
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie uzyskanymi informacjami dotyczącymi zatwierdzenia w dniu 

14 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach przez sędziego komisarza wybo-

ru oferenta (…) Sp. z o.o. na zakup (…) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (…) SA w upadłości 

likwidacyjnej. 

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że po wywołaniu sprawy na wniosek pełnomocnika (…) 

Sp. z o.o. sędzia komisarz wyraziła zgodę na złożenie przez prezesa zarządu tej spółki pisma, w którym pod-

trzymano zarzut odnoszący się do braku transparentności postępowania przetargowego oraz prawdopodobne-

go uprzywilejowania jednego z oferentów z uwagi na fakt, iż pełnomocnik syndyka jednocześnie świadczy 

usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz (…) Sp. z o.o. Sędzia komisarz zatwierdziła wybór oferenta (…) 

Sp. z o.o. dokonany na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 r. W ustnych motywach uzasadniających powyż-

sze sędzia komisarz wskazała w szczególności na następujące okoliczności: 

• postępowanie przetargowe miało charakter jawny, ogłoszenie w sprawie postępowania zostało zamiesz-

czone w ogólnopolskich dziennikach; 

• dokumentami stanowiącymi podstawę informacji o (…) był opis i oszacowanie dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów; 

• brak utajnienia jakichkolwiek dokumentów; 

• fakt świadczenia usług bieżącej obsługi prawnej na rzecz jednego z oferentów przez pełnomocnika syn-

dyka nie świadczy o występowaniu konfliktu interesów, który mógłby rzutować na postępowanie przetargo-

we; 

• powołanie się na art. 70
5
 §1 kodeksu cywilnego jest przedwczesne, ponieważ przepis ten dotyczy unie-

ważnienia zawartej już umowy, a nie procedury dokonywania wyboru oferenta; 

• obie oferty złożone w toku postępowania spełniały wymogi formalne, a jedynym kryterium wyboru ofe-

renta była zaproponowana przez niego cena. 

Sędzia komisarz nie odniosła się do podniesionej przez (…) Sp. z o.o. kwestii dotyczącej udziału radcy 

prawnego D.K. w spotkaniach biznesowych z przedstawicielami grupy kapitałowej (…), w toku których 

omawiane były potencjalne warunki biznesowe nabycia (…), w tym cena. 

Ze względu na powyższe wyrażam swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która ujawniła nie tylko kon-

flikt interesów polegający na możliwym uprzywilejowaniu jednego z oferentów z uwagi na fakt, iż pełno-

mocnik syndyka jednocześnie świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz (…) Sp. z o.o., ale także 

brak ewentualnych mechanizmów prawnych zabezpieczających przed takimi sytuacjami w przyszłości. 

W tym kontekście szczególnie trzeba zwrócić uwagę na ograniczone możliwości działania poszkodowanej 

strony, której przysługuje wprawdzie, zgodnie z art. 320 ust. 2 w związku z art. 222 ust. 1 ustawy – Prawo 

upadłościowe, zażalenie na postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta do sądu upa-

dłościowego jako sądu drugiej instancji, jednak na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie zaża-

lenia na postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta skarga kasacyjna nie przysługu-

je. Z kolei ewentualne powództwo o unieważnienie umowy w trybie art. 70
5
 kodeksu cywilnego obarczone 

jest krótkimi terminami i wymaga wykazania ewentualnego działania w porozumieniu lub wpływu na wynik 

aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o analizę zawartych w wystąpieniu informacji pod kątem 

ewentualnej nowelizacji przepisów prawa stanowiących podstawę działania syndyków, jak również o podję-

cie ewentualnych działań zmierzających do wyjaśnienia przedmiotowej sytuacji dotyczącej zakupu (…) w C. 

przez (…) Sp. z o.o. 

Z poważaniem 

Tadeusz Kopeć 

   


