
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza 
na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 maja 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura senatorskiego wpływają kolejne skargi na bezprawne działania syndyków masy upadło-

ściowej, którzy za bezcen wyprzedają majątek upadłych firm, przy całkowitej bierności i przyzwoleniu ze 
strony nadzorujących ich sędziów komisarzy. Jedną z takich spraw już Panu Ministrowi wskazywałem. Dru-
gą skargę, pana Józefa O., załączam do mojego oświadczenia z prośbą o jej pilne zbadanie. 

Przedstawiamy jednak Panu Ministrowi problem ogólniejszej natury. A mianowicie, czy nie obawia się 
Pan, że skoncentrowanie spraw upadłościowych w jednym dla całego województwa sądzie rejonowym i po-
zostawienie tych spraw w gestii niewielkiej grupy sędziów oraz – niewykluczone, że powiązanych z nimi – 
syndyków, może stwarzać zagrożenie korupcją? Czy nie obawia się Pan, że mogą się tworzyć niebezpieczne, 
korupcjogenne „układy” między sędziami komisarzami a syndykami, ze szkodą dla Skarbu Państwa i z 
krzywdą dla ludzi? 

Przy okazji pragniemy zapytać, jak dużo skarg na działalność syndyków i sędziów komisarzy wpłynęło do 
ministra sprawiedliwości w ostatnich pięciu latach oraz jaka część tych skarg została uznana za zasadne? 

Pragniemy również zapytać, czy skargi na działalność sędziów komisarzy i syndyków wpływające od 
obywateli są badane przez ministerstwo, czy też przekazywane właściwym sędziom w celu udzielenia odpo-
wiedzi? 

Kolejna sprawa, z którą pragniemy się zwrócić do Pana Ministra, dotyczy biegu postępowań karnych z 
nieobowiązującego już przepisu art. 585 kodeksu spółek handlowych. Otóż z dniem 13 lipca 2011 r. został 
uchylony przepis art. 585 kodeksu spółek handlowych, przewidujący odpowiedzialność karną za czyn okre-
ślony jako działanie na szkodę spółki.  

Mamy pytanie: jakie decyzje procesowe powinny być podjęte przez prokuratury i sądy po 13 lipca 2011 r. 
w sprawach z dawnego art. 585 k.s.h.? Czy jest to procesowo możliwe, aby toczyły się nadal jakieś postępo-
wania przygotowawcze lub sądowe w sprawach z art. 585 k.s.h.? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości posiada 
jakąś wiedzę o takich postępowaniach, to znaczy toczących się nadal, mimo uchylenia art. 585 k.s.h.? Jeśli 
tak, to ile takich postępowań się toczy? 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 

 




