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Z PRAKTYKI 19

N
a mo cy wy mie nio nych
ustaw do szło do utwo rze -
nia w Pol sce no we go za -

wo du re gu lo wa ne go, do rad cy re -
struk tu ry za cyj ne go. 

Do rad ca re struk tu ry za cyj ny

w Pol sce

Usta wo daw ca w swo ich za ło -
że niach uwzględ nił roz wój i pro -
fe sjo na li za cję ryn ku do radz twa
re struk tu ry za cyj ne go, tak po -
trzeb ne go w roz wi ja ją cej się go -
spo dar ce ryn ko wej. Cho dzi ło
o pro fe sjo nal ną po moc dla
wszyst kich firm prze ży wa ją cych
trud no ści fi nan so we, za gro żo -
nych ban kruc twem i upad kiem,
a więc tak że o zmniej sze nie spo -
łecz nych skut ków tych zja wisk.

Dzia ła nia usta wo daw cy by ły
ukie run ko wa ne rów nież na fir my
ma łe i śred nie, któ re w cza sie wy -
stę po wa nia trud no ści czę sto na -
wet nie po dej mo wa ły dzia łań ra -
tun ko wych i za po bie gaw czych
z po wo du bra ku wie dzy i kosz tów. 

Re ali zu jąc za ło że nia Pra wa
upa dło ścio we go (art. 157 ust. 2)
i Pra wa re struk tu ry za cyj ne go
(art. 24 ust. 1), uchwa lo no 15
czerw ca 2007 r. usta wę o li cen cji
do rad cy re struk tu ry za cyj ne go
(Dz.U. z 2020 r., poz. 242 i 2320).

Upraw nie nia obec nych do rad -
ców są znacz nie szer sze
od upraw nień syn dy ków i są od -
po wie dzią na re al ne za po trze bo -
wa ne ryn ku. Mo gą oni tak że pro -
wa dzić dzia łal ność ko mer cyj ną
zwią za ną z do radz twem z tej
bran ży, a nie tyl ko czyn no ści wy -
ni ka ją ce z pra wa, głów nie de cy -
zji są dów. 

Usta wa o li cen cji do rad cy re -
struk tu ry za cyj ne go pre cy zyj nie
okre śla, kto mo że ubie gać się
o li cen cję do rad cy. Oso ba ta ka
mu si speł nić wszyst kie wy mo gi
okre ślo ne w usta wie i po zda niu
trud ne go eg za mi nu pań stwo we -
go otrzy mać li cen cję do rad cy
od mi ni stra spra wie dli wo ści
na czas nie ozna czo ny. 

Są to bar dzo wy so kie wy mo gi,
dla te go w Pol sce jest tyl ko
ok. 1500 do rad ców przy ogrom -
nym za po trze bo wa niu na nich,
zwłasz cza po wpro wa dze niu
upa dło ści kon su menc kiej (bez
wy zna cza nia sę dzie go ko mi sa -
rza). W ta kich po stę po wa niach
do rad ca mo że mieć do speł nie -
nia bar dzo waż ne za da nie.

Usłu gi do radz twa 

re struk tu ry za cyj ne go 

i upa dło ścio we go

Do koń ca 2015 r. li cen cjo no -
wa ni syn dy cy mo gli dzia łać wy -
łącz nie na zle ce nia są dów. Obec -
nie li cen cjo no wa ny do rad ca re -
struk tu ry za cyj ny jest upraw nio -
ny do świad cze nia usług w za kre -
sie sze ro ko ro zu mia ne go, po za -

są do we go do radz twa re struk tu -
ry za cyj ne go i upa dło ścio we go.
Jest to cał kiem no wa ka te go ria
upraw nień i ma ją one cha rak ter
ty po wo ko mer cyj ny. Obej mu ją
sze ro ki ka ta log spraw wy ni ka ją -
cych z obo wią zu ją ce go pra wa.

Oso ba po sia da ją ca li cen cję
do rad cy mo że tak że zo stać usta -
no wio na peł no moc ni kiem pro ce -
so wym w spra wach re struk tu ry -

za cji i upa dło ści. Za kres te go
umo co wa nia obej mu je za stęp -
stwo pro ce so we przed są da mi
po wszech ny mi w po stę po wa -
niach upa dło ścio wych i re struk -
tu ry za cyj nych.

W peł ni ko mer cyj ny cha rak ter
ma na to miast peł nie nie przez do -
rad cę funk cji nad zor cy ukła du
w po stę po wa niu o za twier dze nie
ukła du, sta no wią cym we dle usta -
wy Pra wo re struk tu ry za cyj ne for -
mę re struk tu ry za cji za sad ni czo
po za są do wej. Nad zor ca ukła du –
do rad ca – jest każ do ra zo wo wy -
bie ra ny przez dłuż ni ka i peł ni
swo ją funk cję na pod sta wie umo -
wy z nim za war tej, re pre zen tu jąc
je go in te re sy.

Jak dzia ła do rad ca 

re struk tu ry za cyj ny

Oso by po sia da ją ce li cen cję
do rad cy re struk tu ry za cyj ne go
świad czą usłu gi do rad cze, wy ko -
nu ją czyn no ści peł no moc ni ka
pro ce so we go oraz peł nią in ne
funk cje w po stę po wa niu re struk -
tu ry za cyj nym, upa dło ścio wym
i eg ze ku cyj nym ja ko przed się -
bior cy, w ra mach pro wa dzo nej
przez sie bie in dy wi du al nej dzia -
łal no ści go spo dar czej. Mo gą tak -
że za trud niać in ne oso by, w tym
do rad ców.

Li cen cjo no wa ni do rad cy mo -
gą wy ko ny wać swój za wód rów -
nież w ra mach spół ki oso bo wej,
jak i ka pi ta ło wej. Spół ka ta ka
jest re je stro wa na ja ko do rad ca
re struk tu ry za cyj ny.

Ubez pie cze nie 

od po wie dzial no ści cy wil nej

Li cen cjo no wa ny do rad ca re -
struk tu ry za cyj ny (tak że spół ka)

jest zo bo wią za ny do za war cia
umo wy ubez pie cze nia od po wie -
dzial no ści cy wil nej za szko dy
wy rzą dzo ne w związ ku z peł nie -
niem funk cji w po stę po wa niu re -
struk tu ry za cyj nym, upa dło ścio -
wym i eg ze ku cyj nym. 

Do rad ca nie ma na to miast
usta wo we go obo wiąz ku ob ję cia
ubez pie cze niem OC świad czo -
nych na rzecz klien tów in nych

czyn no ści z za kre su do radz twa
re struk tu ry za cyj ne go i upa dło -
ścio we go, jak też czyn no ści zwią -
za nych z peł nie niem funk cji peł -
no moc ni ka pro ce so we go w spra -
wach re struk tu ry za cji i upa dło -
ści, czy li dzia łań tzw. ko mer cyj -

nych. Wy ko nu jąc ta ką dzia łal -
ność, do rad ca re struk tu ry za cyj ny
mo że i po wi nien sko rzy stać z do -
bro wol nych ubez pie czeń OC. 

Li cen cjo no wa ni do rad cy re -
struk tu ry za cyj ni zrze sze ni w Kra -
jo wej Izbie Do rad ców Re struk tu -
ry za cyj nych (przy na leż ność nie -
obo wiąz ko wa) przy ję li na sie bie
w Ko dek sie ety ki m.in. po za -
usta wo wy obo wią zek po sia da nia

ubez pie cze nia OC, któ re obej -
mu je ca ły za kres świad czo nych
przez nich usług.

Zgod nie z art. 17a ust. 2 usta -
wy o li cen cji do rad cy re struk tu ry -
za cyj ne go mi ni ster fi nan sów wy -
dał 23 grud nia 2019 r. roz po rzą -
dze nie „w spra wie obo wiąz ko we -
go ubez pie cze nia od po wie dzial -
no ści cy wil nej oso by po sia da ją cej
li cen cję do rad cy re struk tu ry za -
cyj ne go oraz spół ki han dlo wej,
peł nią cych funk cję w po stę po wa -
niu re struk tu ry za cyj nym, upa -
dłościo wym lub eg ze ku cyj nym”
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2527). 

Roz po rzą dze nie to okre śla za -
kres obo wiąz ko we go ubez pie cze -
nia od po wie dzial no ści cy wil nej
oso by po sia da ją cej li cen cję do -
rad cy re struk tu ry za cyj ne go oraz
spół ki han dlo wej, zwa nych da lej
„ubez pie czo ny mi”, peł nią cych
funk cję w po stę po wa niu re struk -
tu ry za cyj nym, upa dło ścio wym
lub eg ze ku cyj nym za szko dy wy -
rzą dzo ne w związ ku z peł nie niem
tych funk cji, ter min po wsta nia
obo wiąz ku ubez pie cze nia oraz
mi ni mal ną su mę gwa ran cyj ną. 

Obo wiąz ko wym ubez pie cze -
niem od po wie dzial no ści cy wil -
nej, o któ rym mo wa w § 1 te go

roz po rzą dze nia, ob ję ta jest od -
po wie dzial ność cy wil na ubez pie -
czo ne go za szko dy wy rzą dzo ne
je go dzia ła niem lub za nie cha -
niem w związ ku z peł nie niem
funk cji w po stę po wa niu re struk -
tu ry za cyj nym, upa dło ścio wym
lub eg ze ku cyj nym w okre sie
ubez pie cze nia. Ozna cza to, że
ubez pie cze nie to nie obej mu je
in nych czyn no ści do rad cy, m.in.
ko mer cyj nych.

Ubez pie cze nie nie obej mu je
„kla sycz nych” ry zyk: w sto sun ku
do ro dzi ny oraz wspól ni ków,
po cof nię ciu upraw nień, zwią za -
nych z woj na mi, roz ru cha mi i za -
miesz ka mi oraz kar umow nych. 

Ubez pie cze nie OC obej mu je
wszyst kie szko dy w za kre sie
okre ślo nym w usta wach bez moż -
li wo ści umow ne go ogra ni cze nia
wy so ko ści od szko do wa nia przez
za kład ubez pie czeń. Na to miast
obo wią zek ubez pie cze nia po -
wsta je nie pó źniej niż w dniu po -
prze dza ją cym dzień pod ję cia
pierw szej czyn no ści przed są dem
lub sę dzią -ko mi sa rzem, w pierw -
szym po stę po wa niu.

Mi ni mal na su ma gwa ran cyj na
ubez pie cze nia OC dla syn dy ka,
za rząd cy, nad zor cy ukła du i nad -
zor cy są do we go: w od nie sie niu
do wszyst kich zda rzeń w okre sie
ubez pie cze nia nie dłuż szym
niż 12 mie się cy, któ rych skut ki są
ob ję te umo wą ubez pie cze nia, jest
uza leż nio na od war to ści: ma sy
upa dło ści, ma sy ukła do wej, ma sy
sa na cyj nej oraz war to ści ma jąt ku
dłuż ni ka, nad któ rym usta no wio -
no za rząd przy mu so wy. Wy no si
ona od 10 tys. do 1 mln eu ro
w prze li cze niu na wa lu tę pol ską,
przy za sto so wa niu kur su śred nie -
go eu ro, ogło szo ne go przez Na ro -
do wy Bank Pol ski po raz pierw szy
w ro ku, w któ rym umo wa ubez -
pie cze nia OC zo sta ła za war ta.

W przy pad ku peł nie nia funk cji
w dwóch lub wię cej po stę po wa -
niach re struk tu ry za cyj nych, upa -
dło ścio wych lub eg ze ku cyj nych
mi ni mal ną su mę gwa ran cyj ną
ubez pie cze nia OC wy zna cza się,
su mu jąc war to ści wszyst kich mas
upa dło ści, mas ukła do wych, mas
sa na cyj nych oraz war to ści ma jąt -
ku dłuż ni ków, nad któ ry mi usta -
no wio no za rząd przy mu so wy. 

Przy tym ubez pie cze niu na le -
ży prze wi dzieć moż li wość pod -
wyż sze nia mi ni mal nej su my gwa -
ran cyj nej w trak cie je go trwa nia,
kie dy do rad ca np. otrzy ma no we
zle ce nia od są du o znacz nie wyż -
szych kwo tach.

Ubez pie cze nie to jest w pew -
nym sen sie ni szo wym ze wzglę du
na ma łą licz bę ubez pie czo nych
do rad ców. Dla te go za wie ra ne są
naj czę ściej bez po śred nio w za kła -
dach ubez pie cze nio wych, ale
moż na za wrzeć je tak że przez dys -
try bu to rów Al wis & Se cu ra. Ubez -
pie cze nie to pro wa dzi tyl ko kil ka
za kła dów ubez pie czeń w Pol sce.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra

1 stycznia 2016 r. ustawa o licencji syndyka została zastąpiona nową ustawą o licencji doradcy

restrukturyzacyjnego i od tego dnia osoby posiadające licencje syndyka automatycznie zostały

doradcami restrukturyzacyjnymi. Zmiany te wprowadziła nowa ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo

restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. 

ABC ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (19)

Zawodowa odpowiedzialność cywilna
doradcy restrukturyzacyjnego

Licencjonowany doradca
restrukturyzacyjny 
jest zobowiązany do zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC 
za szkody wyrządzone 
w związku z pełnieniem funkcji 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
upadłościowym i egzekucyjnym.

Doradca nie ma ustawowego
obowiązku objęcia ubezpieczeniem
OC świadczonych na rzecz klientów
innych czynności z zakresu
doradztwa restrukturyzacyjnego 
i upadłościowego, jak też czynności
związanych z pełnieniem funkcji
pełnomocnika procesowego 
w sprawach restrukturyzacji 
i upadłości, czyli działań tzw.
komercyjnych. Wykonując 
taką działalność, doradca
restrukturyzacyjny może i powinien
skorzystać z dobrowolnych
ubezpieczeń OC. 


