Najczęściej zadawane pytania
1. Wypisałem/am się z Kasy */wypowiedziałem/am nadobowiązkowe udziały przed ogłoszeniem
upadłości. Dlaczego mam więc wpłacać udziały skoro miałem/am je odebrać?
Zgodnie z § 60 ust. 5 Statutu Kasy: Odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie
jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.
Oznacza to, że jeżeli członek objął i wpłacił jeden udział o wartości 120 zł, to jego stopień
uczestnictwa w stratach kasy może zostać powiększony o kolejne 120 zł.
Z kolei art. 28 ustawy Prawo spółdzielcze rozszerza odpowiedzialność za straty również na
byłych członków spółdzielni stanowiąc m.in., że w razie wszczęcia postępowania
upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni,
obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby
był nadal członkiem.
Ogłoszenie upadłości Kasy miało miejsce 02 czerwca 2016 r. W związku z tym tzw. podwójna
odpowiedzialność dotyczy również byłych członków Kasy, jeśli ich uczestnictwo ustało od 02
czerwca 2015 r.
2. Co się stanie jeżeli nie zapłacę kwoty wskazanej w wezwaniu Syndyka?
Brak wpłaty będzie skutkował tym, że Syndyk będzie jej dochodził w pełnej wysokości na
drodze postępowania sądowego, co w przypadku przegrania przez Pana/Panią sporu,
spowoduje wzrost roszczenia o koszty sądowe i ewentualne koszty egzekucyjne. Syndyk
może też zbyć roszczenie na rzecz podmiotu trzeciego, który również będzie mógł wystąpić
na drogę postępowania sądowego celem jego dochodzenia.
3. Czy jeśli zapłacę połowę kwoty Roszczenia** zgodnie z wezwaniem w wyznaczonym terminie
(do końca listopada 2018 r.), to na pewno nie dostanę w przyszłości kolejnego wezwania o
dopłatę pozostałej części Roszczenia z tytułu podwójnej odpowiedzialności?
Zapłata kwoty wskazanej w wezwaniu do 30 listopada 2018 r. powoduje całkowite
wygaśnięcie Pana/Pani odpowiedzialności za straty Kasy do podwójnej wysokości
wpłaconych udziałów, o której mowa w § 60 ust. 5 Statutu. Syndyk nie będzie wzywał
Pana/Pani do zapłaty pozostałej części tego roszczenia. Dowód wpłaty wskazanej wyżej
kwoty, jest jednocześnie zaświadczeniem wygaśnięcia tej odpowiedzialności.
4. Mój sąsiad/ka dostał/a wezwanie na mniejszą kwotę niż ja. Z czego wynika ta różnica skoro
zarówno ja, jak i sąsiad/ka jesteśmy członkami tej samej Kasy?
Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu każdy członek Kasy może posiadać większą, ponad jeden
obowiązkowy, liczbę udziałów. Podwójna odpowiedzialność przewidziana w § 60 ust. 5
Statutu zależy od ilości objętych i wpłaconych udziałów przez każdego członka. Skoro
członkowie mogą posiadać różną ilość udziałów, różna może być odpowiedzialność z tytułu
tzw. podwójnej odpowiedzialności.
5. Czy jeśli dokonam zapłaty, to dostanę potwierdzenie uregulowania należności
tzw. podwójnej odpowiedzialności wobec Kasy?

z tytułu

Dla Państwa wygody Syndyk przewidział uproszczoną formę zaświadczenia o wygaśnięciu
odpowiedzialności z tytułu tzw. podwójnej odpowiedzialności. Dowód zapłaty kwoty wskazanej
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w wezwaniu skierowanym do danego członka stanowi zaświadczenie wygaśnięcia tej
odpowiedzialności.
6. Czy od wezwania Syndyka mogę się odwołać do Sądu?
W przypadku braku zapłaty Syndyk albo nabywca wierzytelności może skierować sprawę na
drogę postępowania cywilnego. Wówczas będzie miał Pan/Pani możliwość obrony swoich
interesów przed Sądem.
7. Czy jeśli teraz wypiszę się z Kasy, to dalej będę musiał/a zapłacić?
Ustanie członkostwa nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności za straty Kasy.
Art. 28 ustawy Prawo spółdzielcze rozszerza odpowiedzialność za straty również na byłych
członków spółdzielni stanowiąc m.in., że w razie wszczęcia postępowania upadłościowego
w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on
wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.
Ogłoszenie upadłości Kasy miało miejsce 02 czerwca 2016 r. W związku z tym tzw. podwójna
odpowiedzialność dotyczy również byłych członków Kasy, jeśli ich uczestnictwo ustało od 02
czerwca 2015 r., a więc również po ogłoszeniu upadłości Kasy (czyli obecnie).
8. Jeśli nie zapłacę kwoty z wezwania, to jakie ewentualne dodatkowe koszty zostaną mi
naliczone na kolejnych etapach postępowania?
W przypadku przegrania sporu musi się Pan/Pani liczyć z możliwością obciążenia Pana/Pani
kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego. W przypadku konieczności
wyegzekwowania należności na drodze egzekucyjnej koszty te wzrosną o koszty
postępowania egzekucyjnego.
Wysokość kosztów sądowych reguluje ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych.
Wysokość kosztów zastępstwa procesowego regulują:
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat
za czynności adwokackie,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat
za czynności radców prawnych.
Natomiast wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego reguluje obecnie ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 01 stycznia 2019 r. ma wejść
w życie ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

