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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji

Szanowny Panie!
W œlad za mym pismem z dnia 24 sierpnia 2009 r. zwracam siê do Pana Ministra z oœwiadczeniem se-

natorskim w sprawie udzielenia mi informacji na temat mo¿noœci podjêcia dzia³añ przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie, któr¹ przedstawiam poni¿ej.

Temida-Cessio sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie w al. J. Pi³sudskiego 11, w roku 2008 wygra³a prze-
targ na przechowywanie dokumentów p³acowych pracowników PZL w Mielcu.

Od blisko roku przedsiêbiorstwo to przesta³o udostêpniaæ zainteresowanym osobom przedmiotowe
dokumenty, co powoduje bardzo du¿e utrudnienia dla tych¿e osób, zw³aszcza je¿eli chodzi o uzyskanie
œwiadczeñ wyp³acanych z FUS (renty oraz emerytury). W spó³ce Temida zosta³a w zwi¹zku z tym prze-
prowadzona kontrola przez urz¹d marsza³kowski w Rzeszowie, w którego rejestrze przechowawców fi-
guruje. Stwierdzono wówczas nieprawid³owoœci, które w³aœciciel przedsiêbiorstwa mia³ usun¹æ. Do tej
pory urzêdnikom nie uda³o siê jednak nawi¹zaæ ¿adnego kontaktu z w³aœcicielem, wobec czego 26 czer-
wca 2009 r. urz¹d marsza³kowski zwróci³ siê do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów z zawiado-
mieniem o pope³nieniu przestêpstwa przez spó³kê Temida-Cessio.

Dzia³alnoœæ Temida-Cessio prowadzona jest w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, co
w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa powoduje, i¿ marsza³ek nie ma ¿adnych uprawnieñ nadzorczych nad
tym podmiotem. Jak ju¿ zosta³o wspomniane, w Temidzie zosta³a przeprowadzona jedynie kontrola,
a przedsiêbiorca nie zastosowa³ siê do jej wyników. Dlatego te¿ zosta³a wydana decyzja zakazuj¹ca prze-
chowywania archiwów, która obecnie znajduje siê na etapie dorêczania podmiotowi. Decyzja ma nada-
ny rygor natychmiastowej wykonalnoœci. W œlad za t¹ decyzj¹ ma zostaæ wydana nastêpna decyzja,
która bêdzie wykreœla³a ten¿e podmiot z rejestru przechowawców. W przypadku wykreœlenia wpisu
przechowawca przekazuje archiwa innemu podmiotowi, który ma do tego uprawnienia, albo te¿ archi-
wa mo¿e przej¹æ archiwum pañstwowe. Jednak¿e wszystko to znacznie przedmiotow¹ sprawê wyd³u¿a,
co jest niezwykle niekorzystne dla osób staraj¹cych siê o emeryturê b¹dŸ rentê, gdy¿ nie mog¹ wykazaæ
siê w ZUS stosownymi dokumentami zaœwiadczaj¹cymi okres pracy i uzyskiwane zarobki.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê co do mo¿noœci podjê-
cia dzia³añ w tej sprawie przez MSWiA. Chodzi przede wszystkim o uzyskanie mo¿liwoœci dostêpu do akt
pracowniczych, które obecnie znajduj¹ siê w siedzibie przedsiêbiorstwa. W miarê mo¿liwoœci liczê rów-
nie¿ na podjêcie dzia³añ w tej sprawie przez MSWiA.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




