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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

(druk nr 1210)

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U.

z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 84.
1. Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające

osiągnięcie celu postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy
upadłości.

2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu
zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została
zawarta w formie pisemnej z datą pewną.

<3. Umowa ustanawiająca zabezpieczenie finansowe na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych dla swojej skuteczności
wobec masy upadłości nie wymaga zachowania formy pisemnej z datą pewną.>

Art. 85.
[1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest upadły, zastrzega, że poszczególne

umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje finansowe lub sprzedaż
papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu
umowy ramowej oraz że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie wszystkich
umów szczegółowych zawartych w wykonaniu tej umowy:

1) wierzytelności z tytułu poszczególnych umów szczegółowych zawartych w jej
wykonaniu nie są obejmowane układem;

2) syndykowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ramowej, o którym
mowa w art. 98.]

<1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest upadły, zastrzega, że poszczególne
umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje finansowe,
pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów finansowych ze
zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz
że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie wszystkich umów
szczegółowych zawartych w wykonaniu tej umowy:

1) wierzytelności z tytułu poszczególnych umów szczegółowych zawartych w jej
wykonaniu nie są obejmowane układem;
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2) syndykowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ramowej, o
którym mowa w art. 98.>

2. Przez terminowe operacje finansowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się operacje, w
których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks - a w szczególności nabywanie
walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw,
w tym umowy obliczone tylko na różnicę cen, opcje i prawa pochodne - zawarte na
umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

<2a. Przez instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się instrumenty
finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).>

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1, z zachowaniem
ustalonego w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek rozwiązania umowy.

4. Dopuszczalne jest potrącenie wierzytelności wynikającej z rozliczenia stron.
[5. Do poszczególnych umów szczegółowych mających za przedmiot terminowe operacje

finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu -
nawet jeżeli nie zostały one zawarte w wykonaniu umowy ramowej, o której mowa w ust.
1 - nie stosuje się przepisów art. 98 i 99.]

<5. Do poszczególnych umów szczegółowych mających za przedmiot terminowe
operacje finansowe, pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż
instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu - nawet jeżeli nie
zostały one zawarte w wykonaniu umowy ramowej, o której mowa w ust. 1 - nie
stosuje się przepisów art. 98 i art. 99.>

<Art. 85a.
Ogłoszenie upadłości dłużnika nie narusza uprawnień wynikających z zamieszczonej w
umowie klauzuli kompensacyjnej, o której mowa w ustawie wskazanej w art. 77 ust. 4.>

Art. 127.
1. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez

upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi
rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie,
ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia
otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i
zrzeczenia się roszczenia.

3. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane
przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze
powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich
dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.

[4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem
ogłoszenia upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi lub sprzedażą
papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85
ust. 1.]
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<4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem
ogłoszenia upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi,
pożyczkami instrumentów finansowych lub sprzedażą instrumentów finansowych ze
zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85 ust. 1.>

Art. 311.
1. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w

całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez
ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw
majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie.

[2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości oraz wierzytelności i praw
obciążonych zastawem rejestrowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez
wierzyciela będącego zastawnikiem zastawu rejestrowego, jeżeli umowa o ustanowienie
zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu.]

<2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości obciążonych
zastawem rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem
rejestrowym lub zastawem finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich
przez wierzyciela będącego zastawnikiem zastawu rejestrowego lub zastawu
finansowego, jeżeli umowa o ustanowieniu zastawu przewiduje zaspokojenie
zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu.>

3. Przepisy dotyczące likwidacji w drodze sprzedaży ruchomości oraz przejęcia ruchomości
obciążonych zastawem rejestrowym stosuje się odpowiednio do sprzedaży i przejęcia
przez wierzyciela zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony
zwierząt.

Art. 333.
<1.> Do likwidacji wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem

rejestrowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 327-330.
<2. Do likwidacji wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem

finansowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 327–330 oraz przepisy ustawy z
dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.>


