Pracuję za granicą. Co musi mi zabrać syndyk w mojej upadłości a co zostawi ?
Dla upadłych będących osobami fizycznymi lub byłych przedsiębiorców przepisy prawa upadłościowego
są łagodniejsze niż dla upadłych przedsiębiorców ( tym spółek jawnych, komandytowych, kapitałowych).
Co do zasady cały majątek upadłej osoby i wspólny małżeński, wchodzi pod zarząd syndyka
Nie wchodzą pod zarząd syndyka, generalnie tylko te składniki majątkowe i dochody, który służą
zaspokojeniu podstawowych potrzeb osobistych i zawodowych tej osoby jak i osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym. Z art. 63 prawa upadłościowego wynika, że wyłączeniu z zarządu
syndyka (z tzw. masy upadłości), podlega przede wszystkim mienie, wyłączone od egzekucji na
podstawie kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy o emeryturach i rentach, ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w tym wynagrodzenia za pracę, świadczeń
emerytalnych i rent w części niepodlegającej zajęciu, także świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz
odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia,
świadczenia z pomocy społecznej, stypendia, zasiłki i inne wskazane w przepisach szczególnych).
Kwestię wyłączenia składników majątkowych reguluje bezpośrednio art. 829 k.p.c. oraz 831-833 k.p.c.
Od 1 stycznia 2019 r. zarówno przepisy o limicie potrąceń (1/2 oraz 3/5), jak i o kwocie wolnej od
potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia, mają zastosowanie także do świadczeń
powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło
dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną – w większości przypadków umowa o świadczenie usług
podobna do umowy o dzieło ( art. 750 k.c.) Obowiązująca od 24 marca 2020 r. nowelizacja prawa
upadłościowego, zwiększyła ochronę upadłych będących osobami fizycznymi bo do limitu i ograniczenia
potrąceń wlicza się osoby będących na utrzymaniu upadłego i limit ten powiększany jest w oparciu o
kwotę stanowiącą 150% kwoty wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. .
Dodatkowo zgodnie z przepisem art. 315 p.u. określone składniki majątku można wyłączyć z tzw. masy
upadłości, którą likwiduje(sprzedaje) syndyk - w tym nawet nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli
są trudności ze sprzedażą a brak wyłączenia jest niekorzystne bo związane z kosztami i czasem
likwidacji.
Innym przypadkiem ograniczeń i wyłączenia z masy upadłości jest uzyskiwanie przez upadłego
wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy za granicą. Przepisy w tym zakresie, pomimo swojej
jednoznaczności zmuszają do określenia wyłączeń indywidulanie w trakcie postępowania
upadłościowego.
Dla każdej osoby sytuacja jest inna i powinna być rozpoznana indywidualnie na podstawie konkretnych
danych.

