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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o licencji syndyka

(druk nr 1025)

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. O LICENCJI SYNDYKA (Dz. U. Nr 123, poz. 850,

z 2009 r. Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

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 lub niewłaściwego wykonywania obowiązków
członka Komisji, niezdolności do ich wykonywania albo zrzeczenia się członkostwa. W
takim przypadku Minister Sprawiedliwości uzupełnia skład Komisji.

[4. Przewodniczącego Komisji wyznacza Minister Sprawiedliwości spośród jej członków.
5. Minister Sprawiedliwości przed każdym egzaminem powołuje zespół do przygotowania

pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej "zespołem". W skład zespołu
wchodzi 5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu
problematyki objętej egzaminem.]

<4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego
Komisji spośród jej członków. Przewodniczący Komisji kieruje i nadzoruje prace
Komisji. Zastępca przewodniczącego Komisji podczas nieobecności
przewodniczącego wykonuje jego czynności.

5. Minister Sprawiedliwości przed każdym egzaminem powołuje zespół do
przygotowywania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej „zespołem”
oraz wyznacza jego przewodniczącego, który kieruje pracami zespołu. 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 i zadań problemowych na egzamin,
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mając na uwadze potrzebę odpowiedniego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym
ujawnieniem.

7. Minister Sprawiedliwości zapewnia obsługę biurową Komisji oraz zespołu.

[Art. 8.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej oraz jest przeprowadzany w języku polskim.
2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania,

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.
3. Część pisemna polega na:

1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań;
2) wykonaniu zadania problemowego.

4. Odpowiedzi na pytania testowe ocenia się w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa: 2 punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa: -1 punkt;
3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

5. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów.
6. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w

wylosowanym zestawie 10 pytań. Odpowiedź na wszystkie pytania jest oceniana
indywidualnie przez każdego z członków komisji egzaminacyjnej przy zastosowaniu skali
od 0 do 10 punktów.

7. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego
części.

8. 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 pozytywny wynik części ustnej egzaminu uznaje
się uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów.

9. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione przez
Komisję.]

<Art. 8.
1. Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim.
2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz

zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania
upadłościowego i naprawczego.

3. Egzamin polega na:
1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy

propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;
2) wykonaniu zadania problemowego.

4. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt. Można
wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza się na karcie odpowiedzi stanowiącej
integralną część testu.

5. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów.
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6. Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania
problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

7. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów z części
testowej egzaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania
problemowego.

8. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione
przez Komisję.>

<Art. 8a.
1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Komisji, ustala wykaz tytułów

aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę
opracowania pytań testowych na egzaminy w określonym roku kalendarzowym i
ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie
później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w
określonym roku kalendarzowym.

2. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Komisji, nie później niż 3 miesiące przed
wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu w określonym roku kalendarzowym,
może uzupełnić lub wprowadzić zmiany w ogłoszonym na dany rok wykazie tytułów
aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę
opracowania pytań testowych na egzaminy w danym roku kalendarzowym.>

Art. 9.
Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:

[1) sposób przeprowadzenia egzaminu w części pisemnej i ustnej, biorąc pod uwagę
warunki jego przeprowadzenia zapewniające samodzielną pracę, terminy części
pisemnej i ustnej oraz niezbędne czynności Komisji;]

<1) sposób organizacji egzaminu, biorąc pod uwagę warunki jego
przeprowadzenia zapewniające samodzielną pracę osoby ubiegającej się o
licencję syndyka oraz szczegółowe czynności Komisji i jej przewodniczącego;>

2) wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej nieprzekraczającej
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów
przeprowadzenia egzaminu oraz dopuszczalnych form uiszczania opłaty.

Art. 10.
1. Licencję syndyka przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka,

złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.
[2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów,

określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7 i 9, 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.]

<2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów,
określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 9 i 11, oświadczenia wnioskodawcy, że: ma on
pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwo lub
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przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także
oryginał zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem
pozytywnym.>

Art. 17.
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;
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.]
<4) adres do korespondencji oraz numer telefonu.>

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.

<3a. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę osób posiadających licencję syndyka
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Nie udostępnia
się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję syndyka oraz
danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.>

4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej zmianach są przekazywane prezesom
sądów okręgowych.


