej czyn w naszej ocenie nie powodował żadnej szkody. Oskarżona 
podrobiła podpis na wniosku, który jej ojciec mógł sam złożyć. Wniosek dotyczył dopłat bezpośrednich, któ-

re w świetle prawa ojcu oskarżonej przysługiwały. Ojciec oskarżonej akceptował ten podpis i nie wnosił żad-

nych skarg. Nikt nie poniósł szkody materialnej ani moralnej. 
Owszem, jest rzeczą naganną podpisywanie się za inną osobę, ale – powiedzmy sobie szczerze – zwłasz-

cza na wsiach jest dość częste to, że w sytuacjach niekonfliktowych członkowie rodziny podpisują się nawza-

jem za siebie, na przykład przyjmując korespondencję. Jak długo osoba, w imieniu której złożono podpis, 

podpisu tego nie kwestionuje, tak długo sprawa nie jest warta zachodu organów ścigania w myśl zasady, że 
chcącemu nie dzieje się krzywda. 

Tak jest właśnie we wskazanej sprawie rawskiej. Jeden niewinny, nikomu nieszkodzący podpis, a rozpę-

tana została afera, wszczęto poważne postępowanie, zaangażowani zostali świadkowie, biegli, oskarżoną 
czekają prawdopodobnie poważne konsekwencje. Panie Prokuratorze, czy warto było? Czy to nie nadmiar 

formalizmu połączony z deficytem rozsądku? 

Zaś do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierujemy pytanie, czy w takich nieszkodliwych, niekon-
fliktowych przypadkach podpisania wniosku przez inną osobę, gdy osoba podpisana nie czuje się pokrzyw-

dzona, jest sens wnoszenia zawiadomień do prokuratury. Czy to nie jest przerost formy nad treścią? Czy 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie powinna wykazywać więcej rozwagi w kierunku 

wniosków do prokuratury w sprawach, w których ani Skarb Państwa, ani żadna inna osoba nie doznały 
uszczerbku ani szkody? 

Pragniemy przypomnieć, że z odpowiedzi na jedno z naszych wcześniejszych oświadczeń wynika, że 

w latach 2008–2012 ARiMR skierowała do prokuratury ponad osiem tysięcy zawiadomień o przestępstwie, 
większość tych spraw została jednak umorzona. 

Czy nie należałoby, Panie Ministrze, przyhamować nieco tej nadgorliwości agencji w gnębieniu rolników 

i absorbowaniu prokuratury zawiadomieniami o przestępstwie? 
Z góry dziękujemy za zajęcie się sprawą i przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 
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