
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Jana Marię Jackowskiego, Bohdana Paszkowskiego i Bogdana Pęka 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 

Marka Biernackiego, do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, do prezesa 

Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz 

do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowna Pani Rzecznik! 

Zwracamy się z prośbą o następującą informację: o ile po umorzeniu postępowania upadłościowego 

zmniejszyło się zadłużenie firmy IVETT, o której była mowa między innymi w oświadczeniach senatorskich 

z dnia 16 maja 2013 r., 21 lutego 2013 r., 20 grudnia 2012 r. i 16 lutego 2012 r.? Prosimy także o wyjaśnie-

nie, czy właścicielka tej firmy została obciążona kosztami zniszczenia mienia będącego własnością jej i jej 

firmy, w tym między innymi kosztami zużycia wody, która posłużyła syndykowi do zalania mieszkania bę-

dącego jej własnością. Wierzytelność w jakim wymiarze i kiedy odzyskał ZUS w wyniku postępowania upa-

dłościowego i jaka jest obecnie kwota tej wierzytelności? Jaka była w momencie złożenia wniosku o upa-

dłość? Czy którykolwiek z wierzycieli wpłacał zaliczki na poczet kosztów postępowania upadłościowego? 

Prosimy Pana Prokuratora Generalnego o zbadanie czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inni wie-

rzyciele działali wspólnie w porozumieniu z syndykiem w celu zniszczenia firmy IVETT, osiągnięcia korzy-

ści majątkowych bądź też w jakimś innym celu. Prosimy także o zbadanie zasadności, celowości, rzetelności 

i gospodarności działania ZUS podczas zgłaszania wniosku o upadłość. Prosimy też o sprawdzenie, czy te 

cele przyświecały ZUS podczas jego udziału w postępowaniu upadłościowym – zwracamy się o to zarówno 

do Pana Prokuratora Generalnego, jak i do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Do Pana Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie kontroli działań 

podejmowanych przez ZUS wobec firmy IVETT. Prosimy o szczególne uwzględnienie faktu, iż prowadzone 

przez syndyka postępowanie nie przyniosło spłaty należności wobec ZUS, co tym samym oznacza niezaspo-

kojenie roszczeń pracowników. Prosimy także o wyjaśnienie, dlaczego ZUS zdecydował się na wystąpienie 

o upadłość, a nie o egzekucję należności. 

Do Ministra Sprawiedliwości zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie kontroli postępowania upadło-

ściowego wobec firmy IVETT, a w szczególności o sprawdzenie, czy w wyniku tego postępowania Skarb 

Państwa poniósł stratę bądź też zwiększyła się jego wierzytelność. 

Ponadto zwracamy się do Pani Rzecznik o zapoznanie się ze sprawą, o jej zbadanie i zareagowanie na te 

zastanawiające i jakże krzywdzące działania wobec właścicielki firmy IVETT, w szczególności chodzi tu 

o obciążenia kosztami celowego niszczenia jej mienia przez syndyka oraz o brak jakiejkolwiek reakcji ze 

strony sądu. 
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