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Streszczenie: Pocz tki prawa upadło ciowego i instytucji syndyka 
si gaj  czasów staro ytnych, a zmiany w tej dziedzinie na przestrzeni 
dziejów zostały zaprezentowane w artykule. 
Słowa kluczowe: syndyk, prawo upadło ciowe, historia prawa. 
Summary: This paper shows the beginning of bankruptsy and trustee 
institution, which goes back to ancient times and furthermore  
the changes in this area over the centuries. 
Keywords: trustee, bankruptcy law, the history of law. 

Geneza instytucji syndyka masy upadło ci, jako głównego  
aktora post powania upadło ciowego, nieodł cznie zwi zana jest  
z historycznym rozwojem tej gał zi prawa. Od zwyczajów pierwszych 
społecze stw po nowo ytne regulacje – brak zdolno ci do wykonywania 
zobowi za , a w zwi zku z tym niewypłacalno , zawsze była 
przedmiotem zainteresowania prawodawców, w ewolucji swych 
unormowa  uzewn trzniaj c rozwój my li społecznej i prawnej.  

W pierwszej fazie rozwoju regulacji zwi zanych z upadło ci
wyra nie obserwujemy ich surowo  i akcentowanie odpowiedzialno ci 
osobistej dłu nika. W tym pocz tkowym okresie wierzyciel mógł bez 
przeszkód doprowadzi  do „wymierzenia sprawiedliwo ci” korzystaj c  
z samopomocy lub przymusu pa stwowego (od kata poczynaj c, za
na niewoli za długi ko cz c), a co za tym idzie nie było potrzeby 
wyodr bniania podmiotu, który miałby czuwa  nad doprowadzeniem  
do zaspokojenia wierzyciela lub chocia by uczestniczy  w takiej 
procedurze. Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i w jego 
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efekcie humanizacja prawa spowodowały zmian  filozofii oraz podej cia 
do zasad odpowiedzialno ci cywilnej. Wraz z tym nast powało 
stopniowe przekształcanie si  odpowiedzialno ci osobistej w maj tkow , 
a tak e pojawienie si  podmiotów nie tylko wyspecjalizowanych  
w zagadnieniach prawnych, lecz równie  ukierunkowanych  
na problematyk  zwi zan  z niewypłacalno ci  dłu ników. Objawiało 
si  to w szczególno ci tym, e osoba taka zacz ła zabezpiecza  mienie 
dłu nika i sprawowa  nad nim piecz , a nast pnie w szczególnych 
procedurach uczestniczyła przy jego zbywaniu oraz zaspokajaniu 
wierzycieli. Osob  t  był syndyk. 

Aby pozna  i oceni  status prawny syndyka, koniecznym wydaje 
si  by  zwrócenie uwagi na tło (otoczenie prawne), w jakim dochodziło 
do krystalizowania si  podwalin nowoczesnego prawa upadło ciowego 
(którego głównym ogniwem jest syndyk), niezale nie od szczegółowych 
rozwi za  przyj tych przez poszczególnych ustawodawców. To wła nie 
regulacja prawa upadło ciowego w ogólno ci determinowała kształt,  
jaki w miar  upływu czasu nadawany był instytucji syndyka masy 
upadło ci, a któr  to w mojej ocenie nazwa  mo na ko cem systemu 
przymusowego zaspokajania wielu wierzycieli danego dłu nika.  

Pocz tki prawa upadło ciowego 
Wbrew stanowisku przyjmowanemu w doktrynie1, jakoby dzieje 

staro ytnego Wschodu i Grecji nie pozostawiły adnych ladów  
w dziedzinie upadło ci, pierwszych zwyczajów dotycz cych post powania 
w razie niewypłacalno ci doszukiwa  mo emy si  nie tylko w systemach 
prawnych tych kolebek cywilizacji, lecz nawet wcze niej, bo ju   
w społecze stwach znajduj cych si  w pocz tkowej fazie rozwoju 
społeczno - gospodarczego. Współczesna doktryna zdaje si  równie   
nie zauwa a , i  przepisy prawa reguluj ce materi  niewypłacalno ci  
nie pojawiły si  dopiero w czasach rzymskich, albowiem problematyka ta 
była poruszana ju  w Kodeksie Hammurabiego, w prawie moj eszowym 
oraz w ustawodawstwie staro ytnej Grecji. Jakkolwiek przyzna  w tym 
miejscu wypada, i  nie były to klasyczne kodyfikacje w rozumieniu 
współczesnego prawa upadło ciowego, to jednocze nie oczywistym jest, 

1  Por. np. A. Hrycaj, Syndyk masy upadło ci, Wy sza Szkoła Komunikacji i Zarz - 
dzania, Pozna  2006, s. 14. 
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e prawo jako dynamiczna dziedzina ycia ulega zmianom i trudno wprost 
przykłada  dzisiejsz  miar  do norm powstaj cych przed kilkudzie- 
si cioma wiekami. 

Ju  dawno podkre lano, i  „w drobnych społecze stwach 
barbarzy skich nie powstały układy s dowe, dowodów wi c znajdziemy 
tam niewiele”2. Zauwa alny niedostatek materiału ródłowego sprawia,  
i  skutki niewypłacalno ci w społecze stwach znajduj cych si   
w najpierwotniejszym stopniu rozwoju ocenia  musimy w oparciu  
o stosunki panuj ce w ród współczesnych dzikich plemion. Jak bowiem 
twierdził Ludwik Krzywicki, plemiona te wykazuj  urz dzenia społeczne 
pokrewne tym, jakie były charakterystyczne dla zacz tków rozwoju 
społeczno - gospodarczego wszystkich ludów. Na gruncie niewypłacal- 
no ci oznacza to, i  „wszystkie zobowi zania wynikaj ce z nieuiszczenia 
nale no ci poci gaj  dla dłu nika, a  do chwili ich spłaty, zale no
osobist , która w wielu razach doprowadza do zamiany wolnego ongi 
obywatela w niewolnika. Powstaj ce gospodarstwo towarowo - pieni ne, 
w pocz tkowym swoim okresie, wyłania obrotn  posta  lichwiarza - 
kupca, który umie wyzyska  wzory powy sze (np. niewolnictwo je ców 
uj tych w wojnach) i nakłada r k  na wolno  osobist  obywateli 
ubo szych. (...) Wymiar sprawiedliwo ci tak e nie pogardza wzorami, 
które ma przed sob : sypi  si  kary, oddaj ce winowajców w r ce 
pokrzywdzonych. W ród tych chciwych, kłótliwych i w ci głej wa ni 
yj cych ludów najmniejsze przest pstwo, nawet nieostro nie wypowie- 

dziane słówko uchodzi za kesila (zbrodnia). A poniewa  nie istnieje prawo 
pisane, mo ni za  w wi kszo ci przypadków tłumacz  dowolnie i stosuj
prawo zwyczajowe ku uszczerbkowi słabszych, a nadto poniewa  mi dzy 
wielko ci  przest pstwa a wielko ci  kary nie ma nale nego ustosunko- 
wania, kara za  polega na grzywnie uci liwej, nic dziwnego, e połowa 
obywateli sprzedaje drug  jako niewolników”3. 

Ewolucja pierwotnych plemion, objawiaj ca si  przede wszystkim 
w powstawaniu pierwszych zorganizowanych społeczno ci, odcisn ła 
swe pi tno równie  na ich ustawodawstwach. Wraz z wielkimi 
cywilizacjami staro ytnego Wschodu pojawiły si  bowiem akty prawa 

2  H. Spencer, Instytucje zawodowe, Wydawnictwo „Głosu”, Warszawa 1898, s. 81. 
3  L. Krzywicki, Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dziko ci i barbarzy stwa, 

Wydawnictwo Pozna skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Pozna  2003, s. 397-398. 
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pisanego, w tym przede wszystkim Kodeks Hammurabiego, yj cego ok. 
1728-1686 r. p.n.e. króla I dynastii babilo skiej, b d cy najwa niejszym 
i najlepiej zachowanym do naszych czasów ródłem prawa staro ytnej 
Mezopotamii4. Kodeks ten, w ród wielu kazuistycznie sformułowanych 
przepisów, zawiera równie  jedne z pierwszych norm dotycz cych 
niewypłacalno ci. Oto bowiem „je li kto  po yczył od kupca pieni dze  
i jego kupiec za dał ich, a on nie ma czym zapłaci , je li dał swój sad 
po sztucznym zapyleniu kupcowi i powiedział mu: Wszystkie daktyle, 
które sad wyda, zabierz zamiast tych pieni dzy, temu kupcowi tego 
uczyni  nie wolno; daktyle, które wyda sad owocowy we mie sobie 
wła ciciel sadu owocowego, a pieni dze z procentem od nich odda 
kupcowi zgodnie z brzmieniem jego tabliczki; przyrost plonu daktyli  
z sadu owocowego we mie sobie wła ciciel sadu owocowego”5,  
za  „je li kto  po yczył od kupca zbo e albo srebro i nie ma zbo a  
albo srebra do oddania, ma za  inne mienie, wszystko, co jest w jego 
r ku przed wiadków na dowód przyniesie i swemu kupcowi odda; 
kupiec nie mo e wysuwa  zarzutów i przyjmie to” 6. 

Bliskowschodnia kolebka cywilizacji pozostawiła tak e inny wielki 
lad na mapie rozwoju społeczno ci ludzkich - prawo moj eszowe,  

w ramach którego rozró ni  mo emy trzy okresy rozwoju regulacji 
dotycz cych interesuj cej nas materii. W pierwszym zasad  była niewola 
za długi, ze zwolnieniem dłu nika w roku odpuszczenia (co 7 lat). Jak 
bowiem stanowi Ksi ga Wyj cia7 „je li kupisz niewolnika - Hebrajczyka 
winien on słu y  przez sze  lat. W siódmym roku ma on wyj  na 
wolno  bez wykupu”. Termin ten wynikał z nast puj cego co 7 lat roku 
szabatowego, w czasie którego Pismo nakazywało nawet pozostawienie 
ziemi ugorem, tak, by „miała uroczysty szabat na cze  Jahwe”8. 

4  Szerzej na temat pomników prawa staro ytnej Mezopotamii: K. Sójka - Zieli ska, 
Historia prawa, PWN, Warszawa 1986, s. 14-16. 

5  § 66 Kodeksu Hammurabiego, R. Skeczkowski, Pomniki prawa, Wydawnictwo 
Miscellanea, Koszalin 1996. 

6  § 96 Kodeksu Hammurabiego, ibidem. 
7 Ksi ga Wyj cia 21,2, Pismo wi te Starego Testamentu, pod red. ks. Michała Petera, 

Ksi garnia w. Wojciecha, Pozna  1999.  
8 Ksi ga Kapła ska, 25, 3-4, op. cit. Przepisy dotycz ce roku szabatowego zamieszczone 

s  zarówno w Ksi dze Kapła skiej, gdzie maj  uzasadnienie religijne, jak i w Ksi dze 
Wyj cia (23, 10-11), gdzie umotywowane s  wzgl dami społecznymi. 



168

W drugim okresie, któremu odpowiadaj  nieco łagodniejsze 
przepisy Deuteronomium9, egzekucja w roku odpuszczenia nie była  
w ogóle dozwolona, albowiem „przy ko cu roku siódmego zarz dzisz 
darowanie długów. A prawo darowania b dzie polegało na tym, e ka dy 
wierzyciel daruje bli niemu swemu to, co po yczył; nie b dzie si
domagał zwrotu od swego bli niego ani od brata, albowiem ogłoszono 
darowanie długów na cze  Jahwe!”10.  

Trzeci okres nast puje po wygnaniu, gdy wobec niedostatecznie 
ograniczonej przez dotychczasowe prawo samowoli wierzycieli, starano 
si  jej skutecznie przeciwdziała 11. St d przepis najpó niejszego tworu 
Pentateuchu12, ksi gi Leviticus13, ustanawiaj cy zakaz niewoli za długi  
i wprowadzaj cy woln  prac  celem ich odrobienia („Je li twój brat 
zubo eje przy tobie i zaprzeda si  tobie, nie b dziesz go obarczał prac
niewolnicz . B dzie on u ciebie jak najemnik lub osiedleniec i b dzie ci 
słu ył a  do roku jubileuszowego. Potem odejdzie od ciebie wraz ze 
swymi dzie mi i powróci do swojej rodziny, do dziedzictwa swoich
ojców” - Ksi ga Kapła ska, 25, 39-41). W rzeczywisto ci jednak przepi- 
sy chroni ce przed wyzyskiem ze strony wierzycieli pozostawały martw
liter , a niewola za długi kwitła („Gdy  brałe  zastaw od swoich braci za 
nic, z szat obdzierałe  półnagich”14 - Ksi ga Hioba, 22, 6-7; „Tak mówi 
Jahwe, Bóg Izraela: jam zawarł Przymierze z ojcami waszymi w dniu,  
w którym wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, 
ustalaj c: co siedem lat ka dy z was wypu ci brata swego Hebrajczyka, 
który by ci si  zaprzedał; b dzie ci słu ył przez lat sze , po czym 
wypu cisz go od siebie na wolno . Ale ojcowie wasi nie słuchali mnie  
i nie nakłonili swego ucha” - Ksi ga Jeremiasza 34, 13-14). 

Ewolucja unormowa  dotycz cych post powania w przedmiocie 
niewypłacalno ci, tak charakterystyczna dla prawa moj eszowego,  
nie omin ła równie  cywilizacji nam najbli szej i dla nas najwa niejszej, 
a mianowicie staro ytnej Grecji. Nie dotyczyło to co prawda Sparty, 

9 Ksi ga Powtórzonego Prawa. 
10 Ksi ga Powtórzonego Prawa, 15, 1-2., op. cit. 
11  Schmidt, Der strafbare Bankbruch, 1893. 
12  Pi cioksi g, Tora; Pi  pierwszych ksi g Starego Testamentu, powstaj cych od X  

do V w. p.n.e.  
13 Ksi ga Kapła ska. 
14 Ksi ga Hioba, przeł. Cz. Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998. 
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gdzie w wietle ustawodawstwa Likurga15, zabraniaj cego kontaktów 
gospodarczych z zagranic  i stabilizuj cego stosunki własno ciowe, 
układy zobowi zaniowe nie mogły si  nale ycie rozwin 16. W Atenach 
natomiast pocz tkowo panowało ustawodawstwo Drakona17, według 
którego dłu nik niewypłacalny dostawał si  pod władz  wierzyciela, 
który mógł go uczyni  swym niewolnikiem lub sprzeda  w niewol .
Rozwój społeczno - polityczny tej polis doprowadził jednak e do 
powa nych zmian, których szczególnym wyrazem była „Sejsachtheja” 
Solona, czyli jednorazowe umorzenie („strz ni cie”) długów18.  
Jak podaje Arystoteles „obj wszy władz  w pa stwie przeprowadził 
Solon uwolnienie ludu zarówno w danej chwili, jak i na przyszło ,
zabronił bowiem udziela  po yczki pod zastaw osoby po yczaj cego,  
a nadto zniósł długi czy to zaci gni te u osób prywatnych  
czy obci aj ce wobec pa stwa”19. Ponadto, co niezwykle istotne,  
Solon wprowadził zakaz po yczania pod zastaw osoby dłu nika i jego 
rodziny, obalaj c w ten sposób niewol  za długi20. 

Rzymskie korzenie instytucji syndyka 
Pomimo wcze niejszych historycznie regulacji dotycz cych 

formułuj cego si  prawa upadło ciowego, ródeł interesuj cej nas 
materii, a co za tym idzie genezy instytucji syndyka masy upadło ci, 
nale y poszukiwa  przede wszystkim w systemie prawnym staro ytnego 
Rzymu. System ten (z uwzgl dnieniem okresu bizantyjskiego 
obowi zuj cy ponad 22 wieki), dzi ki doskonało ci formy, jak
wykształcił w precyzowaniu poj  oraz perfekcyjno ci jego urz dze

15  „Wielka Rhetra” – „to, co jest powiedziane”. 
16  H. Behrmann, Bankructwo, Warszawa 1932, s. 6. 
17  Prawodawca ate ski, twórca pierwszego pisanego kodeksu praw, ył w drugiej 

połowie VII w. p.n.e.  
18  Ze słów samego Solona wynika, i  sejsachteja polegała na zupełnym zniesieniu 

długów. W czasach pó niejszych takie posuni cie wydawało si  zbyt radykalne  
(por. np. Polityka Platona czy Panathem Izokratesa), wi c s dzono niesłusznie,  
e Solon wył cznie obni ył procent od po yczonych pieni dzy i pozwolił  

na spłacenie długów w nowej monecie (tak np. Androtion u Plutarcha).  
19  Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, PWN, Kraków 1973 
20  B. Bravo, E. Wipszycka, Historia staro ytnych Greków, PWN, Warszawa 1988,  

s. 239-241. 
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prawnych, przetrwał bowiem pa stwo i system społeczno-ekonomiczny, 
w jakim powstał. Cz ciowo zapomniany, modyfikowany stosownie  
do potrzeb społecze stw włoskich republik, od ywał tak w feudalizmie, 
jak i w kapitalizmie, przejmowany przez systemy prawne wielu pa stw 
całego wiata21. Dotyczy to równie  prawa upadło ciowego, którego 
główne zasady, sformułowane w okresie rzymskim, przetrwały jako 
podstawa tworzenia ró norodnych konstrukcji prawa upadło ciowego  
w ustawodawstwach nowo ytnych.  

„Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerint  
se fraude (paude) esto” - tak brzmiał pierwszy, zawarty w ustawie XII 
tablic22, przepis prawa upadło ciowego. Tłumaczony dosłownie stanowi, 
i  dłu nik niewypłacalny, który po trzech dniach targowych (trzech 
tygodniach) sam, wzgl dnie za po rednictwem swojej rodziny, 
przyjaciół lub osób trzecich nie ui cił długów, zostawał przys dzony 
wierzycielom, którzy mogli pozbawi  go ycia i podzieli  si  jego 
ciałem. Dosłownie nale y te  ten przepis odczytywa , gdy  pomimo 
opinii pó niejszych badaczy sugeruj cych, by przez poj cie „ciało” 
rozumie  maj tek dłu nika, nowoczesna nauka przychyla si  raczej  
do pierwotnego, niezwykle surowego znaczenia tego zapisu23.  

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym Rzymu sytuacja uległa 
rzecz jasna zmianie24, a ci ar odpowiedzialno ci został przerzucony  
z osoby dłu nika na jego maj tek. W przypadku, gdy ów maj tek 
zaspokajał wszystkie zobowi zania, dłu nik był wolny od odpowiedzial- 
no ci. W przeciwnym razie podlegał on odpowiedzialno ci osobistej,  
do której dochodziło (w drodze tzw. manus iniectio) po 30 dniach  
od wydania wyroku, je eli do tego czasu nie wiadczył sumy zas dzenia. 
Zwyci ski powód kładł wówczas na nim r k  i na rozkaz magistratury, 
która przys dzała go zwyci zcy sporu, odprowadzał zas dzonego 
dłu nika do swego prywatnego wi zienia, w którym trzymał go do czasu 
zwrotu lub odrobienia długu25.

21  K. Kola czyk, Prawo rzymskie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 20. 
22  Lex duodecim tabularum; ustawa ta powstała w roku 450 p.n.e. i regulowała głównie 

post powanie s dowe, egzekucyjne, spadkobranie, ochron  własno ci i zobowi zania.  
23  Por. J.M. Rosenberg, Post powanie upadło ciowe w prawie rzymskim, „Przegl d 

Upadło ciowy - Gazeta S dowa”, nr 12 z 1.09.1996 r., s. 2-3. 
24  Zabicie dłu nika, dr czenie go i sprzeda  w niewol  zniosła lex Poetelia z 326 r. p.n.e. 
25  W. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne, PWN, Warszawa 1981, s. 142. 
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W ostatnich wiekach republiki (II-I w. p.n.e) wykształciła si
natomiast pretorska praktyka egzekucji maj tkowej, wzorowana  
na analogicznych formach egzekucji z dziedziny prawa publicznego  
(np. w przypadku konfiskaty maj tku)26. Mogła si  ona przejawia  jako 
uniwersalna sprzeda  maj tku zas dzonego b d  te  jako tzw. upadło .
Uniwersalna sprzeda  maj tku odbywała si  z reguły w dwóch etapach: 

1) missio in bona, czyli wprowadzenie przez pretora wszystkich 
wierzycieli dłu nika w posiadanie jego maj tku, celem zachowania 
go i zaspokojenia roszcze  (missio in bona rei servandae causa).
Missio in bona towarzyszyło publiczne wezwanie wierzycieli 
(concursus creditorum), na których pro b  pretor ustanawiał 
kuratora maj tku (curator bonorum) do administrowania,  
obok wierzycieli, zaj tym maj tkiem. Kurator dawał ogłoszenie 
(prescriptio bonorum), aby tak e pozostali wierzyciele doł czyli 
do egzekucji w celu zgłoszenia swoich pretensji. Nadzór 
wierzycieli nad maj tkiem dłu nika trwał krótko, bo trzydzie ci  
(a w przypadku maj tku dłu nika zmarłego nawet pi tna cie) dni. 
Je eli w tym czasie dłu nik swe sprawy z wierzycielem 
uregulował, wzgl dnie osoba trzecia dała za niego por czenie, albo 
dłu nik zbiegły zgłosił si  i rozpocz ł obron  swych praw, mógł 
on unikn  sprzeda y maj tku27. Je eli jednak terminy te upłyn ły 
bezskutecznie, wówczas na dłu nika spadała infamia. Stawał si
on wtedy bankrutem, czyli osob  niegodn  zaufania, a wierzyciele 
przyst powali do kolejnego etapu egzekucji maj tkowej, 

2) vendicio bonorum – czyli drugi etap egzekucji maj tkowej 
polegaj cy na sprzeda y całego maj tku dłu nika. W tym celu 
wierzyciele zwoływali zgromadzenie i na podstawie upowa nienia 
pretora lub namiestnika prowincji wybierali spo ród siebie 
przedstawiciela (magister bonorum), którego zadaniem było 
przygotowanie sprzeda y zgodnie ze wskazówkami zgromadzenia. 
Na pocz tku swego urz dowania magister bonorum składał 
przysi g  na cisło  wykonywania zarz dze  i polece , po czym 
przejmował zarz d oraz sporz dzał bilans otwarcia, polegaj cy  
na zestawieniu maj tku i obci e  dłu nika. Nast pnie ustalał on 

26  K. Kola czyk, op. cit., s. 157. 
27  J.M. Rosenberg, op. cit, s. 3. 
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termin oraz warunki sprzeda y, które, po zatwierdzeniu przez 
magistratur , publicznie ogłaszał28. Sprzeda  maj tku dłu nika 
dokonywana była w ci gu dziesi ciu (w przypadku zmarłego 
pi ciu) dni, w drodze publicznej licytacji (auctio) temu,  
kto zaoferował wierzycielom najwy szy procent zaspokojenia ich 
wierzytelno ci. Nabywca, czyli bonorum emptor, stawał si
ogólnym nast pc  dłu nika (successor per universitatem)  
i przejmował cały jego maj tek, w tym równie  wszystkie prawa  
w stosunku do osób trzecich.  

Upadło , czyli cessio bonorum, była natomiast złagodzon
postaci  egzekucji maj tkowej. Zezwolenie na t  form  egzekucji mógł 
uzyska  od pretora tylko ten dłu nik, który popadł w trudno ci bez 
swojej winy i dochodziło do niej wówczas, gdy dłu nik dobrowolnie 
oddawał wierzycielom swój maj tek na zaspokojenie ich roszcze 29. 
Maj tek ten podlegał sprzeda y, jednak e w odró nieniu od innych form 
egzekucji dłu nik unikał sankcji natury osobistej i nie popadał w infami .
Ponadto, korzystał on wówczas z przywileju (realizowanego w formie 
zarzutu procesowego) zwanego beneficium competentiae, dzi ki któremu 
mógł zatrzyma  dla siebie tak  warto  maj tku, jaka słu yłaby mu  
do nale ytego utrzymania30. 

We wskazanych podmiotach uniwersalnej sprzeda y maj tku: 
curator bonorum, a przede wszystkim magister bonorum, nale y szuka
historycznych ródeł instytucji syndyka. Pierwszy z nich, ustanawiany 
przez pretora na wniosek wierzycieli, pełnił funkcj  swoistego funkcjo- 
nariusza pa stwowego zapewniaj cego prawidłowy przebieg post po- 
wania egzekucyjnego na etapie missio in bona. Do jego zada  nale ało: 

1) administrowanie maj tkiem, 
2) dbanie o zachowanie maj tku i strze enie go, 
3) zawiadamianie wierzycieli o uniwersalnej sprzeda y maj tku 

dłu nika, 

28  J. Jamiołkowski, Geneza instytucji syndyka masy upadło ci, „Problemy Egzekucji” 
2000, nr 5, s. 46-47. 

29  K. Kola czyk, op. cit., s. 158. 
30  W instytucji tej nale y poszukiwa  pierwowzoru dzisiejszego post powania 

upadło ciowego obejmuj cego mo liwo  zawarcia układu z wierzycielami. 
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4) d enie do spełnienia podstawowych funkcji tego rodzaju
egzekucji, a wi c doprowadzenie do równomiernego zaspokojenia 
wszystkich wierzycieli. 

Magister bonorum był natomiast przedstawicielem wierzycieli, 
wybieranym przez nich samych spo ród ich grona, na podstawie 
upowa nienia pretora lub namiestnika prowincji. Jego zadaniem było 
dokonanie sprzeda y maj tku dłu nika poprzez: 

1) przej cie zarz du maj tkiem, 
2) ustalenie stanu maj tku w postaci zestawienia aktywów  

i pasywów, pełni cego funkcj  współczesnego bilansu otwarcia, 
3) ustalenie warunków sprzeda y, co było zatwierdzone przez 

magistratur  i publicznie ogłaszane, 
4) dokonanie sprzeda y maj tku w drodze publicznego przetargu 

temu nabywcy, który zobowi zał si  wypłaci  wierzycielom 
najwy szy procent ich roszcze 31.

Wymienione kompetencje wskazuj  na wiele podobie stw 
pomi dzy rzymskimi instytucjami curator bonorum i magister bonorum,  
a współczesnymi konstrukcjami pozycji prawnej syndyka masy 
upadło ci. Pomimo zatem kilku istotnych ró nic (jak chocia by faktu,  
i curator bonorum był funkcjonariuszem pa stwowym, za  magistra 
bonorum wybierali sami wierzyciele) niew tpliwym jest, i  porównanie 
charakteru prawnego tych podmiotów, pełnionych przez nie funkcji  
oraz zakresu ich obowi zków ze statusem prawnym współczesnego 
syndyka upowa nia do okre lenia ich mianem historycznego pierwo- 
wzoru konstrukcji instytucji syndyka masy upadło ci w rozumieniu 
współczesnego prawa upadło ciowego. 

Upadło  w ustawodawstwach redniowiecznej Europy 
Upadek Cesarstwa Rzymskiego nie oznaczał zaniku powstałych  

w jego czasach unormowa , albowiem prawo Imperium w mniejszym 
lub wi kszym stopniu oddziaływało na ustawodawstwa pa stw 
powstałych na jego gruzach, czego efekty widoczne s  zreszt  do dnia 

31  J. Jamiołkowski, op. cit., s. 52. 
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dzisiejszego. Zaznaczy  przy tym trzeba, i  nie tylko władze wieckie 
korzystały z rozwi za  prawa rzymskiego. W my l zasady „Ecclesia 
vivit lege Romana”32 kierował si  nimi równie  Ko ciół. Jednak e 
wobec tego, e prawo kanoniczne nieznacznie tylko zmieniło rzymskie 
instytucje konkursowe (i to jedynie w zakresie rodków egzekucyjnych), 
wi ksz  uwag  przy analizie rozwoju prawa upadło ciowego nale y 
po wi ci  statutom miast włoskich.  

Cech  charakterystyczn  rozwi za  przyj tych przez te o rodki 
było dostosowanie recypowanych przepisów prawa rzymskiego do ich 
handlowego charakteru oraz zaostrzenie unormowa  dotycz cych 
upadło ci. Generaln  zasad  było traktowanie upadłych jako oszustów33, 
podlegaj cych ró nym ha bi cych ich praktykom. Tytułem przykładu 
wskaza  mo na statut Brescii z 1225 r., który nakazywał wygnanie 
dłu nika z miasta i zezwalał na jego powrót dopiero po uło eniu si
z wierzycielami czy te  statut Mediolanu z 1396 r., pozwalaj cy  
na stosowanie tortur bez odpowiedzialno ci za nadu ycie tego rodka. 
Statuty miast włoskich nabrały o tyle istotnego znaczenia z punktu 
widzenia unormowa  dotycz cych niewypłacalno ci, i  po rednio były 
podstaw  dla „Ordonansu o handlu” Ludwika XVI z 1673 r., od którego 
wywodzi si  całe nowo ytne prawo upadło ciowe. 

Pomimo niezwykle wa nej roli, jak  odegrała ródziemnomorska 
tradycja prawna, to w badaniach genezy prawa upadło ciowego  
nie sposób ogranicza  si  jedynie do jej wytworów. Ju  we wczesnym 
redniowieczu stosowne regulacje powstały bowiem w pa stwach 

germa skich, pó niej za  równie  w krajach słowia skich, w tym  
w Rosji oraz w Polsce. 

Dla rozwi za  przyj tych w powstaj cych ju  od VI wieku 
pomnikach prawa germa skiego charakterystyczna była zasada karania 
za niedotrzymanie zobowi za  wynikaj cych z umów prywatno-
prawnych. Kary te polegały przede wszystkim na grzywnie (Lex Salica), 
cho  nieobce było im równie  oddanie si  przez dłu nika w r ce 
wierzyciela celem odpracowania długu („ad se absolvendum”,

32  „Ko ciół yje prawem rzymskim”. 
33  „Falliti sunt fraudatores, decoctor ergo fraudator” – „upadli s  oszustami”. 
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Lex Burgundionum), a nawet (Lex Visigothorum)34 regulacja przewidu- 
j ca, i  dłu nik kilku wierzycieli „stosownie do wysoko ci długu lub 
stanu oskar enia albo ma odda  wszystko, albo te  zostanie przys dzony 
jako niewolnik”35. 

Du o łagodniejsze sankcje przewidywały powstałe kilkaset lat 
pó niej Zwierciadło saskie i Zwierciadło szwabskie36, zakazuj ce 
wi zienia dłu nika, który musiał odpracowa  dług, nie trac c jednak 
przy tym wolno ci osobistej. W porównaniu z tymi przepisami uderza 
natomiast surowo  klasowego ustawodawstwa miejskiego (np. prawo 
magdeburskie z 1261 r., prawo augsburskie z 1276 r., statuty praskie  
z 1338 r.), oddaj cego niewypłacalnych dłu ników jako niewolników  
w r ce wierzycieli. 

Przechodz c do pierwszych słowia skich regulacji, zauwa y
nale y, i  najdawniejsze prawo obowi zuj ce na ziemiach rosyjskich 
przewidywało odpowiedzialno  osobist  dłu nika, który mógł zosta
sprzedany przez wierzycieli na targu, o ile nie udowodnił braku swojej 
winy w niewypłacalno ci. W epoce sudiebnikow37 znano jeszcze 
wył cznie niewypłacalno  handlow  (dzielon  na niezawinion
i zawinion ). Powstałe w XVII wieku Sobornoje uło enije38 rozró niało 
ju  natomiast niewypłacalno  handlow  i niehandlow , z czego obie 
pod postaciami: nieszcz liwej (za zezwoleniem Bo em pogorzał)
i zło liwej (gdy po yczy pieni dzy i przepije, a okupi  si  nie ma). 
Skutkiem niewypłacalno ci było wszcz cie egzekucji maj tkowej,  
a nawet osobistej, w postaci przymusowej pracy na rzecz wierzyciela. 

W pocz tkowym okresie rozwoju prawa polskiego niedopełnienie 
przez dłu nika zobowi za  poci gało niezwykle ci kie dla niego skutki, 

34 Lex Salica, czyli prawo zwyczajowe Franków salickich, pochodzi z VI w.;  
Lex Burgundionum to wydany przez króla Gundobada pod koniec V w. zbiór ustaw 
królewskich; Lex Visigothorum powstało w 506 r. jako efekt prac komisji powołanej 
przez króla Alaryka II (st d te  zwany jest Brewiarzem Alaryka). 

35  „secundum quantitatem debiti vel reatus. Aut reddere omnibus aut addicendus est 
serviturus” 

36  Zwierciadło saskie (Sachsenspiegel) powstało w latach 1220-1235 i obejmowało prawo 
zwyczajowe wschodniej Saksonii; Zwierciadło Szwabskie (Cesarskie prawo ziemskie  
i lenne) pojawiło si  pod koniec XIII w. jako zbiór praw dla południowych Niemiec. 

37  Kodyfikacje prawa w Rosji, XV - XVI w. 
38  Ustawa soborowa cara Aleksego Michajłowicza z 1649 r. 
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od samowolnego zaboru mienia a  po uczynienie go niewolnikiem 
wierzyciela. Do XVI w. legaln  była umowa, na mocy której dłu nik 
godził si , aby wierzyciel w razie niedopełnienia zobowi zania mógł 
bezkarnie uwłacza  jego czci (co dla szlachcica samo przez si  było 
niezwykle surow  sankcj ), zabra  mu cały maj tek, okaleczy  go,  
a nawet pozbawi ycia bez adnego post powania s dowego.  
I tutaj jednak daje si  zauwa y  wspomnian  wcze niej ewolucj ,
charakterystyczn  dla wszystkich społecze stw, stopniowo kształtuj - 
cych swe formy organizacyjno - prawne. Uchwalony za rz dów 
Kazimierza Wielkiego Statut Wi licki z 1347 r. w tytule De victis aut 
condemnatis in judicio ograniczył ju  bowiem samowol  wierzycieli, 
dopuszczaj c wprawdzie pozbawienie wolno ci za długi, ale tylko  
do chwili wykupienia si  dłu nika lub por czenia za niego.  

Curator i syndicus, czyli geneza nazwy instytucji syndyka 
Jak wynika z dotychczasowych rozwa a , korzeni instytucji 

syndyka masy upadło ci nale y doszukiwa  si  głównie w ustawoda- 
wstwie staro ytnego Rzymu. lady łaci skich regulacji widoczne s
zreszt  do dnia dzisiejszego i to nie tylko w tre ci, ale równie   
w nazwach instytucji prawa upadło ciowego. W krajach roma skich  
dla okre lenia syndyka przyjmowany jest bowiem termin curator  
(a dokładniej - we Włoszech curatore, w Luksemburgu i Belgii  
le curateur), wywodz cy si  z rzymskiego curatora bonorum.  
W krajach germa skich u ywano z kolei okre le Konkursverwalter  
i Konkursgericht39, co wi zało si  z sam  nazw  post powania 
upadło ciowego (das Konkursverfahren), zapo yczon  z łaci skiego 
concursus creditorum.  

W odró nieniu od wskazanych rozwi za , w prawie polskim 
główny podmiot post powania upadło ciowego okre lono mianem 
syndyka40. Genezy tej nazwy doszukiwa  si  mo na ju  w czasach 
antycznych, cho  trzeba pami ta , i  staro ytny syndicus przeszedł dług
drog  do obecnego kształtu pozycji prawnej syndyka masy upadło ci. 
Pocz tkowo bli ej mu było raczej do pełnomocnika, albowiem mianem 

39  Zał cznik C do Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.  
w sprawie post powania upadło ciowego. 

40  Podobnie jest m.in. w Hiszpanii oraz Argentynie, gdzie u ywa si  nazwy sindico. 
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syndicus w antycznej Grecji okre lano osob  wybran  dla obrony dawnej 
ustawy w trakcie rozpatrywania przez zgromadzenie ludowe (eklezj ) 
projektu ustawy nowej41. W staro ytnym Rzymie syndykiem (actor sive 
sindicus) nazywano z kolei organ stowarzyszenia (korporacji), zarówno 
publicznego, jak i prywatnego, który reprezentował j  na zewn trz oraz 
zast pował w procesie42.  

Upadek Cesarstwa Rzymskiego nie oznaczał zaniku poj cia 
syndicus, albowiem miano to zacz to przypisywa  osobom uczonym  
w prawie, wykładowcom tej dziedziny nauki na redniowiecznych 
uniwersytetach43. Tak te , jako „uczony w prawie”, a jednocze nie 
pełnomocnik, syndyk pojawił si  w redniowiecznej Polsce. 

Syndycy staropolscy 
Proces lokacji miast i wsi w dawnej Polsce, datuj cy si  ju  od XIII 

wieku, oznaczał ich wydzielenie z dotychczasowego terytorium na mocy 
przywilejów oraz utworzenie nowych okr gów administracyjno-
s dowych. W konsekwencji recypowano równie  nowe jurysdykcje, 
którym poddawano wszystkich mieszka ców nowych miejscowo ci, bez 
wzgl du na ich pochodzenie. Recepcja prawa niemieckiego (magdebur- 
skiego i jego odmiany, chełmi skiego) oznaczała z jednej strony 
wprowadzenie zasady post powania pisemnego w procesie, z drugiej za
wi zała si  z nało eniem na miasta obowi zku prowadzenia ksi g 
administracji municypalnej i s downiczej44. Naturaln  konsekwencj  tych 
przemian był olbrzymi wzrost znaczenia osób biegłych w prawie - 
syndyków wła nie, którzy najch tniej garn li si  do pracy w kancelariach 
wielkich miast: Warszawy, Wilna, Gda ska, Lwowa czy Poznania. 

Jak podaje Z. Góralski45, syndyk (procurator civitatis) to urz dnik 
miejski, do XVI w. nazywany pełnomocnikiem miasta. Nie był on zatem 
podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie egzekucji maj tkowej. 
Obowi zki syndyka obejmowały wpisy do miejskich ksi g umów, relacje 

41  W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1986, s. 146. 

42  W. Osuchowski, op. cit., s. 188. 
43  W. Wołodkiewicz, op. et loc. cit. 
44  Z. Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Pozna  1945. 
45  Z. Góralski, Encyklopedia urz dów i godno ci w dawnej Polsce, Warszawa 2000, s. 155. 
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zezna wiadków, protestacj  i powiernictwo, obowi zek redagowania 
wilkierzy46 miejskich w sprawach gospodarczych, w zakresie 
reglamentacji rzemiosła, ustaw kupieckich, przepisów porz dkowych, 
obowi zków władz miejskich, post powania prawnego. Zakres jego zada
oraz kompetencji ju  od pó nego redniowiecza zacz ł jednak ewoluowa
poprzez zaprzestanie ograniczania si  do czynno ci czysto kancelaryjnych. 
W XVI i XVII w. poszerzyły go sprawy sporne i kryminalne, hipoteczne, 
a tak e z zakresu post powania administracyjnego. Mało tego,  
w zale no ci od wielko ci miast oraz ich znaczenia w Polsce i za granic , 
syndykom powierzano tak e reprezentowanie ich podczas Sejmów,  
w s dach królewskich, w Metryce Koronnej47, w sesjach trybunałów 
koronnych, a nawet utrzymywanie kontaktów z krajami o ciennymi48. 

Działalno  syndyków nie ograniczała si  rzecz jasna li tylko do 
kancelarii miejskich. Pracowali w kancelarii koronnej - mianowani przez 
króla, po zasi gni ciu opinii kanclerza lub podkanclerza. W okresie 
rozwoju magnackich ordynacji reprezentowali ich wła cicieli,  
dla ochrony swych interesów tworz cych nadworne kancelarie. Do grona 
syndyków zaliczano równie  syndyków ydowskich, doradców marszał- 
ków wielkich koronnych w sprawach zarz dzania grupami ydów,  
ich obro ców i przedstawicieli przed władzami49. Patroni diecezjalni 
(porównywani do syndyków wielkich miast) bronili z kolei interesów 
Ko cioła w Trybunale Koronnym, sporz dzali akty notarialne, opiniowali 
bie ce kontrakty oraz dokonywali czynno ci prawnych niezb dnych  
w działaniu kancelarii diecezjalnej50. W okresie stanisławowskim 
burzliwy rozwój kapitalizmu równie  stworzył nowe stanowiska pracy 
dla syndyków, szczególnie w bankach, manufakturach i spółkach 
handlowych zajmuj cych si  importem oraz eksportem towarów. 

46  Wilkierz (daw. niem. willekür - samowola) - uchwała władz miejskich w miastach 
lokowanych na prawie niemieckim  

47  Metryka Koronna - wła ciwie Metryka Królestwa Polskiego (łac. Metrica Regni 
Poloniae) – w dawnej Polsce ksi gi wpisów akt, dokumentów i listów wychodz cych 
z kancelarii monarchy wychodz ce od XV wieku do 1795 r. 

48  W. Zarzycki, Syndycy staropolscy - prekursorzy radców prawnych w dawnej Polsce, 
XX lat samorz du radców prawnych, s. 122. 

49  A. Eisenbach, Status prawny ludno ci ydowskiej w Warszawie w ko cu XVIII w., 
„Biuletyn ydowskiego Instytutu Historycznego” 1956, 1961. 

50  W. Zarzycki, O syndykach - doradcach prawnych i zast pcach s dowych w Polsce 
przedrozbiorowej, „Radca Prawny” 1996, nr 1, s. 38 
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Rosn ce znaczenie syndyków znalazło wyraz w XVI wieku, kiedy 
to Sejm wydał kilka konstytucji dyscyplinuj cych ich zachowanie w 
procesie w zakresie przestrzegania przepisów post powania dowodowego 
i ci gania niesłusznych oraz wygórowanych kosztów post powania. 
Równie  król Stefan Batory wydał w 1576 r. statut pod nazw Constitutio 
procuratorum51, w którym okre lił obowi zki obro ców procesowych. 
Zgodnie z postanowieniami tego aktu syndyk powinien był m.in. 
pojawia  si  na rozprawach punktualnie, zebrane dowody przedkłada   
na danie s du, nie tai  dokumentów celem przewlekania procesu.  
Do jego obowi zków nale ała dokładna znajomo  akt sprawy tak,  
aby mógł ledzi  bieg procesu oraz postanowienia, jakie w nim zapadły, 
aby „spraw owych secundario nie przedkłada ”. Nie miał prawa 
przelewania (cedowania) praw oraz sprzedawania dóbr, o które wła nie 
toczył si  spór. S d miał prawo i obowi zek ledzi , czy syndycy umiej
sprawy prowadzi , czy przestrzegaj  regulaminów. Je eli syndyk 
przekroczył przepisy regulaminu i nie słuchał wezwa  s dziego, wówczas 
nara ał si  na kar . Zdarzało si , e niewykonanie zarz dzenia s du przez 
syndyków, np. odmówienie przedstawienia w terminie dokumentów czy 
pełnomocnictw skutkowało utrat  prawa do zast pstwa procesowego52. 
Syndykowi nie wolno było równie  w razie sporu s dowego uzgadnia   
z przeciwnikiem przesuni cia terminów oraz załatwia  sporu w drodze 
ugody. Czynno  t  miał prawo zaskar y  „ktokolwiek”, za co otrzymy- 
wał wynagrodzenie. Powszechnie rozumiano naganno  tego typu 
procederów i porozumienie syndyka z przeciwnikiem procesowym 
karano mierci .  

Tak szeroki zakres działa  podejmowanych przez syndyków niósł 
ze sob  dwie konsekwencje. Po pierwsze, wymuszał na nich znakomite 
przygotowanie merytoryczne, co szczególnie zauwa alne było  
w nadwornych i wielkomiejskich kancelariach, w których pracowali 
syndycy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, absolwenci 
wydziałów prawa krajowych oraz zagranicznych uczelni. Po drugie, 
przekładało si  to na szacunek, jakim darzono staropolskich syndyków, 
przez co był to zawód po dany, otwieraj cy drog  do najwy szych 
stanowisk w radach miejskich i urz dach królewskich. 

51  W. Maisel, S downictwo miasta Poznania do ko ca XVI w., Pozna  1961. 
52  W. Zarzycki, Syndycy staropolscy..., s. 123. 
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Kuratorzy, syndycy i zarz dcy w ustawodawstwach dzielnicowych 
Zawód syndyka, który w okresie przedrozbiorowym swoj

atrakcyjno ci  budził znaczne zainteresowanie, powodował równie
o ywione dyskusje w ród kodyfikatorów prawa prywatnego, zwłaszcza 
w zakresie kwalifikacji niezb dnych do jego wykonywania. Dyskusje te 
nieco ucichły wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, lecz rozgorzały  
na nowo w czasach Ksi stwa Warszawskiego. Stało si  tak w zwi zku  
z wprowadzeniem na jego obszarze francuskiego Kodeksu 
Handlowego53, a nast pnie równie  odpowiednich ustaw pa stw 
germa skich (Prus i Austrii). 

Ko cem napoleo skiego Code de commerce (Kodeksu handlowego) 
z 1807 r. był pochodz cy z 1673 r. Ordonnance de commerce (Ordonans 
o handlu) Ludwika XIV54. Monarcha, widz c potrzeb  uj cia działalno ci 
gospodarczej w ramy prawa i nadania mu mocy obowi zuj cej drog
decyzji suwerena (jak twierdził Król Sło ce: „L'etat c'est moi”55, wi c  
w konsekwencji równie le droit c'est moi56), zlecił przygotowanie tego 
aktu zespołowi prawników pod przewodnictwem Savary'ego (st d te
cz sto funkcjonuje on w doktrynie jako Code Savary). Ordonnance  
de commerce opierał si  na regulaminie miasta Lyonu z dnia 1 czerwca 
1667 r., wzorowanym z kolei na statutach miast włoskich. Maj c  
na wzgl dzie fakt, e statuty te bazowały na recypowanych przepisach 
prawa rzymskiego, uzna  zatem nale y, i  historia zatoczyła koło, 
wracaj c do szeregu antycznych rozwi za , w tym do wykształcenia 
podmiotu nierozerwalnie zwi zanego z egzekucj  maj tkow   
i specjalizuj cego si  w prowadzeniu tej e egzekucji57.  

Działalno  syndyka (w rozumieniu współczesnego prawa 
upadło ciowego) regulował artykuł 9 Ordonnance de commerce, który 
to, poprawiony i rozbudowany, stał si  (wraz z Ordonnance de la marine

53  W. Zarzycki, O syndykach..., s. 39. 
54  Warto w tym miejscu zaznaczy , i  postanowienia dotycz ce prawa handlowego 

pojawiły si  we Francji ju  wcze niej - w edykcie Karola IX z 1580 r. 
55  „Pa stwo to ja”. 
56  „Prawo to ja”. 
57  Podobny proces dokonał si  równie  w krajach germa skich, albowiem włoskie prawo 

handlowe wywarło niezwykle silny wpływ na tamtejsze ustawodawstwa miejskie,  
w pocz tkowym okresie, emanuj c zwłaszcza na tereny południowych i zachodnich 
Niemiec, za  w XVI i XVII wieku, wkraczaj c tak e do miast hanzeatyckich. 
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z 1681 r.) zasadnicz  cz ci Code de Commerce - jednej z wielkich58

kodyfikacji okresu napoleo skiego. Francuski Kodeks handlowy
od 1809 r. obowi zywał równie  na terenie Ksi stwa Warszawskiego59. 
Oznacza to, i  maj ca swe ródła w ustawodawstwie rzymskim 
instytucja syndyka pojawiła si  równie  na ziemiach polskich.  

Ziemie te od ko ca XVIII wieku podzielone były pomi dzy 
pa stwa zaborcze, które wraz z władz  polityczn  narzuciły tak e własne 
prawodawstwa. W tej sytuacji, prawo upadło ciowe w Polsce  
okresu rozbiorów było przedmiotem regulacji kilku ustawodawstw 
dzielnicowych: 

1) wspomnianego ju  francuskiego kodeksu handlowego z wrze nia 
1807, zmienianego w latach 1838, 1856, 1872, 1889, 1903 i 1908, 
obowi zuj cego na terenie Królestwa Kongresowego; 

2) niemieckiej ordynacji upadło ciowej (Konkursordnung) z 10 lutego 
1877 r. w brzmieniu z 20 maja 1898 r., obowi zuj cej w Polsce 
zachodniej oraz górno l skiej cz ci województwa l skiego; 

3) austriackiej ustawy konkursowej (Konkursordnung) z 10 grudnia 
1914 r., obowi zuj cej w zaborze austriackim oraz cieszy skiej 
cz ci byłego województwa l skiego, za  na podstawie 
rozporz dzenia Rady Ministrów z 14 wrze nia 1922 r. równie
na Spiszu i Orawie zamiast obowi zuj cej tam uprzednio 
w gierskiej ustawy konkursowej; 

4) rosyjskiej ustawy o s dowym post powaniu handlowym z 1832 r. 
(art. 384-549) w redakcji z 1893 r. – tom XI cz. II Zbioru praw 
cesarstwa rosyjskiego, która obowi zywała w województwach 
wschodnich. 

Maj c na wzgl dzie fakt, i  najwi ksze znaczenie dla 
współczesnych unormowa  miały ustawy francuska, niemiecka  
oraz austriacka, to wła nie ich uregulowaniom dotycz cym syndyka 
nale y przyzna  pierwsze stwo zainteresowania.  

Ad.1. Francuski kodeks handlowy obowi zki wła ciwe dla 
współczesnego syndyka masy upadło ci rozkładał na trzy podmioty:  

58  Obok Code civil, Code penal, Code de procedure oraz Code d’instruction criminelle.
59  Wprowadzony na mocy prawa z dnia 24 marca 1809 r. 
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a) kuratora, 
b) syndyka tymczasowego, 
c) syndyka ostatecznego.  

Ad a) Kurator mianowany był przez s d (Trybunał Handlowy)  
i podlegał nadzorowi s dziego - komisarza wybieranego spo ród jego 
członków. Powoływany był najcz ciej spo ród adwokatów lub znanych 
s dowi wierzycieli - kupców daj cych r kojmi  sumiennego działania60, 
którzy przysi gali rzetelnie wykonywa  swoje obowi zki. Działał on 
przez czas oznaczony, albowiem „trwanie zarz dzania Kuratorów do dni 
15 zakre lone, na dłu ej jak na miesi c przedłu onym by  nie mo e”61. 

Zadania kuratora skupiały si  generalnie na zarz dzie obj t  mas . 
Sprawował on nadzór nad opiecz towaniem maj tku upadłego, 
odebraniem ksi g handlowych upadłego od komornika, który dokonywał 
opiecz towania, przyjmował korespondencj  adresowan  do upadłego. 
Powiadomienie poczty oraz innych urz dów (instytucji) o ogłoszeniu 
upadło ci było natomiast obowi zkiem s du. Kurator ci gał 
wierzytelno ci upadłego, a uzyskane kwoty przekazywał do depozytu
s dowego. Za zezwoleniem s dziego - komisarza miał on prawo 
sprzeda y rzeczy łatwo psuj cych si , innych za  - jedynie  
za zezwoleniem s du (np. gdy zachowanie tych towarów lub rzeczy 
obci ało w nadmierny sposób mas ). Asystował równie  przy 
sporz dzaniu bilansu przez upadłego (je eli upadły wcze niej go  
nie przygotował), b d  te  sam go sporz dzał.  

Po mianowaniu syndyka tymczasowego kurator zobowi zany był 
(je li syndykiem nie został on sam) w ci gu 24 godzin zako czy  swoje 
czynno ci i zda  z nich sprawozdanie, przedstawiaj c równie  stan 
spraw s dowych prowadzonych w imieniu upadłego. Je eli nie  
był wybrany spo ród wierzycieli, to przysługiwało mu prawo  
do wynagrodzenia - wypłacanego przez syndyków tymczasowych,  
a ustalanego według stosunków miejscowych i stanu upadło ci. 

60  J. Namitkiewicz, Podr cznik prawa handlowego, wekslowego, czekowego i upadło- 
ciowego, Wydawnictwo Arcta, Warszawa 1927, s. 492. 

61  W. Skorochód-Majewski, Powody dla ustanowienia Kodexu Handlowego  
z wyło eniem ducha tego  Kodexu z zlecenia J. Wgo Ministra Sprawiedliwo ci 
przeło one, Warszawa 1811, s. 156. 
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Ad b) Syndyka (syndyków) tymczasowego wybierał s d
(Trybunał Handlowy) po głosowaniu zgromadzenia wierzycieli, 
zwołanego przez s dziego - komisarza w ci gu 15 dni od ogłoszenia 
upadło ci. Wierzyciele proponowali na tym zgromadzeniu potrójn
liczb  kandydatów, spo ród których Trybunał mianował syndyków 
tymczasowych62. Ka dy z wierzycieli zobowi zany był do przedsta- 
wienia swojej opinii o potrzebie wyboru jednego lub wi kszej liczby 
kandydatów, którymi mogli by  tak e sami wierzyciele, je li uzyskali 
przynajmniej jeden głos poparcia. 

Syndyk tymczasowy wzywał listownie i za po rednictwem gazet 
wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelno ci wraz  
z dowodami na ich potwierdzenie. W podziale funduszy uczestniczyli 
bowiem tylko ci wierzyciele, którzy do masy si  zgłosili; procedur  t
okre lano mianem sprawdzania wierzytelno ci63. 

Syndyk tymczasowy sporz dzał przede wszystkim inwentarz 
maj tku upadłego, co nast powało po zło eniu wniosku do komornika  
o zdj cie piecz ci. Spis dokonywany był w obecno ci komornika,  
po powiadomieniu o jego miejscu oraz terminie upadłego i prokuratora 
wła ciwego s du okr gowego. Spisany maj tek wydawany był 
syndykowi, który mógł ustanowi  jego dozorc , a nast pnie podlegał 
oszacowaniu. Po dokonaniu spisu maj tku syndyk mógł przyst pi ,
za zezwoleniem s dziego – komisarza: 

1) do jego sprzeda y (przy czym miał prawo wybra  procedur
- z wolnej r ki lub przez licytacj  publiczn )64, 

2) do dochodzenia wierzytelno ci na rzecz upadłego od jego 
dłu ników. 

Na marginesie zaznaczy  nale y, i  wszystkie procesy cywilne, 
które przed ogłoszeniem upadło ci wytoczył upadły lub wytoczone 
zostały przeciwko niemu, prowadził w jego imieniu syndyk (lub kurator) 
i tylko syndyk (lub kurator) mógł pozywa  b d  by  pozywany  
w imieniu masy. 

62  W. Skorochód-Majewski, op. cit., s. 158. 
63  F. Kramsztyk, Wykład popularny prawa cywilnego i handlowego obowi zuj cego  

w Królestwie Polskim, E. Wende i Spółka, Warszawa - Lwów 1917, s. 123. 
64  P. Pogonowski, Organy post powania upadło ciowego, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 2001, s. 36. 
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Wynagrodzenie syndyka oraz zwrot wydatków były okre lane 
przez ogólne zebranie wierzycieli, zwoływane przez s dziego  
- komisarza po upływie terminów na sprawdzenie wierzytelno ci. 
Syndyk zdawał na nim sprawozdanie z całokształtu swoich czynno ci, 
które nast pnie podlegało ocenie s du65. 

Podsumowuj c - zadaniem syndyka tymczasowego było zatem 
przede wszystkim ustalenie pasywów oraz realizacja i zabezpieczenie 
aktywów masy. Jego rol  okre li  nale y jako donio lejsz  ni
kuratorów, których zadaniem było głównie zabezpieczenie aktywów 
masy66.  

Ad c) Syndyk ostateczny mianowany był wówczas, gdy upadły  
nie zaproponował układu b d  s dzia - komisarz nie dopu cił do jego 
zawarcia lub gdy s d odmówił jego zatwierdzenia. Wierzyciele zawierali 
wówczas tzw. kontrakt poł czenia, zwany równie  zwi zkiem 
wierzycieli i wybierali syndyka ostatecznego. Jego obowi zkiem było 
doprowadzenie do ostatecznej likwidacji maj tku i podziału funduszów 
masy upadło ci pomi dzy wierzycieli. W tym celu sprzedawał on 
pozostały jeszcze maj tek upadłego oraz dochodził nale no ci 
wytaczaj c, w razie potrzeby, procesy s dowe67.

Ad 2. Zgodnie z tre ci  niemieckiej ustawy z 1877 r. funkcj
syndyka sprawował zarz dca upadło ci (Konkursvelwarter) powoływany 
przez s d pokoju (Amtsgericht) i pozostaj cy pod jego stałym nadzorem. 
Dla podj cia czynno ci przekraczaj cych zakres zwykłego zarz du 
zobowi zany był on natomiast uzyska  zgod  komisji wierzycieli 
(Gläubigerausschuss). 

Po zinwentaryzowaniu masy oraz sporz dzeniu bilansu zarz dca 
upadło ci, za zezwoleniem s du lub komisji wierzycieli, sprzedawał 
(je li nie zawarto układu) maj tek upadłego, dziel c fundusze pomi dzy 
wierzycieli. W ramach sprawowanego nadzoru s d upadło ciowy mógł 
w ka dej chwili domaga  si  od zarz dcy zło enia sprawozdania  
i rachunków z administracji mas  upadło ci. Po zako czeniu 

65  P. Pogonowski, op. cit., s. 36. 
66  A. Kro ski, Prawo handlowe. Podr cznik, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1917, 

s. 75. 
67  J. Namitkiewicz, op. cit., s. 457. 
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sprawowania swej funkcji zarz dca składał natomiast rachunek ko cowy 
komisji wierzycieli68.  

Ad 3. W obowi zuj cym do dzisiaj austriackim Konkursordnung  
z 1914 r. odpowiednikiem współczesnego syndyka był zarz dca 
upadło ci (Konkursgericht), ustanawiany przez s d na cały czas trwania 
przewodu upadło ciowego. Do obowi zków zarz dcy nale ało m.in. 
ustalenie stanu masy (aktywów i pasywów), sprawdzenie zgłoszonych 
wierzytelno ci, prowadzenie procesów oraz podział funduszów masy.
Z racji zajmowanego stanowiska powinien był on podejmowa  wszelkie 
nało one na niego obowi zki, chyba e komisarz upadło ci zarz dził  
w konkretnym przypadku co  innego. W razie potrzeby komisarz 
udzielał zarz dcy pełnomocnictw szczególnych, a ponadto mógł da
od niego zło enia wyja nie  na pi mie, wyst pi  do s du o nało enie 
kary pieni nej, a nawet o jego usuni cie. 

W tym miejscu zaznaczy  nale y, i  zmiana na stanowisku 
zarz dcy nale ała równie  do kompetencji zgromadzenia wierzycieli, 
lecz bezzasadna uchwała tego organu mogła by  uchylona przez s d.
Zarz dca miał prawo zrzec si  swych obowi zków, z tym jednak e 
zastrze eniem, i  w przypadku, gdy był nim adwokat lub notariusz,  
to mogło to nast pi  tylko w sytuacjach wyj tkowych. 

Zarz dca przygotowywał sprawozdanie ze swej działalno ci, które 
(wraz z zatwierdzanym przez komisarza rachunkiem) przedstawiał 
zgromadzeniu wierzycieli. Miał prawo do wynagrodzenia i zwrotu 
poniesionych wydatków, których wysoko  zatwierdzał komisarz,  
po zasi gni ciu opinii zgromadzenia wierzycieli. Za szkody oraz straty, 
wynikłe z niedbałego wykonywania obowi zków, zarz dca odpowiadał 
przed wszystkimi zainteresowanymi.  

Ustawodawstwo mi dzywojenne i próby udoskonalenia go 
Przepisy prawa upadło ciowego pa stw zaborczych obowi zywały 

w niepodległej Polsce bardzo długo, bo a  do 1935 roku. Przygotowania 
do kodyfikacji jednolitego prawa upadło ciowego rozpocz ły si
co prawda ju  w roku 1930, jednak e dopiero 1 stycznia 1935 r. weszły 
w ycie dwa rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia  

68  Szerzej na temat niemieckiego post powania upadło ciowego: J. Namitkiewicz,  
op. cit., s. 462-466. 
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24 pa dziernika 1934 r. - Prawo upadło ciowe oraz Prawo układowe. 
Rozporz dzenia te zostały zharmonizowane z mi dzywojennym 
systemem prawa, w szczególno ci dotycz cym obrotu gospodarczego 
(m. in. z Kodeksem handlowym z dnia 27 czerwca 1934 r.)69  
i obowi zywały prawie 70 lat, bo a  do 1 pa dziernika 2003 r. 

Pomimo tego, i  mi dzywojenne uregulowania prawa upadło cio- 
wego pozostały w mocy a  do pocz tku dwudziestego pierwszego 
wieku, to pami ta  nale y, e okres ich efektywnego obowi zywania 
zako czył si  wraz z wybuchem II wojny wiatowej. W okresie 
powojennym przez ponad czterdzie ci lat prawo upadło ciowe stanowiło 
bowiem w zasadzie martw  dziedzin  prawa, co wi zało si
z obowi zuj cym w PRL systemem nakazowo-rozdzielczym70.  

Sytuacja radykalnie zmieniła si  wraz z transformacj  ustrojow
przełomu lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych dwudziestego 
wieku. Szybko okazało si  wówczas, i  rozwi zania przyj te  
w przedwojennym prawie upadło ciowym nie odpowiadały nowej 
sytuacji społeczno - gospodarczej i to zarówno w warstwie poj ciowej, 
jak i merytorycznej. Stawały si  niejednokrotnie mało przydatne,  
a niekiedy wr cz szkodliwe. Liczne nowelizacje (poza ocenian  jako 
wybitnie nieudana ustaw  z 31 lipca 1997 r.) nie zmieniały jednak e 
głównych zało e  filozofii prawa upadło ciowego, lecz usiłowały 
dostosowywa  je do zmian w ustawodawstwie, szczególnie w zakresie 
post powania cywilnego71. Ze wzgl du na to, i  w gospodarce rynkowej 
prawo upadło ciowe stanowi niezwykle wa n  gał  prawa, stymuluj c
procesy rozwoju gospodarczego, konieczn  stała si  nowa regulacja tej 
materii. Nast piło to wraz z wej ciem w ycie obowi zuj cej obecnie 
ustawy Prawo upadło ciowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. 
nr 60, poz. 535 z pó . zm.). 

Na gruncie prawa upadło ciowego z 1934 r. szczególnie o ywione 
dyskusje budził status prawny syndyka masy upadło ci. Pogl dy 
wyra ane w tej materii klasyfikowano zazwyczaj według dwóch teorii  

69  M. Koenner, Syndyk masy upadło ci, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999, s. 18. 
70  Z. wieboda, Komentarz do prawa upadło ciowego i prawa o post powaniu 

układowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996, s. 3. 
71 Prawo upadło ciowe i naprawcze z wprowadzeniem F. Zedlera, Zakamycze, Kraków 

2003, s. 20. 
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– przedstawicielstwa (Vertretungstheorie) oraz piastowanego urz du 
(Amtstheorie).  

Według pierwszej z tych teorii syndyk funkcjonował jako 
przedstawiciel (reprezentant) wszystkich zainteresowanych podmiotów 
post powania upadło ciowego72. Zwolennicy drugiej wyra ali z kolei 
pogl d, i  syndyk nie jest zast pc , lecz organem post powania 
upadło ciowego, w którym działa z mocy własnego prawa i we własnym 
imieniu. W toku wieloletnich dyskusji z szersz  akceptacj  doktryny 
spotkała si  teoria urz du, jako „lepiej koresponduj ca z istot
post powania upadło ciowego”73, a ponadto dokładniej oddaj ca status 
syndyka, podmiotu niezale nego od wierzycieli oraz upadłego. 

Jednym z przejawów tej niezale no ci był sposób powoływania 
syndyka, albowiem w wietle przepisów prawa upadło ciowego  
z 1934 r. (dalej dPrUp) wyznaczał go s d w postanowieniu o ogłoszeniu 
upadło ci, wybieraj c odpowiedniego kandydata spo ród osób 
wpisanych na list  prowadzon  przez prezesa wła ciwego s du 
wojewódzkiego. Pocz tkowo syndykiem mogła by  w zasadzie ka da 
osoba fizyczna (od 1990 r. równie  prawna74) co wynikało z faktu,  
i  ustawa nie wprowadzała adnych wymogów dotycz cych kandydatów 
na to stanowisko75. Tym samym s d mógł swobodnie podj  decyzj
o wyznaczeniu syndyka.  

Wraz ze zmianami ustrojowymi przełomu lat osiemdziesi tych  
i dziewi dziesi tych oraz zwi zanym z nimi wzrostem ilo ci (oraz 

72  Pojawiały si  równie  teorie opisuj ce syndyka jako reprezentanta masy upadło ci. 
Spotkały si  one jednak z krytyk  opieraj c  si  na zało eniu, i  masa upadło ci  
nie jest podmiotem, lecz przedmiotem praw i obowi zków 

73  S. Gurgul, Prawo upadło ciowe i układowe, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2000, s. 369. 

74  Pogl dy o mo liwo ci ustanowienia syndykiem osoby prawnej pojawiały si  ju
wcze niej, lecz ostatecznie przes dziła t  kwesti  ustawa z dnia 24 lutego 1990 r.  
o zmianie rozporz dzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prawo upadło ciowe
(Dz. U. nr 14, poz. 87) 

75  Pomimo braku odpowiednich zapisów ustawowych, wymogi dotycz ce kandydatów 
na stanowisko syndyka formułowali przedstawiciele doktryny, np. M. Allerhand 
uwa ał, i  powinna to by  osoba nieskazitelna, na której mo na polega , obeznana  
z prowadzeniem upadło ci, a jednocze nie niestwarzaj ca zagro enia prowadzenia 
działalno ci na niekorzy  wierzycieli lub upadłego – por. Prawo upadło ciowe, 
Komentarz, Wydawnictwo Bielsko – Biała, 261-263. 
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znaczenia) post powa  upadło ciowych, pojawiła si  jednak 
konieczno  zwrócenia szczególnej uwagi na kwalifikacje głównego
podmiotu tych post powa . Reakcj  ustawodawcy na t  sytuacj
(zwi zan  z niedoskonało ciami regulacji ustawodawstwa mi dzy- 
wojennego) było wydanie rozporz dzenia z dnia 16 kwietnia 1998 r.  
w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych  
od kandydatów na syndyków upadło ci. W wietle jego postanowie
kandydatem na syndyka mogła zosta  osoba fizyczna, która spełniała 
nast puj ce warunki: 

1) wy sze wykształcenie,  
2) co najmniej 5-letni okres pracy na stanowiskach kierowniczych 

lub samodzielnych w zakresie zarz dzania przedsi biorstwem  
i powinna si  wykaza  znajomo ci  prawa gospodarczego, 
cywilnego, pracy oraz finansów, z tym e dla osób z wykształ- 
ceniem prawniczym albo ekonomicznym okres ten wynosi 3 lata, 

3) nie była karana za popełnione umy lnie przest pstwo przeciwko 
mieniu, 

4) nie figuruje w wykazie osób, wobec których orzeczono na podsta- 
wie Prawa upadło ciowego zakaz prowadzenia działalno ci 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
reprezentanta lub pełnomocnika przedsi biorcy, członka rady 
nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczon
odpowiedzialno ci  lub spółdzielni,  

5) nie została usuni ta przez s d na podstawie Prawa upadło cio- 
wego z powodu nienale ytego pełnienia obowi zków syndyka.  

W tym miejscu zaznaczy  nale y, i  wskazane wymogi nie miały 
charakteru bezwzgl dnego, albowiem adwokat, radca prawny i biegły 
rewident zwolnieni byli od obowi zku spełnienia warunków 
dotycz cych sta u pracy oraz wiedzy (punkt 2). Ponadto, syndykiem 
mogła zosta  równie  osoba fizyczna posiadaj ca wykształcenie rednie, 
która przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia pełniła t  funkcj
przez okres co najmniej dwóch lat – pod warunkiem jednak e,  
i  posiadała kwalifikacje, o których była mowa w punktach 2-5. 
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Jak ju  wspomniano, od 1990 r. syndykiem mogła by  równie
osoba prawna. Co si  tyczy wymogów dla tego rodzaju podmiotu, to §2 
przywołanego rozporz dzenia wymagał spełniania: 

1. warunków, o których mowa w punktach 3-5, przez wszystkich 
członków zarz du tej osoby prawnej oraz 

2. warunku, e co najmniej jeden z członków tego zarz du posiada 
kwalifikacje wymienione w punktach 1 i 2.  

Podstawowym zadaniem kandydata powołanego przez s d
było obj cie maj tku upadłego, zarz dzanie tym maj tkiem oraz 
przeprowadzenie jego likwidacji. Pozostałe kompetencje były temu 
podporz dkowane, wobec czego syndyk m.in.: 

1. dokonywał spisu inwentarza; 
2. sporz dzał bilans (lub prostował bilans sporz dzony przez 

upadłego); 
3. przyst pował do likwidacji maj tku masy upadło ci poprzez 

sprzeda  ruchomo ci i nieruchomo ci, ci gni cie wierzytelno ci 
od dłu ników upadłego oraz zrealizowanie innych jego praw 
maj tkowych wchodz cych w skład masy upadło ci. 

Czynno ci tych syndyk powinien co do zasady dokonywa
osobi cie, jednak e na jego uzasadniony wniosek s dzia-komisarz  
mógł równie  wyznaczy : 

1) zarz dc  cz ci maj tku upadłego, stanowi cej odr bn  cało
gospodarcz  (co mogło by  konieczne ze wzgl du na znaczn
wielko  tego maj tku), 

2)  zast pc  syndyka lub zarz dcy odr bnego maj tku (w razie 
przemijaj cej przeszkody w wykonywaniu przez nich czynno ci). 

Syndyk w swej działalno ci był podmiotem niezale nym  
od wierzycieli i upadłego, podlegaj c głównie nadzorowi s dziego  
– komisarza, któremu składał okresowe, a po zako czeniu działalno ci  
– ostateczne, sprawozdanie ze swej działalno ci. Je eli syndyk 
zaniedbywał swe obowi zki, to s dzia – komisarz mógł go upomnie ,
a gdyby to nie odniosło skutku, nało y  grzywn  do jednego tysi ca 
złotych, która mogła by  potr cona z wynagrodzenia. Podkre li  nale y, 
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i  wymienione działania s dziego - komisarza nie wyczerpywały 
katalogu sankcji stosowanych wobec niesumiennego syndyka, albowiem 
za niewła ciwe wykonywanie obowi zków mógł by  odwołany przez 
s d, a ponadto odpowiadał za wyrz dzon  w ten sposób szkod .  

Z tytułu swej działalno ci syndyk otrzymywał wynagrodzenie 
(oraz zwrot uzasadnionych wydatków), okre lane stosownie do zakresu  
i trudno ci wykonywanych przez niego czynno ci. Wysoko  tego 
wynagrodzenia wst pnie76 ustalał s d na wniosek syndyka i na 
przedstawienie s dziego - komisarza, w terminie miesi ca od dnia 
zło enia spisu inwentarza i bilansu upadłego. Ostateczn  wysoko
wynagrodzenia s d okre lał natomiast po zło eniu przez syndyka 
sprawozdania ostatecznego. 

Zgodnie z generaln  zasad  okre lon  w art. 123 §4 dPrUp, 
wynagrodzenie syndyka nie mogło przekroczy  5% funduszów masy 
upadło ci albo wielokrotno ci (50-krotno ci) prognozowanego przeci t- 
nego wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej z tym jednak e, i
w razie powierzenia syndykowi prowadzenia przedsi biorstwa upadłego, 
s d mógł mu przyzna  wynagrodzenie do wysoko ci podwójnej stawki.  

Te ogólne wytyczne dotycz ce ustalenia wynagrodzenia zostały 
uszczegółowione przez Ministra Sprawiedliwo ci, który na podstawie 
delegacji zawartej w art. 123 §6 dPrUp wydał w dniu 16 kwietnia 1998 r. 
rozporz dzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka 
upadło ci i zarz dcy odr bnego maj tku upadłego (Dz.U. nr 55,  
poz. 358), szczegółowo okre laj ce kryteria oraz granice przyznania 
wynagrodzenia za cało  podejmowanych czynno ci77. Zgodnie z tre ci
tego rozporz dzenia, przy okre laniu wst pnej wysoko ci wynagrodze- 
nia syndyka s d powinien wzi  pod uwag : 

76  Wst pna wysoko  wynagrodzenia stanowiła prognoz  odno nie jego ostatecznej 
wysoko ci, a ponadto okre lała limit ogólnej wysoko ci zaliczek, jakie mogły by  wy- 
płacone w toku post powania upadło ciowego na poczet wynagrodzenia ostatecznego. 

77  Warto w tym miejscu przytoczy  równie  orzeczenie S du Najwy szego z dnia  
22 czerwca 1937 r. (C I 821/37, Zb. O. 1938, nr 5, poz. 234), w wietle którego 
„okre lenie wynagrodzenia syndyka masy upadło ci przez s d powinno by
uzale nione od wło onej przez niego pracy i jej wyników, liczy  si  nadto powinno 
ze stanem maj tku upadłego; nie jest dopuszczalne uzale nianie dodatkowego 
wynagrodzenia syndyka od faktu uzyskania przez mas  pewnych funduszów ju  po 
pokryciu kosztów masy wraz z wynagrodzeniem syndyka”. 
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1. przypuszczaln  wielko  masy upadło ci, 
2. przewidywany czas trwania post powania upadło ciowego oraz 
3. stopie  trudno ci post powania, 

ustalone na podstawie spisu inwentarza, bilansu upadłego oraz 
przedstawienia s dziego-komisarza. 

Okre laj c ostateczn  wysoko  wynagrodzenia syndyka, s d
powinien mie  natomiast na wzgl dzie: 

1) stan maj tku masy, 
2) czas niezb dny dla wykonania czynno ci syndyka, 
3) stopie  zaspokojenia wierzycieli, 
4) nakład pracy syndyka, 
5) inne szczególne okoliczno ci post powania. 

Na poczet ustalonego w ten sposób wynagrodzenia syndyka 
zarachowywano wypłacone mu zaliczki oraz grzywny nało one przez 
s dziego – komisarza.  

Podj te próby udoskonalenia unormowa  z 1934 r. podejmowane 
w latach 90. ubiegłego wieku traktowa  nale y jako nieudane.  
Nie osi gni to bowiem zamierzonego celu w postaci dostosowania 
„starego” ustawodawstwa do obecnych czasów. Konstatacja ta 
doprowadziła do potrzeby wprowadzenia nowych reguł zwi zanych  
z prawem upadło ciowym i instytucj  syndyka masy upadło ci ustaw
z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe i naprawcze. Ustawa ta niestety 
w swej pierwotnej wersji okazała si  jednak szczególnie nieprzemy lana, 
wywołuj c chaos legislacyjny i doczekuj c si  wielu zmian78. 

78  Szerzej na ten temat zobacz w: M. Olszewska, W. Podel: Nowe prawo upadło ciowe. 
Praktyczny przewodnik dla przedsi biorców, DIFIN, Warszawa 2004 i W. Podel,  
M. Olszewska, Upadło  w praktyce, DIFIN, Warszawa 2012 


