
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Po zapoznaniu się ze sprawą pana Krzysztofa Zająca, wójta gminy Władysławów, zwracam się z prośbą 

o zainteresowanie się przedmiotową sprawą. 

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Turku, II Wydział Karny, uznał pana Krzysztofa 

Zająca za winnego zarzucanego mu czynu, to jest przestępstwa z art. 231 §1 k.k. Wójt gminy Władysławów, 

nie mając umocowania do weryfikacji oświadczeń majątkowych składanych przez radnych, powołując się na 

przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określone w art. 24h ust. 1 pkt 1 i ust. 6, 

wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Inspektoratu w Turku z wnioskiem z dnia 2 lipca 2012 r. 

o udzielenie informacji, czy radny tej gminy Józef Szustakowski został zgłoszony do ubezpieczenia społecz-

nego w firmie Grażyny Szustakowskiej, a następnie tę informację udostępnił radnym, którzy załączyli ją do 

zawiadomienia o przestępstwie z dnia 6 września 2012 r. skierowanym do Prokuratury Okręgowej w Koni-

nie. 

Podkreślenia wymaga tu przede wszystkim to, iż w zaistniałym stanie faktycznym doszło do kuriozalnej 

sytuacji, w której osoba, w tym przypadku wójt gminy Władysławów, stojąca na straży praworządności, kie-

rująca się dobrem gminy i podejmująca w tym zakresie stosowne działania, ostatecznie sama zostaje uznana 

za winną zarzucanego jej później czynu. 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że sam fakt wystąpienia przez wójta do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych z wnioskiem dotyczącym pana Józefa Szustakowskiego, radnego tejże gminy, związany był 

z weryfikacją oświadczenia majątkowego przez przewodniczącego Rady Gminy, m.in. w związku z podej-

rzeniami o nieprawidłowym prowadzeniu działalności zarobkowej związanej z pośrednictwem pieniężnym. 

Ostatecznie jednak, jeśli rzeczywiście zachodziły przesłanki co do braku uprawnień wójta w tym zakresie, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien udzielić odpowiedzi odmawiającej wskazania informacji, czy 

dana osoba podlega, czy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu. Ostatecznie bowiem doszło niejako do 

przeniesienia odpowiedzialności za błędne decyzje ZUS na pana Krzysztofa Zająca. 

Nie bez znaczenia pozostaje w tym przypadku fakt niskiej szkodliwości czynu. Nietrafne wydaje się bo-

wiem wywodzenie przez sąd wysokiej szkodliwości czynu jedynie w związku z piastowaniem przez pana 

Krzysztofa Zająca urzędu wójta. 

Nadmienić należy także, iż pan Krzysztof Zając od kilkunastu lat pełni funkcję wójta gminy Władysła-

wów i cieszy się dużym zaufaniem społecznym, czego potwierdzeniem są chociażby ostatnie wyniki wybo-

rów i objęcie przez niego wspomnianego urzędu po raz czwarty. 

Po zapoznaniu się z materiałami postępowania można powiedzieć, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy 

budzi także uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności działań podjętych przez Prokuraturę 

Rejonową w Turku. Dotyczy to zarówno przedmiotowej sprawy, jak i czynności podjętych w związku ze 

wspomnianym zawiadomieniem radnych z dnia 6 września 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Turku w dniu 

18 października 2012 r. wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, iż czynu 

nie popełniono. 

W związku z przedstawionymi faktami zwracam się do Pana Prokuratora z prośbą, którą wyraziłem na 

wstępie. 

Grzegorz Wojciechowski 




