
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do prezes Sądu Rejonowe-

go w Mrągowie Bożeny Wieczorkiewicz 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Prezes! 

W 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie wydała dwa postanowienia zatwierdzone przez Pro-

kuraturę Rejonową w Mrągowie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie oszustwa oraz niedopełnienia 

przez pracowników Oddziału PKO BP SA w Mrągowie obowiązków wynikających z umowy kredytowej na 

szkodę pani Anny W. W piśmie z dnia 31 stycznia 2011 r. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie jednoznacznie 

stwierdziła, że zakończenie owych postępowań w formie odmowy wszczęcia postępowania przygotowaw-

czego było przedwczesne. Jednocześnie zwrócono się do prokuratora rejonowego w Mrągowie o niezwłoczne 

podjęcie na nowo postępowań sprawdzających oraz połączenie ich w jedno postępowanie przygotowawcze. 

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Prokuratura Rejonowa zatwierdziła postanowienie o umorzeniu dochodzenia, z 

tym że toczyło się ono jedynie o czyn z art. 286 §1 k.k. Nie dostosowano się zatem do żądań Prokuratury 

Okręgowej, która nakazała prowadzenie postępowania w sprawie o oszustwo, ale także o niedopełnienie  

obowiązków. 

W związku z tym proszę potraktować niniejsze oświadczenie jako zawiadomienie o możliwości popełnie-

nia przestępstwa niedopełnienia w okresie od 31 marca do 20 lipca 2010 r. przez pracowników Oddziału 

PKO BP SA w Mrągowie obowiązków wynikających z umowy kredytowej poprzez bezprawne zablokowanie 

III transzy kredytu inwestycyjnego na szkodę pani Anny W., skutkiem czego powstały zaległości w jego 

spłacie oraz trudności w realizacji inwestycji, na którą ów kredyt pierwotnie przeznaczono.  

Proszę również o włączenie do materiału dowodowego wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez 

BP SA, który znajduje się – jak twierdzi poszkodowana – w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Mrągowie, 

oraz dokładne sprawdzenie, czy komendanta KPP w Mrągowie łączą więzy rodzinne z dyrektorem oddziału 

wymienionego banku. 

Szanowna Pani Prezes! 

Proszę o natychmiastowe wstrzymanie licytacji nieruchomości położonej w miejscowości K., będącej 

własnością pani W., ze względu na złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do pro-

kuratora generalnego w celu wyjaśnienia między innymi tego, czy przedmiotowe zobowiązanie nie powstało 

jedynie na skutek popełnienia przestępstwa. 

Z wyrazami szacunku 

Grzegorz Wojciechowski 

 




