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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

 i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

(druk nr 1203)

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 261.
1. Jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy,

a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sąd upadłościowy
ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na podstawie art. 42
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, powołuje się na kuratora, o którym
mowa w niniejszym przepisie.

2. Ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody do usunięcia, na podstawie zasad
ogólnych, braku zdolności procesowej albo braków w składzie organów
uniemożliwiających ich działanie.

[3. Wynagrodzenie kuratora ustala sąd w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.]

<3. Wynagrodzenie kuratora ustala sąd w wysokości stosownej do nakładu pracy
kuratora. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od
towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną
zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Na postanowienie sądu przysługuje
zażalenie.>

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci dłużnika po złożeniu
wniosku o ogłoszenie upadłości.

Art. 162.
1. Syndyk, nadzorca sądowy i zarządca mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności

odpowiadającego wykonanej pracy.
2. Łączna kwota wynagrodzeń przyznanych w postępowaniu nie może przekroczyć 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
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sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2a. Jeżeli wysokość wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, o którym
mowa w ust. 2, jest oczywiście niewspółmierna do wykonanej pracy, sąd ustala
wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiące w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Łączna kwota przyznanych wynagrodzeń nie może przekroczyć
czterdziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w
zdaniu pierwszym.

3. Syndykowi, nadzorcy sądowemu i zarządcy przysługuje prawo do zwrotu wydatków
koniecznych, poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, jeżeli wydatki te
zostały uznane przez sędziego-komisarza.

4. W razie śmierci syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy roszczenie o należne im
wynagrodzenie oraz zwrot wydatków należy do spadku po nich.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, ulega podwyższeniu do 10 % w przypadku
wykonania ostatecznego planu podziału w ciągu roku od upływu terminu do zgłaszania
wierzytelności lub zaspokojenia w całości wierzytelności i należności kategorii drugiej,
trzeciej i co najmniej w połowie kategorii czwartej, z wyłączeniem okresu prowadzenia
postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

<6. Wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy obowiązanych do
rozliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 2, 2a, 5 i art. 163,
oraz wstępną wysokość wynagrodzenia i zaliczki na wynagrodzenie podwyższa się o
kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego
podatku.>

Art. 170.
1. Sąd odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę, jeżeli nie pełnią należycie

swoich obowiązków lub z powodu przeszkody nie mogą ich pełnić. Postanowienie sądu o
odwołaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy z powodu nienależytego pełnienia
obowiązków wymaga uzasadnienia.

2. Sąd odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę na ich wniosek; może ich
odwołać także na wniosek rady wierzycieli lub członka rady wierzycieli.

3. W razie śmierci syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy sędzia-komisarz wyznacza
inną osobę na syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę.

<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.>

Art. 187.
1. Jeżeli upadły nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy,

a także gdy w składzie organów upadłego będącego osobą prawną lub inną jednostką
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organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz
ustanawia dla niego kuratora, który działa za upadłego w postępowaniu upadłościowym.
Jeżeli dla upadłego ustanowiono kuratora na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, kuratora tego powołuje się na kuratora,
o którym mowa w niniejszym przepisie.

2. Ustanowienie kuratora na podstawie przepisu ust. 1 nie stanowi przeszkody do usunięcia,
według zasad ogólnych, braku zdolności procesowej albo braków w składzie organów
uniemożliwiających ich działanie. Z chwilą ich uzupełnienia ustanowienie kuratora
według przepisów niniejszego rozdziału traci moc.

3. Wobec kuratora nie stosuje się środków przymusu. Kurator ponosi odpowiedzialność za
szkodę tak jak syndyk.

[4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie przepisu ust. 1 ustala sędzia-
komisarz w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora. Na postanowienie sędziego-
komisarza przysługuje zażalenie.]

<4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie przepisu ust. 1 ustala
sędzia-komisarz w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora. Wynagrodzenie
kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług, ustanowionego
na podstawie przepisu ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług,
określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Na postanowienie sędziego-
komisarza przysługuje zażalenie.>

Art. 497.
1. Po wszczęciu postępowania naprawczego, na czas jego trwania, sąd ustanawia dla

przedsiębiorcy nadzorcę sądowego oraz może powołać biegłego, o którym mowa w art.
31.

2. Do nadzorcy sądowego, ustanowionego na podstawie ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy o nadzorcy sądowym w postępowaniu upadłościowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

[3. Przedsiębiorca niezwłocznie zawiera z nadzorcą sądowym umowę zlecenia o
wykonywanie czynności nadzorcy sądowego i wypłaca mu miesięcznie wynagrodzenie w
wysokości podwójnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.]

<3. Przedsiębiorca niezwłocznie zawiera z nadzorcą sądowym umowę zlecenia o
wykonywanie czynności nadzorcy sądowego i wypłaca mu miesięcznie
wynagrodzenie w wysokości podwójnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Miesięczne wynagrodzenie nadzorcy sądowego obowiązanego do rozliczenia
podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług,
określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.>
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USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Art. 32.
1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych

wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje postanowieniem sąd rejestrowy, w

wysokości stosownej do zakresu dokonanych przez kuratora czynności, zasądzając na
rzecz kuratora należne mu kwoty od osób zobowiązanych do pokrycia kosztów jego
działalności oraz orzekając o obowiązku tych osób zwrotu wydatków poniesionych przez
Skarb Państwa. Sąd może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki w miarę
dokonywanych czynności.

<2a. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług
podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z
obowiązującą stawką tego podatku.>

3. Koszty działalności kuratora obciążają solidarnie osobę prawną, dla której został
ustanowiony, oraz członków jej organu pełniącego funkcję zarządu.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji w
zakresie kosztów należnych kuratorowi.


