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Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problem powiadamiania 
placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Rzecznik otrzymał skargę Obywatela, dotyczącą trudności w otrzymywaniu 
korespondencji kierowanej do niego po ukończeniu postępowania upadłościowego. 
Z wniosku wynikało, że mimo ukończenia postępowania upadłościowego nadal 
korespondencja kierowana jest do syndyka. W związku z powyższą skargą, Rzecznik 
wystąpił do sądu, w którym toczyło się postępowanie upadłościowe oraz do Poczty Polskiej 
S.A. prowadzącej placówki pocztowe o wyjaśnienie powstałych na tym tle wątpliwości.

Sąd upadłościowy poinformował Rzecznika, że brak jest ustawowego obowiązku, aby 
syndyk informował placówkę pocztową o ukończeniu postępowania upadłościowego 
i konieczności kierowania korespondencji bezpośrednio do Obywatela. Wskazano również, 
że Zainteresowany może przedstawić w placówce pocztowej prawomocne orzeczenie sądowe 
w przedmiocie ukończenia postępowania upadłościowego (umorzenia postępowania, 
umorzenia zobowiązań, ustalenia planu spłaty).

Z odpowiedzi Poczty Polskiej S.A. wynikało natomiast, że placówki pocztowe 
otrzymują od syndyków zarówno zawiadomienia o konieczności przekierowywania 
korespondencji do syndyka po ogłoszeniu upadłości, jak i o zakończeniu postępowania 
upadłościowego wraz z informacją o doręczaniu korespondencji byłemu upadłemu, trudno 
zaś ocenić, czy dotyczy to wszystkich postępowań. W treści pisma wyrażono nadto 
zapatrywanie, że uregulowanie powyższej kwestii w przepisach prawa powszechnie 
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obowiązującego „nie budziłoby wątpliwości środowisk prawniczych prowadzących takie 
postępowania”1.

Doręczanie przesyłek pocztowych w postępowaniu upadłościowym zostało 
uregulowane w art. 176 ust. 2 Prawa Upadłościowego2. Przepis ten stanowi przede 
wszystkim, że syndyk zawiadamia placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) o ogłoszeniu upadłości. 
Placówki te doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. 

Przepisy powyższego aktu prawnego nie regulują natomiast kwestii informowania 
placówek przesyłek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego. Innymi słowy, 
brak jest przepisów nakładających na syndyka obowiązek powiadomienia placówki 
pocztowej o ukończeniu wskazanego postępowania. 

W ocenie Rzecznika, mając na uwadze różną praktykę sądów i syndyków w zakresie 
powiadamiania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego, zasadna 
wydaje się konieczność ustawowego uregulowania tego zagadnienia. Sprawiedliwości 
społecznej oraz zasadzie równości sprzeciwia się bowiem taka sytuacja, gdy o prawach 
Obywateli decyduje niejednolita praktyka sądowa. Skoro możliwe było uregulowanie kwestii 
informowania placówek pocztowych w ogłoszeniu upadłości, poprzez nałożenie w tym 
zakresie obowiązków na syndyka, słuszne wydaje się być oczekiwanie, że tożsamy 
obowiązek zostanie nałożony na syndyka w przedmiocie zawiadamiania placówek 
pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego. 

W świetle powyższego, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się z uprzejmą prośbą 
o rozważenie zasadności i możliwości dokonania stosownych zmian prawnych, w związku 
z przedstawionym problemem informowania placówek pocztowych o ukończeniu 
postępowania upadłościowego. 

Załącznik – 1 szt. 

Z wyrazami szacunku

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

1 W załączeniu nadsyłam pismo Poczty Polskiej S.A.
2 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm., dalej jako: Pr.Up.


		2021-05-19T15:09:04+0000
	Maciej Henryk Taborowski




