
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego  

oraz Wojciecha Skurkiewicza 
na 6. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz do prezesa Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 
W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Ministra z dnia 1 lutego 2012 roku – pismo nr DSP-IV-071-1/12 dot. 

BPS/DSK-043-78/1 – na nasze oświadczenie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie upadłości Firmy Pro-
dukcyjno-Handlowej „Ivett”, prowadzącej działalność w Rawie Mazowieckiej, prosimy o wyjaśnienie nastę-
pujących kwestii. 

Po pierwsze, czy udzielona odpowiedź była oparta na dokonanej w ministerstwie analizie akt sprawy? 
Po drugie, dlaczego w udzielonej odpowiedzi Pan Minister nie zwrócił uwagi na to, że rozpoznający spra-

wę sąd pierwszej instancji po uchyleniu postanowienia przez sąd okręgowy rozpoznał sprawę na posiedzeniu 
niejawnym, mimo iż w orzeczeniu sądu okręgowego uchylającym sprawę do ponownego rozpoznania zawar-
ta była dyspozycja rozpoznania sprawy w taki sposób, aby nie pozbawiać uczestniczki postępowania możno-
ści obrony jej praw? 

Ponadto występujący w programie „Sprawa dla reportera” emitowanym 9 lutego 2012 r. w programie 
pierwszym TVP przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdził (cytat z pamięci, gdyż nie dys-
ponujemy nagraniem programu), że w postępowaniach upadłościowych wszczynanych przez ZUS zaspoko-
jenie wierzytelności ZUS następuje z reguły po czterech, pięciu latach od wszczęcia postępowania. Bardzo 
nas zaskoczyła ta informacja – prosimy prezesa ZUS, a także ministra sprawiedliwości o jej potwierdzenie 
bądź zanegowanie. Czy rzeczywiście postępowania upadłościowe orzeczone na wniosek ZUS trwają tak dłu-
go, a jeśli tak, to dlaczego? 

Mamy również pytanie do prezesa ZUS: jaka liczba wniosków o ogłoszenie upadłości dłużników ZUS zo-
stała wniesiona przez ZUS, jaka była ogólna kwota niezaspokojonych wierzytelności ZUS w tych sprawach 
i jaka była efektowność tych postępowań, to znaczy jaką część zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym 
wierzytelności ZUS faktycznie odzyskał? Prosimy o podanie danych za okres z ostatnich pięciu lat. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




