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Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do prokuratora generalne-
go Andrzeja Seremeta 

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze! 
W ramach działalności senatorskiej zapoznaliśmy się szczegółowo ze sprawą upadłości firmy pani Iwo-

ny Ś. z Rawy Mazowieckiej – sygn. akt XIV GUp 17/10. W sprawie tej już kilkakrotnie składaliśmy oświad-
czenia, lecz odpowiedzi na nie, udzielane przez ministra sprawiedliwości i przez prokuratora generalnego RP, 
nie rozwiały naszych wątpliwości, a wręcz je pogłębiły. 

W przedmiotowej sprawie doszło do pochopnego, naszym zdaniem, i nieuzasadnionego postawienia 
w stan upadłości firmy zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników, firmy, która mogła działać i przynosić 
państwu dochody oraz dawać pracę ludziom, a której majątek wraz z prywatnym majątkiem właścicielki jest 
obecnie marnotrawiony i dewastowany. Odpowiedź ministra sprawiedliwości na oświadczenie w tej sprawie, 
z dnia 22 grudnia 2011 roku, wskazuje na bulwersujący fakt, że mimo dwuletniego postępowania upadło-
ściowego wierzyciele firmy nie uzyskali z tej upadłości ani złotówki. Nie uzyskał jej również Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, który był inicjatorem upadłości. 

Bez wchodzenia w dalsze szczegóły dotyczące tej sprawy prosimy Prokuratora Generalnego, a także 
Rzecznika Praw Obywatelskich, jako jedyne według prawa osoby uprawnione do wniesienia kasacji, 
o wniesienie kasacji od postępowania Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – sygn. akt IV K 
414/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku. Podstawą kasacji może i powinna być następująca okoliczność. Sąd 
Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie X Gz 243/10 uchylił wcześniej 
wydane w tej sprawie postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpoznania, a przyczyną uchylenia był fakt, że sąd pierwszej instancji uniemożliwił pani Iwonie Ś., 
dłużniczce, osobiste stawiennictwo na rozprawie i przedstawienie swoich argumentów. W końcowym frag-
mencie uzasadnienia tego postanowienia sąd okręgowy stwierdził: „Sąd Rejonowy bowiem ponownie rozpo-
zna sprawę, przy czym w taki sposób, aby nie pozbawić uczestniczki postępowania możności obrony jej praw 
i biorąc pod uwagę aktualny materiał dowodowy sprawy”. 

Tymczasem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w ogóle nie wyznaczył rozprawy, tylko ponownie roz-
poznał sprawę na posiedzeniu niejawnym bez wzywania i powiadamiania uczestniczki (dłużniczki) i bez 
dania jej jakiejkolwiek szansy przedstawienia swoich argumentów i racji. Wbrew postanowieniu sądu okrę-
gowego i zawartej w tym postanowieniu dyspozycji niepozbawienia dłużniczki możności obrony jej praw, 
sąd pierwszej instancji rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym i bez udziału dłużniczki orzekł o upadło-
ści firmy zatrudniającej ponad sześćdziesiąt osób! Mimo że od ogłoszenia upadłości wyżej wymienionej fir-
my, którą to upadłość ogłoszono na skutek wniosku organu państwowego, jakim jest ZUS, Skarb Państwa nie 
odniósł w wyniku upadłości żadnych korzyści, podobnie zresztą jak inni wierzyciele, w tym pracownicy upa-
dłej spółki. Jedynym beneficjentem upadłości jest, jak się wydaje, syndyk, który inkasuje pokaźne wynagro-
dzenie za prowadzenie upadłości i prowadzi ją tak, aby prac nad nią jak najdłużej nie skończyć. Sąd okazał 
wyjątkowo złą wolę i wręcz kpinę z zawartej w wyroku sądu okręgowego dyspozycji, aby „nie pozbawić 
uczestniczki postępowania możności obrony jej praw”. Postępowanie sądu jest wyrazem swego rodzaju cyni-
zmu i pokazania, że sądowi wszystko wolno. 

Uważamy, że jeśli przy pierwszym rozpoznaniu sprawy była wyznaczona rozprawa i z powodu uniemoż-
liwienia uczestniczce udziału w tej rozprawie nastąpiło uchylenie postanowienia, to przy ponownym rozpo-
znaniu sprawy absolutnie konieczne było ponowne skierowanie jej na rozprawę, bo tylko wtedy uczestniczka 
postępowania mogła mieć jakąkolwiek możliwość obrony swoich praw i tylko wtedy, choćby w minimalnym 
zakresie, mogła zostać zrealizowana dyspozycja, jakiej udzielił w swoim postanowieniu sąd okręgowy. 

Nasze pytanie jest jednak precyzyjne: czy Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatelskich 
nie widzą niczego złego w sytuacji, w której sąd odwoławczy nakazuje rozpoznanie sprawy z uwzględnie-
niem prawa do obrony, a sąd pierwszej instancji lekceważy to i sprawę rozpoznaje na posiedzeniu niejaw-
nym, bez wzywania dłużniczki, którą wcześniej sam chciał przesłuchać? Czy to jest prawidłowe, że sąd 



pierwszej instancji najpierw widzi konieczność osobistego przesłuchania dłużniczki, a następnie arbitralnie 
orzeka o praktycznym wyzbyciu jej z wszelkiego majątku bez możliwości wypowiedzenia przez dłużniczkę 
choćby jednego zdania, choćby jednego słowa? 

W naszym przekonaniu sąd pierwszej instancji postąpił wbrew stanowisku sądu odwoławczego i dość cy-
nicznie, jeszcze bardziej pozbawił dłużnika możliwości obrony swoich praw. 

Oczekujemy, że Prokurator Generalny bądź Rzecznik Praw Obywatelskich właściwie zareaguje na ten akt 
sądowego cynizmu i wniesie kasację od jaskrawo krzywdzącego postanowienia, w tej bowiem sprawie mogło 
dojść do rażącego naruszenia prawa właścicielki wyżej wymienionej firmy, pani Iwony Ś. 

Mamy nadzieję, że Pan Prokurator i Pani Rzecznik wnikliwie rozważą wniesienie kasacji na korzyść ska-
zanego. 

O to prosimy w naszym oświadczeniu. 
Prosimy także, zarówno Pana Prokuratora Generalnego, jak i Panią Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby, 

analizując tę sprawę, mieli na względzie nie tylko suchą literę prawa, ale też względy społeczne, utracone 
miejsca pracy wielu ludzi i oczywiste straty Skarbu Państwa. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




