
     

  

 

Informacja o Twoim zatrudnieniu w związku z upadłością  
  

  

Co oznacza upadłość?  

Dłużnik, który jest w stanie niewypłacalności, na swój wniosek lub na wniosek wierzyciela zostaje 

postawiony w stan upadłości. Niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie może spłacić swoich długów i 

że ta niezdolność nie jest tylko przejściowa.  

  

W przypadku upadłości powołuje się syndyka masy upadłości, zwykle adwokata. Do obowiązków 

syndyka masy upadłości należy m.in. zlikwidowanie działalności przedsiębiorstwa tak szybko, jak to 

jest możliwe. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność, gdy dochodzi do upadłości, to może ona 

być nadal prowadzona przez pewien czas i pod pewnymi warunkami, aby przedsiębiorstwo potem 

ewentualnie sprzedać. Ważnym zadaniem syndyka masy upadłości jest zebranie jak największej ilości 

pieniędzy na poczet masy upadłości, aby potem można było podzielić zebraną kwotę między osobami, 

które mają roszczenia, na przykład pracownikami, dostawcami, organami państwowymi itp.  

  

Wypowiedzenie umowy o pracą  

Po ogłoszeniu stanu upadłości syndyk masy upadłości wypowiada umowy o pracę wszystkim 

pracownikom z powodu braku pracy. Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, co stanie się z samym 

przedsiębiorstwem. Wypowiedzenie odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie zatrudnienia (skrót 

szwedzki ustawy: LAS).  

Okres wypowiedzenia wylicza się jak niżej:  

  

- 1 miesiąc, jeżeli całkowity okres zatrudnienia jest krótszy niż 2 lata  

- 2 miesiące, jeśli całkowity okres zatrudnienia wynosi od 2 do 4 lat  

- 3 miesiące, jeśli całkowity okres zatrudnienia wynosi od 4 do 6 lat - 4 miesiące, jeśli całkowity okres 

zatrudnienia wynosi od 6 do 8 lat  

- 5 miesięcy, jeżeli całkowity okres zatrudnienia wynosi od 8 do 10 lat  

- 6 miesięcy, jeżeli całkowity okres zatrudnienia wynosi więcej niż 10 lat  

  

W okresie wypowiedzenia pracownicy są zobowiązani do normalnej pracy, jeśli syndyk masy 

upadłości tego zażąda. Każdy, kto nie wykonuje pracy w okresie wypowiedzenia, musi być dostępny 

na rynku pracy. Prostym sposobem na wykazanie tego jest zarejestrowanie się, jako osoba 

poszukująca pracy w Urzędzie Pośrednictwa Pracy [Arbetsförmedlingen].  

  

Każdy, kto uzyska nowe zatrudnienie, musi odjąć wynagrodzenie z nowego zatrudnienia od swojego 

roszczenia z tytułu odprawy. Jeżeli jednak wynagrodzenie w nowym miejscu pracy jest niższe, 

gwarancja świadczeń pracowniczych daje prawo do uzupełnienia wynagrodzenia do poprzedniego 

poziomu w okresie trwania wypowiedzenia.  

  

Gwarancja świadczeń pracowniczych  

1. Wynagrodzenie lub inna rekompensata z tytułu zatrudnienia, które powinno być wypłacone w 

ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu 

pierwszej instancji, jest kompensowane przez państwową gwarancję świadczeń 

pracowniczych. Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia zastępuje gwarancja świadczeń 

pracowniczych lub majątek upadłościowy, jeżeli syndyk masy upadłości kontynuuje 

działalność.  

  

2. Wynagrodzenie w okresie urlopu lub świadczenie urlopowe za niewykorzystany urlop, które 

zostało wypracowane przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i które nie zostało 

wypłacane za bieżący i za poprzedni rok zarobkowy, jest rekompensowane przez państwową 

gwarancję świadczeń pracowniczych, i to samo dotyczy świadczenia urlopowego od 
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wynagrodzenia za pracę w okresie upadłości. Urlop, który został „zaoszczędzony” z 

poprzednich lat, objęty jest gwarancją wynagrodzenia za pięć dni zaoszczędzonych w roku 

przed rokiem poprzedzającym rok naliczania.   

  

3. Wynagrodzenie należne pracownikowi lub spadkobiercom, w przypadku śmierci, za 

maksymalnie za sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość i za następne sześć 

miesięcy objęte jest gwarancją świadczeń pracowniczych.  

  

UWAGA – kwota wypłacana na podstawie gwarancji świadczeń pracowniczych jest 

ograniczona do maks. 189 200 koron za rok 2020.  

  
4. Jeżeli pracownik jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, którego składki opłacane są przez 

pracodawcę, gwarancja świadczeń pracowniczych będzie nadal opłacać składki do upływu 

okresu wypowiedzenia, jednak kwota składki zostanie wliczona do podanej wyżej 

maksymalnej kwoty.   

  

5. Länsstyrelsen (wojewódzki organ administracji państwowej) wypłaca wynagrodzenie i 

rekompensatę, które są objęte gwarancją świadczeń pracowniczych. Länsstyrelsen zajmie się 

wystawieniem zaświadczeń o wynagrodzeniu za okres pracy, przez który wypłacano 

wynagrodzenie.  

  

Należności, które nie zostaną uregulowane przez gwarancję świadczeń pracowniczych (na przykład 

zaległy, zaoszczędzony urlop, wypłata z tytułu zwolnienia, która nie zmieściła się w maksymalnej 

kwocie) stanowią jednakże roszczenia dotyczące upadłości. Jeśli są pieniądze do podziału, to 

przeprowadza się tzw. procedurę zabezpieczającą. Wtedy ważne jest, aby pilnować wykonania swego 

roszczenia wobec masy upadłości.  

  

  

Zaświadczenia, dane kontrolne i inne  

Pracodawca nie jest zwolniony w wyniku upadłości ze swoich zobowiązań wobec zatrudnionego, jeśli 

chodzi o warunki, jakie obowiązywały przed stanem upadłości. Pracodawca jest nadal zobowiązany 

do wydania na żądanie, między innymi  

  

• Zaświadczenie o zatrudnieniu za okres przed stanem upadłości  

• Oceny lub zaświadczenie o zatrudnieniu  

• Dane kontrolne o wynagrodzeniu lub innych świadczeniach wypłaconych przed stanem 

upadłości.  

  

W takich i podobnych sprawach powinieneś zatem zwrócić się do swojego pracodawcy lub jego 

przedstawiciela, a nie do syndyka masy upadłości.  

  

Ważne jest, abyś zabrał się za załatwianie wymienionych spraw możliwie jak najszybciej, ponieważ 

później nawiązanie kontaktu z pracodawcą może być utrudnione.  

  

Należy pamiętać, że gwarancja świadczeń pracowniczych może trwać maksymalnie sześć miesięcy.   

  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Nils Andersson lub Maritą Danielsson w kancelarii 

prawnej Sylwan och Fenger-Krog, tel. 023-70 58 00.  

  

Henrik Jalkenäs  

Syndyk masy upadłości  

  

  
  


