
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia

2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym

Rejestrze Sądowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1:

a) w pkt 3:

- w ust. 4 wyrazy ", zarządcę albo ich zastępców" zastępuje się wyrazami "albo

zarządcę",

- w ust. 5 wyrazy ", zarządcy albo ich zastępców" zastępuje się wyrazami "albo

zarządcy",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 171 otrzymuje brzmienie:

"Art. 171. 1. Sędzia-komisarz odwołuje zastępcę syndyka, nadzorcy sądowego

albo zarządcy, jeżeli nie pełnią należycie swoich obowiązków,

albo gdy ich dalszy udział w postępowaniu nie jest potrzebny,

albo w przypadku cofnięcia lub zawieszenia praw wynikających

z licencji syndyka przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Przepisy art. 170 ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.";";

2) w art. 1 w pkt 4, w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy ", ustanowionego na

podstawie przepisu ust. 1,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę ustawy o zmianie

ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i

uchwalił do niej 2 poprawki.

Dodawane do art. 170 ust. 4 i 5 odnoszą się również do zastępców syndyka,

nadzorcy sądowego i zarządcy. W myśl tych przepisów sąd będzie odwoływał zastępcę

syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy w przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw

wynikających z licencji syndyka. Sąd będzie miał również obowiązek przekazywania

Ministrowi Sprawiedliwości odpisu prawomocnego postanowienia o odwołaniu zastępcy

syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy z powodu nienależytego pełnienia przez nich

obowiązków. Zastawiając te przepisy z art. 171, który stanowi m.in., że sędzia-komisarz

odwołuje zastępcę syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, jeżeli nie pełnią należycie

swoich obowiązków, Senat uznał, iż zgodne z wolą ustawodawcy jest, aby odwołanie

zastępcy z powodu cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji dokonywane

było nie przez sąd, ale również przez sędziego-komisarza. Ponadto zdaniem Senatu, przepis o

przekazywaniu odpisu prawomocnego postanowienia o odwołaniu zastępcy z powodu

nienależytego pełnienia obowiązków powinien być sformułowany w art. 171, a nie w art. 170,

który to przepis nie stanowi o odwołaniu zastępcy z powodu nienależytego pełnienia

obowiązków (poprawka nr 1).

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny. Usuwa z przepisu zbędne powtórzenie.


