
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pęka  

na 4. posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura poselskiego zwrócili się państwo Mirosław i Beata A. zamieszkali w Ł. z następującą 

sprawą. 
Sprawa państwa A. dotyczy umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe zawartej między Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym WARTA Oddział w Łodzi a panią Małgorzatą K. Pani Beata A. była poręczycielem wy-
konania niniejszej umowy między stronami. W wyniku nienależytego wykonania wskazanej umowy przez 
panią K. obciążono finansowo poręczyciela – panią A. 

Sprawa wydaje się typowa, jednakże istnieje wiele okoliczności i dowodów które wskazują, że niewyko-
nanie umowy przez panią K. oraz brak podjęcia odpowiednich działań przez towarzystwo ubezpieczeń w celu 
ograniczenia szkody wyrządzonej przez wskazaną wynika co najmniej z nieprawidłowości w postępowaniu 
ubezpieczyciela. Istnieją również dalej idące domniemania co do tego, że bierność towarzystwa w tym zakre-
sie była celowa i zamierzona. Z posiadanych przez zainteresowaną informacji wynika, że towarzystwo celo-
wo pozostawało bierne mimo świadomości wyrządzanej szkody w postaci nieodprowadzania do towarzystwa 
przez kilka miesięcy należnych środków z tytułu umów, w zawieraniu których pośredniczyła pani K. 

Potwierdza to obecnie postępowanie windykacyjne prowadzone względem poręczycieli, z całkowitym 
pominięciem egzekucji należności od dłużnika głównego, to jest pani K., posiadającego przy tym zabezpie-
czenia takie jak weksle i zabezpieczenie hipoteczne. 

W wyniku wewnętrznego postępowania przeprowadzonego przez TU WARTA zadecydowano o zwolnie-
niu dyrektora, pana Piotra Bezata, bezpośrednio odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonania powyższej 
umowy. Pomimo tego faktu ubezpieczyciel w żadnej mierze nie przyznaje się do zaistniałych nieprawidłowo-
ści w swoim postępowaniu. Obecnie toczy się również postępowanie karne z zawiadomienia zainteresowanej 
w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa między innymi przez pana Piotra Bezata. 

W związku z tym prosimy Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą, a w szczególności o wyjaśnie-
nie, czy nie doszło do naruszenia przepisów wewnętrznych towarzystwa w zakresie współpracy między towa-
rzystwem a panią K. Ponadto niezbędne jest zbadanie przebiegu postępowania windykacyjnego w aspekcie 
rzetelności jego prowadzenia w stosunku do dłużnika głównego a także potwierdzenie faktu zabezpieczenia 
roszczeń TU wskazanej umowy w postaci hipoteki umownej na mieszkaniu pani K. oraz wyjaśnienie, dlacze-
go egzekucja należności nie została poprowadzona w tym kierunku. 

Zainteresowani zwracali się już do Komisji Nadzoru Finansowego i nie uzyskali satysfakcjonującej od-
powiedzi. 

Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




