
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 
 

SPIS TREŚCI 
 

I.  UPADŁOŚĆ 
 
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy 
 

II.  SYNDYK 
 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka 
 
Akty wykonawcze 
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin 
dla osób ubiegających się o licencję syndyka 
(art. 4, ust. 6) 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia 
członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję 
syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin 
(art. 5, ust. 4) 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o 
licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej 
(art. 9) 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz 
wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka 
(art. 16, ust. 3) 
 

III.  NIEWYPŁACALNO ŚĆ PRACODAWCY 
 
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
 
Akty wykonawcze 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat 
świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(art. 22) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę 
zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(art. 22a) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od 
dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(art. 23, ust. 11) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących 
gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków 
województw dysponentowi Funduszu 
(art. 27a) 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY (BFG) 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
 
Akty wykonawcze 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków 
gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(art. 26s, ust. 3) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania 
utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania 
(art. 38j) 
 

V. POZOSTAŁE AKTY PRAWNE 
 
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
 
 
 
 


