
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Przemysława Błaszczyka Grzegorza Wojciechowskiego, 

Roberta Mamątowa, Andrzeja Matusiewicza, Mieczysława Gila, 

Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego, 

Wiesława Dobkowskiego, Jana Marię Jackowskiego,  

Waldemara Kraskę Marka Martynowskiego i Macieja Klimę 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, do prezesa Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka, do p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Andrzeja 

Kaczorowskiego, do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sławomira Wlazły, do starosty rawskiego Józefa 

Matysiaka oraz do starosty tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza 

 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowni Panowie 

Starostowie! 

Wyrażamy zdumienie i oburzenie treścią odpowiedzi pana Ministra Sprawiedliwości na nasze oświadcze-

nia senatorskie z 20 grudnia 2012 r. i ponowne, z 21 lutego 2013 r.  

Odpowiadając na te oświadczenia, pan Minister Sprawiedliwości nie udzielił odpowiedzi na następujące 

jasno sprecyzowane pytania: Jaka jest obecnie efektywność postępowania upadłościowego w sprawie XIV 

GU 13/10 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście? Jakie należności wyegzekwował syndyk masy upadło-

ściowej na rzecz wierzycieli? Ile wyegzekwował na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych 

wierzycieli będących państwowymi osobami prawnymi? Jakie były koszty działalności syndyka od początku 

postępowania upadłościowego w 2010 r.?  

Jako senatorowie RP żądamy takich informacji i przypominamy Panu Ministrowi, że chodzi o postępowa-

nie prowadzone przez syndyka będącego funkcjonariuszem publicznym i działającego pod nadzorem sądu 

będącego władzą publiczną utrzymywaną z pieniędzy podatników. Jeśli Pan Minister nie potrafi sam odpo-

wiedzieć na te pytania, winien rozważyć, jaki w ogóle jest sens funkcjonowania jego urzędu. Informacji o 

efektywności tego postępowania żądamy również od Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. 

P. o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy o informacje na temat tego, jakie kwoty 

wypłacił fundusz pracownikom z tytułu upadłości firmy Ivett. 

Do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek którego wszczęte zostało postępowanie upa-

dłościowe (oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim), kierujemy pytanie o to, ile swoich należności Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych wyegzekwował od firmy Ivett w okresie od rozpoczęcia postępowania upadło-

ściowego w 2010 r. do chwili obecnej. Prosimy również o informacje n temat tego, jakie są aktualne zobo-

wiązania masy upadłościowej firmy Ivett, zarządzanej przez syndyka masy upadłościowej firmy Ivett, wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Do Starosty Rawskiego i Starosty Tomaszowskiego kierujemy pytanie o to, jakie kwoty wypłaciły powia-

towe urzędy pracy w Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim z tytułu zasiłków osobom bezrobot-

nym, które utraciły pracę w wyniku upadłości firmy Ivett z Rawy Mazowieckiej w maju 2010 r. 
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