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W gospodarce rynkowej upad
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o

I. WST P

ci firm s zjawiskiem naturalnym. Wynikaj one m.in.

niew tpliwie ze spadku koniunktury rynkowej a tak e z podejmowania nieprzemy lanych
ciwego wykorzystywania rodków finansowych, co w konsekwencji

doprowadza do upad

ci. Nale y podkre li , e cz sto nie ko czy si

jednej firmy, ale nast puje zjawisko domina: jedna upad

na upad

ci

ied

decyzji lub z niew

powoduje kolejne, tym

razem ju wierzycieli upad ego. Ratowanie zagro onego podmiotu le y wi c równie

Równie

raw

w interesie innych, w tym wierzycieli potencjalnego upad ego.

w Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby firm, wobec których

zosta a og oszona upad

. W 1992 r. by o ich 3.661, a ju w 1993 r. 5.249.1 Obecnie,

w przedstawiony poni ej sposób.

Rok 2005

5.252

ut
W

814

Wp yn o

Za . ogó em

ym
i

Pozosta o z
ubieg ego
okresu

ci

aru

Ogó em sprawy o og oszenie upad

ci kszta tuj

si

Sp

jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci, liczby upad

Upad

5.550

likwida
-cyjna

663

Upad
zako czona
uk adem

171

Rok 2006

Wp yn o

Za . ogó em

504

3.871

3.901

Ins
tyt

Pozosta o z
ubieg ego
okresu

1

Dane Ministerstwa Sprawiedliwo ci

Upad

likwida
-cyjna

516

Upad
zako czona
uk adem

105

ci
Pozosta o z
ubieg ego
okresu

Wp yn o

Za . ogó em

457

2.595

2.687

Pozosta o z
ubieg ego
okresu

Wp yn o

Za . ogó em

365

2.465

2.399

Upad

likwida
-cyjna

70

raw
Upad

likwida
-cyjna

Upad
zako czona
uk adem

362

69

Sp

Rok 2009
Wp yn o

Za . ogó em

431

3.700

3.548

ym
i

aru

Pozosta o z
ubieg ego
okresu

Z przytoczonych powy ej danych wynika,

Upad

likwida
-cyjna

ut
W

Upad
zako czona
uk adem

580

e upad

121

firm nie jest zjawiskiem

marginalnym. Analizuj c dane dotycz ce Polski, daje si

zaobserwowa

wyra

zwy kow , co ma zapewne zwi zek z mi dzynarodowym kryzysem

ekonomicznym. Zwi kszy a si w ostatnich latach i to w sposób do
upad

Upad
zako czona
uk adem

ied

390

Rok 2008

tendencj

liw
o

Rok 2007

ci zako czonych likwidacj . Odsetek post powa

wierzycielami, w stosunku do przypadków upad

wyra ny, liczba

zako czonych uk adem z

ci likwidacyjnej, utrzymuje si

Ins
tyt

natomiast na sta ym poziomie.
Efekt domina, tj. upad

jednej firmy, nast pnie za

jej kontrahentów, wywo uje

cz sto katastrofalne skutki nie tylko w sferze ekonomicznej, ale równie w - nie mniej

2

ci

istotnej - socjalnej. Utrata miejsc pracy prowadzi do dalszych nast pstw, mo e nie

liw
o

zawsze daj cych si wyrazi w pieni dzu, lecz bardzo istotnych spo ecznie.
Dostrzegaj to w adze ustawodawcze coraz wi kszej liczby pa stw. Za przyk ad mo e
Francja, gdzie zmiany legislacyjne spowodowa y,

wszczyna si

procedur upad

ciowych w przypadku, gdy grozi oby to znacznym

bezrobociem.
Z tych wzgl dów coraz cz

e niejednokrotnie nie

ied

pos

ciej podstawowym celem dzia

organizacji maj cych

wp yw na dalszy byt danego podmiotu gospodarczego s próby ratowania go przed
ci .

Konsekwencj

takiej

uk adowego przed upad

koncepcji

pierwsze stwo

ciowym. Niejednokrotnie zreszt

po czone w jedno post powanie.

post powania

obie te procedury s

e instytucja post powania upad

ciowego ma na celu

Sp

Nale y jednak pami ta ,
eliminacj

jest

raw

upad

„chorych” podmiotów gospodarczych. Mo e to nast pi

poprzez ich

likwidacj , w przypadku gdy s ca kowicie nierentowne, albo poprzez podj cie na ich
restrukturyzacyjnych.

aru

rzecz dzia

Niestety, sytuacja ta wykorzystywana jest cz sto do dzia

przest pczych, których

celem jest ukrycie sk adników maj tku przed wierzycielami - poprzez likwidacj starych
i pó niejsze b

równoleg e tworzenie nowych form organizacyjnych.
tego typu dzia ania

ym
i

O tym, jak cz ste s

wiadczy fakt,

e w wi kszo ci pa stw

podejmowane s próby uniemo liwienia tego typu zachowa , a wi c doprowadzania do
ich bezskuteczno ci i karania winnych. Za przyk ad mo e tu pos

tak e Polska.

Tego rodzaju czyny zosta y stypizowane w ustawie z 12 pa dziernika 1994 r.

ut
W

o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego2,
a nast pnie wi kszo

z nich zosta a w czona do kodeksu karnego z 1997 r.

Coraz cz ciej potrzebni s
przebieg procedury upad

zatem specjali ci, którzy potrafi

zapewni

prawid owy

ciowej. Nale y przy tym pami ta , e profesja ta zacz a

Ins
tyt

w naszym kraju ponownie funkcjonowa dopiero po zmianie ustrojowej z 1989 r. O ile
bowiem w okresie mi dzywojennym upad

by y zjawiskiem do
2

ci firm, w tym prowadzone przez syndyka,

powszechnym, to po zako czeniu drugiej wojny wiatowej, a do

Dz.U. z 1994 r. Nr 126, poz. 615.
3

ci

okresu przemian lat dziewi

dziesi tych, zawód ten pozostawa jakby w u pieniu. Z tych

jej do nowej rzeczywisto ci prawnej, spo ecznej i gospodarcze3.
Rola syndyka masy upad

liw
o

wzgl dów, zasz a potrzeba ponownego ukszta towania pozycji syndyka i dostosowania

ci jest niezwykle wa na, zw aszcza e syndyk jest coraz

cz ciej postrzegany jako osoba zaufania publicznego o wysokich kwalifikacjach

ied

zawodowych i moralnych. Decyduje on bowiem cz sto o wyborze sposobu i trybu, jak

równie kierunków likwidacji maj tku upad ego. Tym samym syndyk jest pomocnikiem
du4, a jednocze nie samodzielnym lub samoistnym organem post powania
ciowego5, a mo na nawet uzna , e organem pa stwa lub funkcjonariuszem

raw

upad

pa stwowym.

Instytucja syndyka nabra a szczególnego znaczenia zw aszcza w ostatnich latach,
kiedy to wskutek za amania wiatowej gospodarki negatywne skutki z ej koniunktury

Sp

dotykaj równie nasz kraj i mog zwi kszy liczb upad

ci.

Konieczne jest zatem zapewnienie szybkiego i sprawnego prowadzenia procedur
upad

ciowych, tak by ko czy byt upad ych podmiotów gospodarczych w sposób

aru

mo liwie najmniej dotkliwy dla ich by ych kontrahentów, a obecnie wierzycieli.
W przeciwnym wypadku, upad

jednej firmy mo e doprowadzi

do upad

ci

kolejnych, w tym takich, które mog yby nadal funkcjonowa na rynku, gdyby pierwsza
zosta a przeprowadzona sprawnie i profesjonalnie.

ym
i

upad

Celowe jest wi c optymalne ukszta towanie statusu syndyka i innych osób
wchodz cych w sk ad organów uczestnicz cych w post powaniu upad

ut
W

Istotne znaczenie maj

przy tym nie tylko kwalifikacje tych osób, lecz tak e ich

status. Trzeba zw aszcza rozstrzygn

3

ciowym.

, czy syndyk powinien by zawodem, czy tylko

Ins
tyt

a) J. Majewski: Przest pstwa na szkod wierzycieli (uwagi na tle ustawy z 12.X.1994 r.), PUG 1995
r., Nr 6, s. 2 i nast.
b) R. Zakrzewski, W. Jasi ski: Przest pstwo na szkod wierzycieli, Monitor Prawniczy, 5/1995, s.
138 i nast.
c) J. Giezek: Przest pstwa umy lne bankructwa, 1995 r., Nr 26, s. 24.

4

M. Allerhand : Prawo upad ciowe. Prawo o post powaniu uk adowym, Warszawa 1937, s.404.
405. reprint Warszawa 1991 r.; J. Jacyszyn : Syndyk masy upad ci , Rejent 1993 r. nr 2-4, s.38.

5

K.Piasecki: Prawo upad
s. 236.

ciowe. Prawo o post powaniu uk adowym. Komentarz, Warszawa 1999 r.,

4

ci

dora nym zaj ciem. Tak e to, wed ug jakich zasad i kto go powo uje.

pytanie, czy wykonywanie tej profesji powinno by

na

liw
o

W wypadku przyj cia koncepcji syndyków zawodowych nale y odpowiedzie

obwarowane dodatkowymi

wymaganiami.

ied

Zdaniem K. Korzana syndyk wykonuje swoje obowi zki w sposób w adczy,

wykorzystuj c imperium w adzy pa stwowej w granicach oznaczonych przez ustaw .
Jednocze nie ten sam autor wskazuje elementy o charakterze cywilnoprawnym.
Z dniem powo ania na syndyka, zdaniem tego autora, nawi zuje si bowiem stosunek

W polskim prawie upad

raw

pracy na czas okre lony6.

ciowym mocno ugruntowany jest jednak pogl d, e pomi dzy

syndykiem a s dem nie istnieje aden stosunek cywilnoprawny.

w tej kwestii Europejski Trybuna Praw Cz owieka

Sp

Nieco inne stanowisko zaj

w wyroku z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie Werner przeciwko Polsce7. Trybuna nie
zakwestionowa wprawdzie wy czenia relacji syndyka z s dem z zakresu prawa

równorz dny

z

pozycj

aru

cywilnego, ale jednocze nie zwróci uwag , e status syndyka nie mo e by uznany za
urz dnika

publicznego

wykonuj cego

cz

zada

pa stwowych. Syndyk prowadzi bowiem czynno ci likwidacyjne pod nadzorem s dziego
komisarza.

ym
i

W poszczególnych pa stwach przyj to rozwi zania, które cechuj istotne odmienno ci.
Rodzi to kolejne problemy, zwi zane mi dzy innymi z mi dzynarodowymi aspektami
upad

ci zw aszcza,

e coraz cz

ciej jeden podmiot prowadzi dzia alno

na

ut
W

terytorium ró nych pa stw8.
Zachodzi

zatem

konieczno

umo liwiaj cych wspó prac

zagwarantowania

prawn

w odniesieniu do upad

Nale y w tym kontek cie wskaza przyj
6

Ins
tyt

Ireneusz C. Kami ski: Prawo upad
dowy 2003 r. nr 5, s. 132 i nast.

rozwi za

ci mi dzynarodowej.

w Stambule 5 czerwca 1990 r. Konwencj

K. Korzan: Stanowisko prawne syndyka masy upad
s.16 i 23.
7

zainteresowanym,

ci i jego kwalifikacje, Radca Prawny 1993 r. nr 8,

ciowe przed Europejskim Trybuna em Praw Cz owieka, Przegl d

8

D.Paw yszcze: Upad
w wietle przepisów k.p.c. o mi dzynarodowym post powaniu cywilnym oraz
prawa prywatnego mi dzynarodowego, Przegl d Prawa Handlowego 1995, Nr 6, s. 7 i nast.
5

ci

ci9. Trzeba

nr 136 o niektórych mi dzynarodowych aspektach upad

jednak podkre li ,

e zgodnie z tre ci

art. 38 ust. 2 tej konwencji, nie ma ona

liw
o

Europejsk

zastosowania do cz onków Wspólnoty Europejskiej. W relacjach wzajemnych pa stwa
te stosuj normy wspólnoty, chyba e dana kwestia nie jest obj ta norm wspólnotow ,
a pa stwo jest stron Konwencji. Konwencja ma wi c znaczenie tylko jako przyk ad
tendencji do porz dkowania i ujednolicania procedur upad

ciowych w aspekcie

ównym celem Konwencji, odmiennie ni
prawa

wewn trznego,

jest

w wypadku przedstawionych poni ej
wykorzystanie

maj tku

d

nika

do

raw

systemów

ied

mi dzynarodowym, zw aszcza e nie wesz a dotychczas w ycie.

maksymalnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Nie jest nim wi c post powanie
maj ce na wzgl dzie na przyk ad ochron zatrudnienia lub sanacj przedsi biorstw,
które s jeszcze wyp acalne. Warto doda , e Konwencja nie ma zastosowania wobec

Sp

firm ubezpieczeniowych i firm kredytowych.

W art. 2 Konwencji stwierdza si , e jej przedmiotem jest:
1) dopuszczalno

wszcz cia wtórnego post powania upad

aru

pa stwach-stronach Konwencji;

2) wykonywanie przez syndyka uprawnie

ciowego w innych

we wszystkich pa stwach-stronach

Konwencji w zakresie zarz dzania maj tkiem d

nika;

3) informowanie wierzycieli zamieszkuj cych w ró nych pa stwach-stronach Konwencji

ym
i

o tocz cym si post powaniu upad
Konwencja dopuszcza mo liwo

ciowym i zasadach zg aszania wierzytelno ci.

wszcz cia „wtórnego post powania upad

ciowego"

w oparciu o te same przes anki, na podstawie których w innym pa stwie zosta o

ut
W

wszcz te post powanie pierwotne. Istotne jest przy tym, e nie wymaga si w takim
przypadku ponownego dowodzenia niewyp acalno ci d

9

nika

Ins
tyt

Viadrina International Law Project http://www.vilp.de. Konwencja przed ona do podpisu w Stambule
w dniu 05.06.1990 r. Warunkiem wej cia jej w ycie jest ratyfikowanie jej, co najmniej przez trzy pa stwa.
Dotychczas nie wesz a w ycie, gdy zosta a ratyfikowana tylko przez Cypr. Natomiast podpisa y j
nast puj ce pa stwa: Cypr (17.03.1994 r.); Francja (17.03.1994 r.).; Niemcy (17.03.1994 r.); Grecja
(17.03.1994 r.); Luksemburg (17.03.1994 r.), Turcja (17.03.1994 r.); Belgia (13.06.1990 r.); W ochy
(15.01.1991 r.).

6

wtórna mo e zosta zg oszona na wniosek syndyka upad

ci

Upad

ci g ównej, lecz

liw
o

tak e na wniosek osoby fizycznej albo prawnej maj cej legitymacj do zainicjowania
post powania w oparciu o przepisy obowi zuj ce w danym kraju.
Do uznania upad

ci za wtórn konieczne jest, aby:

1) og oszona upad

g ówna, mimo,

e nie jest ostateczna, spowodowa a

ied

skutki w pa stwie, w którym nast pi a;

2) w pa stwie, w którym ma zosta wszcz ta upad
.

raw

og oszona inna upad

wtórna, nie by a ju

W my l Konwencji, syndyk ma bardzo szerokie uprawnienia. W ramach przyznanych
kompetencji mo e dokonywa na maj tku d
danego

pa stwa,

stosownych

nika, zgodnie z prawem wewn trznym

zabezpiecze .

Zabezpieczenia

te

mog

by

upad

Sp

kwestionowane przez wierzycieli. Wniosek syndyka o wszcz cie post powania
ciowego powinien by zgodny z prawem pa stwa, w którym syndyk dzia a.

Nale y tak e pami ta , e post powanie upad

ciowe wtórne jest skoordynowane

aru

z post powaniem g ównym. Oznacza to, e po zaspokojeniu roszcze korzystaj cych
z prawa pierwsze stwa w post powaniu wtórnym, tj. roszcze wierzycieli z kraju tego
post powania, pozosta y maj tek zostaje przeniesiony do upad
wykazów wierzytelno ci upad

ci wtórnej podlegaj zg oszeniu syndykowi upad

ym
i

ównej.

ci g ównej. Odpisy

Syndyk mo e dzia

za granic

ci

na podstawie uwierzytelnionej kopii orzeczenia

(decyzji) o jego ustanowieniu. Powinno ono pochodzi od s du lub innego w

ciwego

ut
W

organu, oraz wywiera skutki prawne w pa stwie, w którym zosta o wszcz te
post powanie upad

ciowe. Nie jest przy tym wymagane uznanie zagranicznego

orzeczenia og aszaj cego upad

. Og oszenie powinno by

dokonywane na

obszarze pa stwa-strony Konwencji, gdzie syndyk zamierza dzia

, zgodnie

z miejscowymi zwyczajami.

Ins
tyt

Konwencja dopuszcza dwumiesi czne moratorium, które umo liwia tylko niektórym
wierzycielom zainicjowanie lub kontynuowanie indywidualnego post powania wobec
nika.

7

ci

Dotyczy to wierzytelno ci:

liw
o

- uprzywilejowanych w pa stwie-stronie Konwencji, w którym syndyk zamierza
wykonywa swoje uprawnienia,
- zwi zanych z prowadzeniem przedsi biorstwa d

nika,

- publicznoprawnych.
upad

ci zarz dza

mo e ju

tylko syndyk.

ied

Po up ywie okresu moratorium mas

W celu zabezpieczenia w równym stopniu interesów wszystkich wierzycieli, ten spo ród

cz

swoich nale no ci, nie mo e uzyska zap aty pozosta ej

ci w innym post powaniu upad

ciowym przeciwko temu samemu d

dopóki pozostali wierzyciele tamtej upad
w rozmiarze równym wysoko ci cz
wprawdzie zg osi wierzytelno

ci, któr

swoich roszcze

otrzyma . Wierzyciel mo e zatem
upad

ciowych, musi jednak

ci wtórnej" mo e nast pi dopiero po uzyskaniu opinii syndyka

ci g ównej.

ci g ównej, dopiero normy prawa krajowego rozstrzygaj czy

aru

Po zako czeniu upad

post powanie wtórne mo e by
upad

nikowi,

Sp

upad

ci nie zaspokoj

do kilku post powa

czeka na zaspokojenie innych roszcze .
Zamkni cie „upad

raw

nich, który otrzyma cz

kontynuowane ju

jako „zwyczajne post powanie

ciowe", niezale nie od losów post powania g ównego. W przypadku, gdy nie

ym
i

jest to mo liwe, post powanie wtórne zostaje umorzone.
Konwencja dopuszcza, w trakcie post powania upad

ciowego, mo liwo

zawarcia

uk adu. Konieczne jest jednak wtedy, by:
1) prawo krajowe przewidywa o mo liwo

„upad

ci wtórnej" a jako jedn z form jej

ut
W

zako czenia - zawarcie uk adu;
2) syndyk upad

ci g ównej wyda pozytywn opini co do mo liwo ci zawarcia uk adu.

Uk ad w post powaniu wtórnym obejmuje wówczas tylko te wierzytelno ci, które
mog by zaspokojone w ramach upad

ci wtórnej.

Ins
tyt

Nale y podkre li , e w omówionym zakresie uregulowania prawne nie s

doskona e i wymagaj dalszych usprawnie .

8

jeszcze

ci

Poni ej przedstawiamy, w bardzo zreszt skromnym zakresie, procedury upad

ciowe

liw
o

oraz, w miar mo liwo ci, pozycj syndyka w niektórych pa stwach Unii Europejskiej (i

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

dodatkowo w Szwajcarii)10.

10

Opracowanie zrealizowano na podstawie literatury przedmiotu oraz analizy ustawodawstwa
wybranych pa stw Unii Europejskiej. Cytaty z aktów prawnych zaczerpni to z nieoficjalnych t umacze ,
co oznacza, e mog by nieprecyzyjne. Z tych wzgl dów przedstawiona analiza ma charakter
informacyjny o bardzo ogólnym charakterze.

9

ci

II. POZYCJA SYNDYKA
POLSKA

liw
o

1.

W Polsce instytucja syndyka ukszta towana jest:
1) ustaw

z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upad

ciowe i naprawcze ( Dz.U. nr

60,poz. 535 z pó n. zmianami);

ied

2) ustaw z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka ( Dz.U. 2007r.nr 123, poz. 850
z pó niejszymi zmianami);
3)

rozporz dzeniem

Ministra

Finansów

z

dnia

8

pa dziernika

2007

r.

raw

w sprawie obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej osoby
powo anej do wykonywania czynno ci syndyka, nadzorcy s dowego albo
zarz dcy.

Sp

Ustawa o licencji syndyka okre la zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji
syndyka, odmowy jej przyznania, oraz cofania i zawieszania praw wynikaj cych
z licencji. Dopiero uzyskanie licencji uprawnia do wykonywania czynno ci syndyka,
nadzorcy

s dowego

albo

zarz dcy

na

podstawie

Prawa

upad

ciowego

Zgodnie z tre ci
fizyczna, która

aru

i naprawczego.
art. 3 ustawy o licencji syndyka, licencj

mo e uzyska

ma obywatelstwo pa stwa cz onkowskiego Unii

osoba

Europejskiej,

ym
i

Konfederacji Szwajcarskiej lub pa stwa cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
zna j zyk polski w zakresie niezb dnym do sprawowania funkcji syndyka; ma pe
zdolno

do czynno ci prawnych; uko czy a wy sze studia i uzyska a tytu magistra lub

ut
W

równorz dny w pa stwie, o którym mowa powy ej; posiada nieskaziteln
w ci gu 15 lat przed z

opini ;

eniem wniosku przez co najmniej 3 lata zarz dza a maj tkiem

upad ego, przedsi biorstwem lub jego wyodr bnion

cz

ci

w Rzeczypospolitej

Polskiej lub w pa stwie o którym mowa powy ej; nie by a karana za przest pstwo lub
przest pstwo skarbowe; nie jest podejrzana albo oskar ona o przest pstwo cigane

Ins
tyt

z oskar enia publicznego lub przest pstwo skarbowe; nie jest wpisana do rejestru
ników niewyp acalnych Krajowego Rejestru S dowego; z

wynikiem

egzamin

przed

komisj

egzaminacyjn

powo an

a z pozytywnym
przez

Sprawiedliwo ci; oraz stan jej zdrowia pozwala na pe nienie funkcji syndyka.

10

Ministra

ci

Jak z tego wynika, oprócz spe nienia wielu wymaga formalnych, przysz y syndyk musi

liw
o

zda egzamin pa stwowy przed powo an przez Ministra Sprawiedliwo ci na dwuletni
kadencj Komisj Egzaminacyjn . Egzamin przeprowadza si co najmniej dwa razy
w roku. Osoba zainteresowana uzyskaniem licencji sk ada do Ministra Sprawiedliwo ci

wniosek o dopuszczenie do egzaminu najpó niej na 45 dni przed wyznaczonym

ekonomii

i

z cz

finansów

post powania upad

ci pisemnej i ustnej. Obejmuje problematyk
oraz

zarz dzania,

ze

szczególnym

ciowego i naprawczego.

raw

Egzamin sk ada si

ied

terminem.

Licencj syndyka przyznaje si na wniosek zainteresowanego, z
ni

po up ywie dwóch lat od dnia z

z zakresu

uwzgl dnieniem

ony nie pó niej,

enia egzaminu. Minister Sprawiedliwo ci

przyznaje licencj na czas nieokre lony, w drodze decyzji administracyjnej. W tym
, zawiesi albo odmówi przyznania.

Sp

samym trybie mo e j cofn

Osoba, która uzyska a licencj , przed wpisaniem jej na list syndyków prowadzon
przez Ministra Sprawiedliwo ci, sk ada lubowanie, zgodnie z tre ci roty okre lon

i dat
dat

aru

w art. 15 ust.1 ustawy o licencji syndyka. Dokument licencji zawiera numer licencji
jej przyznania, oznaczenie i podpis organu przyznaj cego, imi

i nazwisko,

i miejsce urodzenia posiadacza licencji, numer ewidencyjny PESEL, (nie

ym
i

dotyczy cudzoziemców), fotografi i podpis posiadacza licencji.
Osoba obj ta wpisem obowi zana jest, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia,
zg asza wszelkie zmiany danych obj tych wpisem. Licencja mo e zosta cofni ta,
je li osoba pe ni ca funkcj syndyka:

ut
W

a) przesta a spe nia którykolwiek z wymogów okre lonych w art. 3 ust.1 pkt 1, 3, 9;
b) na mocy prawomocnego postanowienia zosta a dwukrotnie odwo ana z funkcji
syndyka z powodu nienale ytego pe nienia obowi zków;
c) dopu ci a si ra

cego naruszenia obowi zków syndyka, nadzorcy s dowego lub

zarz dcy i zosta o to ujawnione po zako czeniu pe nienia przez ni tych funkcji

Ins
tyt

w danym post powaniu;

d) wyst pi a z wnioskiem o skre lenie jej z listy;

e) zosta a skazana prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub
przest pstwo skarbowe.
11

ci

W razie skazania za nieumy lne przest pstwo lub nieumy lne przest pstwo

osoba, której cofni to licencj

licencj . Istotne jest przy tym, e

liw
o

skarbowe, Minister Sprawiedliwo ci mo e cofn

z powodu dwukrotnego odwo ania z funkcji albo

z powodu nienale ytego pe nienia przez ni

obowi zków syndyka, nie mo e ju

nigdy ubiega si o ponowne wydanie licencji.

ied

Oprócz cofni cia licencji, Minister Sprawiedliwo ci w adny jest tak e licencj zawiesi
do czasu ustania przyczyny zawieszenia. Ma to miejsce w przypadkach, gdy:
a) toczy si

post powanie o cz

ciowe albo ca kowite ubezw asnowolnienie

raw

i ustanowiono dla syndyka doradc tymczasowego;

b) toczy si post powanie o przest pstwo umy lne cigane z oskar enia publicznego
lub umy lne przest pstwo skarbowe.
Natomiast

w

przypadku

gdy

przeciwko

syndyka

prowadzone

jest

cigane z oskar enia publicznego lub

Sp

post powanie o nieumy lne przest pstwo

osobie

nieumy lne przest pstwo skarbowe, Minister Sprawiedliwo ci mo e zawiesi
licencj .

aru

Informacja o zawieszeniu licencji zostaje umieszczona na li cie osób posiadaj cych
licencj oraz zostaje przekazana prezesom s dów okr gowych.
Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci, wed ug stanu na dzie

syndyków, którzy zdali egzamin i uzyskali licencj ,

ym
i

grudnia 2010 r., na list

28

wpisanych by o 330 osób, podczas gdy w roku 2009 zaledwie 87.
Od 4 stycznia 2011 r. liczba osób mog cych pe ni funkcj syndyka przez najbli sze
miesi cy ulegnie znacznemu zwi kszeniu i wyniesie oko o 5 tysi cy. B dzie

ut
W

dziewi

to wynikiem dopuszczenia przez ustawodawc

do pe nienia funkcji syndyka osób,

które wprawdzie nie uzyska y jeszcze licencji, ale pe ni y t funkcje wcze niej i by y
wpisane na listy syndyków, bieg ych i t umaczy s dowych na podstawie uchylonego
ju rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie
szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków
ci11.

Ins
tyt

upad

Istotnym warunkiem sprawowania funkcji syndyka jest uzyskanie obowi zkowego
11

Dz.U.1998r. nr 55, poz. 359.
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od

odpowiedzialno ci

cywilnej

za

szkody

wyrz dzone

ci

ubezpieczenia

przy

wynika

z

rozporz dzenia

Ministra

Finansów

w

sprawie

liw
o

wykonywaniu czynno ci syndyka, nadzorcy s dowego lub zarz dcy. Obowi zek ten
obowi zkowego

ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej osoby powo anej do wykonywania
czynno ci syndyka, nadzorcy s dowego albo zarz dcy.

ni

ci. W wypadku nadzorcy i syndyka, gdy warto
równowarto

równowarto

200 000

EURO,

minimalna

masy upad

suma

ci jest ni sza

ubezpieczenia

wynosi

10.000 euro. Nast pnie suma ta wzrasta, a przy masie upad

ci

raw

upad

minimalnej sumy gwarancyjnej OC jest uzale niona od warto ci masy

ied

Wysoko

o warto ci przewy szaj cej 50 000 000 euro minimalna kwota ubezpieczenia wynosi
1 000 000 euro.
W Polsce, zgodnie z wol

dzia a tylko wówczas, gdy powo a go do tej roli s d

w postanowieniu o og oszeniu upad

Sp

publicznego, gdy

ustawodawcy, syndyk ma status funkcjonariusza

ci. Syndyk nie jest wi c przedsi biorc

prowadz cym na w asny rachunek i we w asnym interesie dzia alno

gospodarcz .

aru

Jego czynno ci s nadzorowane przez s d i s dziego komisarza.
Nast pstwem przyznania syndykowi statusu funkcjonariusza publicznego jest
zapewnienie mu ochrony, jaka przys uguje takim funkcjonariuszom. Jednocze nie,
w razie przekroczenia uprawnie

poci gni ty do odpowiedzialno ci karnej, zgodnie z tre ci

ym
i

zosta

lub niedope nienia obowi zków syndyk mo e
art. 231§1

kodeksu karnego12.

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

ut
W

2.

Prawo o niewyp acalno ci w Republice Federalnej Niemiec zosta o uchwalone jako
ustawa z dnia 5 pa dziernika 1994 r. Ustawa ta wesz a w ycie 1 stycznia 1999 r.
(BGBI.1 S.2866) BGBI.III 311 -13). Nowa ustawa ju w swojej nazwie odesz a od
tradycyjnego okre lenia „prawo upad

ciowe” i zast pi a je terminem „prawo

Ins
tyt

o niewyp acalno ci”.

W ustawie tej daje si

zaobserwowa

pewne przesuni cie akcentów w sposobie

12

Anna Gnys: Konsekwencje wej cia w ycie ustawy o licencji syndyka, vide: w Monitor Prawniczy 5/2008,
s. 277 i nast pne.
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nie

mienia upad ego i podzia uzyskanej sumy, a przede

liw
o

ównie przez sprzeda

ci

realizacji celu post powania. Zaspokojenie wierzycieli powinno nast powa

wszystkim przez inne dzia ania wskazane w planie post powania w przypadku
niewyp acalno ci.
Nowe prawo niemieckie

czy napraw

i likwidacj

w jednym post powaniu, przy

zacz

ied

czym adne z tych rozwi za nie korzysta z prawa pierwsze stwa. Aspekt spo eczny
wi c odgrywa wi ksz ni dotychczas rol , ale nie jest ona nadrz dna tak jak

w ustawodawstwie francuskim. We Francji bowiem celem podstawowym jest

raw

utrzymanie przedsi biorstwa, a tym samym zachowanie miejsc pracy Natomiast
w prawie niemieckim o tym, jakie rozwi zanie zostanie w danym przypadku wybrane
- realizacja programu naprawczego czy ca kowita likwidacja maj tku d
decyduje stan faktyczny sprawy13.

prawnego syndyka masy upad

ci.

ciowa z 1877 r. nie okre la a statusu

Sp

Warto wskaza , e niemiecka ordynacja upad

nika -

W doktrynie niemieckiej mo na wyró ni

pi

podstawowych teorii dotycz cych

aru

pozycji syndyka.
1. Teoria zajmowanego urz du. Syndyk dzia a we w asnym imieniu i w
interesie publicznym na mocy prawa, które powstaje wskutek prywatnego

ym
i

powierzenia mu tej funkcji. Z chwil otwarcia post powania upad
wst puje w prawa i obowi zki d
maj tkiem, przy czym d

ciowego, syndyk

nika dotycz ce zarz dzania i rozporz dzania

nik pozostaje w

cicielem maj tku.

2. Teoria zast pstwa wierzycieli. Syndyk dzia a w interesie wierzycieli.

ut
W

3. Teoria organu lub zast pstwa masy upad

masy upad
by

ci. Syndyk, b

c organem

ci, jest tym samym jej ustawowym przedstawicielem. Nie mo e wi c

traktowany

jako

ustawowy

przedstawiciel

upad ego

Konsekwencj tego pogl du jest uznanie w procesach masy upad

lub

wierzycieli.

ci za stron .

4. Nowa teoria zast pstwa. Syndyk, w przypadku osób prawnych, b

Ins
tyt

organem takiej osoby, pe ni funkcj

jej likwidatora. Oznacza to,

13

c

e syndyk pe ni

J.Brol Red. Naukowy: Niemieckie prawo insolwencyjne. Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci, Oficyna
Naukowa, Warszawa 1996r.s.8.
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organu

ciowego. W stosunkach zewn trznych upad y reprezentowany

jest zatem przez syndyka, który jako organ dzia a w jego imieniu.
5. Teoria neutralnego dzia ania. G ównym za

liw
o

post powania upad

organu osoby prawnej i funkcj

ci

jednocze nie dwie funkcje: funkcj

eniem tej teorii jest to,

e

syndyk, prowadz c okre lone dzia ania, nie wyst puje ani w cudzym, ani we

adnego podmiotu. Dzia a nie

ied

asnym imieniu. Nie reprezentuje interesów

w zast pstwie okre lonej osoby, ale za okre lony maj tek, a wi c wy cznie jako
zarz dca cudzego maj tku.

chocia

wypada wskaza

przewa

za T. Kluth,

e

a.

Wracaj c do samej procedury upad
post powania

niewyp acalnego uznaje si

jest

adna z tych teorii ostatecznie nie

ciowej, nale y podkre li ,

niewyp acalno

Sp

wszcz cia

raw

Obecnie w doktrynie niemieckiej na pierwszy plan wysuwa si raczej teoria urz du,

d

nika,

tego, który nie jest w stanie ui ci

atno ci (§ 17 ust.2.).

przy

czym

za

przypadaj cych

wszcz cie post powania tak e w wypadku

aru

Ponadto w § 18 dopuszcza si

e powodem

zagro enia niewyp acalno ci . Jest to mo liwe tylko wtedy, gdy wniosek o upad
zg asza sam d

nik.

ym
i

dzia, wszczynaj c post powanie w przedmiocie niewyp acalno ci, ustanawia na
ogó syndyka, mimo e nowa regulacja dopuszcza tak e mo liwo
maj tkiem przez samego d

nika - pod nadzorem tzw. rzecznika.

eniu wniosku o og oszenie upad

ci, na posiedzeniu s du rozpoznaj cego

ut
W

Po z

dysponowania

sprawozdanie ma prawo wypowiedzie

si

d

nik, komitet wierzycieli, rada

zak adowa oraz rzecznik komitetu pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze.
Po wys uchaniu argumentów wszystkich uczestników, zgromadzenie wierzycieli
podejmuje uchwa , której przedmiotem jest ustalenie, czy przedsi biorstwo d

Ins
tyt

przestanie funkcjonowa , czy nadal b dzie dzia
Zgromadzenie mo e równie

zleci

nika

w obrocie gospodarczym.

syndykowi opracowanie planu dzia ania

w wypadku niewyp acalno ci. Plan ten mo e ulega zmianom stosownie do rozwoju

sytuacji.

15

ci

Na pierwszym zgromadzeniu wierzycieli, syndyk lub rzecznik wskazany przez s d

liw
o

mo e zosta odwo any i zast piony przez inn osob (§ 57). S dzia natomiast mo e
odmówi ustanowienia syndykiem osoby wskazanej przez wierzycieli, tylko wówczas,
gdy osobie tej nie mo na przypisa waloru fachowo ci i niezale no ci.

W razie odmowy, ka demu wierzycielowi przys uguje prawo zaskar enia tej decyzji

ied

(§ 57). Zgodnie z tre ci § 56, syndykiem zostaje osoba fizyczna odpowiednia do
przeprowadzenia danej sprawy, obeznana z prowadzeniem interesów, niezale na od
wierzycieli i d

nika.

raw

Na pierwszym zgromadzeniu wierzycieli zwo anym przez syndyka, wierzycielom
przys uguje prawo wyboru w jego miejsce innej osoby.

Syndyk podlega nadzorowi s du. S d mo e w ka dym czasie za

da

od niego

Sp

szczegó owych informacji lub sprawozdania o stanie sprawy.

Je li syndyk zaniedbuje obowi zki lub bezpodstawnie odmawia wydania rzeczy,
w której posiadanie wszed w zwi zku z prowadzonym przez siebie post powaniem,

aru

d po uprzednim upomnieniu, mo e go ukara

grzywn . Od postanowienia

nak adaj cego na syndyka grzywn , przys uguje mu odwo anie.
Niezale nie od tego, s d mo e tak e odwo
to nast pi

syndyka „z wa nej przyczyny”. Mo e

z urz du albo na wniosek syndyka, komitetu wierzycieli albo

ym
i

zgromadzenia wierzycieli. S d, przed wydaniem postanowienia, powinien syndyka
wys ucha . W tym przypadku syndykowi równie przys uguje prawo do zaskar enia
postanowienia s du.

ut
W

W razie oddalenia wniosku o zmian

syndyka, za alenie przys uguje: syndykowi,

komitetowi wierzycieli, a je li wnioskodawc

by o zgromadzenie wierzycieli -

ka demu wierzycielowi (§ 59).
Istotne jest, e syndyk ponosi odpowiedzialno

odszkodowawcz . Warunkiem jej

jest jednak naruszenie przez syndyka swoich obowi zków w sposób zawiniony.

Ins
tyt

W przypadku, gdy syndyk zatrudnia pracowników d

nika, a nie s oni w sposób

oczywisty niesolidni lub niekompetentni, syndyk nie odpowiada za zawinienia tych
osób. Do jego obowi zków nale y wówczas sprawowanie nad nimi nadzoru

i podejmowanie decyzji o szczególnym znaczeniu (§ 60).
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ci

Syndyk jest zobowi zany do wyp aty odszkodowania wierzycielom tak e wtedy, gdy

w ca

zosta

liw
o

zobowi zania masy powsta e na skutek jego czynno ci prawnej nie mog

ci pokryte. W takim wypadku syndyk jest zwolniony z odpowiedzialno ci

jedynie wówczas, gdy zaci gaj c zobowi zanie, nie móg przewidzie , e masa nie
wystarczy na zaspokojenie roszcze wierzycieli (§ 61).

ied

Roszczenia odszkodowawcze wynik e z naruszenia przez syndyka jego obowi zków
ulegaj

przedawnieniu z up ywem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany

powzi

wiadomo

o szkodzie i okoliczno ciach uzasadniaj cych obowi zek

raw

wyp acenia odszkodowania przez syndyka a nie pó niej ni z up ywem trzech lat od
daty zwieszenia lub uprawomocnienia si postanowienia o umorzeniu post powania
o niewyp acalno ci.

W razie naruszenia obowi zków wynikaj cych z dodatkowego planu podzia u,

Sp

o którym mowa w § 203 lub z nadzoru nad realizacj

planu podzia u (§ 260),

roszczenia równie ulegn przedawnieniu z up ywem trzech lat od dnia, w którym
poszkodowany dowiedzia

si

o szkodzie i okoliczno ciach uzasadniaj cych

aru

obowi zek wyp acenia odszkodowania przez syndyka.
Syndyk mo e tak e, równie
wszystkich wierzycieli, z

z urz du, maj c na uwadze ochron

interesów

w s dzie wniosek o wydanie postanowienia, na mocy

którego okre lone albo wszystkie przesy ki pocztowe adresowane do d

nika b

ym
i

dor czane syndykowi. Ma to na celu ujawnienie i wyja nienie przyczyn czynno ci
nika niekorzystnych dla wierzycieli, oraz zapobie enie takim czynno ciom.
Postanowienie wydawane jest po zapoznaniu si ze stanowiskiem d

nika, z tym,

e w pewnych szczególnych sytuacjach, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, e

ut
W

takie uprzedzenie d

nika mog oby uniemo liwi

osi gni cie celu przejmowania

korespondencji, od tej zasady mo na odst pi .
Powy sze postanowienie powinno by szczegó owo uzasadnione, zw aszcza gdy nie
dochodzi do wys uchania d

nika. Na postanowienie d

nikowi przys uguje

za alenie.

Ins
tyt

Po wydaniu postanowienia, syndyk mo e otwiera przesy ki kierowane do d

Je li ich tre

przekazana d

nika.

nie dotyczy post powania, korespondencja powinna by niezw ocznie
nikowi (§ 99).

17

ci

Pozycja syndyka w prawie niemieckim jest na tyle silna, e gdy wierzyciele hipoteczni

licytacji nieruchomo ci obci
post powania skutecznie
Dodatkow

regulacj

daj

przeprowadzenia

liw
o

na mocy przys uguj cych im z mocy ustawy uprawnie

onej hipotek , syndyk mo e w pocz tkowej fazie

da czasowego jej zawieszenia.

potwierdzaj

siln

pozycj

syndyka jest przyznanie mu

zosta

one bowiem

ied

imperium odno nie ruchomo ci, które zosta y przew aszczone, mog

sprzedane po wszcz ciu post powania tylko przez syndyka, nie za

wierzycieli ( § 166 ust.1).

syndyk nie musi d

raw

Takie rozwi zanie jest uzasadnione faktem, e w pocz tkowej fazie post powania
do jak najszybszej sprzeda y maj tku, mo e go natomiast

ytkowa . W wypadku ruchomo ci dostarczonych d

nikowi z zastrze eniem

a odmow jej wykonania ( § 107).
W wypadku upad

ci, na syndyku ci

Sp

prawa w asno ci, syndyk ma prawo wyboru mi dzy wykonaniem umowy sprzeda y,

y równie ustawowy obowi zek uzgodnienia

z zarz dem przedsi biorstwa „planu socjalnego”. Plan taki opracowywany jest

aru

w przypadku likwidacji przedsi biorstwa i zwi zanych z tym zwolnieniach grupowych.
Celem planu jest opracowanie zasad wyp acania odpraw dla zwalnianych
pracowników14.

ponadto ograniczenia wynikaj ce z ustawy o ochronie pracowników

ym
i

Syndyka wi

przed wypowiedzeniem, reguluje ona bowiem równie

w przypadku upad

ci

pracodawcy sposób rozwi zania umowy o prac .
Najwy szy Federalny S d Pracy orzek ,

terminy ustalone w uk adach zbiorowych pracy zawartych mi dzy

ut
W

syndyka wi

e przy wypowiadaniu umów o prac ,

zwi zkami zawodowymi i zwi zkami pracodawców15.
Do zada

syndyka, oprócz zarz dzania mas

upad

ci, nale y mi dzy innymi

dalsze prowadzenie sporów prawnych (czynne), zwi zanych z maj tkiem, tocz cych
14

Ins
tyt

Por. §§ 111do 113 ustawy o ustroju przedsi biorstw z 23XII 1988 r. BGBL, 1989, s.1206, cyt. za .Brol
Red. Naukowy, Niemieckie prawo insolwencyjne, s.15.
15

BAGE orzecznictwo Federalnego s du Pracy ,t. 46, s.206 cyt. za J. Brol Red. Naukowy, Niemieckie
prawo insolwencyjne, s.15.

18

ci

si w chwili otwarcia post powania. Syndyk mo e mianowicie, cho nie ma takiego

przej cia sporu, d

do tych procesów jako strona. Je li syndyk odmawia

liw
o

obowi zku, przyst powa

nik zachowuje dotychczasowe uprawnienia procesowe.

Po stronie pozwanej syndyk mo e natomiast wyst powa w sporach, które dotycz :

ied

1) wy czenia przedmiotu z masy;
2) uprzywilejowanego zaspokojenia;
3) zobowi zania masy.

raw

Je li syndyk uznaje niezw ocznie roszczenie, strona przeciwna mo e dochodzi
zwrotu kosztów s dowych tylko w charakterze wierzyciela masy.

Je li w chwili otwarcia post powania umowa wzajemna nie by a wykonana ani przez
nika, ani przez drug stron albo zosta a wykonana tylko w cz
nika wykona

umow

i

da

jej wykonania od drugiej strony.

Sp

w miejsce d

ci, syndyk mo e

Syndykowi przys uguje równie prawo odst pienia od umowy. Druga strona mo e
wówczas dochodzi

roszcze

zwi zanych z niewykonaniem umowy tylko jako

Syndyk powinien z

aru

wierzyciel masy.

o wiadczenie odno nie kontynuacji lub zaprzestania

realizacji umowy niezw ocznie. W przypadku je li dopuszcza si zw oki druga strona
mo e wezwa go do podj cia decyzji odno nie dalszych losów umowy i z

w przysz

od z

enia o wiadczenia to

ym
i

wiadczenia. W przypadku gdy syndyk uchyla si

enia w/w

ci nie mo e domaga si wykonania umowy (§ 103).

Podobnie, stosunek najmu lub dzier awy mo e zosta przez syndyka rozwi zany
z zachowaniem ustawowych terminów, w drodze wypowiedzenia, niezale nie od

ut
W

okresu, na jaki umowa zosta a zawarta. Druga strona jako wierzyciel mo e jedynie
da odszkodowania z tytu u przedwczesnego rozwi zania umowy (§ 110).
Równie

w wypadku sprzeda y przez syndyka przedmiotu najmu lub dzier awy

i wst pienia w miejsce d

nika nowego nabywcy, dzier awca lub najemca nie jest

Ins
tyt

chroniony przed wcze niejszym ni
stosunku prawnego. Nowy w

przewidziane w umowie rozwi zaniem tego

ciciel mo e bowiem, podobnie jak syndyk,

wypowiedzie umow z zachowaniem ustawowych terminów (§ 111).

Imperium syndyka rozci ga si równie na czynno ci prawne podj te jeszcze przed
19

ci

otwarciem post powania. Zgodnie bowiem z tre ci

§ 129, niekorzystne dla

zaskar

liw
o

wierzycieli czynno ci podj te przed otwarciem post powania, syndyk mo e
.

Wierzyciele zg aszaj na pi mie swoje wierzytelno ci syndykowi, który sporz dza ich

Syndykowi przys uguje równie

ied

spis i przekazuje go do kancelarii s du, do wgl du zainteresowanych osób.

prawo sprzeciwu wobec uznania wierzytelno ci.

Nast pnie syndyk opracowuje plan sp aty zobowi za , który zostaje przed
przez niego albo d

nika s dowi do zatwierdzenia. Po uruchomieniu sp aty

zgodnie z zatwierdzonym planem, nadzór nad jego prawid ow

raw

zobowi za

ony

realizacj sprawuj : s d, cz onkowie komitetu wierzycieli i syndyk (§ 261).
Syndyk raz w roku sk ada komitetowi wierzycieli (je li zosta powo any) i s dowi

Sp

sprawozdanie o realizacji planu i dalszych mo liwo ciach jego wykonania. Ponadto,
je li syndyk stwierdza, e nie jest mo liwe zaspokojenie niektórych roszcze , ma
obowi zek niezw ocznego zg oszenia tego faktu komitetowi wierzycieli i s dowi (§

aru

262).

Z tytu u sprawowanej funkcji syndykowi przys uguje wynagrodzenie i zwrot
udokumentowanych wydatków. Stawka wynagrodzenia wynika z warto ci masy
w chwili zako czenia post powania. Ustawodawca dopuszcza odst pstwo od
trudno ci w prowadzeniu

ym
i

obowi zuj cej stawki ze wzgl du na zakres i stopie
interesów podmiotu b

cego przedmiotem post powania.

Wynagrodzenie oraz koszty okre la s d w postanowieniu, które jest dor czane
nikowi i je li zosta powo any komitet wierzycieli, jego cz onkom.

ut
W

syndykowi, d

Postanowienie to podlega równie

og oszeniu. Publicznie nie ujawnia si

jednak

ustalonych sum, a tylko informacj , e pe ny tekst postanowienia jest dost pny do
wgl du.

Na powy sze postanowienie, syndykowi, d
przys uguje za alenie, zgodnie z tre ci

nikowi i ka demu wierzycielowi

§ 567 ust. 2 Kodeksu post powania

Ins
tyt

cywilnego (§ 64).

Wynagrodzenie i zwrot wydatków poniesionych przez syndyka stanowi

sk adniki

kosztu post powania (art.54).

W wypadku niewystarczaj cej masy obok kosztów s dowych, wynagrodzenie
20

ci

zarz dcy (syndyka) i wynagrodzenia cz onków komitetu wierzycieli wyp aca si

liw
o

w pierwszej kolejno ci.
Na zako czenie pe nienia funkcji, syndyk przedk ada zgromadzeniu wierzycieli

sprawozdanie z post powania. Sprawozdanie zatwierdza s d, a ponadto zostaje
one do wgl du przynajmniej na tydzie

przed planowanym terminem

zgromadzenia.
Niezale nie od tego, zgromadzenie wierzycieli mo e na
sk adania w odpowiednich terminach sprawozda

3.

na syndyka obowi zek

tymczasowych przez ca y okres

raw

prowadzonego post powania (§ 66).

ied

wy

WIELKA BRYTANIA

W Zjednoczonym Królestwie nie ma jednego aktu prawnego, który regulowa by
ciowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej

Sp

post powanie upad

Powszechnie przyj ta jest natomiast zasada, e procedura upad

aru

fizycznych i spó ek.

ciowa dotyczy osób

Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii reguluj ce kwestie post powania upad

ciowego

i uk adowego najwi kszy wp yw na stosowanie okre lonych procedur wobec d

Przepisy o upad
a) cz

ym
i

przyznaje wierzycielom

nika

ci w Anglii i Walii zawieraj nast puj ce akty:

IX Insolvency Act 1986 (z pó niejszymi zmianami);

b) ustawa o niewyp acalno ci z 1986 r.;

ut
W

b) ustawy o spó kach z lat 1985-1989;

c) Prawo o wy czaniu rad nadzorczych z 1986 r.;
d) Prawo o przedsi biorstwach z 2002 r.
Post powanie wszczyna si

Ins
tyt

o og oszenie upad

na mocy postanowienia s du, po z

eniu wniosku

ci. Zainteresowany o wiadcza we wniosku, e dany podmiot

jest niewyp acalny tzn. e nie mo e sp aca swoich zobowi za . Wniosek o upad

mo e zg osi równie wierzyciel lub wierzyciele. Przed z

powinien wezwa d

nika do uregulowania zaleg
21

eniem wniosku, wierzyciel

ci p atniczych, wyznaczaj c mu

ci

na to 21-dniowy termin.

e d ug jest sporny lub podlega potr ceniu. Je li d

liw
o

nik, po otrzymaniu wezwania do zap aty, mo e wyst pi do s du z informacj ,
nik nie ureguluje zad

wobec danego wierzyciela lub s d nie zwolni d

nika z obowi zku zap aty

z przyczyn, o których mowa powy ej, wierzyciel mo e z
ci.

Wniosek dor cza si d

wniosek o og oszenie

ied

upad

enia

nikowi osobi cie, przy czym w wyj tkowych wypadkach s d

raw

mo e zarz dzi dor czenia przez poczt albo w inny sposób.

Na rozprawie s d mo e wyda postanowienie o wszcz ciu procedury upad
je li zad

ciowej,

enie jest bezsporne. Oddalenie wniosku mo e nast pi jedynie wówczas,

gdy zobowi zania zosta y sp acone. S d w adny jest równie zawiesi post powanie,

Post powanie

prowadzi

licencjonowanego

syndyk

likwidatora,

wierzycieli, zwo ane w

Sp

nikowi dodatkowy czas na dokonanie zap aty.
masy

wyznacza

upad

ci

sekretarz

Syndyka,

podobnie

stanu

zgromadzenie

lub

jak

nie w tym celu. Syndyk ma obowi zek zlikwidowania

aru

wyznaczaj c d

maj tku upad ego, zazwyczaj poprzez jego sprzeda i przeznaczenia uzyskanych
kwot na sp at wierzycieli.

Po wej ciu w ycie ustawy z 2002 r. w Anglii i Walii, upad

trwa do 12 miesi cy,

Wraz

z

ym
i

a w praktyce niekiedy krócej.
zako czeniem

odpowiedzialno

procesu

upad

ci,

d

nik

przestaje

ponosi

za swoje zobowi zania. Nie dotyczy to jednak tych przypadków,

ut
W

w których upad y doprowadzi w sposób zawiniony do z ej kondycji finansowej firmy,
co spowodowa o jej upad

. Niektóre ograniczenia wobec d

nika maj

wtedy

zastosowanie przez okres 15 lat.
Alternatyw

dla

upad

ci

mo e

by

propozycja

z wierzycielami indywidualnych dobrowolnych porozumie

Ins
tyt

Insolvency Act 1986) lub umorzenie zad

Podpisanie dobrowolnych porozumie

przekraczaj

d

nika

podpisania

(IVA) (cz

VIII

enia.
z wierzycielami jest mo liwe, je li d ugi nie

pewnego progu. W takim wypadku, przez okres uzgodniony
22

ci

z wierzycielami, d

nik sp aca zobowi zania ze rodków uzyskanych ze sprzeda y

licencjonowany likwidator, nast pnie za wierzyciele wi kszo ci
osów. Zatwierdzony program wi

ed

liw
o

aktywów lub z przychodów spó ki. Program naprawczy zatwierdza syndyk lub
trzech czwartych

nika i wszystkich wierzycieli, bez wzgl du

na to, czy brali udzia w g osowaniu i jak g osowali.

dzia

ied

Przytoczone przepisy oraz praktyka zmierza w coraz bardziej widoczny sposób do
maj cych na celu przede wszystkim ratowanie a nie likwidacj zad

podmiotu.

ciowe, a wi c zw aszcza zarz d maj tkiem upad ego,

raw

Post powanie upad

onego

prowadzone jest przez licencjonowanych specjalistów, którymi s

z regu y

wykwalifikowani ksi gowi. Zarz d spó ki ma wp yw na mianowanie zarz dcy, lecz nie

Sp

mo e ingerowa w jego dzia ania.

Osob syndyka wskazuj wierzyciele, z regu y banki. Zadaniem syndyka jest przede
wszystkim odzyskanie nale no ci wierzycieli. Dzia ania syndyka prowadz z regu y
do obni enia warto ci firmy i z tych mi dzy innymi wzgl dów jego rola zosta a
ci

aru

ograniczona przez prawo o przedsi biorstwie, zw aszcza w odniesieniu do upad
rozpocz tych po 15 wrze nia 2003 r.

Obok syndyka, dzia a kurator ustanowiony przez s d na wniosek zainteresowanych.
specjalista od zarz dzania w sytuacjach niewyp acalno ci.

ym
i

Powinien to by

Ustanowienie i zadania kuratora s

konsekwencj

faktu,

e dotychczasowe

kierownictwo upad ej firmy, przez wadliwe zarz dzanie z regu y doprowadza do
obni enia warto ci firmy tak e w wyniku utraty zaufania klientów i dostawców. Z tych

ut
W

wzgl dów g ównym celem dzia ania kuratora powinno by przywrócenie zaufania do
firmy, a w rezultacie zwi kszenie jej warto ci.
Przewa aj ca liczba upad
i jego ostateczn likwidacj

Ins
tyt

Post powanie upad

ci ko czy si sprzeda

sk adników maj tku upad ego

16

.

ciowe i uk adowe mo e dotyczy osób zarówno fizycznych, jak

i prawnych. W wypadku osób prawnych mo e mie zastosowanie:
16

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm Jak przewidzie upad
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych. Wyd. Cedetu.pl. (s. 63-60).
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i jej

ci

1) dobrowolny uk ad;

liw
o

2) s dowe ustanowienie zarz du;
3) administracyjny zarz d przymusowy;
4) likwidacja.

Procedura ta jest do

ied

Ad. 1)
rzadko wykorzystywana.

Ad. 2)

raw

Na wniosek osoby upowa nionej do reprezentacji spó ki lub wierzycieli, s d mo e
wyda postanowienie ustanawiaj ce zarz d. Z dniem wydania postanowienia, do czasu
sformu owania propozycji restrukturyzacyjnych, zawiesza si

wyp aty dla wierzycieli,

chyba e dany wierzyciel uzyska zgod s du. Propozycje zarz dcy dotycz ce dzia

Sp

restrukturyzacyjnych powinny zosta omówione na zgromadzeniu zwo anym nie pó niej
ni w ci gu 3 miesi cy od dnia wydania postanowienia o ustanowieniu zarz du. Celem
zastosowania tej procedury jest:

1) umo liwienie spó ce dalszego funkcjonowania;

aru

2) doprowadzenie do zawarcia dobrowolnego uk adu;
3) zaspokojenie wierzycieli w wi kszym stopniu, ni
wszcz cia post powania upad

przedsi biorstw.
Ad. 3)

ciowego.

kosztowna i dlatego niekorzystna w wypadku ma ych

ym
i

Procedura ta jest jednak do

by oby to mo liwe w razie

Wierzyciel maj cy zabezpieczenie na przewa aj cej cz
ciej bank d

nika

nika) wyznacza zarz dc jego maj tku.

ut
W

(najcz

ci maj tku d

Zarz dca odpowiada przed wierzycielem, który go wyznaczy , nie za przed ogó em
wierzycieli. Ustawa uwzgl dnia jednak szczególne prawa wierzycieli uprzywilejowanych
oraz uprawnia wszystkich wierzycieli do udzia u w zgromadzeniu w celu uzyskania
informacji o kondycji d

nika.

Ins
tyt

W razie ustanowienia „administracyjnego zarz du przymusowego" spó ka kontynuuje
dzia alno

gospodarcz , pozostaj c pod kontrol

zarz dcy. Jednocze nie spó ka

zmierza do sprzeda y aktywów stanowi cych wtedy sk adniki maj tku dzia aj cego

przedsi biorstwa.

24

ci

Ad. 4)

a) przymusowa - orzeczona przez s d na wniosek d

nika lub wierzyciela;

b) dobrowolna - wspólnicy albo akcjonariusze podejmuj

uchwa

spó ki.
W zasadzie obie te procedury s

liw
o

Likwidacja mo e by :

podobne. Aktywa d

o zlikwidowaniu

nika sprzedaje likwidator.

ied

Wierzyciele otrzymuj nale no ci wed ug kolejno ci zaspokajania, nast pnie za spó ka
zostaje rozwi zana.

W odniesieniu do osób fizycznych, dobrowolne uk ady stanowi alternatyw upad
ro nie. Cz sto wierzyciele traktuj

raw

i zapewne dlatego ich popularno
rozwi zanie agodniejsze.

ci,

uk ad jako

W przypadku natomiast osób prawnych, procedury typu „zarz d" i „dobrowolny uk ad”

Sp

okazuj si ma o skuteczne.

Ustawodawca, niezale nie od opisanych powy ej mo liwo ci, okre li nast puj
kolejno

zaspokajania wierzycieli:

1. nale no ci wierzycieli posiadaj cych zabezpieczenie na maj tku d
m.in.:

aru

2. wierzytelno ci uprzywilejowane, do których nale

nika;

a) zaleg e p ace, wynagrodzenia za urlopy, etc.,
b) podatki;
3. obci

enia zmienne (dotyczy to tylko osób prawnych), polegaj ce na tym, e zwykle

ym
i

bank lub instytucja finansowa maj ca zabezpieczenie na „ca

ci przedsi biorstwa

spó ki" jest uprawniona do aktywów pozosta ych po sp aceniu wierzycieli
uprzywilejowanych, do warto ci zaleg ego d ugu wraz z odsetkami;
4. wierzytelno ci partnerów handlowych;

ut
W

5. nale no ci pozosta ych wierzycieli.

Warto doda , e obowi zuje wiele przepisów przeciwdzia aj cych uchylaniu si

od

sp acania d ugów oraz preferowaniu w zaspokajaniu jednych wierzycieli przed innymi.
Na przyk ad, roszczenia ma onka d

nika s zaspokajane po nale no ciach innych

Ins
tyt

wierzycieli.

W niemal wszystkich omawianych powy ej wypadkach, wysoko

uzgadniaj wierzyciele wspólnie z syndykiem masy upad

nale no ci

ci. Syndyk mo e:

a) wezwa do przedstawienia dowodów potwierdzaj cych istnienie wierzytelno ci;
25

da

od wierzyciela, aby z

pisemne zaprzysi

wierzyciela;

one o wiadczenie

liw
o

c) za

ci

b) nie uwzgl dni orzecze wydanych uprzednio przez s d na korzy

o istnieniu wierzytelno ci;
d) nie uzna roszcze .

W razie nieuznania roszczenia, wierzycielowi przys uguje prawo odwo ania do s du.
da

sp acenia tych tylko nale no ci, które istnia y w dniu

wszcz cia post powania. Je li natomiast dzia alno
i potrzebne s

ied

Wierzyciele mog

gospodarcza jest kontynuowana

dalsze dostawy, syndyk musi zawrze

raw

z wierzycielami.

stosowne porozumienia

Wierzyciele zatwierdzaj zaproponowanego przez siebie syndyka i mog przy tym nie
uwzgl dni

nika. Dotyczy to przede wszystkim post powania

ciowego i likwidacji, w mniejszym za stopniu dobrowolnego uk adu.

Sp

upad

stanowiska d

Zarz dc masy upad

ci wskazuje jeden albo wi ksza liczba wierzycieli posiadaj cych

zabezpieczenie swoich roszcze i ogó wierzycieli nie mo e si temu sprzeciwi .

aru

Zarz dc -administratora wyznacza s d i jest to zawsze osoba wymieniona we wniosku.
Wierzyciele mog kwestionowa w s dzie wszelkie czynno ci zarz dcy-administratora,
je li uwa aj ,

e naruszaj

wierzycieli zapadaj

one ich interesy. Wszystkie uchwa y zgromadzenia

wi kszo ci

g osów wyra on

warto ci

roszcze

wierzycieli

ym
i

obecnych i g osuj cych. Oznacza to, e w szczególnych przypadkach jeden wierzyciel
stanowi ju quorum i mo e na

zobowi zania na nieobecnych wierzycieli.

W wi kszo ci post powa , wierzyciele mog
rad wierzycieli z

ut
W

powo

podczas pierwszego zgromadzenia

on z od 3 do 5 osób. Uprawnienia rady zale

od rodzaju

post powania. W wypadku zarz du przymusowego i post powania uk adowego s one
niewielkie. Ograniczaj si do sporz dzania sprawozda o post pie prac.
Rada wierzycieli w post powaniu upad

ciowym lub likwidacyjnym ma natomiast

znacznie szersze uprawnienia. Rada zatwierdza lub ustala:

Ins
tyt

- zast pców prawnych powoda lub pozwanego;
- wszystkie porozumienia zawarte w trakcie post powania;

- wynagrodzenia.

26

ci

Ustawa nie przewiduje utworzenia rady wierzycieli w wypadku dobrowolnego uk adu.

liw
o

W praktyce jednak tworzy si cz sto rady nieformalne.
Dozwolone jest natomiast zwo ywanie zgromadzenia wierzycieli, w szczególno ci, gdy:
1) domaga si tego wi kszo

odwo ania syndyka lub likwidatora;

3) zachodzi konieczno

zatwierdzenia zasadniczych zmian w propozycji zarz dcy-

ied

2) zachodzi konieczno

wierzycieli;

administratora co do dalszego trybu post powania;

4) nale y zatwierdzi roczne rozliczenia likwidatora niepobieraj cego wynagrodzenia;

We

wszystkich

przyj cia sprawozdania likwidatora.

procedurach

wierzyciele

raw

5) zachodzi konieczno

mog

si

odwo

do

s du

je li uznaj , e sposób prowadzenia post powania narusza ich interesy.

Sp

Nale y podkre li , e w Wielkiej Brytanii istnieje instytucja zawodowych syndyków,
którzy s dopuszczani do wykonywania zawodu przez jedno z cia nadzorczych, na
przyk ad Stowarzyszenie Prawne17.

FRANCJA

aru

4.

We francuskiej ustawie o niewyp acalno ci z 1995 r. wskazuje si

wprost,

e

zasadniczym celem jest utrzymanie przedsi biorstwa i miejsc pracy (art.1 ust.1
okre lone w Prawie

ym
i

ustawy nr 85- 98 z 25 stycznia 1985 r.). Podobne cele s
o post powaniu w wypadku niewyp acalno ci z 2005 r .

Z tych wzgl dów ustawa przewiduje mi dzy innymi nast puj ce etapy dzia
dotycz cych zagro onej firmy:

ut
W

1) etap nieformalnej ugody

Specjalista ustanowiony przez s d d

y do zawarcia z wierzycielami

nieformalnej ugody. Na tym etapie cz sto zawiesza si post powanie upad
Specjalista wspó pracuje z zarz dem upad ego i nie ma

adnego samodzielnego

imperium w sprawach firmy. Z tych wzgl dów pe ni raczej rol

Ins
tyt

administratora masy upad

ciowe.

mediatora, a nie

ci. Czas trwania tego etapu oraz ewentualna ugoda

podlega zatwierdzeniu przez s d. Je li na etapie d
17

enia do nieformalnej ugody nie

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm Jak przewidzie upad
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych. Wyd. Cedetu.pl.(s. 63-60 ).
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w ci gu czterech miesi cy, zostaje wszcz ta procedura

ciowa w cis ym tego s owa znaczeniu.

liw
o

upad

jej osi gn

ci

udaje si

2) etap formalnej ugody

Na tym etapie post powanie jest prowadzone i nadzorowane przez s d. S d
powo uje administratora, z zawodu prawnika, który sprawuje swoje funkcje wspólnie
samodzielnych uprawnie

ied

z dotychczasowym zarz dem. Administratorzy nie maj

adczych. Na tym etapie wyst puje równie wyznaczony przez s d mediator, który
y do doprowadzenia do zawarcia uk adu z wierzycielami. Do takiego

upad

w ci gu czterech miesi cy. Na ten czas post powanie

raw

porozumienia musi doj

ciowe ulega automatycznie zawieszeniu. Wynegocjowany uk ad podpisuj ,

w formie umowy, wszystkie strony.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody, zostaje wszcz ta procedura
ciowa. Nast puje sprzeda sk adników maj tkowych firmy. Etap ten nie jest

Sp

upad

ograniczony w czasie, a po sprzeda y maj tku nast puje likwidacja firmy pod
nadzorem s du.
Wi kszo

prowadzonych upad

ci ko czy si w

nie likwidacj poprzez sprzeda

4.

W OCHY

- Kodeks cywilny;

ci reguluje:

ym
i

We W oszech kwestie upad

aru

sk adników maj tkowych likwidowanego podmiotu.

- Prawo o niewyp acalno ci z 1942 r.;

- ustawa z 1999 r. o du ej firmie w upad
ustawa

80/2005,

ut
W

-

która

ci (ustawa Prodiego);

wprowadza

nowe

mo liwo ci

zawarcia

uk adu

z wierzycielami i zmienia system ulg (rabatów). Firmy zatrudniaj ce ponad 500 osób
mog wskaza dyrektora ds. restrukturyzacji, który ma 270 dni na z

enie programu

naprawczego.

Ustawodawstwo w oskie rozró nia opisane poni ej modele dzia

wobec zagro onej

Ins
tyt

firmy.

a) Concordata Preventivo
Jest to uk ad z wierzycielami, w którym zostaje sp aconych 100% roszcze

28

ci

zabezpieczonych i co najmniej 40% niezabezpieczonych. S d, po odwo aniu zarz du

Je li te warunki zostaj
zosta

spe nione, w odniesieniu do cz

liw
o

ustanawia administratora, który zarz dza firm .
ci wierzytelno ci mo e

zawarta umowa tzw. „kompaktowa”. Proces sp at jest wtedy d ugotrwa y

i starannie monitorowany przez s d. W praktyce nie przynosi to jednak na ogó

ied

oczekiwanych rezultatów i post powanie ko czy si likwidacj upad ego.

Reorganizacja firmy ulega zako czeniu po zaspokojeniu wierzycieli. W praktyce
post powanie toczy si nieraz przez wiele lat i je li po up ywie wyznaczonego okresu

o upad

raw

nadal pozostaje niesp aconych 40% niezabezpieczonych roszcze , s d orzeka
ci .

b) Administrazione Controllata

Sp

W tym modelu s d tak e odwo uje zarz d i wyznacza zarz dc , który
wykonuje czynno ci pod jego nadzorem. Warunkiem jest przekonanie s du,

e

program naprawczy jest realny, a trudno ci maj charakter przej ciowy.

aru

Tryb ten jest bardzo kosztowny, wymaga pe nej sp aty zobowi za wraz z odsetkami
w ci gu dwóch lat od rozpocz cia jego realizacji. Uruchomienie tej procedury
wymaga zgody wi kszo ci wierzycieli, przy czym w wypadku posiadaczy roszcze
niezabezpieczonych wymagana jest wi kszo

66,6%.

ym
i

Wyj cie z niewyp acalno ci mo e nast pi pod dwoma warunkami:
- zgoda wierzycieli na moratorium
oraz

ut
W

- spe nienie warunków moratorium w ci gu dwóch lat, w tym sp ata nie tylko
nale no ci g ównych, lecz równie odsetek.

Ewentualna ugoda jest dobrowolna.
c) Amministrazione Straordinaria
Tryb ten jest przewidziany tylko dla du ych firm, wobec których mo na

Ins
tyt

zasadnie zak ada ,
Zad

e program naprawczy przyniesie oczekiwane rezultaty.

enie w tym przypadku nie mo e przekracza 66,6% maj tku firmy. S d, po

zawieszeniu zarz du, ustanawia komisarza s dowego. Komisarz przygotowuje

program restrukturyzacji. Koszty zwi zane z administrowaniem maj tkiem, w tym

29

ci

wynagrodzenie komisarza, maj pierwsze stwo przed pozosta ymi zobowi zaniami.
umowy lub zawiesi

wykonywanie.
Ustawodawca dopuszcza ponadto mo liwo
pozas dowych.

Taka

ugoda

wymaga

ich

liw
o

Komisarz, uznaj c to za celowe, mo e rozwi za

zawierania z wierzycielami ugód

udzia u

doradcy

restrukturyzacyjnego

i akceptacji banku centralnego oraz innych banków, zwi zanych z niewyp acaln
18

6.

ied

.

HOLANDIA

W holenderskim Prawie upad

ciowym, w razie wszcz cia procedury upad

raw

firm

przewidziane jest zawieszenie sp at zobowi za albo upad

ciowej,

firmy.

Zawieszenie sp at wymaga ustanowienia przez s d zarz dcy (administratora,

Sp

syndyka), który dzia a w porozumieniu z dotychczasowym zarz dem. Do zada
administratora nale y opracowanie programu naprawczego, w którym przewidziana
jest ca kowita sp ata zobowi za

zabezpieczonych i uprzywilejowanych, a tak e

Wierzyciele mog

wyrazi

aru

okre lony program sp aty zobowi za niezabezpieczonych i nieuprzywilejowanych.
zgod

na plan sp at wi kszo ci

75% ogólnej kwoty

wierzytelno ci i 66% liczby podmiotów uczestnicz cych w post powaniu. Plan jest
nast pnie zatwierdzany przez s d. Istnieje tak e mo liwo

ym
i

zobowi za na dwa lata.
Niezwykle istotna dla d
jest mo liwo

zawieszenia sp at

nika i wierzycieli, których nale no ci nie s zabezpieczone,

zmniejszenia (umorzenia) zobowi za wobec pa stwa.

ut
W

Zaoszcz dzona w ten sposób suma zostaje przeznaczona na zaspokojenie roszcze
wierzycieli niezabezpieczonych i zwi ksza pul wyp at. Procedura ta realizowana jest
pod nadzorem s du, z ograniczonym udzia em dotychczasowego zarz du.
Syndyk mo e poci gn

Ins
tyt

nast pstwem niew

do odpowiedzialno ci zarz d firmy, je li wyka e, e straty
ciwego lub zbyt ryzykownego zarz dzania, ze szkod

18

dla

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm Jak przewidzie upad
i jej
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych, Wyd. Cedetu.pl. str. 69 i nast.
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ci

wierzycieli.

umow je li uznaje, e jej wykonywanie stanowi nadmierne obci

HISZPANIA

W Hiszpanii kwestie upad

ci reguluje:

enie dla firmy19.

ied

7.

liw
o

Syndyk mo e si domaga realizacji wszystkich umów, jak równie rozwi za ka

1) Prawo o przedsi biorstwach z 1989 r. z pó niejszymi zmianami (oraz ustawa
z 1995 r.),

raw

2) Prawo o niewyp acalno ci z 2003 r. (wesz o w ycie w 2004 r.).

Nowe prawo, zast pi o to pochodz ce jeszcze z XIX wieku Zosta y utworzone s dy
gospodarcze, którym przyznano znaczne uprawnienia zwi zane z prowadzeniem
post powania upad

ciowego i daj ce im znaczne mo liwo ci kszta towania dalszej

Sp

sytuacji podmiotu, którego dotyczy to post powanie.
Rozpatruj c wniosek o upad

podejmowana jest decyzja czy zarz dowi firmy

pozostawi tylko nadzór ogólny, czy te mo e on nadal sprawowa bie

aru

zarz dcze

W razie stwierdzenia przez s d,

e cz onkowie zarz du lub rady nadzorczej nie

dope nili obowi zków zwi zanych z niewyp acalno ci

Zasad

jest,

ich firmy, ponosz

oni

cywiln i karn na zasadach ogólnych.

ym
i

odpowiedzialno

ce funkcje

e s d ustanawia z urz du trzech zarz dców (administratorów,

syndyków) maj tku: ekonomist

z uprawnieniami g ównego ksi gowego, prawnika

ut
W

i jednego wierzyciela, który mo e wskaza

na swoje miejsce profesjonalnego

zarz dc . Decyzje podejmowane s w drodze g osowania.
W wypadku ma ej firmy s d mo e ustanowi

tylko jednego zarz dc . Zarz dca

pobiera wynagrodzenie wed ug stawek rz dowych, zaakceptowane przez s d.
Na mocy decyzji s du, zadanie administratorów polega na:

Ins
tyt

- sprawdzaniu i zatwierdzaniu wszystkich czynno ci wykonywanych przez

19

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm. Jak przewidzie upad
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych, Wyd. Cedetu.pl.,s. 69 – 70.
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dotychczasowy zarz d;

liw
o

albo
- przej ciu od dotychczasowego zarz du jego funkcji.

Ponadto, do ich obowi zków nale y sporz dzenie raportu opisuj cego przyczyny
powstania niewyp acalno ci, kondycj

finansow

firmy i warto

jej aktywów.

Zarz dca ocenia tak e ewentualne programy naprawcze. Je li okazuje si ,

e

ied

jedynym rozwi zaniem jest likwidacja firmy, administrator pe ni funkcj likwidatora.
W planie sp aty zobowi za nie uwzgl dnia si d ugów firm b

cych w

cicielami

raw

upad ego, a tak e podmiotów wchodz cych w sk ad grupy lub innych podmiotów
powi zanych. W toku post powania s d mo e jednostronnie rozwi za istniej ce
umowy, okre laj c jednocze nie kwoty rekompensaty lub zwrotu uzyskanych
wcze niej przez strony kwot.

Sp

Opracowany przez zarz dców (administratorów, syndyków) plan naprawy firmy
podlega akceptacji, je li:

- planowane jest zmniejszenie zad

enia o nie wi cej ni 50% lub przed

enie

okresu sp aty do pi ciu lat - przez wierzycieli posiadaj cych 50% kwot

aru

niezabezpieczonych wierzytelno ci;
- plan przewiduje natychmiastow

sp at

z 20% upustem lub przed

okresu sp aty do trzech lat – przez wi kszo

enie

wierzycieli obecnych na

ym
i

posiedzeniu, którego celem jest przyj cie lub odrzucenie uk adu.
W wypadku likwidacji mo liwa jest sprzeda maj tku produkcyjnego przedsi biorstwa
jako ca

SZWECJA

ut
W

8.

ci albo jego poszczególnych sk adników20.

W Szwecji obowi zuje Prawo upad

ciowe z 1987 r. oraz Prawo o reorganizacji firm

z 1996 r.

Ustawodawstwo

szwedzkie

sprzyja

dzia aniom

restrukturyzacyjnym.

Do

Ins
tyt

zainicjowania procesu restrukturyzacji wymagana jest decyzja rady wierzycieli
i przes anki wskazuj ce, e zako czy si ona sukcesem.
20

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm. Jak przewidzie upad
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych, Wyd. Cedetu.pl.( s. 74- 75).
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Po uruchomieniu procedury, proces restrukturyzacji nadzorowany jest przez
(administratora, syndyka) wyznaczonego przez s d. D

adnego wp ywu na przebieg dzia

restrukturyzacyjnych, które s

prowadzone pod nadzorem s du.
Zarz dca w porozumieniu z d

nik nie ma

liw
o

zarz dc

w ca

ci

nikiem opracowuje plan, przedstawiany nast pnie

W razie braku akceptacji planu restrukturyzacji, d

ied

wierzycielom i s dowi celem dokonania nieformalnych uzgodnie .

nik mo e wnioskowa o uk ad

publiczny. W takim wypadku program naprawczy powinien przewidywa pe

sp at

przyj

raw

roszcze zabezpieczonych i uprzywilejowanych, pozostali za wierzyciele musz go
wi kszo ci g osów. Nast pnie program zatwierdza s d sprawuj cy nadzór.

W trakcie restrukturyzacji, umowy zawarte przed wszcz ciem post powania

9.
W

Sp

pozostaj w mocy - nie mog zosta uniewa nione21

SZWAJCARIA

Szwajcarii

obowi zuje

federalne

Prawo

o

ci ganiu

nale no ci

aru

i bankructwie, którego pierwotny tekst pochodzi z 1889 r.
Przepisy zawarte w tej ustawie s do
zawieszenia sp at zobowi za

restrykcyjne i jakkolwiek istnieje mo liwo

i przeprowadzenia restrukturyzacji pod nadzorem
rzadko stosowane.

ym
i

du, to jednak instytucje te s do

Wynika to m. in. z nast puj cych okoliczno ci:
1. rady nadzorcze firm sk adaj si w du ej cz

ci z osób narodowo ci szwajcarskiej,

ut
W

które, je li nie pe ni funkcji w zarz dzie, s ma o sk onne do ponoszenia ryzyka;
2. d ugi w Szwajcarii ci gane s bardzo rygorystycznie, co powoduje, e w razie
zw oki z p atno ciami kontrahenci bardzo szybko wymuszaj upad
3.wszcz cie procedury upad

;

ciowej z regu y budzi zainteresowanie organów

cigania pod k tem ustalenia, czy nie dosz o do pope nienia przest pstw

Ins
tyt

gospodarczych, które spowodowa y z

4 odpowiedzialno

kondycj firmy,

karna ma miejsce przede wszystkim w wypadku oszustwa

21

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm. Jak przewidzie upad
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych, Wyd. Cedetu.pl.( s. 74- 75).
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maj cego na celu uszczuplenie maj tku albo w razie uszczuplenia maj tku

spekulacja, niedba
mimo zad

zarz dczych, takich jak brak dyscypliny finansowej,

liw
o

wskutek z ych dzia

, oszuka cze uprzywilejowanie, prowadzenie dzia alno ci

enia;

5. prawo upad

ciowe wr cz zach ca do wyst powania w drodze powództwa

cywilnego z roszczeniami wobec cz onków rad nadzorczych i zarz dów; mo na

do odpowiedzialno ci za straty, przekroczenie obowi zków lub

ied

ich poci gn

wiadome albo nie wiadome niedbalstwo, pod warunkiem wykazania zwi zku

Je li po z

eniu wniosku o upad

raw

przyczynowego.

dopuszczalne jest zawarcie uk adu

z wierzycielami, warunki uk adu wymagaj

zaakceptowania przez wi kszo

wierzycieli (66,6%), komisarza (syndyka) oraz s d okr gowy.

Sp

Projekt programu naprawczego (uk adu) opracowuje komisarz. Projekt jest nast pnie
przedstawiany s dowi do zatwierdzenia.
Wraz z rozpocz ciem procedury upad

ciowej nast puje automatyczne zawieszenie

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

wykonywania programu22.

22

Edward I. Altman; Edith Hotchkiss :Trudno ci finansowe a upad
firm Jak przewidzie upad
unikn , jak analizowa i inwestowa w zad enie firm zagro onych, Wyd. Cedetu.pl (s. 72).
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II. PODSUMOWANIE

W analizie przepisów poszczególnych pa stw pod wzgl dem pozycji syndyka,
znaczn trudno

liw
o

1.

sprawiaj ró nice terminologiczne. Cz sto dopiero z kontekstu

danego przepisu mo na wywnioskowa ,

e dotyczy on syndyka, a nie tylko

Teorii co do statusu syndyka – syndyk jako urz dnik s dowy, jako osoba prywatna
dzia aj

we w asnym imieniu, w imieniu wierzycieli, a mo e d

mo na jednoznacznie rozstrzygn

na gruncie adnego ustawodawstwa. Mo na

tylko pokusi

e pozycja syndyka ulega wzmocnieniu na

si

o stwierdzenie,

tak e Polska.

Wzmocnienie pozycji syndyka wi

e si ze zwi kszeniem wymaga wobec osób,

które maj

Sp

przestrzeni lat. Za przyk ad mo e pos

3.

nika – nie

raw

2.

ied

administratora lub zarz dcy.

pe ni t funkcje, czy te raczej wykonywa ten zawód. Wzrastaj

przede wszystkim wymagania formalne, których spe nienie warunkuje wpisanie na
list . W Polsce, o ile w latach dziewi

atwy, to obecnie, po wej ciu w ycie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.

aru

do

dziesi tych dost p do tego zawodu by

o licencji syndyka23, wymagania formalne bardzo si
wszystkim wymaga si

zaostrzy y. Przede

zdania egzaminu pa stwowego. Stopie

trudno ci

egzaminu jest tak znaczny, e obecnie, po trzech latach od uchwalenia ustawy,

Liczba
upad

je li

wzi

pod

uwag

liczb

prowadzonych

post powa

ciowych, jest z pewno ci zbyt ma a.

Wzmocnienie pozycji syndyka (a tak e ochrona uczestników post powania –

ut
W

4.

ta,

ym
i

wpis uzyska o (wed ug stanu na dzie 28 grudnia 2010 r.) zaledwie 330 osób.

wierzycieli i d

nika) wynika równie

w przypadku Polski z na

syndyków obowi zku ubezpieczenia ich dzia

enia na

. Obowi zek ten wynika

z rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa dziernika 2007 r. w sprawie

obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej osoby powo anej do

Ins
tyt

wykonywania czynno ci syndyka, nadzorcy s dowego albo zarz dcy.

23

Dz. U. 2007 r. nr 123, poz. 850 z pó n. zm.
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5.

Poczucie uczestniczenia w pewnej odr bnej grupie zawodowej (korporacji),
borykaj cej si

z problemami

liw
o

ciesz cej coraz wi kszym presti em, ale te

wynikaj cymi z charakteru ich dzia alno ci, znalaz o wyraz w powo aniu korporacji
syndyków.

Co do Polski, wydaje si
uprawnie

niezasadne pozbawienie mo liwo ci uzyskania

licencjonowanego syndyka radców prawnych, adwokatów, s dziów

ied

6.

i prokuratorów . Osoby te, z racji wykonywanego zawodu, maj

cz sto do

czynienia z obrotem gospodarczym, co przy wieloletniej praktyce i nabytym w ten

przeprowadzanie upad

ci.

Nawet gdy ustawodawca dopuszcza mo liwo
samego d
Niemcy),

dysponowania maj tkiem przez

nika i pozostawienia go tylko pod nadzorem tzw. rzecznika (patrz
s dzia,

wraz

z

Sp

7.

korzystne, je li chodzi o szybkie i sprawne

raw

sposób do wiadczeniu mo e by

wszcz ciem

post powania

w

przedmiocie

niewyp acalno ci, zazwyczaj jednak ustanawia syndyka. Oznacza to, e syndyk

8.

aru

cieszy si du ym zaufaniem podmiotów nadzoruj cych proces upad

ci.

W poszczególnych pa stwach daje si zaobserwowa tendencj do eliminowania
chorych podmiotów gospodarczych, jednocze nie jednak wsz dzie tam, gdzie
dzia ania

ym
i

istnieje cho by najmniejsza szansa ich uratowania, prowadzi si

sanacyjne. Wprowadza si zatem zmiany maj ce przede wszystkim na celu:
1) uproszczenie i przyspieszenia procedur;
2) wi ksz swobod s dów przy podejmowaniu decyzji;

ut
W

3) podnoszenie kwalifikacji osób prowadz cych post powania (syndyk, zarz dca)
w

zakresie

analiz

finansowych,

a

tak e

utworzenie

banku

danych

o profesjonalnych syndykach (zarz dcach),

4) wyszkolenie profesjonalnej kadry s dowej.

9. Przyznanie syndykowi lub zarz dcy wi kszej swobody przy dokonywaniu

Ins
tyt

sprzeda y maj tku.

10.

Pomimo zmian takich, jak s dowe ustanawianie zarz dcy-administratora,
dobrowolne uk ady i licencjonowanie osób prowadz cych post powanie
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wprowadzania dalszych, zw aszcza

nowych sposobów poprawy swojego po
nika.
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