Projekt
USTAWA
z dnia
o licencji syndyka

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji
syndyka.
Art. 2. Licencja syndyka uprawnia do sprawowania funkcji syndyka,
nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.1)).
Art. 3. Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)

–

stron

umowy

o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym;
2) zna język polski w zakresie niezbędnym do sprawowania
funkcji syndyka;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie ukończyła 65 roku życia;
5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub
równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
6) posiada nieposzlakowaną opinię;
7) w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka
przez co najmniej 3 lata zarządzała przedsiębiorstwem lub

2

jego częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie,
o którym mowa w pkt 1;
8) nie

była

karana

za

przestępstwo

lub

przestępstwo

skarbowe;
9) nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie karne
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
10) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego;
11) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
12) nie została uznana za niezdolną do pracy w trybie
określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)).
Rozdział 2
Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka
Art. 4. 1. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka,
zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu
roku. Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w
Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych oraz w
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.
2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia,
Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z 7 osób
wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki
objętej egzaminem.
3. Członkowie Komisji są powoływani na okres 2 lat z
możliwością wcześniejszego odwołania w razie niewykonywania obowiązków
członka Komisji, niezdolności do ich wykonywania albo zrzeczenia się człon-
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kostwa. W takim przypadku Minister Sprawiedliwości może uzupełnić skład
Komisji.
4. Przewodniczącego

Komisji

wyznacza

Minister

Sprawiedliwości spośród jej członków.
5. Minister

Sprawiedliwości

przed

każdym

egzaminem

powołuje zespół do przygotowania pytań na egzamin. W skład zespołu wchodzi
5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu
problematyki objętej egzaminem.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji pytań
na egzamin, mając na uwadze potrzebę odpowiedniego ich zabezpieczenia
przed nieuprawnionym ujawnieniem.
7. Minister Sprawiedliwości zapewnia obsługę biurową Komisji
oraz zespołu do przygotowania pytań.
Art. 5. 1. Członkom Komisji oraz zespołu do przygotowania pytań na
egzamin przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów
na

zasadach

określonych

w

przepisach

dotyczących

należności

przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość wynagrodzenia członków Komisji oraz zespołu do przygotowania
pytań na egzamin, uwzględniając nakład pracy związany z przygotowaniem i
przeprowadzeniem egzaminu, liczbę osób egzaminowanych i czas trwania
egzaminu.
Art. 6. 1. Osoba ubiegająca się o licencję syndyka składa do Ministra
Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 45 dni przed
terminem rozpoczęcia egzaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) odpis

dyplomu

potwierdzającego

uzyskanie

tytułu

magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych
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studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie,
o którym mowa w art. 3 pkt 1;
2) życiorys;
3) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, o której mowa
w art. 7 ust. 1.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia
wymogów formalnych określonych w ust. 2, osobę ubiegającą się o licencję
syndyka wzywa się do uzupełnienia braków w trybie art. 64 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku
bez biegu, o czym zawiadamia się osobę ubiegającą się o licencję syndyka
listem poleconym za poświadczeniem odbioru.
5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po
upływie wyznaczonego terminu, przewodniczący Komisji wydaje decyzję
odmawiającą dopuszczenia osoby ubiegającej się o licencję syndyka do udziału
w egzaminie. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
Art. 7. 1. Osoba

przystępująca

do

egzaminu

uiszcza

opłatę

egzaminacyjną.
2. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 8. 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii
i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
postępowania upadłościowego i naprawczego.
3. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania
pozytywnych wyników z obu jego części.
4. Za pozytywny wynik części pisemnej egzaminu uznaje się
uzyskanie co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów z części testowej
egzaminu i co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego. Za
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pozytywny wynik części ustnej egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 70%
maksymalnej liczby punktów.
5. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza
zaświadczenie wystawione przez Komisję.
Art. 9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób przeprowadzania egzaminu, z uwzględnieniem
obowiązku

sprawdzenia

umiejętności

opracowania

dokumentów oraz pism procesowych stosowanych w
postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
2)

wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej nie
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez
Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego,

z

uwzględnieniem rzeczywistych kosztów przeprowadzania
egzaminu oraz dopuszczalnych możliwości uiszczania
opłaty.
Rozdział 3
Licencja syndyka
Art. 10. 1. Licencję

syndyka

przyznaje

się

na

wniosek

osoby

ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od
złożenia egzaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające
spełnienie wymogów, określonych w art. 3 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 10, oświadczenie,
że nie jest prowadzone przeciwko wnioskodawcy postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oryginał
zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Art. 11. 1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego organu
Policji o nadesłanie informacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka.
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2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i
tryb oraz zakres uzyskiwania informacji przez organy Policji o osobie
ubiegającej się o licencję syndyka oraz wzór kwestionariusza tej informacji,
mając na względzie specyfikę obowiązków syndyka oraz prawa i wolności
chronione konstytucyjnie, a także potrzebę oceny spełnienia przez osobę
ubiegającą się o licencję warunku posiadania nieposzlakowanej opinii.
Art. 12. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej,
przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa
wynikające z licencji.
Art. 13. Minister Sprawiedliwości odmawia przyznania licencji syndyka,
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o jej przyznanie nie spełnia wymogów,
o których mowa w art. 3, a także w przypadku upływu terminu, o którym mowa
w art. 10 ust. 1.
Art. 14. Licencję syndyka przyznaje się na czas nieoznaczony.
Art. 15. 1. Wręczenie dokumentu licencji syndyka jest poprzedzone
złożeniem wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowania według następującej
roty: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed
prawem ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu
upadłościowym lub naprawczym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie,
dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy chronionej prawem oraz
kierując się w swym postępowaniu zasadami godności, uczciwości i etyki.”.
2. Osoba, która złożyła ślubowanie składa podpis pod rotą
ślubowania.
Art. 16. 1. Dokument licencji syndyka zawiera:
1) numer licencji i datę przyznania;
2) oznaczenie i podpis organu przyznającego;
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3) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza
licencji;
4) numer

ewidencyjny

PESEL,

z

wyłączeniem

cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
5) fotografię posiadacza licencji;
6) podpis posiadacza licencji.
2. Za wydanie dokumentu licencji syndyka pobiera się opłatę,
która stanowi dochód budżetu państwa.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
wzór dokumentu licencji syndyka, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji
osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji oraz wysokość
opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy
równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej
wnoszenia, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty.
Art. 17. 1. Minister

Sprawiedliwości

cofa

licencję

syndyka,

w

przypadku gdy osoba posiadająca licencję:
1) przestała spełniać którykolwiek z wymogów określonych
w art. 3 pkt 1, 3, 10, 12;
2) dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;
3) dopuściła

się

rażącego

naruszenia

obowiązków

syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, a zostało to
ujawnione po zakończeniu pełnienia przez nią funkcji
w danym postępowaniu;
4) wystąpiła z takim wnioskiem;
5) została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Minister Sprawiedliwości może cofnąć licencję syndyka,
w przypadku gdy osoba posiadająca licencję syndyka została skazana
prawomocnym

wyrokiem

przestępstwo skarbowe.

za

nieumyślne

przestępstwo

lub

nieumyślne
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3. Osoba, której cofnięto licencję syndyka z przyczyn
wskazanych w ust. 1 pkt 2, nie może ponownie ubiegać się o przyznanie licencji
syndyka.
4. W razie cofnięcia licencji syndyka wpis na liście osób
posiadających licencję syndyka podlega wykreśleniu.
Art. 18. Organ prowadzący postępowanie karne o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe przeciwko osobie sprawującej funkcję, o której mowa
w art. 2, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości.
Art. 19. 1. Minister Sprawiedliwości zawiesza osobie posiadającej
licencję prawa wynikające z licencji, jeżeli:
1) wobec niej jest prowadzone postępowanie o częściowe
lub całkowite ubezwłasnowolnienie;
2) przeciwko
umyślne

niej

jest

prowadzone

przestępstwo

postępowanie

ścigane

z

o

oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Minister

Sprawiedliwości

może

zawiesić

osobie

posiadającej licencję syndyka prawa wynikające z licencji, jeżeli przeciwko tej
osobie jest prowadzone postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.
3. Informację o zawieszeniu praw wynikających z licencji
syndyka wpisuje się na ogólnokrajowej liście osób posiadających licencję
syndyka oraz przekazuje prezesom sądów okręgowych.
Art. 20. 1. Osobę, której przyznano licencję syndyka oraz osobę
posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka
wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób
posiadających licencję syndyka, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
2. Wpis na listę osób posiadających licencję syndyka
obejmuje:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
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2) numer

ewidencyjny

PESEL,

z

wyłączeniem

cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
3) numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku
osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji
w zawodzie

regulowanym

syndyka

wydaną

na

podstawie odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej
wydania;
4) adres do korespondencji.
3. Osoba posiadająca licencję syndyka jest obowiązana
zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję
syndyka w terminie 30 dni od daty ich powstania.
4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej zmianach są
przekazywane prezesom sądów okręgowych.
Rozdział 4
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 21. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 156 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Osoba powołana do sprawowania funkcji syndyka,
nadzorcy sądowego albo zarządcy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za
szkody

wyrządzone

przy

wykonywaniu

czynności

osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych
w porozumieniu

z

Ministrem

Sprawiedliwości,

po

zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi,
w drodze

rozporządzenia,

zakres

ubezpieczenia

obowiązkowego, o którym mowa w ust. 4, oraz
minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę
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specyfikę wykonywanych przez syndyka czynności oraz
wartość funduszów masy upadłości.”;
2) w art. 157 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą
może być osoba fizyczna posiadająca licencję
syndyka.”;
3) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu:
„Art. 157a. 1. Syndykiem,

nadzorcą

sądowym

albo

zarządcą nie może być osoba, która:
1)

jest

wierzycielem

upadłego,

lub

dłużnikiem

małżonkiem,

wstępnym,

zstępnym, rodzeństwem, powinowatym
upadłego lub jego wierzyciela w tej
samej

linii

czy

pozostającą

z nim

przysposobienia

lub

stopniu,
w

osobą
stosunku

małżonkiem

tej

osoby;
2)

jest lub była zatrudniona przez upadłego
na

podstawie

innego

stosunku

wyłączeniem
funkcji

stosunku
umowy

nadzorcy

pracy

prawnego,

albo
z

o sprawowanie
sądowego

w

postępowaniu naprawczym albo też jest
lub była członkiem organu, wspólnikiem
lub akcjonariuszem upadłego.
2. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca oraz
jego

małżonek,

wstępny,

zstępny,

rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w
stosunku przysposobienia lub małżonek takiej
osoby nie mogą nabyć rzeczy ani praw
pochodzących ze sprzedaży dokonanej w
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postępowaniu

upadłościowym,

w

którym

sprawuje lub sprawowała tę funkcję.
3. Przeszkoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
trwa

mimo

ustania

małżeństwa

lub

przysposobienia.”;
4) art. 158 otrzymuje brzmienie:
„Art. 158. 1.W razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu
upadłości z możliwością zawarcia układu na
postanowienie

o

ogłoszeniu

upadłości

obejmującej likwidację majątku upadłego, sąd
orzeka

również

o

odwołaniu

nadzorcy

sądowego albo zarządcy i powołaniu syndyka.
2. W razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu
upadłości
upadłego

obejmującej
na

likwidację

postanowienie

o

majątku
ogłoszeniu

upadłości z możliwością zawarcia układu, sąd
orzeka

również

o

odwołaniu

syndyka

i

powołaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy.”;
5) w art. 162:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Łączna

kwota

wynagrodzeń

przyznanych

w

postępowaniu nie może przekroczyć wartości 3%
funduszów masy upadłości oraz sum uzyskanych z
likwidacji rzeczy i praw obciążonych rzeczowo.
Wysokość

wynagrodzenia

syndyka,

nadzorcy

sądowego i zarządcy nie może przekroczyć stuczterdziestokrotności

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego,

ogłoszonego

przez

Głównego Urzędu Statystycznego.”,
b) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

Prezesa
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„2a. W

razie

wysokość

braku

funduszów

wynagrodzenia

w

masy

upadłości

przeliczeniu

na

miesiące za pierwszy rok postępowania upadłościowego nie może być wyższa niż przeciętne
miesięczne

wynagrodzenie

w

sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w
czwartym

kwartale

roku

poprzedniego,

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

Za

kolejne

lata

wysokość

wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiące nie
może być wyższa niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego,

ogłoszonego

przez

Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego, oraz być niższa
niż 50% tego wynagrodzenia.
2b. Sąd,

ustalając

ostateczne

wynagrodzenie,

uwzględnia w szczególności stopień zaspokojenia
wierzycieli,

nakład

pracy,

czas

trwania

postępowania oraz koszty zatrudnienia innych
osób

przez

syndyka,

i zarządcę, a także

nadzorcę

sądowego

ich zastępców w związku z

wykonywanymi czynnościami.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 ulega podwyższeniu od 1% do 10% w przypadku wykonania
ostatecznego planu podziału w terminie jednego
roku od dnia ogłoszenia upadłości lub zaspokojenia
w całości wierzytelności kategorii drugiej, trzeciej
i co najmniej w połowie wierzytelności kategorii
czwartej.”;
6) po art. 169 dodaje się art. 169a w brzmieniu:
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„Art. 169a. Sędzia-komisarz upomina syndyka, nadzorcę
sądowego i zarządcę oraz ich zastępców,
zaniedbujących swoje obowiązki. W przypadku
nieusunięcia

zaniedbania

sędzia-komisarz

nakłada grzywnę w wysokości do 30 000 zł.”;
7) w art. 170 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia praw wynikających
z licencji syndyka przez Ministra Sprawiedliwości, sąd
odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego, zarządcę albo ich
zastępców.
5. Odpis prawomocnego postanowienia o odwołaniu syndyka,
nadzorcy sądowego, zarządcy albo ich zastępców z
powodu nienależytego pełnienia obowiązków przekazuje
się Ministrowi Sprawiedliwości.”;
8) w art. 172 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie
odwołania, upomnienia lub nałożenia grzywny na syndyka,
nadzorcę sądowego i zarządcę albo ich zastępców
przysługuje zażalenie. Sąd

rozpoznaje

zażalenie

na

rozprawie. Przepisu art. 222 ust. 1 zdanie drugie nie stosuje
się.”.
Art. 22. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) otrzymuje brzmienie:
„3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego
organu

postępowania

przygotowawczego

lub

organu

nadrzędnego nad finansowym organem postępowania
przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy,
syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w
organach
ustawy,”.

dyscyplinarnych

działających

na

podstawie
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Rozdział 5
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
Art. 23. Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed
dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia
tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy
do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Art. 24. Z dniem wejścia w życie ustawy zamyka się listy kandydatów
na syndyków prowadzone przez prezesów sądów okręgowych na podstawie
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie
szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na
syndyków upadłości (Dz. U. Nr 55, poz. 359 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).
Art. 25. Do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż
przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, osoby wpisane na listę,
o której mowa w art. 24, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w
postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
Art. 26. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
Minister Sprawiedliwości powoła Komisję.
Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
_____________________
1)

2)

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 1564,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538
i Nr 184, poz. 1539.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530,
Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 1355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397
i Nr 169, poz. 1412.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 1564,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538
i Nr 184, poz. 1539.
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4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840,
z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121,
poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86,
poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493).
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