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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Zg³osi³ siê do mnie wyborca z proœb¹ o pomoc. Jest przedsiêbiorc¹. Nawi¹za³ wspó³pracê ze spó³k¹

utworzon¹ przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Zainwestowa³ w tê wspó³pracê. Finansowa³
z w³asnych œrodków roboty wykonywane na zlecenie tej spó³ki, licz¹c na wynagrodzenie po zakoñczeniu
prac. Jego uwadze umkn¹³ moment, w którym ze spó³ki zniknêli cz³onkowie zarz¹du z jej maj¹tkiem.
Zainteresowany pozosta³ z nale¿noœciami, których egzekucja jest niemo¿liwa. W³adze miejskie z przy-
kroœci¹ przyznaj¹ siê do b³êdów personalnych pope³nianych w czasie tworzenia tej spó³ki, lecz win¹ ob-
ci¹¿aj¹ polityków lokalnych poprzednich kadencji.

Pozornie sytuacja jest klarowna. Spó³ka nie odpowiada za zobowi¹zania samorz¹du, samorz¹d nie
odpowiada za zobowi¹zania spó³ki. Za nie odpowiada w ustalonym prawem zakresie zarz¹d spó³ki. Brak
maj¹tku w spó³ce uniemo¿liwia sp³atê zobowi¹zañ spó³ki. Wierzyciel ponosi skutki tego, ¿e nie zoriento-
wa³ siê, ¿e d³u¿nik stawa³ siê niewyp³acalny.

Tak to wygl¹da od strony formalnej. Z drugiej strony, prywatny przedsiêbiorca nawi¹za³ wspó³pracê,
w sensie kapita³owym, z podmiotem publicznym, a wiêc, jak siê wydaje, szczególnie godnym zaufania.
I zawiód³ siê na tej wspó³pracy.

W zwi¹zku z tym jest pytanie, czy to jest dla pañstwa polskiego korzystne? Czy z perspektywy nasze-
go pañstwa jest do przyjêcia to, ¿e prawo dopuszcza do takich sytuacji, w których wejœcie w relacje biz-
nesowe z podmiotem publicznym mo¿e w perspektywie wi¹zaæ siê z poczuciem krzywdy spowodowanym
oszustwem ze strony jego w³adz?

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e sytuacja, w której znalaz³ siê mój wyborca przedsiêbiorca, zosta³a zde-
terminowana przez prawo obowi¹zuj¹ce w przesz³oœci i w zwi¹zku z tym jej nie zmienimy. Powstaje jed-
nak, Panie Ministrze, pytanie, czy nie nale¿y zmieniæ tego prawa tak, aby uniemo¿liwiæ takie sytuacje
w przysz³oœci oraz zaspokoiæ s³uszne roszczenia poszkodowanych w przesz³oœci. Przecie¿ nieraz w dys-
kusjach o zadoœæuczynieniu niew¹tpliwym krzywdom siêgamy jeszcze dalej w przesz³oœæ.

Proszê o informacjê o stanowisku Pana Ministra w tej sprawie.

Stanis³aw Gorczyca




