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W dopowiedzi na pisma z dnia: 27 kwietnia, I i 10 maja 2012 r. Departament

Zawodow Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie przedstawia, co

następuje.

DecyĄąz dnia 11 maja 2012 r' Minister Sprawied|iwoŚci na podstawie art.

104 s 1 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pożn' zm') oraz ań. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy

zdnia15czerwca2007 r. o |icencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. B50, zpożn'zrn'),

zawiesił prawa wynikające z licencji syndyka panu Wtodzimierzowi Bernackiemu,

z uwagi na prowadzenie przeciwko wymienionemu syndykowi dwoch postępowań

o umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia pub|icznego, to jest przez Sąd

RejonowywZąbkowicach Ś|ąskich oczynzart' 231 s 1 k.k' WzW. zarI.267 s 1 k.k'

W zw' z ań. 11 s 2 k.k' oraz przez Sąd Rejonowy W Wałbrzychu o czyn

z ań' 231 s 1 k'k.



DecyĄa ta nie jest ostateczna, bowiem na podstawie art' 127 s 3

i ań. 129 s 2 k.p'a' słuzy syndykowi Panu Wtodzimierzowi Bernackiemu pra\'..c C3

złoŻeniawniosku do Ministra Sprawied|iwoŚci o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie Depańament podtrzymuje swoje stanowisko, Że w niniejszym

postępowaniu nie jest Pan stroną postępowania w rozumieniu ań' 28 k.p.a'

W odniesieniu do postępowania W przedmiocie zawieszenia praw

wynikających z |icencji, brak jest W ustawie o licencji syndyka przepisów

szczegó|nych, wskazujących strony takiego postępowania, bądŹ podmioty

uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o jego wszczęcie. D|a okreś|enia stron,

na|eŻy zatem posłuzyć się treścią art,.28 k'p'a., ktory stanowi, iz stroną jest kazdy,

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie a|bo kto ząda

czynności organu ze wzg|ędu na swój interes prawny lub obowiązek.

|nteres prawny oznacza zwięek o charakterze materia|noprawnym między

obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa,

po|egający na tym, Że aktstosowania tej normy (decyzja administracyjna) moze mieÓ

vlpływ na sytuację prawnątego podmiotu w zakresie prawa materia|nego Interes tak

powinien byÓ bezpoŚredni, konkretny, reaIny i znajdowaÓ potwierdzenie W

okolicznościach faktycznych, ktore uzasadniają zastosowanie normy prawa

materia|nego (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia

29 marca 2OOO r., Vl SAA//a2401105, Lex nr 223329)'

W ocenie Depańamentu, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

nie dają podstaw do formułowania skrajnie subiektywnej teorii strony postępowania

administracyjnego, definiującej pojęcie ,,Strony'' jako osoby, która jest przekonana, ie

postępowanie dotyczy jej interesu prawnego (obowiązku a|bo uprawnienia) a|bo

która Żąda czynności organu, powołując się na istniejący, w jej przekonaniu, interes

prawny. Przyjęcie tego pog|ądu musiałoby bowiem prowadziÓ do wniosku, Że

przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p'a' przysługuje kazdemu, kto występuje we

własnym im ien i u z Żądaniem Wszczęcia postępowa n ia ad m i n istracyj neg o.

Nie ma Pan interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia dotyczącego

zawieszenia prawa z |icencji syndyka Panu Włodzimierzowi Bernackiemu. Decyzja

w tej sprawie pozostaje bez wpływu na Pana sytuację prawną. Jej konsekwencją nie

będzie bowiem powstanie po Pana stronie konkretnych uprawnień czy obowiązków.



Zawieszenie praw wynikających z |icencji syndyka pociąga wprawdzie za sobą

koniecznośÓ odwołania syndyka z prowadzonych postępowań upadłoŚciowych, nie

impIikuje jednak skutków W sferze praw i obowiązkow właścicie|a upadłego

przedsiębiorstwa.

Pan, będąc właścicie|em majątku, który wszedł do masy upadłości, jest

zainteresowany rozstrzygnięciem postępowania administracyjnego dotyczącego

uprawnień osoby pełniącej funkcję syndyka W postępowaniu upadłoŚciowym

dotyczącym wskazanego podmiotu. Nie jest to jednak interes prawny w rozumieniu

art.28 k.p.a, lecz jedynie interes faktyczny.

odnośnie skierowanego przez Pana do Naczelnika Urzędu Skarbowego

w Swidnicy wniosku o Wszczęcie kontroli i postępowania karno-skarbowego wobec

syndyka Włodzimierza Bernackiego, Depańament z urzędu zwroci się o informacje

odnośnie tego postępowania.

Jednocześnie Depańament informuje, iŻ Pana pismo z dnia 27 kwietnia

2012 r. W zakresie zarzutÓw dotyczących postępowania upadłościowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Wałbrzychu, Sygn. akt V| GUp 9/04, zostało

zgodnie z właŚciwością przekazane do Depańamentu Sąciow, organizacji i AnaIiz

Wymiaru Sprawied IiwoŚci.
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