
Mielec, 21 kwietnia 2015 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z nierzetelnym, psującym wizerunek Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu 

artykułem w wydaniu gazety Korso w dniu 21 kwietnia składam następujące wyjaśnienia: 

1. Tytuł na stronie tytułowej jest naruszeniem dóbr osoby prawnej Agencja Rozwoju 

Regionalnego MARR SA poprzez manipulację zastrzeżonym znakiem MARR i pejoratywne 

zinterpretowanie go „Mielecka Afera Rozwoju Regionalnego” co w sposób oczywisty narusza 

dobre imię spółki, która szczyci się wieloma osiągnięciami na rzecz rozwoju powiatu 

mieleckiego i województwa podkarpackiego mierzonego zrealizowanymi projektami na 

kwotę ponad 1 miliarda złotych obsługując w okresie 2000-2004 ponad 8000 klientów.  

2. Zarzuty dotyczą prowadzenia Punktu Konsultacyjno-doradczego (PKD) w latach 2001-2004, w 

którym konsultanci udzielili bezpłatne usługi informacyjno-doradcze dla ponad 820 klientów. 

MARR SA poniosła koszty świadcząc te usługi w wysokości ponad 250 tys. Zł.  a 

dofinansowanie z PARP w Warszawie wyniosło ok. 120 tys. Zł.  

3. Tytuł na stronie 4  tego wydania Korso po raz wtóry narusza dobre imię spółki zapisem: 

„Prawomocne wyroki w sprawie MARR-u”. Sprawa 11 lat nie toczyła się przeciwko MARR 

tylko 10 osobom fizycznym. 

4. W sprawie nie zostało skazanych 11 pracowników jak pisze redaktor „pd” tylko 4 i zarzutów 

nie mają „ponad 200” tylko np. w moim przypadku są to 3 zarzuty, a w sumie wobec 

wszystkich skazanych jest ich 12. 

5. Nie wiem skąd redaktor „pd” ma informację, że „uzasadnienie wyroku liczy kilkadziesiąt 

stron” jak tego uzasadnienia jeszcze nikt nie widział. Uzasadnienie ustne sędziego 

sprawozdawcy koncentrowało się na: krytyce wyroku sądu rejonowego i odrzuceniu jego 

wszystkich zarzutów z art. 270 i art.271; przypisanie Zarządowi szczególnej 

odpowiedzialności, że składał do PARP noty obciążeniowe za prowadzenie PKD; że w swojej 

mowie końcowej koloryzuję osiągnięcia MARR SA i jej rolę lidera wśród agencji rozwoju 

regionalnego w Polsce; że przedsiębiorcy mieleccy mają skłonności do kombinowania; że 

zarzuciliśmy sąd odwoławczy potokiem tez w Apelacjach. 

6. Poddałem krytyce w mowie końcowej stanowisko powtórzone ponoć przez sędziego Z. 

Dudzińskiego „To jedna z największych i najbardziej złożonych spraw w historii Sądu 

Okręgowego w Tarnobrzegu”. Fakt, że sprawa ciągnie się od 2004 roku jest wynikiem wielu 

błędów w trakcie postępowania, na które zwracaliśmy wielokrotnie uwagę składając wnioski 

dowodowe sędziemu Sądu Rejonowego w Mielcu, głównie w zakresie złej podstawy prawnej 

– oparcia na art. 270 i art.271 co zasadność naszego stanowiska potwierdził Sąd Okręgowy. 

Oczekiwanie na termin rozprawy odwoławczej 3 miesiące też nie jest żadnym argumentem 

na złożoność tej sprawy bo to jest standardowy termin. 

7. Na ławie oskarżonych nie zasiadło 11 osób tylko 4. Wśród osób świadczący usługi PKD nie 

było też żadnych osób zatrudnionych na umowy-zlecenia. Wszyscy konsultanci byli 

zatrudnieni na umowach o pracę na czas nieokreślony. 

8. Pomówieniem jest, że konsultanci PKD „przeprowadzali szkolenia, załatwiali wyjazdy 

szkoleniowe” bo zadaniem konsultantów PKD było udzielanie informacji. Między uzyskaniem 



informacji a wzięciem udziału w szkoleniu jest kolosalna różnica niezależnie od faktu, że PKD 

nie świadczyło usług szkoleniowych czego redaktor „pd” może nie rozumieć ale wyjaśniający 

to sędzia jeśli autoryzował swoją wypowiedź mówiąc „Liczba tych rzekomo „szkolących się” 

osób była znaczna” świadczy, że wyrok został wydany bez zrozumienia istoty usługi. Warto tu 

wspomnieć, że w trakcie rozprawy odwoławczej sędzia sprawozdawca wyraźnie zaznaczył, że 

4 podpisane umowy na prowadzenie PKD nie obejmowały usług szkoleniowych. 

9. „Wiele podpisów zostało wyłudzonych, część podrobionych, wiele dokumentów i 

zaświadczeń sfałszowanych – mówi sędzia.” Ponownie jeśli ta wypowiedź sędziego jest 

autoryzowana to nie ma ona odzwierciedlenia w wyroku Sądu Okręgowego, który skasował 

odpowiedzialność z art.270 i 271 KK zmieniając w tej części wyrok Sądu Rejonowego w 

Mielcu czyli inaczej mówiąc nie stwierdził wyłudzenia podpisów, ich fałszowania lub 

podrabiania. 

10. Kolejny szczegół nierzetelnej pracy redaktora „pd”- pewnie na czyjeś zlecenie: „Prezes i 

wiceprezes mieli największą ilość zarzutów, po kilkadziesiąt”. W wyniku postępowania Prezes 

ma 3 zarzuty, wiceprezes 2 zarzuty. 

11. Kolejna cytowana wypowiedź sędziego Z. Dudzińskiego abstrahując ponownie od aspektu 

szkolenia: „ O ile pojedyncze osoby potwierdziły prowadzenie szkoleń i konsultacji, których 

tak naprawdę nie było, to kwestia wykorzystania tych sfałszowanych materiałów i zwracanie 

się o dotację obciąża Zarząd” stawia otwarte pytanie na jakiej podstawie sędzia kwestionuje 

potwierdzone konsultacje – bo przecież szkolenia z klucza nie powinny być brane pod uwagę-  

I łamie świętą zasadę procesową poszukiwania dowodów niewinności. Jeśli ktoś potwierdził 

to w imieniu jakich sił sędzia może wnioskować przeciwnie chyba, że chodzi o procedowanie 

„dajcie mi człowieka paragraf się znajdzie” 

12. W momencie skazania prawomocnego na mocy art. 18 KSH zarząd spółki przestał pełnić 

funkcję ex lege. Jesteśmy niewinni i dochodzić prawdy będziemy poprzez kasację do 

Rzecznika Praw Obywatelskich.  

13. W podsumowaniu dodam tylko motto jakie prezes Klonowski przekazywał pracownikom 

Agencji: „Pomagajcie ludziom najlepiej jak umiecie. Pamiętajcie, że przychodzą do nas ludzie 

po pomoc bo jej potrzebują. Nie oczekujcie podziękowania bo i tak nie uwierzą, że robicie to 

tylko w zgodzie z misją Agencji i że jesteście jej pracownikami. 

14. W związku z faktem, że 23 kwietnia zostanie powołany nowy prezes spółki składam 

wszystkim serdeczne podziękowanie za współpracę. 

   Ireneusz Drzewiecki 


