
Art. 26. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 126, poz. 876 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 123 i Nr 82, poz. 560) w art. 5 w ust. 1
w pkt 9 kropk´ na koƒcu zdania zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) koszty wystawienia zaÊwiadczenia przez lekarza
sàdowego.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 27. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy na podstawie przepisów do-
tychczasowych sà skuteczne. 

Art. 28. Wykaz, o którym mowa w art. 7, prezes sà-
du okr´gowego sporzàdza po raz pierwszy do dnia
31 grudnia 2007 r.

Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lutego
2008 r., z wyjàtkiem art. 5—7 i 28, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 sierpnia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 15 czerwca 2007 r.

o licencji syndyka1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady uzyskiwania i tryb
przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyzna-
nia, cofania i zawieszania praw wynikajàcych z tej 
licencji.

Art. 2. Licencja syndyka uprawnia do wykonywa-
nia czynnoÊci syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy
na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.2)).

Art. 3. 1. Licencj´ syndyka mo˝e uzyskaç osoba 
fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym;

2) zna j´zyk polski w zakresie niezb´dnym do wyko-
nywania czynnoÊci syndyka;

3) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

4) ukoƒczy∏a wy˝sze studia i uzyska∏a tytu∏ magistra
lub równorz´dny w paƒstwie, o którym mowa
w pkt 1;

5) posiada nieposzlakowanà opini´;

6) w okresie 15 lat przed z∏o˝eniem wniosku o licen-
cj´ syndyka przez co najmniej 3 lata zarzàdza∏a
majàtkiem upad∏ego, przedsi´biorstwem lub jego
wyodr´bnionà cz´Êcià w Rzeczypospolitej Polskiej
lub paƒstwie, o którym mowa w pkt 1;

7) nie by∏a karana za przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe;

8) nie jest podejrzana albo oskar˝ona o przest´pstwo
Êcigane z oskar˝enia publicznego lub przest´p-
stwo skarbowe;

9) nie jest wpisana do rejestru d∏u˝ników niewyp∏a-
calnych Krajowego Rejestru Sàdowego;

10) z∏o˝y∏a z pozytywnym wynikiem egzamin przed
Komisjà Egzaminacyjnà, powo∏anà przez Ministra
SprawiedliwoÊci;

11) jest zdolna, ze wzgl´du na stan zdrowia, do wyko-
nywania czynnoÊci syndyka.

2. Do ustalania zdolnoÊci do wykonywania czynnoÊ-
ci syndyka, ze wzgl´du na stan zdrowia, o której mo-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny i ustaw´ z dnia 28 lute-
go 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119.



wa w ust. 1 pkt 11, stosuje si´ odpowiednio przepisy
o ustroju sàdów powszechnych regulujàce zakres
i sposób przeprowadzania badaƒ kandydatów do ob-
j´cia urz´du s´dziego.

Rozdzia∏ 2

Egzamin dla osób
ubiegajàcych si´ o licencj´ syndyka

Art. 4. 1. Egzamin dla osób ubiegajàcych si´ 
o licencj´ syndyka, zwany dalej „egzaminem”, przepro-
wadza si´ co najmniej dwa razy w ciàgu roku. Infor-
macj´ o terminie egzaminu Minister SprawiedliwoÊci
og∏asza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich
stronach podmiotowych oraz w dzienniku o zasi´gu
ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiàce przed
planowanym terminem egzaminu. 

2. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje, w drodze
zarzàdzenia, Komisj´ Egzaminacyjnà, zwanà dalej
„Komisjà”, sk∏adajàcà si´ z 7 osób wyró˝niajàcych si´
wiedzà teoretycznà i praktycznà z zakresu problematy-
ki obj´tej egzaminem.

3. Cz∏onkowie Komisji sà powo∏ywani na okres
2 lat z mo˝liwoÊcià wczeÊniejszego odwo∏ania w razie
niewykonywania lub niew∏aÊciwego wykonywania
obowiàzków cz∏onka Komisji, niezdolnoÊci do ich wy-
konywania albo zrzeczenia si´ cz∏onkostwa. W takim
przypadku Minister SprawiedliwoÊci uzupe∏nia sk∏ad
Komisji.

4. Przewodniczàcego Komisji wyznacza Minister
SprawiedliwoÊci spoÊród jej cz∏onków.

5. Minister SprawiedliwoÊci przed ka˝dym egzami-
nem powo∏uje zespó∏ do przygotowania pytaƒ i zadaƒ
problemowych na egzamin, zwany dalej „zespo∏em”.
W sk∏ad zespo∏u wchodzi 5 osób wyró˝niajàcych si´
wiedzà teoretycznà i praktycznà z zakresu problematy-
ki obj´tej egzaminem.

6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przygotowywania, przechowy-
wania oraz przekazywania Komisji pytaƒ i zadaƒ pro-
blemowych na egzamin, majàc na uwadze potrzeb´
odpowiedniego ich zabezpieczenia przed nieupraw-
nionym ujawnieniem.

7. Minister SprawiedliwoÊci zapewnia obs∏ug´
biurowà Komisji oraz zespo∏u.

Art. 5. 1. Cz∏onkom Komisji oraz zespo∏u przys∏u-
guje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów
i noclegów na zasadach okreÊlonych w przepisach do-
tyczàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom
zatrudnionym w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju. 

2. WysokoÊç wynagrodzenia cz∏onka Komisji za
ka˝dà osob´ zdajàcà egzamin nie mo˝e przekraczaç 
20 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszone-
go przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego. 

3. WysokoÊç wynagrodzenia cz∏onka zespo∏u za
ka˝dy opracowany zestaw pytaƒ lub zadanie proble-
mowe nie mo˝e przekraczaç 25 % przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku
poprzedniego, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego.

4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków Ko-
misji i zespo∏u, uwzgl´dniajàc nak∏ad pracy zwiàzany
z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu.

Art. 6. 1. Osoba ubiegajàca si´ o licencj´ syndyka
sk∏ada do Ministra SprawiedliwoÊci wniosek o do-
puszczenie do egzaminu najpóêniej 45 dni przed ter-
minem rozpocz´cia egzaminu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza
si´:

1) odpis dyplomu potwierdzajàcego uzyskanie tytu∏u
magistra lub zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów magisterskich albo równorz´dnych
w paƒstwie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;

2) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ˝e nie jest podejrza-
ny albo oskar˝ony o przest´pstwo Êcigane z oskar-
˝enia publicznego lub przest´pstwo skarbowe;

3) dowód uiszczenia op∏aty egzaminacyjnej, o której
mowa w art. 7 ust. 1.

3. Je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie
spe∏nia wymogów formalnych okreÊlonych w ust. 2,
osob´ ubiegajàcà si´ o licencj´ syndyka wzywa si´ do
uzupe∏nienia braków w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.3)). 

4. Nieuzupe∏nienie braków powoduje pozostawie-
nie wniosku bez biegu, o czym zawiadamia si´ osob´
ubiegajàcà si´ o licencj´ syndyka listem poleconym za
poÊwiadczeniem odbioru.

5. Je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zosta∏
z∏o˝ony po up∏ywie wyznaczonego terminu, przewod-
niczàcy Komisji wydaje decyzj´ odmawiajàcà dopusz-
czenia osoby ubiegajàcej si´ o licencj´ syndyka do
udzia∏u w egzaminie. Od decyzji tej przys∏uguje odwo-
∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 7. 1. Osoba przyst´pujàca do egzaminu uisz-
cza op∏at´ egzaminacyjnà.

2. Op∏ata egzaminacyjna stanowi dochód bud˝etu
paƒstwa.

Art. 8. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej
i ustnej oraz jest przeprowadzany w j´zyku polskim.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. 



2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa,
ekonomii i finansów oraz zarzàdzania, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem specyfiki post´powania upad∏oÊcio-
wego i naprawczego.

3. Cz´Êç pisemna polega na:

1) rozwiàzaniu testu sk∏adajàcego si´ ze 100 pytaƒ;

2) wykonaniu zadania problemowego.

4. Odpowiedzi na pytania testowe ocenia si´ w na-
st´pujàcy sposób:

1) odpowiedê prawid∏owa: 2 punkty;

2) odpowiedê nieprawid∏owa: –1 punkt;

3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

5. Wykonanie zadania problemowego ocenia si´
w skali od 0 do 30 punktów.

6. Cz´Êç ustna egzaminu polega na udzieleniu od-
powiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym
zestawie 10 pytaƒ. Odpowiedê na wszystkie pytania
jest oceniana indywidualnie przez ka˝dego z cz∏onków
komisji egzaminacyjnej przy zastosowaniu skali 
od 0 do 10 punktów.

7. Egzamin uwa˝a si´ za zdany w przypadku uzy-
skania pozytywnych wyników z obu jego cz´Êci. 

8. Za pozytywny wynik cz´Êci pisemnej egzaminu
uznaje si´ uzyskanie co najmniej 80 % maksymalnej
liczby punktów z cz´Êci testowej egzaminu i co naj-
mniej 20 punktów za rozwiàzanie zadania problemo-
wego. Za pozytywny wynik cz´Êci ustnej egzaminu
uznaje si´ uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej
liczby punktów.

9. Z∏o˝enie egzaminu z wynikiem pozytywnym po-
twierdza zaÊwiadczenie wystawione przez Komisj´.

Art. 9. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli w drodze
rozporzàdzenia:

1) sposób przeprowadzenia egzaminu w cz´Êci pi-
semnej i ustnej, bioràc pod uwag´ warunki jego
przeprowadzenia zapewniajàce samodzielnà pra-
c´, terminy cz´Êci pisemnej i ustnej oraz niezb´d-
ne czynnoÊci Komisji; 

2) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty egzamina-
cyjnej nieprzekraczajàcej minimalnego wynagro-
dzenia za prac´, z uwzgl´dnieniem rzeczywistych
kosztów przeprowadzenia egzaminu oraz dopusz-
czalnych form uiszczania op∏aty.

Rozdzia∏ 3

Licencja syndyka

Art. 10. 1. Licencj´ syndyka przyznaje si´ na wnio-
sek osoby ubiegajàcej si´ o licencj´ syndyka, z∏o˝ony
nie póêniej ni˝ po up∏ywie 2 lat od dnia z∏o˝enia egza-
minu.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty potwier-
dzajàce spe∏nienie wymogów, okreÊlonych w art. 3
ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7 i 9, oÊwiadczenie, ˝e nie jest prowa-
dzone przeciwko wnioskodawcy post´powanie o prze-
st´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego lub prze-
st´pstwo skarbowe oraz orygina∏ zaÊwiadczenia po-
twierdzajàcego z∏o˝enie egzaminu z wynikiem pozy-
tywnym. 

Art. 11. 1. Minister SprawiedliwoÊci zwraca si´ do
w∏aÊciwego organu Policji o nades∏anie informacji
o osobie ubiegajàcej si´ o licencj´ syndyka.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmujà
zebrane w ramach wywiadu Êrodowiskowego dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o naruszeniu porzàd-
ku prawnego;

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´pczymi lub
grupami Êrodowiskowymi patologii spo∏ecznej
i o charakterze tych kontaktów;

3) zachowaniach wskazujàcych na uzale˝nienie od al-
koholu, Êrodków odurzajàcych lub substancji 
psychotropowych.

3. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób i tryb uzyskiwania
informacji przez organy Policji o osobie ubiegajàcej
si´ o licencj´ syndyka oraz wzór kwestionariusza tej
informacji, majàc na wzgl´dzie specyfik´ obowiàzków
syndyka oraz prawa i wolnoÊci chronione konstytucyj-
nie, a tak˝e potrzeb´ oceny spe∏nienia przez osob´
ubiegajàcà si´ o licencj´ warunku posiadania niepo-
szlakowanej opinii.

Art. 12. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze decy-
zji administracyjnej, przyznaje licencj´ syndyka, od-
mawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wyni-
kajàce z licencji.

Art. 13. Minister SprawiedliwoÊci odmawia przy-
znania licencji syndyka, w przypadku gdy osoba ubie-
gajàca si´ o jej przyznanie nie spe∏nia wymogów,
o których mowa w art. 3 ust. 1, a tak˝e w przypadku
up∏ywu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 14. Licencj´ syndyka przyznaje si´ na czas nie-
oznaczony.

Art. 15. 1. Osoba, której przyznano licencj´ syndy-
ka sk∏ada wobec Ministra SprawiedliwoÊci, przed wpi-
sem na list´ osób posiadajàcych licencj´ syndyka,
o której mowa w art. 17 ust. 1, Êlubowanie wed∏ug na-
st´pujàcej roty: „Majàc ÊwiadomoÊç znaczenia moich
s∏ów i odpowiedzialnoÊci przed prawem Êlubuj´ uro-
czyÊcie, ˝e powierzone mi obowiàzki w post´powaniu
upad∏oÊciowym lub naprawczym b´d´ wype∏niaç su-
miennie i bezstronnie, dochowujàc tajemnicy paƒ-
stwowej i innej tajemnicy chronionej prawem oraz
kierujàc si´ w swym post´powaniu zasadami godno-
Êci, uczciwoÊci i etyki.”.
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2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e upowa˝niç do
przyj´cia Êlubowania prezesa sàdu okr´gowego w∏a-
Êciwego dla miejsca zamieszkania osoby, o której mo-
wa w ust. 1.

3. Osoba, która z∏o˝y∏a Êlubowanie, sk∏ada podpis
pod rotà Êlubowania.

Art. 16. 1. Dokument licencji syndyka zawiera:

1) numer licencji i dat´ przyznania;

2) oznaczenie i podpis organu przyznajàcego;

3) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia posiada-
cza licencji;

4) numer ewidencyjny PESEL, z wy∏àczeniem cudzo-
ziemców, którzy tego numeru nie posiadajà;

5) fotografi´ posiadacza licencji;

6) podpis posiadacza licencji.

2. Za wydanie dokumentu licencji syndyka pobiera
si´ op∏at´, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór dokumentu licencji syndyka,
z uwzgl´dnieniem potrzeby identyfikacji osoby posia-
dajàcej licencj´ i uprawnieƒ wynikajàcych z licencji
oraz wysokoÊç op∏aty za wydanie dokumentu licencji
w kwocie nieprzekraczajàcej po∏owy równowartoÊci
minimalnego wynagrodzenia miesi´cznego za prac´
i sposób jej wnoszenia, bioràc pod uwag´ rzeczywiste
koszty jego wydania oraz dopuszczalne mo˝liwoÊci
uiszczania op∏aty.

Art. 17. 1. Osob´, której przyznano licencj´ syndy-
ka oraz osob´ posiadajàcà decyzj´ o uznaniu kwalifi-
kacji w zawodzie regulowanym syndyka wydanà na
podstawie odr´bnych przepisów, wpisuje si´ na list´
osób posiadajàcych licencj´ syndyka, prowadzonà
przez Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Wpis na list´ osób posiadajàcych licencj´ syn-
dyka obejmuje:

1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny PESEL, z wy∏àczeniem cudzo-
ziemców, którzy tego numeru nie posiadajà;

3) numer licencji i dat´ jej wystawienia, a w przypad-
ku osoby posiadajàcej decyzj´ o uznaniu kwalifika-
cji w zawodzie regulowanym syndyka wydanà na
podstawie odr´bnych przepisów, numer decyzji
i dat´ jej wydania;

4) adres do korespondencji.

3. Osoba posiadajàca licencj´ syndyka jest obo-
wiàzana zg∏aszaç zmiany danych obj´tych wpisem na
list´ osób posiadajàcych licencj´ syndyka w terminie
30 dni od daty ich powstania.

4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej
zmianach sà przekazywane prezesom sàdów okr´go-
wych.

Art. 18. 1. Minister SprawiedliwoÊci cofa licencj´
syndyka, w przypadku gdy osoba posiadajàca licencj´
syndyka:

1) przesta∏a spe∏niaç którykolwiek z wymogów okre-
Êlonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, 9;

2) dwukrotnie zosta∏a odwo∏ana prawomocnym po-
stanowieniem z powodu nienale˝ytego pe∏nienia
obowiàzków;

3) dopuÊci∏a si´ ra˝àcego naruszenia obowiàzków
syndyka, nadzorcy sàdowego lub zarzàdcy, a zo-
sta∏o to ujawnione po zakoƒczeniu pe∏nienia przez
nià funkcji w danym post´powaniu;

4) wystàpi∏a z takim wnioskiem;

5) zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e cofnàç licencj´
syndyka, w przypadku gdy osoba posiadajàca licencj´
syndyka zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
nieumyÊlne przest´pstwo lub nieumyÊlne przest´p-
stwo skarbowe.

3. Osoba, której cofni´to licencj´ syndyka z przy-
czyn wskazanych w ust. 1 pkt 2, nie mo˝e ponownie
ubiegaç si´ o przyznanie licencji syndyka.

4. W razie cofni´cia licencji syndyka wpis na 
liÊcie osób posiadajàcych licencj´ syndyka podlega
wykreÊleniu.

Art. 19. Organ prowadzàcy post´powanie karne
o przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe przeciwko
osobie posiadajàcej licencj´ syndyka, zawiadamia
o tym Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 20. 1. Minister SprawiedliwoÊci zawiesza oso-
bie posiadajàcej licencj´ syndyka prawa wynikajàce
z licencji, je˝eli:

1) wobec niej jest prowadzone post´powanie o cz´Ê-
ciowe lub ca∏kowite ubezw∏asnowolnienie, i usta-
nowiono dla niej doradc´ tymczasowego;

2) przeciwko niej jest prowadzone post´powanie
o umyÊlne przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia 
publicznego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe. 

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zawiesiç oso-
bie posiadajàcej licencj´ syndyka prawa wynikajàce
z licencji, je˝eli przeciwko tej osobie jest prowadzone
post´powanie o nieumyÊlne przest´pstwo Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub nieumyÊlne przest´p-
stwo skarbowe.

3. Informacj´ o zawieszeniu praw wynikajàcych
z licencji syndyka wpisuje si´ na liÊcie osób posiada-
jàcych licencj´ syndyka oraz przekazuje prezesom sà-
dów okr´gowych.

4. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
trwa do czasu ustania przyczyny zawieszenia.
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Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 21. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 156 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmie-
niu:

„4. Osoba powo∏ana do wykonywania czynnoÊci
syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy
podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu od-
powiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzo-
ne przy wykonywaniu czynnoÊci osobiÊcie lub
przez pe∏nomocnika. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
woÊci, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres ubezpieczenia obowiàzkowego,
o którym mowa w ust. 4, oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà, bioràc pod uwag´ specyfik´ wy-
konywanych przez syndyka czynnoÊci oraz
wartoÊç funduszów masy upad∏oÊci.”;

2) w art. 157 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Syndykiem, nadzorcà sàdowym albo zarzàdcà
mo˝e byç osoba fizyczna posiadajàca licencj´
syndyka.”;

3) po art. 157 dodaje si´ art. 157a w brzmieniu:

„Art. 157a. 1. Syndykiem, nadzorcà sàdowym 
albo zarzàdcà nie mo˝e byç osoba,
która:

1) jest wierzycielem lub d∏u˝nikiem
upad∏ego, ma∏˝onkiem, wst´p-
nym, zst´pnym, rodzeƒstwem,
powinowatym upad∏ego lub jego
wierzyciela w tej samej linii czy
stopniu, osobà pozostajàcà z nim
w stosunku przysposobienia lub
ma∏˝onkiem tej osoby albo osobà
pozostajàcà z upad∏ym w faktycz-
nym zwiàzku, wspólnie z nim za-
mieszkujàcà i gospodarujàcà;

2) jest lub by∏a zatrudniona przez
upad∏ego na podstawie stosunku
pracy albo innego stosunku praw-
nego, z wy∏àczeniem umowy
o sprawowanie funkcji nadzorcy
sàdowego w post´powaniu na-
prawczym albo te˝ jest lub by∏a
cz∏onkiem organu, wspólnikiem
lub akcjonariuszem upad∏ego.

2. Syndyk, nadzorca sàdowy albo za-
rzàdca oraz jego ma∏˝onek, wst´pny,
zst´pny, rodzeƒstwo, osoba pozo-
stajàca z nim w stosunku przysposo-
bienia lub ma∏˝onek takiej osoby, jak
równie˝ osoba pozostajàca z nim
w faktycznym zwiàzku, wspólnie
z nim zamieszkujàca i gospodarujà-
ca, nie mogà nabyç rzeczy ani praw
pochodzàcych ze sprzeda˝y dokona-
nej w post´powaniu upad∏oÊcio-
wym, w którym sprawuje lub spra-
wowa∏a t´ funkcj´.

3. Przeszkoda, o której mowa w ust. 1
pkt 1, trwa mimo ustania ma∏˝eƒ-
stwa lub przysposobienia.”; 

4) art. 158 otrzymuje brzmienie:

„Art. 158. 1. W razie zmiany postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu na postanowienie
o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej
likwidacj´ majàtku upad∏ego, sàd
orzeka równie˝ o odwo∏aniu nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy i powo∏aniu
syndyka.

2. W razie zmiany postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej
likwidacj´ majàtku upad∏ego na po-
stanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, sàd
orzeka równie˝ o odwo∏aniu syndyka
i powo∏aniu nadzorcy sàdowego albo
zarzàdcy.”;

5) w art. 162:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ¸àczna kwota wynagrodzeƒ przyznanych
w post´powaniu nie mo˝e przekroczyç 
3 % funduszów masy upad∏oÊci oraz sum
uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obcià-
˝onych rzeczowo. WysokoÊç wynagrodzenia
syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy nie
mo˝e przekroczyç stuczterdziestokrotnoÊci
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at na-
gród z zysku w czwartym kwartale roku po-
przedniego, og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Je˝eli wysokoÊç wynagrodzenia syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy, o któ-
rym mowa w ust. 2, jest oczywiÊcie nie-
wspó∏mierna do wykonanej pracy, sàd
ustala wynagrodzenie w przeliczeniu na
miesiàce w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at
nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego. ¸àczna
kwota przyznanych wynagrodzeƒ nie mo˝e
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
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poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157,
poz. 1119.



przekroczyç czterdziestokrotnoÊci przeci´t-
nego miesi´cznego wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w zdaniu pierwszym.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2
i 2a, ulega podwy˝szeniu do 10 % w przy-
padku wykonania ostatecznego planu po-
dzia∏u w ciàgu roku od up∏ywu terminu do
zg∏aszania wierzytelnoÊci lub zaspokojenia
w ca∏oÊci wierzytelnoÊci i nale˝noÊci katego-
rii drugiej, trzeciej i co najmniej w po∏owie
kategorii czwartej, z wy∏àczeniem okresu
prowadzenia post´powania upad∏oÊciowe-
go z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.”;

6) w art. 165 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ostatecznà wysokoÊç wynagrodzenia ustala
sàd po zatwierdzeniu sprawozdania syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy z ich dzia∏al-
noÊci, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci sto-
pieƒ zaspokojenia wierzycieli, nak∏ad pracy,
koszty zatrudnienia innych osób w zwiàzku
z czynnoÊciami syndyka, oraz czas trwania po-
st´powania.”;

7) po art. 169 dodaje si´ art. 169a w brzmieniu:

„Art. 169a. S´dzia-komisarz upomina syndyka,
nadzorc´ sàdowego i zarzàdc´ oraz ich
zast´pców, zaniedbujàcych swoje obo-
wiàzki. W przypadku nieusuni´cia za-
niedbania s´dzia-komisarz nak∏ada
grzywn´ w wysokoÊci do 30 000 z∏.”;

8) w art. 170 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmie-
niu:

„4. W przypadku cofni´cia lub zawieszenia praw
wynikajàcych z licencji syndyka przez Ministra
SprawiedliwoÊci, sàd odwo∏uje syndyka, nad-
zorc´ sàdowego, zarzàdc´ albo ich zast´pców.

5. Odpis prawomocnego postanowienia o odwo-
∏aniu syndyka, nadzorcy sàdowego, zarzàdcy
albo ich zast´pców z powodu nienale˝ytego
pe∏nienia obowiàzków przekazuje si´ Ministro-
wi SprawiedliwoÊci.”;

9) w art. 172 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na postanowienie s´dziego-komisarza w przed-
miocie odwo∏ania, upomnienia lub na∏o˝enia
grzywny na syndyka, nadzorc´ sàdowego i za-
rzàdc´ albo ich zast´pców przys∏uguje za˝ale-
nie. Sàd rozpoznaje za˝alenie na rozprawie.
Przepisu art. 222 ust. 1 zdanie drugie nie stosu-
je si´.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.5))
w art. 115 w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) s´dzia, ∏awnik, prokurator, funkcjonariusz finan-
sowego organu post´powania przygotowawcze-
go lub organu nadrz´dnego nad finansowym or-
ganem post´powania przygotowawczego, nota-
riusz, komornik, kurator sàdowy, syndyk, nadzor-
ca sàdowy i zarzàdca, osoba orzekajàca w orga-
nach dyscyplinarnych dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy,”.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 23. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy lub zarzàdca
i ich zast´pcy, ustanowieni w post´powaniu uk∏ado-
wym oraz upad∏oÊciowym albo naprawczym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, sprawujà swojà funk-
cj´ do czasu zakoƒczenia tych post´powaƒ, a tymcza-
sowy nadzorca sàdowy oraz zarzàdca przymusowy do
czasu wydania postanowienia w przedmiocie og∏osze-
nia upad∏oÊci.

2. W sprawach, w których okreÊlono wst´pne wy-
nagrodzenie syndyka, nadzorcy sàdowego albo za-
rzàdcy przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, do wyna-
grodzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 24. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prezesi sà-
dów okr´gowych zaprzestajà wpisywania osób na li-
sty kandydatów na syndyków prowadzone na podsta-
wie rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifika-
cji oraz warunków wymaganych od kandydatów na
syndyków upad∏oÊci (Dz. U. Nr 55, poz. 359).

Art. 25. Do czasu uzyskania licencji syndyka, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres trzech lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, osoby wpisane na list´, o której mo-
wa w art. 24, mogà byç powo∏ywane do sprawowania
funkcji w post´powaniu upad∏oÊciowym i napraw-
czym.

Art. 26. W przypadku osób, które w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy posiadajà pi´cioletnià praktyk´
w sprawowaniu funkcji syndyka, zarzàdcy lub nadzor-
cy sàdowego w post´powaniach upad∏oÊciowym,
uk∏adowym i naprawczym oraz przed 1990 r. ukoƒczy-
∏y wy˝sze studia i uzyska∏y dyplom in˝yniera, wymogu
okreÊlonego w art. 3 ust. 1 pkt 4 nie stosuje si´.

Art. 27. W terminie trzech miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy Minister SprawiedliwoÊci powo∏a
Komisj´.

Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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