
 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Druk nr 1559 
VI kadencja 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz 
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo upadłościowe i naprawcze (druki nr 654 
i 437) 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 24 czerwca 2008 r. powyższy 

rządowy projekt ustawy z druku nr 654 oraz w dniu 22 kwietnia 2008 r. powyższy senacki 

projekt ustawy z druku nr 437 do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego 

czytania.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 14 i 16 października 

2008 r. oraz 8 stycznia 2009 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 1 po pkt 51 dodać nowy pkt… w brzmieniu: 
„…) w art. 162 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, nie obejmuje podatku od 
towarów i usług.”;”; 

- poseł S. Rydzoń 



 
 
2) w art. 1 w pkt 69, w art. 230 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: wynagrodzenie i 
wydatki syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy masy oraz ich zastępców (w tym 
składki na ubezpieczenia społeczne), wynagrodzenie i wydatki członków rady 
wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty doręczeń, 
obwieszczeń i ogłoszeń, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne 
daniny publiczne, wydatki związane z zarządem masy upadłości, w tym 
przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z 
likwidacją masy upadłości, chociażby do likwidacji doszło na podstawie układu.”. 

- poseł S. Rydzoń 
 
 
Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r.  
 
 
 Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji 
  
             (-) Stanisław Marcin Chmielewski                                (-) Wojciech Wilk 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia             2008 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym  
Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 
60, poz. 535, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.2)), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

2. Przepisy ustawy stosuje się także do: 

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej; 

2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowie-
dzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim ma-
jątkiem;  

3) wspólników spółki partnerskiej.”; 

2) art. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„Art. 8. 1. Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była 
przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią dzia-

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 

91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 
210, poz. 2135 , z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, 
poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, 
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i 
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 
1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287. 
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Art. 17. 1. ić sposób prowadzenia postępowania upadłościo-

2. e o zmianie sposobu prowadzenia postępowania 

3. owiązek zmiany sposobu 

6) w art. 21 doda

łużnik, do którego nie ma zastosowania 

7) w ar

orca wpisany do właściwego rejestru, do 

8) w ar

łalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego 
rejestru nie upłynął rok. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały 
być wspólnikami osobowych spółek handlowych.  

Art. 9. Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która faktycznie 
prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie do-
pełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze.”; 

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych.”; 

4) w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek dłużnika 
może zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawcze-
go, jeżeli nie ma przeszkód określonych w art. 492 ust. 3.”; 

5) art. 16 i 17 otrzymują brzmienie: 

„Art. 16. Sąd może zmienić sposób prowadzenia postępowania upadłościo-
wego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego 
na postępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli podstawy 
przeprowadzenia takiego postępowania ujawniły się dopiero po o-
głoszeniu upadłości. Zmiana sposobu prowadzenia postępowania 
podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 Sąd może zmien
wego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postę-
powanie obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli podsta-
wy przeprowadzenia takiego postępowania ujawniły się dopiero 
w toku postępowania. Zmiana sposobu prowadzenia postępowa-
nia podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym. 

 Na postanowieni
upadłościowego przysługuje zażalenie. 

  Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy ob
prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z 
możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwi-
dację majątku upadłego wynika z ustawy.”; 

je się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. We wniosku o ogłoszenie upadłości d
art. 492 ust. 3, może wnosić także o zezwolenie na wszczęcie postępowania 
naprawczego, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie ma charakte-
ru trwałego, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% warto-
ści bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.”; 

t. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2.  Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębi
wniosku należy dołączyć odpis z tego rejestru.”; 

t. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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ści zgłasza dłużnik, powinien we wniosku 

 składników; 

źniej-

3) ytelności 

4)  spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych 

5) wraz z ad-

6) tułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko 

7)  postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku 

8)  o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby 

9) po art. 2

ości procesowej i nie działa za niego 

2.
asad ogólnych, braku zdolności procesowej albo bra-

3.
a-

4. 
 złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.”; 

„1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadło
dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością za-
warcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego 
majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć: 

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego

2) bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie pó
szy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku; 

 spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierz
każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń doko-
nanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowie-
nia; 

 oświadczenie o
w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 

 spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika 
resami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów 
zapłaty; 

 wykaz ty
dłużnikowi; 

 informację o
dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skar-
bowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wie-
czystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępo-
waniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużni-
ka; 

 informację
prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.”; 

6 dodaje się art. 261 w brzmieniu: 

„Art. 261. 1. Jeżeli dłużnik nie ma zdoln
przedstawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów dłuż-
nika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, 
sąd upadłościowy ustanawia dla niego kuratora. Kuratora usta-
nowionego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na podstawie art. 
42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, powołuje 
się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.  

  Ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody do usunięcia, na 
podstawie z
ków w składzie organów uniemożliwiających ich działanie.  

  Wynagrodzenie kuratora ustala sąd w wysokości stosownej do 
nakładu pracy kuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zaż
lenie. 

 Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci 
dłużnika po
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10) w art. 27 us

„3.  Postanow terminie 
wniosku. Zażalenie na postanowienie  

11) w ar

„5.  koszty postępowania w 
d rygorem odrzucenia wniosku. Przepi-

12) art. 

łożył dłużnik, sąd z urzędu 
ieczenia majątku dłużnika. Jeżeli z wnioskiem o 

13) art. 38 i 39 o

„Art. 38. 1 rzez ustanowienie tym-
y sądowego. Do tymczasowego nadzorcy są-

2. 
 powia-

Art. 39. N
n je-

  14) w art. 40 u

„2. Ustanawi y, sąd wyznacza za-
res i sposób wykonywania zarządu.  

4.  cy przymusowego stosuje się odpowiednio przepis art. 38 ust. 2 

15) uchy

16) w

ołać wstępne zgromadzenie wierzycieli w celu podjęcia 
 sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, wybo-

układu.”;  

17)

t. 3 otrzymuje brzmienie: 

ienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w 
dwóch miesięcy od dnia złożenia 
w sprawie ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie 
miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.”; 

t. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

Od wnioskodawcy sąd może zażądać zaliczki na
przedmiocie ogłoszenia upadłości po
su nie stosuje się w przypadku gdy wnioskodawcą jest dłużnik. Na posta-
nowienie sądu zażalenie nie przysługuje.”; 

36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości z
dokonuje zabezp
ogłoszenie upadłości wystąpił wierzyciel lub inny uprawniony, za-
bezpieczenia dokonuje się na jego żądanie. W przedmiocie zabez-
pieczenia sąd orzeka niezwłocznie.”; 

trzymują brzmienie: 

. Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika p
czasowego nadzorc
dowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 3, art. 157, 
159-162, art. 164 ust. 2, art. 165-168, 170-172, 180 i 181. 

 O wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego orzeka sąd 
na jego wniosek złożony w terminie siedmiu dni od dnia
domienia  o odwołaniu lub od dnia wygaśnięcia funkcji. 

a wniosek dłużnika sąd może zawiesić prowadzoną przeciwko 
iemu egzekucję wierzytelności objętej z mocy prawa układem, 
żeli egzekucja mogłaby uniemożliwić lub utrudnić przyjęcie ukła-
du. Jeżeli zawieszenie dotyczy egzekucji z rachunku bankowego 
sąd może także uchylić zajęcie.”; 

st. 2-4 otrzymują brzmienie: 

ając zabezpieczenie przez zarząd przymusow
rządcę przymusowego oraz określa zak

3. Do czynności dłużnika dotyczących jego majątku objętego zarządem przy-
musowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-79. 

Do zarząd
oraz przepisy ustawy dotyczące zarządcy.”; 

la się art. 41; 

 art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Sąd może zw
uchwały co do
ru rady wierzycieli oraz zawarcia 

 w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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ądza dłużnik lub tymczasowy nadzorca są-

18) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

cieli przewodniczy sędzia wyznaczony ze 

19) art. 

gromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć 

20) art. 52 otrzym : 

ostanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upa-

21) w art. 54 dod

„3. W razie uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu spra-
yk, nadzorca sądowy albo zarządca za-

22) po a

o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod 
iem oznaczenia „w upadłości likwi-

23) art. 63 otrzym

„Art. 63. 1

re jest wyłączone od egzekucji według przepisów 
1964 r. - Kodeks postępowania 

2) 

2. U
dłoś adniki mienia upadłego.”; 

24) po art. 70 do

„Art. 701. ie stosuje się do rze-
praw majątkowych przeniesionych 

przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób 

„3. Projekt spisu wierzytelności sporz
dowy albo zarządca przymusowy, jeżeli był ustanowiony. Sędzia zatwierdza 
projekt spisu wierzytelności przed podjęciem uchwał, o których mowa w 
ust. 1, oraz przed zawarciem układu, o którym mowa w ust. 2. Do spisu wie-
rzytelności stosuje się odpowiednio przepisy art. 245 ust. 1 oraz art. 246-
251.”; 

„1. Wstępnemu zgromadzeniu wierzy
składu sądu rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości.”; 

50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. We wstępnym z
także inni wierzyciele, jeżeli ich wierzytelności są bezsporne lub 
uprawdopodobnione i zostali dopuszczeni przez sąd lub sędziego 
wyznaczonego do prowadzenia wstępnego zgromadzenia wierzy-
cieli.”; 

uje brzmienie

„Art. 52. Data wydania p
dłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadło-
ści po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia po-
stanowienia przez sąd drugiej instancji za datę upadłości uważa się 
datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości.”; 

aje się ust. 3 w brzmieniu: 

wy do ponownego rozpoznania synd
chowują swoje uprawnienia, a czynności przez nich dokonane pozostają w 
mocy.”; 

rt. 60 dodaje się art. 601 w brzmieniu: 

„Art. 601. P
dotychczasową firmą z dodan
dacyjnej” albo „w upadłości układowej”.”; 

uje brzmienie:  

. Nie wchodzi do masy upadłości: 

1)  mienie, któ
ustawy z dnia 17 listopada 
cywilnego; 

wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej 
zajęciu.  

chwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć z masy upa-
ci inne skł

daje się art. 701 w brzmieniu:  

Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości n
czy, wierzytelności i innych 
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25) w art. 73: 

a)  uchyla si

b)  ust. 6 otr

iocie wyłączenia z masy upadłości wymaga 
 postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przy-

u i wierzycielom.”; 

26) w art. 76: 

a)  ust. 

„1. zawarcia układu za-
ąd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły 

 sądowego, chyba że sąd ustanowił zarządcę. 
, jeżeli upadły nie daje rękojmi należytego 

b)  ust. 

„3.
ania czynności zwykłego zarządu. Na dokona-

ających zakres zwykłego zarządu jest wymaga-
wego, chyba że ustawa przewiduje zgodę rady 

27) art. 81 i 

„Art. 8
astawem, zastawem rejestrowym, zastawem 

oteką morską w celu zabezpieczenia wierzy-
rzed ogłoszeniem upadłości. 

Art. 82.

p
n  przysługuje za-

28) art. 84 otrzym

„Art. 84. 1
nięcie celu postępowania upadłościowego 

ne w stosunku do masy upadłości. 

29) art. 87 otrzy

wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące 
zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem.”; 

ę ust. 3 i 4, 

zymuje brzmienie: 

„6.  Postanowienie w przedm
uzasadnienia. Na
sługuje zażalenie upadłem

1 otrzymuje brzmienie:  

 W postępowaniu upadłościowym z możliwością 
rz
pod nadzorem nadzorcy
Sąd ustanawia zarządcę
sprawowania zarządu.”, 

3 otrzymuje brzmienie: 

 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, upadły sprawujący zarząd własny jest 
uprawniony do dokonyw
nie czynności przekracz
na zgoda nadzorcy sądo
wierzycieli.”; 

82 otrzymują brzmienie: 

1. 1. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy u-
padłości hipoteką, z
skarbowym lub hip
telności powstałej p

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki zo-
stał złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem 
art. 81 podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest 

ostanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczal-
ość wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza
żalenie.”; 

uje brzmienie: 

. Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające 
albo utrudniające osiąg
jest bezskutecz

2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego 
prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skutecz-
na wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisem-
nej z datą pewną.”; 

muje brzmienie: 
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„Art. 87. O
d a się postanowienia o zatwierdzeniu układu 

iu postępowania, upadły albo zarządca nie mogą 
ń wynikających z wierzytelności, które z mocy 

30) uchyla się ar

31) w art. 90 ust.

„1.  W czasi o jego umorzenia lub zawarcia układu 
posobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postę-

 układu na postępowanie obejmujące li-
jmujący lub wydzierżawiający, bez zgody 

32) w ar

33) w ar

„1.  isarza syndyk wypowiada umo-
 nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymie-

 także wtedy, gdy wypowiedzenie tej u-
uszczalne. Sędzia-komisarz może wydać 

34) w ar

„4.  
iego- komisarza 

lub dzierżawy przed terminem, jeżeli dal-
rowadzenie postępowania upadłościowe-

35) art. 

„A

mienie: 

„2
stąpieniu 

wówczas, gdy była 
niej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o 
. 

d dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do 
nia uprawomocnieni

albo o umorzen
spełniać świadcze
prawa są objęte układem.”; 

t. 88; 

 1 otrzymuje brzmienie: 

e trwania postępowania aż d
albo zmiany s
powania z możliwością zawarcia
kwidację majątku upadłego, wyna
rady wierzycieli, nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy lo-
kalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo upa-
dłego. Układ może ustanowić zakaz wypowiedzenia tych umów do czasu 
wykonania układu.”;  

t. 101 uchyla się ust. 2; 

t. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Na podstawie postanowienia sędziego-kom
wę najmu lub dzierżawy
sięcznego okresu wypowiedzenia,
mowy przez upadłego nie było dop
postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości 
albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za 
najem lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju. Na postanowienie 
sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.”; 

t. 110 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Rozwiązanie umowy nie może nastąpić przed upływem terminu, za który 
czynsz zapłacono z góry. Na podstawie postanowienia sędz
syndyk wypowiada umowę najmu 
sze trwanie umowy utrudniałoby p
go, w szczególności gdy prowadzi do zwiększenia kosztów upadłości. Na 
postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.”; 

112 otrzymuje brzmienie: 

rt. 112. Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku banko-
wego i rachunku papierów wartościowych upadłego.”;  

36) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brz

. W razie ogłoszenia upadłości finansującego leasing przepisów ustawy o od-
od umowy przez syndyka nie stosuje się.”;  

37) art. 116-118 otrzymują brzmienie: 

„Art. 116.  Roszczenia małżonka upadłego wynikające z umowy majątkowej 
małżeńskiej mogą być uwzględnione tylko 
ona zawarta co najm
ogłoszenie upadłości
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Art. 117. 
obejmującego likwidację majątku upadłego 

 Art. 118.  
ścią zawarcia układu na postę-

38) w art. 124: 

a)  ust. 1 otrz

niem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między 
 majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 u-

b)  uchy

c)  dod

adłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie mał-
wadzenia działalności gospodarczej lub za-

39) art. 125 

„Art. 125. 1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia 
ku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 

2.
iejszą niż data ogłoszenia upadłości. 

ia 
wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji al-
bo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, chyba że pozew 

                                                

W razie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościo-
wego z postępowania 
na postępowanie z możliwością zawarcia układu, skutki prawne 
ogłoszenia upadłości oraz czynności określonych w niniejszym 
oddziale pozostają w mocy. Za zgodą stron mogą być jednak 
uchylone. 

W razie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościo-
wego z postępowania z możliwo
powanie obejmujące likwidację majątku upadłego, skutki ogło-
szenia upadłości wymienione w przepisach niniejszego oddziału 
powstają z dniem wydania postanowienia o zmianie sposobu 
prowadzenia postępowania.”; 

ymuje brzmienie: 

„1. Z d
małżonkami rozdzielność
stawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 
Nr 9, poz. 59, z późn. zm.3)). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju 
wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy 
upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.”, 

la się ust. 2, 

aje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do masy up
żonkowi upadłego do pro
wodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wy-
jątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w 
ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści.”; 

otrzymuje brzmienie: 

sądu w ciągu ro
upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba 
że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony 
co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości. 

 Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności ma-
jątkowej z datą wcześn

3.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy rozdzielność mająt-
kowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożen

 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36,  

poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r.  
Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772  
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947  
i Nr 192, poz. 1378. 
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40) w art. 126 ust.

„1. Ustanowie
stosunku arta została co 

enia wniosku o ogłoszenie upadłości.”; 

41) w art. 129 ust. 1 i 2 otrzym

„1. J
-

tnego wynagrodzenia za tego rodzaju 
e nakładem pracy, sędzia-komisarz z 

2. 

rezentanta upadłego.”;  

42) w

„1.  

b hipoteką morską, 
sobistym zabezpieczonego wierzyciela, a 
w ciągu roku przed dniem złożenia wnio-

43) w c
1371

„A
 wierzyciela spraw sądowych i admi-

wanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytel-

44) w art. 139 ust.

„2.  Przepisu u
dłego alim
uszkodzen  oraz z tytułu 

lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed 
dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.”; 

 1 otrzymuje brzmienie: 

nie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w 
do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zaw

najmniej dwa lata przed dniem złoż

ują brzmienie: 

eżeli wynagrodzenie za pracę reprezentanta upadłego, określone w umowie 
o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed ogłoszeniem upa
dłości, jest rażąco wyższe od przecię
pracę lub usługi i nie jest uzasadnion
urzędu albo na wniosek syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy uzna, że 
określona część wynagrodzenia, przypadająca za okres przed ogłoszeniem 
upadłości, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, jest bezskuteczna w stosunku do masy upadło-
ści, chociażby wynagrodzenie zostało już wypłacone. Sędzia-komisarz mo-
że uznać za bezskuteczne w całości lub części w stosunku do masy upadło-
ści wynagrodzenie reprezentanta upadłego, przypadające za czas po ogło-
szeniu upadłości, jeżeli ze względu na objęcie zarządu przez syndyka lub 
zarządcę nie jest ono uzasadnione nakładem pracy. 

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sędzia-komisarz określa podlegają-
ce zaspokojeniu z masy upadłości wynagrodzenie w wysokości odpowied-
niej do pracy wykonanej przez reprezentanta upadłego. Sędzia-komisarz 
wydaje postanowienie po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo 
zarządcy oraz rep

 art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Sędzia-komisarz na wniosek syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy 
uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenie majątku 
upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lu
jeżeli upadły nie był dłużnikiem o
obciążenie to zostało ustanowione 
sku o ogłoszenie upadłości i w związku z jego ustanowieniem upadły nie 
otrzymał żadnego świadczenia.”; 

zęści pierwszej tytułu III działu V w rozdziale 1 po art. 137 dodaje się art. 
 w brzmieniu: 

rt. 1371. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie wyłącza 
możliwości wszczęcia przez
nistracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy 
upadłości. Koszty postępowania obciążają wszczynającego po-
stępo
ności w całości na liście wierzytelności.”; 

 2 otrzymuje brzmienie: 

st. 1 nie stosuje się do postępowań w sprawach o należne od upa-
enty oraz odszkodowania i renty z tytułu odpowiedzialności za 
ie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela
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45) art. 

„Art. 140. 1. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z 
, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, u-
ocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. 

2.

 wierzytelności objętej z 
y

3.

abezpieczającym dotyczącym wierzytel-

Art. 141. 1. 

2.

raz z tytułu zamiany 

46) art. 143 otrzym

„Art. 143. sobu prowadzenia postępowania upadłościo-
wania z możliwością zawarcia układu na postę-
ące likwidację majątku upadłego, przepisy roz-

47) w art. 144 dod

„3. Przepisów
upadłego odpowiedzialności za uszkodzenie 

ę żywiciela oraz z tytułu zamiany u-
żywotnią rentę.”; 

48)

a)  

j prze-
ko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, 

zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią ren-
tę.”; 

140 i 141 otrzymują brzmienie: 

mocy prawa układem
lega zawieszeniu z m
Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu, a jeszcze nie wy-
dane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości.  

  Po ogłoszeniu upadłości jest niedopuszczalne wykonanie wyda-
nego przed ogłoszeniem upadłości dłużnika postanowienia o za-
bezpieczeniu roszczenia wynikającego z
moc  prawa układem. 

  Sędzia-komisarz na wniosek upadłego albo zarządcy może uchy-
lić zajęcia dokonane przed ogłoszeniem upadłości w postępowa-
niu egzekucyjnym lub z
ności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla 
dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. 

Sędzia-komisarz na wniosek upadłego albo zarządcy może zawie-
sić na okres do trzech miesięcy postępowania egzekucyjne co do 
wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzeku-
cję skierowano do rzeczy niezbędnej do prowadzenia przedsię-
biorstwa. Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia może na-
stąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego. 

 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do egzekucji świadczeń alimenta-
cyjnych oraz rent z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała 
lub utratę żywiciela albo rozstrój zdrowia o
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią ren-
tę.”; 

uje brzmienie: 

W razie zmiany spo
wego z postępo
powanie obejmuj
działu 2 niniejszego działu stosuje się po uprawomocnieniu się 
postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania.”; 

aje się ust. 3 w brzmieniu: 

 ust. 1 i 2 nie stosuje się do postępowań w sprawach o należne od 
alimenty oraz renty z tytułu 

ciała lub rozstrój zdrowia albo utrat
prawnień objętych treścią prawa dożywocia na do

 w art. 145: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Postępowanie sądowe lub administracyjne w sprawie wszczęte
ciw
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u do masy upadłości, o ile odrębna ustawa nie 

b)  uchy

49) art. 146 

ące wierzytelności podlegają-
asy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem 

 zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia 

2. 

dłości. 

ega-

4.

eniu według prze-

50) art. 148 otrzym

„Art. 148. 
idację majątku upadłego na postępowanie z 

arcia układu, skutki wymienione w rozdziale 1 

51) po art. 156 dod

„Art. 1561.
-

52) w a

„2.  Ostateczn
dziego-ko o sprawozdania syndyka, nadzorcy sądowego 

rąc pod uwagę w szczególności stopień 

która podlega zgłoszeni
stanowi inaczej, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przy-
padku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wy-
czerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście 
wierzytelności.”, 

la się ust. 2; 

otrzymuje brzmienie: 

„Art. 146. 1. Postępowanie egzekucyjne dotycz
cej zgłoszeniu do m
upadłości ulega
upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po upra-
womocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawie-
szenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie 
przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia udzielono 
przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w 
terminie cenę nabycia. 

 Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a 
jeszcze nie wydane, przelewa się do masy upadłości po uprawo-
mocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upa

3. Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wykonanie, wyda-
nego przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, postanowienia o za-
bezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności podl
jącej zgłoszeniu do masy upadłości, z wyjątkiem zabezpieczenia 
roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odpo-
wiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utra-
tę żywiciela oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa do-
żywocia na dożywotnią rentę.  

  Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie egzeku-
cji świadczeń pieniężnych z masy upadłości. Świadczenie pie-
niężne zasądzone od syndyka podlega zaspokoj
pisów ustawy.”; 

uje brzmienie: 

W razie zmiany sposobu prowadzenia postępowania z postępowa-
nia obejmującego likw
możliwością zaw
niniejszego działu powstają z dniem wydania postanowienia o 
zmianie sposobu prowadzenia postępowania.”; 

aje się art. 1561 w brzmieniu:  

 Postanowienie o wyznaczeniu syndyka, nadzorcy sądowego albo 
zarządcy podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Go
spodarczym.”;  

rt. 165 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

ą wysokość wynagrodzenia ustala sąd po zatwierdzeniu przez sę-
misarza ostateczneg

albo zarządcy z ich działalności, bio
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3. 

tawie za-
twierdzonych sprawozdań, a ze stanu sprawy wynika, że zakres czynności, 

4. 

; 

53) w

„5. 
ty 

ie sędziego-komisarza przysługuje zaża-

54)

„A
 pełnią należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszko-

 pełnić. Postanowienie sądu o odwołaniu syndy-
dowego albo zarządcy z powodu nienależytego 

2.

55) art. 172 otrz

„Art. 172. 1
dcy, oraz na postanowienie sędziego-

zedmiocie upomnienia lub nałożenia grzywny na 
cę sądowego i zarządcę albo ich zastępców i od-

2. 

 i 

56) art. 179 otrzym

„Art. 179.  
osób umożliwiający optymalne wykorzystanie mająt-

zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, koszty zatrudnienia innych osób w 
związku z czynnościami syndyka oraz czas trwania postępowania. 

Ostateczną wysokość wynagrodzenia sąd może ustalić jeszcze przed za-
twierdzeniem ostatecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy sądowego albo 
zarządcy, jeżeli tę wysokość wynagrodzenia można ustalić na pods

których syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca winni dokonać jest tego 
rodzaju, że nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia.  

Na postanowienie sądu w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy 
sądowego i zarządcy oraz zwrotu do masy upadłości wydatków i pobranych 
zaliczek przysługuje zażalenie. Wypłata prawomocnie ustalonego wynagro-
dzenia następuje po zatwierdzeniu ostatecznego sprawozdania.”

 art. 168 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe lub dokonuje odpo-
wiedniego sprostowania oraz orzeka o zwrocie do masy upadłości kwo
niezatwierdzonej. Na postanowien
lenie.”; 

 art. 170 otrzymuje brzmienie: 

rt. 170. 1. Sąd odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę, jeżeli 
nie
dy nie mogą ich
ka, nadzorcy są
pełnienia obowiązków wymaga uzasadnienia. 

  Sąd odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę na ich 
wniosek; może ich odwołać także na wniosek rady wierzycieli lub 
członka rady wierzycieli. 

3.  W razie śmierci syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy sę-
dzia-komisarz wyznacza inną osobę na syndyka, nadzorcę sądo-
wego albo zarządcę.”; 

ymuje brzmienie: 

. Na postanowienie sądu w przedmiocie odwołania syndyka, nad-
zorcy sądowego albo zarzą
komisarza w pr
syndyka, nadzor
wołania zastępców syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy przy-
sługuje zażalenie. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie. Przepi-
su art. 222 ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się. 

 Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie odwoła-
nia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy sąd ustanawia za-
rządcę tymczasowego albo nadzorcę tymczasowego, do których 
stosuje się odpowiednio przepisy o syndyku, nadzorcy sądowym
zarządcy.”; 

uje brzmienie:  

Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą staran-
nością, w sp
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elu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym 

57) w art. 180 ust.

„1. Jeżeli ogło
rząd włas ądowy powinien niezwłocznie podjąć 

potrzeby złożyć wniosek do sędziego ko-

58) w ar

59) art. 

padłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z 
 w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk 

 

60) w

„1. Sędzia-kom
którym w iejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowa-

61)

„4. 
e mają wierzyciele, będący osobami fizycznymi, jeżeli repre-

ego spółki.”; 

62)

a)  

adzeniu wierzycieli odbywa się ustnie lub pisem-
, a przebieg i wynik głosowania wpisuje się do protokołu. W proto-

zwisko albo firmę głosującego, czy głosuje za, 

b)  ust. 

„3.

63) w

„1. R
rząd
udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwo-

ża opinię w innych sprawach, jeżeli tego 

ku upadłego w c
stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępo-
wania.”; 

 1 otrzymuje brzmienie: 

szono upadłość z możliwością zawarcia układu i ustanowiono za-
ny upadłego, nadzorca s

czynności nadzorcze oraz w razie 
misarza o nakazanie upadłemu sporządzenia sprawozdania finansowego na 
dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.”; 

t. 184 uchyla się ust. 2; 

186 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 186. Po ogłoszeniu u
uczestnictwem
albo zarządca.”;

 art. 192 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

isarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli przez obwieszczenie, w 
skazuje termin, m

nia.”; 

 w art. 197 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

W sprawach dotyczących układu, jeżeli upadłym jest spółka kapitałowa, 
prawa głosu ni
zentują ponad 25 % kapitału zakładow

 w art. 198: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie na zgrom
nie
kole podaje się imię i na
czy przeciw uchwale, oraz sumę wierzytelności, z jaką głosuje. Jeżeli 
oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się reprezentowanego oraz 
imię i nazwisko głosującego. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu 
uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Jeżeli na zgromadzeniu 
wierzycieli zawarto układ, osnowę układu wpisuje się do protokołu.”, 

3 otrzymuje brzmienie: 

 Głos oddany na piśmie wymaga notarialnie poświadczonego podpisu, 
chyba że głos oddaje pełnomocnik będący adwokatem lub radcą praw-
nym.”; 

 art. 205 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

ada wierzycieli służy pomocą syndykowi, nadzorcy sądowemu albo za-
cy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszów masy upadłości, 

leniem rady wierzycieli, oraz wyra
zażąda sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. Przy wy-
konywaniu obowiązków rada wierzycieli kieruje się interesem ogółu wie-
rzycieli.”; 
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64) w ar

a) 

tępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego zezwole-
 rady wierzycieli wymagają następujące czynności: 

ie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma 
zy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości; 

4)  upa-

łego albo od-
 wykonanie lub odstąpienie od 

b)  po ust. 1 d

„11. W
rzy

o zarządcę składników masy upa-
astawem rejestrowym, zastawem 

3)

c)  ust. 2 otrz

„2. Jeż ie-
zw ciu tysięcy zło-
tyc ykonać bez ze-

65) art. 2

„Art. 

zeczna z prawem albo narusza dobre obyczaje. Na 
ędziego-komisarza służy zażalenie.”; 

66) w

67) art. 220 otrzym

„Art. 220. 1 niu, nie 
zestnikom postępowania. Inne postanowienia, jeżeli 
ane na posiedzeniu jawnym, doręcza się osobom, 

ienie dotyczy. Nie doręcza się poszczególnym 
wierzycielom postanowień dotyczących ogółu wierzycieli. 

t. 206: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W pos
nia

1) dalsze prowadzen
trwać dłużej niż tr

2) odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości; 

3) sprzedaż praw i wierzytelności; 

 zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku
dłego ograniczonymi prawami rzeczowymi; 

5) wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upad
stąpienie od takiej umowy oraz
umowy zawartej przez upadłego, do której stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 98 i 99; 

6) uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych 
oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego.”, 

odaje się ust. 11 w brzmieniu: 

 postępowaniu z możliwością zawarcia układu zezwolenia rady wie-
cieli wymagają następujące czynności: 

1) obciążenie przez upadłego alb
dłości hipoteką, zastawem, z
skarbowym i hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności nieobjętej układem; 

2) obciążenie przez zarządcę składników masy innymi prawami; 

 zaciąganie przez zarządcę kredytów i pożyczek.”, 

ymuje brzmienie: 

eli czynność, o której mowa w ust. 1 i 11, musi być dokonana n
łocznie i dotyczy wartości nieprzewyższającej dziesię
h, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca może ją w

zwolenia rady.”;  

10 otrzymuje brzmienie: 

210. Sędzia-komisarz może w terminie tygodnia od dnia przedłożenia 
mu odpisu protokołu uchylić uchwałę rady wierzycieli, jeżeli u-
chwała jest spr
postanowienie s

 art. 219 uchyla się ust. 2; 

uje brzmienie:  

. Postanowień, które podlegają ogłoszeniu lub obwieszcze
doręcza się uc
nie były wyd
których postanow
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68) art. 224 otrzym

„Art. 22

ienie nie zostało ogłoszone, termin ten biegnie od 
enia o postanowieniu, a gdy postanowienie nie 

69) art. 230 otrzym

„Art. 230. 1

2. ych mowa w ust. 1, należą w szczególności: 
i wydatki syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy 
astępców, wynagrodzenie i wydatki członków ra-

padłości podatki i inne daniny publiczne, wydatki 

70) w art. 235 ust.

„2.  Sędzia-ko
koszty zw
czonego d
ności pod

72) w ar

a) 

ane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzy-

kojon

b) w pkt 7 kr puje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

eli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej 
nych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.”; 

73) w art. 243: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

2. Postanowienia, które nie podlegają ogłoszeniu lub obwieszczeniu, 
wykłada się w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić 
wzmiankę na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyło-
żenia.”; 

uje brzmienie: 

4. Termin do wniesienia środka odwoławczego biegnie od dnia do-
ręczenia postanowienia, a dla osób, wobec których nie ma obo-
wiązku doręczania, od dnia jego ogłoszenia. Dla wierzycieli, któ-
rym postanow
dnia obwieszcz
podlega obwieszczeniu – od dnia wyłożenia postanowienia w se-
kretariacie sądu.”; 

uje brzmienie: 

. Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty są-
dowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania. 

 Do wydatków, o któr
wynagrodzenie 
masy oraz ich z
dy wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, 
koszty doręczeń, obwieszczeń i ogłoszeń, przypadające za czas 
po ogłoszeniu u
związane z zarządem masy upadłości, w tym przypadające za 
czas po ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki 
związane z likwidacją masy upadłości, chociażby do likwidacji 
doszło na podstawie układu.”; 

 2 otrzymuje brzmienie:  

misarz może zobowiązać wierzyciela do złożenia zaliczki na 
iązane ze zgłoszeniem wierzytelności po upływie terminu wyzna-
o zgłoszenia. W razie niezłożenia zaliczki zgłoszenie wierzytel-

lega zwrotowi.”; 

71) art. 237 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 237.  Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należno-
ści z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.”; 

t. 240: 

pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zabezpieczenia związ
ciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspo-

a z przedmiotu zabezpieczenia;”, 

opkę zastę

„8) jeż
upadłym – ilość posiada
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pisach w księdze wieczystej lub 
inie 

b)  u

 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ enia wierzytelności oraz określenie sumy, we-
 głos wierzyciela; sumę tę oznacza się według 

t
prze

75) w art. 24

„4. Przep yjnych.”; 

76) w st. 3 w brzmieniu: 

ością zawarcia układu zgłoszenie 

dlega umorzeniu.”; 

 sędzia-
rzytelności w części obejmującej usta-

78) w ar

„2. 

 gło-
.”; 

79)

„A

nia wierzytelności nastąpiła w postę-
 obejmującym likwidację majątku upa-

80) w ar

o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upa-

jej poczet
mu.”; 

„1. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sprawdza, czy zgłoszona wie-
rzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub in-
nych dokumentach upadłego albo we w
rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym term
oświadczenia, czy wierzytelność uznaje.”, 

chyla się ust. 2; 

74) w art. 245 w

3) istnienie i rodzaj zabezpiecz
dług której będzie obliczany
ej części wierzytelności, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z 

dmiotu zabezpieczenia;”; 

9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

isów ust. 1-3 nie stosuje się do świadczeń alimentac

 art. 252 dodaje się u

„3. W postępowaniu upadłościowym z możliw
wierzytelności po terminie nie wstrzymuje czynności postępowania, w 
szczególności nie jest przeszkodą do odbycia zgromadzenia wierzycieli i 
przyjęcia układu. Jeżeli do dnia przyjęcia układu nie zostało wydane pra-
womocne postanowienie sędziego-komisarza dotyczące uzupełnienia listy 
wierzytelności, postępowanie w tej sprawie po

77) w art. 260 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu
komisarz może zatwierdzić listę wie
lone wierzytelności, jeżeli suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 
% ogólnej sumy wierzytelności.”; 

t. 262 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Lista wierzytelności ulega sprostowaniu stosownie do prawomocnych orze-
czeń. Zmiana wysokości wierzytelności zaistniała po ustaleniu listy wierzy-
telności jest uwzględniana przy sporządzeniu planu podziału albo przy
sowaniu na zgromadzeniu wierzycieli

 art. 263 otrzymuje brzmienie: 

rt. 263. Odmowa uznania wierzytelności według przepisów niniejszego 
działu nie stanowi przeszkody do jej dochodzenia we właściwym 
trybie. Jeżeli odmowa uzna
powaniu upadłościowym
dłego, dochodzenie wierzytelności, której odmówiono uznania, 
jest możliwe dopiero po umorzeniu lub zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego.”; 

t. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem art. 296, p
dłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzy-
telności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na 

 przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłe-
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81) art. 268 otrzym

„Art. 268.  
dowe mogą zgłosić upadły, syndyk i rada 
sposób prowadzenia postępowania na po-

82) w ar

„3. 
y w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

nkach wprowadzania instrumentów finansowych 

ustawy or
strumenta
poz. 708 i

83) w art. 271 do ść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

84) w ar

a)  

85) w ar

a)  

„1) należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za 
ści do pracy, kalectwa lub śmierci 
ń objętych treścią prawa dożywo-

- p ie: 

enia o wydanie mienia, o którym mowa w art. 70;”, 

la się pkt 3, 

ymuje brzmienie: 

„ ności ze stosunku pracy oraz wierzytelności 
zab
jestro
dując
rzycie em. Zgoda na objęcie wierzy-

uje brzmienie : 

Jeżeli sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upa-
dłego, propozycje ukła
wierzycieli. Sąd zmieni 
stępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do 
takiej zmiany. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”; 

t. 270 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

Do propozycji układowych przewidujących konwersję wierzytelności na 
akcje w sposób określon
o ofercie publicznej i waru
do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, 
poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 119) nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej 

az art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
mi finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, 
 Nr 157, poz. 1119).”; 

tychczasową tre
brzmieniu: 

„2. Jeżeli układ przewiduje likwidację majątku upadłego według przepisów 
ustawy, likwidację przeprowadza osoba wyznaczona w układzie, w trybie 
określonym w jego treści. Likwidacja nie narusza praw oraz skutków ujaw-
nienia praw i roszczeń osobistych, ciążących na składnikach majątku upa-
dłego.”; 

t. 272: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upa-
dłości dłużnika.”, 

b)  uchyla się ust. 2; 

t. 273: 

w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

wywołanie choroby, niezdolno
oraz z tytułu zamiany uprawnie
cia na dożywotnią rentę;”, 

kt 2 otrzymuje brzmien

„2) roszcz

- uchy

b)  ust. 2 otrz

2. Układ nie obejmuje należ
ezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem re-

wym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znaj-
ej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wie-
l wyraził zgodę na jej objęcie układ
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 być wyrażona w sposób bezwarunkowy i 
nie ad u-
kładem

ierzycieli.”, 

: 

86) art. 278 

„Art. 2

głosowania wierzy-
zczególne kategorie interesów. Listy te mo-

zególności: 

rym przysługują wierzytelności z tytułu umów o 
produktów z własnego gospodarstwa rolnego; 

 akcje 

, 

5) 

87) w art. 279: 

a) ust. 1 otrzymuj

„1. Warun
we dla ws
głosowani
we dla wi
wyraźnie 

b) dodaje się ust. 

„4. Restrukturyzacja powinna w równym stopniu dotyczyć zobowiązań 
niężnych i niepieniężnych. Jeżeli jednak wierzyciel przy zgłoszeniu 

ził zgody na restrukturyzację swojej wierzytel-
ści niepieniężnej albo ze względu na charakter 

wierzytelności niepieniężnej restrukturyzacja nie jest możliwa, wierzy-

telności układem powinna
odwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania n

. Zgoda może być wyrażona ustnie do protokołu z przebiegu 
zgromadzenia w

c)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczo-
nych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności 
lub innego prawa.”; 

otrzymuje brzmienie:   

78. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności sędzia-komisarz może posta-
nowić, że głosowanie nad układem odbędzie się w grupach wie-
rzycieli. W takim przypadku, w celu głosowania nad układem, 
sporządza się odrębne listy uprawnionych do 
cieli, obejmujące pos
gą obejmować w szc

1) wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunków 
pracy i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem; 

2) rolników, któ
dostarczenie 

3) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na 
składnikach majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem 
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a 
także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, 
wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na 
ich objęcie układem; 

4) wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami upa-
dłej spółki kapitałowej, posiadających udziały lub
spółki zapewniające co najmniej 5 % głosów na zgromadze-
niu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w 
pkt 1-3; 

pozostałych wierzycieli.”; 

e brzmienie: 

ki restrukturyzacji zobowiązań upadłego powinny być jednako-
zystkich wierzycieli, a jeżeli sędzia-komisarz postanowi, że 
e nad układem odbędzie się w grupach wierzycieli, jednako-
erzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba że wierzyciel 
zgodzi się na warunki mniej korzystne.”, 

4 i 5 w brzmieniu: 

pie
wierzytelności nie wyra
ności jako wierzytelno
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5. 

88) w cza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzm

„2. Prze
głos
cje 
są sp

89) w art. 28

„3. N
do p
prop h korzystniejszych dla wierzycieli głosy oddane na 

orzystnych dla wierzycieli nie głosuje się. Do głosowania nad zmia-

90) art. 

„A zyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość u-
ania wierzycieli, mających łącznie co 

gólnej sumy wierzytelności uprawniają-

ęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości 
grup wierzycieli, jeżeli większość wierzycieli z 

u układu, zostaną zaspokojeni na 

4.

91) w art. 286 ust.

„1. Jeżeli n
wadzen
postępow
ka. Na po
poznaje z
wy.”; 

telność ta zmienia się w wierzytelność pieniężną. Przepisy art. 91 stosu-
je się odpowiednio.  

 Warunki restrukturyzacji wierzytelności, o których mowa w art. 278 
pkt 3, mogą być zróżnicowane stosownie do przysługującego im pierw-
szeństwa.”; 

 art. 282 dotychczasową treść ozna
ieniu: 

pisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na zgromadzeniu wierzycieli mają być 
owane propozycje zawarcia układu likwidacyjnego, chyba że propozy-
te przewidują zabezpieczenie praw wierzycieli, których wierzytelności 
orne.”; 

3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

a zgromadzeniu wierzycieli upadły może zgłaszać zmiany i uzupełnienia 
ropozycji układowych. W razie zgłoszenia przez upadłego zmian do 
ozycji układowyc

piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głosy odda-
ne za zmienionymi propozycjami układowymi. Propozycji układowych 
mniej k
nami propozycji układowych przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

285 otrzymuje brzmienie: 

rt. 285. 1. Układ zostaje pr
prawnionych do głosow
najmniej dwie trzecie o
cych do głosowania. 

2. Jeżeli głosowanie nad układem odbywa się w grupach wierzycie-
li, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ jest 
przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość 
wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie 
sumy wierzytelności, objętych odrębną listą wierzycieli.   

3. Układ jest przyj
w niektórych z 
pozostałych grup, mających łącznie dwie trzecie ogólnej sumy 
wierzytelności uprawniających do głosowania, wyraziła zgodę na 
przyjęcie układu, a wierzyciele z grupy lub grup, którzy wypo-
wiedzieli się przeciwko przyjęci
podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przy-
padku przeprowadzenia postępowania upadłościowego obejmują-
cego likwidację majątku upadłego.  

  Zawarcie układu sędzia-komisarz stwierdza postanowieniem.”; 

 1 otrzymuje brzmienie: 

ie doszło do zawarcia układu, sąd niezwłocznie zmienia sposób pro-
ia postępowania z postępowania z możliwością zawarcia układu na 

anie obejmujące likwidację majątku upadłego i ustanawia syndy-
stanowienie sądu przysługuje zażalenie. Sąd drugiej instancji roz-
ażalenie w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt spra-
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92) w art. 287 ust.

„3. Przeciwko
ty zgłoszo
biegu zgro zone po upływie tygodnia od 
dnia za

94) w art. 291 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

95) w ar

ostanowienia zatwierdzającego układ sąd wydaje 

układ likw
ściowego 
rym mow
nio.”; 

az z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu 

97) w ar   

onaniu układu stanowi podstawę do wy-

98) w ar

„2. 
sędzia. Nie ustanawia się nadzorcy sądowego ani zarząd-

99)

„A
nia postępowania z postępowania z możliwością 

powanie obejmujące likwidację majątku 
ziego-komisarza oraz syndyka albo uma-

tępowaniu mogą uczestniczyć wierzyciele, któ-
stały po ogłoszeniu upadłości.”; 

 3 otrzymuje brzmienie: 

 układowi uczestnicy postępowania mogą zgłaszać zarzuty. Zarzu-
ne na zgromadzeniu wierzycieli wpisuje się do protokołu z prze-
madzenia wierzycieli. Zarzuty zgłos

warcia układu pozostawia się bez rozpoznania.”; 

93) art. 289 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 289. Po uprawomocnieniu się postanowienia odmawiającego zatwier-
dzenia układu, sąd zmienia sposób prowadzenia postępowania 
upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie 
obejmujące likwidację majątku upadłego i wyznacza syndyka al-
bo umarza postępowanie.”; 

brzmieniu:   

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do praw wynikających z przeniesienia 
na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu 
zabezpieczenia wierzytelności.”; 

t. 293 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po uprawomocnieniu się p
postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli zawarto 

idacyjny, postanowienie o zakończeniu postępowania upadło-
wydaje się po przeprowadzeniu likwidacji. W przypadku, o któ-
a w zdaniu drugim, przepisy art. 369 i 370 stosuje się odpowied-

96) w art. 294 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Układ wr
stanowi podstawę wpisu informacji o zatwierdzeniu układu w księgach wie-
czystych i rejestrach.”; 

t. 297 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawomocne postanowienie o wyk
kreślenia z urzędu wpisów dotyczących upadłości w księgach wieczystych i 
rejestrach.”; 

t. 299 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy działów I-III. Postępo-
wanie prowadzi 
cy.”; 

 art. 304 otrzymuje brzmienie: 

rt. 304. 1. Uchylając układ, sąd otwiera zakończone postępowanie i zmienia 
sposób prowadze
zawarcia układu na postę
upadłego i ustanawia sęd
rza postępowanie. 

2.  Otwarcie postępowania rodzi takie same skutki jak ogłoszenie 
upadłości. W pos
rych wierzytelności pow
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100

a) 

 postępowaniu upadłościowym ma skutki sprze-
abywca składników masy upadłości nie odpowia-

upadł

2. Sprze
czeń 
ujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w 
ter
gasło
prawa  Sku-

ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do 
reślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny 

anej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. 

3. 

oczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub 

b)  dod

„5.

101) art. 3

„Art. 3

102) w częśc

 „Sp rucho-
ieczystego, spółdzielczego własnościowego 
ego wpisanego do rejestru okrętowego”; 

103) art. 

„Art. 3 ed sprzedażą przedsię-
a biegłego do sporządzenia opisu i oszacowania 
oraz jego zorganizowanych części. Może jednak 

) w art. 313: 

ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Sprzedaż dokonana w
daży egzekucyjnej. N
da za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu 

ości. 

daż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i rosz-
osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nie-

minie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wy-
, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego 
 z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości.

tek 
wyk
plan podziału sumy uzysk
Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. 

Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służeb-
ność drogi koniecznej, służebność przesyłu oraz służebność ustanowio-
na w związku z przekr
innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w 
mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipote-
kami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli 
wartość użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w 
cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych praw 
będzie zaliczona na cenę nabycia.”, 

aje się ust. 5 w brzmieniu: 

 Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania wie-
czystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku 
morskiego wpisanego do rejestru okrętowego.”; 

15 otrzymuje brzmienie: 

15.  Jeżeli w skład masy upadłości wchodzą rzeczy ruchome, których 
nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, sędzia-
komisarz może postanowić o ich wyłączeniu z masy upadłości al-
bo zezwolić na ich zniszczenie. Na postanowienie sędziego-
komisarza przysługuje zażalenie.”; 

i pierwszej tytułu VII tytuł działu II otrzymuje brzmienie: 

rzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nie
mości, prawa użytkowania w
prawa do lokalu i statku morski

319-322 otrzymują brzmienie:  

19. 1. Sędzia-komisarz, na wniosek syndyka, prz
biorstwa wyznacz
przedsiębiorstwa 
tego zaniechać, jeżeli opisu i oszacowania przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanych części dokonano przy sporządzeniu spisu 
inwentarza i oszacowaniu masy upadłości. 



Liczba stron : 33  Data : 2009-01-15  Nazwa pliku : 0366-06A.NK 
VI kadencja/druk nr 654 

 

22  

2.
 nieruchomości wchodzące w 

stej lub zbio-
że 

one do sprzedaży. 

siębiorstwa są obciążone hipoteką, zasta-

or-

5. 

6.  przypadku rzeczy, wie-

Art. 320. 

j na dwa tygodnie, a jeżeli przetarg lub aukcja 

 wydać na posiedzeniu niejawnym;  

fe-

  Opis przedsiębiorstwa powinien określać w szczególności przed-
miot działalności przedsiębiorstwa,
jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczy
ru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a tak
obciążenia. 

3. W oszacowaniu należy odrębnie podać wartość przedsiębiorstwa 
w całości oraz jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wy-
dziel

4.  Jeżeli składniki przed
wem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką 
morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i rosz-
czeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z 
tych praw pozostają po sprzedaży, a także ich wartość oraz war-
tość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości po-
szczególnych składników obciążonych do wartości przedsiębi
stwa. 

 Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od 
dnia obwieszczenia o ich ukończeniu. Zarzuty rozpoznaje sędzia-
komisarz. 

 Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w
rzytelności i innych praw przeniesionych na wierzyciela w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, o ile mają być one sprzedane w 
ramach przedsiębiorstwa. 

1. Sprzedaż mienia uregulowana przepisami działu niniejszego na-
stępuje w drodze przetargu lub aukcji, do których stosuje się od-
powiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, z tym że: 

1) warunki przetargu lub aukcji zatwierdza sędzia-komisarz; 

2) o przetargu lub aukcji należy zawiadomić przez obwieszcze-
nie co najmnie
dotyczy przedsiębiorstwa spółki publicznej – co najmniej na 
sześć tygodni przed terminem posiedzenia wyznaczonego w 
celu ich przeprowadzenia; 

3) przetarg lub aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jaw-
nym; 

4) przetarg lub aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem sędzie-
go-   -komisarza; 

5) wyboru oferenta dokonuje syndyk; wybór wymaga zatwier-
dzenia przez sędziego-komisarza; 

6) postanowienie zatwierdzające wybór oferenta sędzia-
komisarz może

7) sędzia-komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru o
renta o tydzień; w tym przypadku postanowienie o zatwier-
dzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu. 
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2. Na 
ofer  

3. P
spół  własnościowego prawa do lokalu oraz statku mor-
s
je si

 Art. 321. 1. S
s
twie misarza. 

2.  J
kom przetargu 
l
zaw

Art. 322. Jeże dzia-

 nowego przetargu lub aukcji al-

104) w art. 326 uc

105) art. 329 otrzy

jestrze 

106) w art. 334: 

a)  ust. 1 otrz : 

go sto

b)  dodaje się

„3. Do sp e-
stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
zania instrumentów finansowych do zorganizowa-
łkach publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej 

4.  Jeżeli
do ob nia 29 lipca 

 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sędzia-komisarz może 
olić na ich sprzedaż przez firmę inwestycyjną. W takim przypadku 

yznaczyć giełdę lub polecić dokonanie wyboru 
giełdy syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę sprzedaży.”;  

                                                

postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru 
enta przysługuje zażalenie. 

rzy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, 
dzielczego

kiego wpisanego do rejestru okrętowego, przepisy art. 319 stosu-
ę odpowiednio. 

yndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez 
ędziego-komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia za-

rdzenia wyboru oferenta przez sędziego-ko

eżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, sędzia-
isarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego 

ub aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie 
arł umowy. 

li przetarg lub aukcja nie doszły do skutku albo sę
komisarz nie zatwierdził wyboru oferenta, sędzia-komisarz wyda-
je postanowienie o wyznaczeniu
bo zezwala na sprzedaż z wolnej ręki we wskazanym terminie, 
określając minimalną cenę oraz warunki sprzedaży.”; 

hyla się ust. 2; 

muje brzmienie: 

„Art. 329.  W przypadkach, o których mowa w art. 327 i 328, zastawnik jest 
obowiązany rozliczyć się z syndykiem stosownie do przepisów 
ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i re
zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.4)).”; 

ymuje brzmienie

„1. W przypadku sprzedaży wierzytelności lub praw majątkowych upadłe-
suje się odpowiednio przepisy art. 315, 320-322 i 326.”, 

 ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

rzedaży przez syndyka papierów wartościowych w sposób okr
ślony w art. 3 ust. 1 u
warunkach wprowad
nego obrotu oraz o spó
ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.  

 przedmiotem sprzedaży są instrumenty finansowe dopuszczone 
rotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z d

2005
zezw
sędzia-komisarz może w

 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 

106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 
2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2007 r. 
Nr 112, poz. 766. 
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107) art. 

„Art. 3 w obcią-
wem, zastawem rejestrowym, zastawem 

 wierzytelności zabezpieczonej zastawem 

108) art. 339

„Art.
tosuje 

przepisy o postępowaniu w sprawie podziału 

109) w art. 342:  

a) ust. 1 otrzy

„1. N
dzieli

1) a upadłościowego, przy-
po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyj-
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, ka-

lub dokonanych za zgodą nadzor-
cy sądowego; 

 przypadające za czas przed ogłoszeniem upa-
ze stosunku pracy, należności rolników  

entacyjne oraz renty za wywołanie 

336 otrzymuje brzmienie: 

36. 1. Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i pra
żonych hipoteką, zasta
skarbowym i hipoteką morską przeznacza się na zaspokojenie 
wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych 
rzeczach lub prawach z zachowaniem przepisów ustawy. Kwoty 
pozostałe po zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do fun-
duszów masy upadłości. 

2. Przepisy o zaspokojeniu
stosuje się odpowiednio do zaspokojenia wierzytelności zabez-
pieczonych przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności 
rzeczy, wierzytelności i innego prawa.”; 

 otrzymuje brzmienie: 

 339. Do postępowania w sprawie podziału sumy uzyskanej z likwidacji 
rzeczy, wierzytelności i praw, o których mowa w art. 336, s
się odpowiednio 
funduszów masy upadłości. O sporządzeniu planu podziału za-
wiadamia się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają 
zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. Środki zaskarżenia 
może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z 
sumy uzyskanej z likwidacji.”;  

muje brzmienie: 

ależności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości 
 się na następujące kategorie: 

kategoria pierwsza – koszty postępowani
padające za czas 
ne oraz renty za 
lectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych tre-
ścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu 
bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z za-
wartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, któ-
rych wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności 
syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały  
z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, nie-
wymagających zgody nadzorcy 

2) kategoria druga –
dłości należności 
z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodar-
stwa rolnego, należności alim
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z ty-
tułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na do-
żywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłosze-
niem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 
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3) 

4) 

padłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami 

5)  

b)  uchyla się

110) art. 343 otrzy

„Art. 343. 1. Syndyk zaspokaja nale

. 

orazowo dla każdego uprawnionego w kwo-

111) art. 345 otrzy

rzepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności za-
eką, zastawem, zastawem rejestrowym, zasta-

ego, podlegają zaspokojeniu z 

dłości.  

prawa, o których mowa w ust. 1, są zaspokajane 

3.

kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z 
odsetkami i kosztami egzekucji; 

kategoria czwarta – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspoko-
jeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed da-
tą ogłoszenia u
procesu i egzekucji; 

 kategoria piąta – odsetki, które nie należą do wyższych kategorii
w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także są-
dowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu da-
rowizn i zapisów.”, 

 ust. 4; 

muje brzmienie:  

żności pierwszej kategorii w miarę wpły-
wu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te nie 
zostaną zaspokojone w ten sposób, zaspokaja się je w drodze po-
działu funduszów masy upadłości

2.  Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające 
za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 
1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego 
planu podziału, każd
cie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała 
część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadło-
ści.”; 

muje brzmienie: 

„Art. 345. 1. Jeżeli p
bezpieczone hipot
wem skarbowym i hipoteką morską, a także wygasające według 
przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń 
osobistych ciążące na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, 
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub statku mor-
skim wpisanym do rejestru okrętow
sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniej-
szonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postę-
powania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesią-
tej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o ta-
ką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze 
stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej ma-
sy upa

2.  Wierzytelności i 
w kolejności przysługującego im pierwszeństwa. 

 W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się odsetki objęte 
zabezpieczeniem oraz koszty postępowania związane z docho-
dzeniem wierzytelności w wysokości nieprzekraczającej dziesią-
tej części kapitału. Wydzieloną zabezpieczonemu wierzycielowi 
sumę zalicza się przede wszystkim na sumę dłużną, następnie na 
odsetki, a w końcu na koszty postępowania.”; 
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112) art. 346 otrzy

„Art. 346. 1

rzedmiocie sprzedaży i które w wyniku sprzedaży 

a czas po ogło-

 podziału nie sporządza się, jeżeli suma uzyska-

113) uchyla się art

114) w art. 364 us

„2. Syndyk, n
majątek, 
komisarz 
Postanow
konalnośc

115) w art. 369 w 

„2) materiał ze
okoliczno ia upadłego prawa prowa-
dzenia 
reprezenta
stwowym

116) w art. 372 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

w prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy 
 również po umorzeniu lub zakończeniu 

117) w a

„2. 
z skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie 

dłego i rozmiar pokrzywdzenia 

118) w art. 374 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

muje brzmienie: 

. W razie sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczy-
stego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub statku 
morskiego wpisanego do rejestru okrętowego, przed zaspokoje-
niem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką albo hipoteką 
morską oraz innych praw, w tym praw i roszczeń osobistych, któ-
re ciążyły na p
wygasły, zaspokaja się należności alimentacyjne w zakresie 
wskazanym w art. 343 ust. 2 oraz przypadające z
szeniu upadłości renty za wywołanie choroby, niezdolności do 
pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień 
objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, jak też 
wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących pracę na 
nieruchomości, statku lub w lokalu za okres ostatnich trzech mie-
sięcy przed sprzedażą, jednakże tylko do wysokości trzykrotnego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2.  Odrębnego planu
na ze sprzedaży nie wystarcza na zaspokojenie wierzytelności z 
tytułu alimentów, rent i wynagrodzeń za pracę, o których mowa w 
ust. 1.”; 

. 357;  

t. 2 otrzymuje brzmienie: 

adzorca sądowy albo zarządca wyda niezwłocznie upadłemu jego 
księgi, korespondencję i dokumenty. W razie potrzeby sędzia-
wyda postanowienie nakazujące przymusowe odebranie majątku. 
ienie to jest podstawą egzekucji bez nadawania mu klauzuli wy-
i.”; 

ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

brany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że nie zachodzą 
ści stanowiące podstawę do pozbawien

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
nta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie pań-

, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;”; 

„1. Zmiany stosunkó
obowiązują upadłego i drugą stronę
postępowania upadłościowego, chyba że przepisy odrębnej ustawy stanowią 
inaczej.”; 

rt. 373 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, sąd bierze pod uwagę sto-
pień winy ora
wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upa
wierzycieli. Sąd może odstąpić od orzekania zakazu, jeżeli sąd upadłościo-
wy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 i zezwolił 
na wszczęcie postępowania naprawczego.”; 
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„2. 
 niemającą osobowo-

ębiorcy lub pogorszenie jego sy-
 celowego działania lub rażącego nie-

119) w a

„1.  nie w sprawach, o których mowa w art. 373 i 374, wszczyna się 
tymczasowego nadzorcy sądowego, za-
dzorcy sądowego albo zarządcy, a także 

 o ogłoszenie upadłości nie był złożony, w terminie 
m dłużnik obowiązany był taki wniosek 

121

122) w a

„4. 

123) w a ienie: 

ępowania upadłościowego nie stanowi przeszko-

powanie u
postępow

124) art. 409 otrzy

„Art. 409. 
padłościowego sąd może uchylić lub zmienić zabezpie-

ione na podstawie art. 390 lub 399.”; 

kter likwidacyjny.”; 

Przepis ust. 1 stosuje się do osób uprawnionych do reprezentowania przed-
siębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową
ści prawnej, jeżeli niewypłacalność przedsi
tuacji finansowej jest następstwem
dbalstwa tych osób.”;  

rt. 376 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Postępowa
wyłącznie na wniosek wierzyciela, 
rządcy przymusowego, syndyka, na
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczą-
cego Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie w toku postępowania 
funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego, syndyka, nad-
zorcy sądowego albo zarządcy nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania 
wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje się przepisy o postę-
powaniu nieprocesowym.”; 

120) art. 377 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 377. Nie orzeka się zakazu, o którym mowa w art. 373, jeżeli postępo-
wanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od dnia 
umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo 
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13, a 
gdy wniosek
trzech lat od dnia, w który
złożyć.”; 

) w art. 378 uchyla się ust. 2; 

rt. 380 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Jeżeli główny ośrodek działalności gospodarczej dłużnika znajduje się poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie upadłościowe wszczęte 
przez sąd polski obejmuje majątek dłużnika położony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”;  

rt. 405 ust. 1 otrzymuje brzm

„1. Uznanie zagranicznego post
dy do wszczęcia przez sąd polski postępowania upadłościowego. Jeżeli jed-
nak uznane zostało główne zagraniczne postępowanie upadłościowe, postę-

padłościowe wszczęte w Rzeczypospolitej Polskiej jest wtórnym 
aniem upadłościowym.”; 

muje brzmienie: 

W przypadku wniesienia wniosku o wszczęcie wtórnego postę-
powania u
czenia ustanow

125) art. 411 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 411. Jeżeli wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe z możliwością 
zawarcia układu, a w zagranicznym głównym postępowaniu upa-
dłościowym ma nastąpić likwidacja upadłego, układ może mieć 
wyłącznie chara

126) w art. 417 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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j tytułu II stosuje się odpowiednio.”; 

mienie:  

„3. 
Bankowy

128) w art. 437 us

ia układu, sąd zmienia sposób prowadzenia po-

na postępo

129) w części trze

 instytucji kredytowych, banków zagra-
owadzących działalność za granicą”; 

130

„A

co 
m państwie członkowskim Unii Euro-

spodarczym; 

 otwarcia postępowania układowego lub 

układowego lub 

ń-
owskim Unii Europejskiej lub państwie człon-

lnym Handlu 

131) art. 453 otrzymuj

„Art. 453. Sądo
ścio
dzia  majątek w Rzeczypospo-
l

132) art. 455 otrzymuj

„Art. 455. W s
upad ące się na terytorium państw członkowskich 
U

„2. Jeżeli w Rzeczypospolitej Polskiej nie zostało wszczęte postępowanie upa-
dłościowe obejmujące majątek należący do podmiotu, wobec którego są 
prowadzone zagraniczne postępowania upadłościowe, postanowienie, o któ-
rym mowa w ust. 1, wydaje sąd, który uznał zagraniczne postępowanie upa-
dłościowe. Przepisy części pierwsze

127) w art. 428 ust. 3 otrzymuje brz

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, koszty postępowania pokrywa 
 Fundusz Gwarancyjny.”; 

t. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli nie doszło do zawarc
stępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu 

wanie obejmujące likwidację majątku upadłego banku.”; 

ciej tytułu II tytuł działu III otrzymuje brzmienie: 

 „Postępowanie upadłościowe wobec
nicznych oraz banków krajowych pr

) art. 451 otrzymuje brzmienie: 

rt. 451. Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku: 

1) ogłoszenia upadłości banku krajowego, jeżeli prowadzi on 
działalność także za granicą Rzeczypospolitej Polskiej w 
najmniej jednym inny
pejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Go

2) ogłoszenia upadłości,
innego podobnego postępowania wobec instytucji kredyto-
wej, jeżeli prowadzi ona działalność także w Rzeczypospoli-
tej Polskiej; 

3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania 
innego podobnego postępowania wobec banku zagraniczne-
go, jeżeli bank zagraniczny prowadzi działalność w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz w co najmniej jednym innym pa
stwie członk
kowskim Europejskiego Porozumienia o Wo
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym.”; 

e brzmienie: 

m polskim nie przysługuje jurysdykcja w sprawach upadło-
wych dotyczących instytucji kredytowych prowadzących 
łalność gospodarczą albo mających

itej Polskiej. Przepisu art. 405 ust. 1 nie stosuje się.”; 

e brzmienie: 

kład masy upadłości banku krajowego wchodzi także mienie 
łego znajduj

nii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Po-
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rozu
skim

133) w art. 456 ust. 1 o

„1. Sąd, który ogło
wiadamia o ty znie właściwe organy państwa członkowskiego 

łonkowskiego Europejskiego Porozumie-
TA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

albo inny
upadłości

 134) art. 458 otrz

adłościowi banku krajowego lub banku zagra-

rzyciele krajowi. 

ublicznoprawne zaspakaja się w katego-

135) art

„A

prowadzi on działalność także za granicą Rzeczypospolitej 
 najmniej jednym innym państwie członkow-

ropejskiej lub państwie członkowskim Europej-

kim Europej-

 o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli pro-
ałalność w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 mającego siedzibę w państwie niebędą-

go Porozu-

mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europej-
 Obszarze Gospodarczym.”; 

trzymuje brzmienie: 

sił upadłość banku krajowego lub banku zagranicznego, po-
m niezwłoc

Unii Europejskiej lub państwa cz
nia o Wolnym Handlu (EF
Gospodarczym, w którym znajduje się oddział banku krajowego za granicą 

 oddział banku zagranicznego, informując o skutkach ogłoszenia 
.”; 

ymuje brzmienie: 

„Art. 458. 1. Wierzyciele up
nicznego, mający miejsce zamieszkania albo siedzibę w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają w postę-
powaniu takie same prawa jak wie

2.  Zagraniczne należności p
rii piątej.”; 

. 481 otrzymuje brzmienie: 

rt. 481. Przepisy art. 452 ust. 2, art. 453-466 i 4671-470 stosuje się odpo-
wiednio w przypadku: 

1) ogłoszenia upadłości krajowego zakładu ubezpieczeń, jeżeli 

Polskiej w co
skim Unii Eu
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub 
innego podobnego postępowania wobec zagranicznego za-
kładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkow-
skim Unii Europejskiej lub państwie członkows
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy
wadzi on dzi

3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub 
innego podobnego postępowania wobec zagranicznego za-
kładu ubezpieczeń
cym członkiem Unii Europejskiej lub członkiem Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli pro-
wadzi on działalność w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w co 
najmniej jednym innym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej lub państwie członkowskim Europejskie
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym.”; 
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136) art. 483 otrzymuj

„Art. 483. 1. Prz
ści 
praw
ta. 

2. P
upad
ści o
chod
czon
wch
lega

137) w art. 492 dodaje

„4. Postępowanie u
siębiorca, w st 2 oddalił wniosek o 

oczesnym zezwoleniem na prowadzenie postę-

138) w art. 494 us

„4. W razie u
postępowania naprawczego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie 
wywołu

139) w art. 496 us

„2. Z dniem w
sek o wp
wego reje

 140) w art. 497 us

nadzorcą sądowym umowę zlecenia o 

ania naprawczego: 

obowiązań przedsiębiorcy; 

ów art. 89; 

 przeciwko przedsiębiorcy postępowa-

e brzmienie: 

episy niniejszego tytułu stosuje się w razie ogłoszenia upadło-
podmiotu emitującego obligacje, jeżeli dla zabezpieczenia 
 z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku emiten-

rzepisów niniejszego tytułu nie stosuje się w razie ogłoszenia 
łości emitenta obligacji przychodowych, jeżeli emitent w tre-
bligacji ograniczył swoją odpowiedzialność do kwoty przy-
ów lub wartości majątku przedsięwzięcia. Środki przezna-
e na zaspokojenie praw obligatariuszy z takich obligacji nie 
odzą do masy upadłości, a roszczenia obligatariuszy nie pod-
ją zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym.”; 

 się ust. 4 w brzmieniu: 

regulowane w niniejszej części może prowadzić także przed-
osunku do którego sąd na podstawie art. 1

ogłoszenie upadłości z jedn
powania naprawczego.”; 

t. 4 otrzymuje brzmienie: 

prawomocnienia się postanowienia sądu zakazującego wszczęcia 

je skutków prawnych.”; 

t. 2 otrzymuje brzmienie: 

szczęcia postępowania naprawczego przedsiębiorca składa wnio-
is informacji o wszczęciu postępowania naprawczego do właści-
stru.”; 

t. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Przedsiębiorca niezwłocznie zawiera z 
wykonywanie czynności nadzorcy sądowego i wypłaca mu miesięcznie wy-
nagrodzenie w wysokości podwójnego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwar-
tym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.”; 

141) w art. 498: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z dniem wszczęcia postępow

1) zawiesza się wykonanie z

2) zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy; 

3) potrącenie wierzytelności jest dopuszczalne z uwzględnieniem 
przepis

4) nie mogą być wszczynane
nia zabezpieczające i egzekucyjne, a wszczęte podlegają z mocy 
prawa zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań zabezpieczających i 
egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych ukła-
dem.”, 
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b)  

142) w a

ymuje brzmienie: 

 restrukturyzacji zobowiązań stosuje się odpo-
i zobowiązań zgłasza-

nyc arcia ukła-
du.

b) ust. 4 ot

„4. Pro
liczbę zbę pracowników zwalnianych i zasady zwol-
nie
także

143) uchyla się art

144) w art. 512 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

ednio za układem głos wierzyciela, który nie stawił się na 
wnym zgromadzeniu, zachowuje moc przy obliczaniu wyników 

owania, jeżeli nowe propozycje są dla tego wierzyciela nie mniej 
i, nad którymi wcześniej głosował.”; 

145) w a

„2. W pr
sąd 
się nieprawdziwe dane z przyczyn od przedsiębiorcy niezależnych, albo któ-

u na przebieg postępowania i gdy jest oczywi-
s
m
ścio

146) w a 76 ust. 3 wyraz „kasacja” 
azami „skarga kasacyjna”. 

W ustawie z 
z 2007 r. Nr 

„1. Środki F

 środków pie-

2) 

uchyla się ust. 3; 

rt. 503: 

a) ust. 2 otrz

„2. Do określenia sposobu
wiednio przepisy o propozycjach restrukturyzacj

h w postępowaniu upadłościowym z możliwością zaw
”, 

rzymuje brzmienie : 

pozycje restrukturyzacji zatrudnienia powinny wskazywać ogólną 
 zatrudnionych, lic

ń, liczbę pracowników zatrudnianych oraz zasady zatrudniania, a 
 konsekwencje finansowe tych zmian.”; 

. 508; 

„3. Oddany poprz
pono
głos
korzystne od propozycj

rt. 515 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

zypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 9 i 10, 
może zatwierdzić układ, jeżeli w dokumentach przedsiębiorcy znalazły 

re nie miały istotnego wpływ
te, że na podstawie układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu nie 
niej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadło-

wego obejmującego likwidację majątku upadłego.”; 

rt. 33 ust. 2, art. 223, art. 370 ust. 2 oraz art. 3
zastępuje się wyr

 

Art. 2. 

dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 
70, poz. 474) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

unduszu przeznacza się na: 

1) finansowanie zadań Funduszu związanych z gwarantowaniem
niężnych; 

finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objętym 
systemem gwarantowania pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym 
pomoc ta może być udzielana jedynie ze środków, o których mowa w art. 15 
pkt 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 
5; 
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3) pokrywanie kosztów postępowania, o których mowa w art. 428 ust. 3 usta-
wy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 
60, poz. 535, z późn. zm.5))”.  

t. 3. 

W us
2007 r. Nr 168, poz. 1186) wprowadza si

1)  w

„4) 

dzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o 

2)  w ar

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 38 

4 ust. 1 pkt 5, doko-

 

Art. 4. 

Jeżeli prz
wpisane d
siębiorcy ozn

Art. 5. 

W sp  dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, s

                                                

 

Ar

tawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 
ę następujące zmiany: 

 art. 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przed-
miocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy 
sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach, zawieszeniu pro-
wa
ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika 
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;”; 

t. 45:  

pkt 1 lit. a, dotyczących dodania do firmy oznaczenia „w upadłości li-
kwidacyjnej” albo „w upadłości układowej” oraz wpisów w dziale 5  
i w dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 4
nuje się z urzędu.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, w której u-
padłego pozbawiono zarządu, albo ogłoszeniu upadłości obejmującej 
likwidację majątku dłużnika, w dziale 2 rejestru przedsiębiorców z u-
rzędu wykreśla się wpisy, o których mowa w art. 39 pkt 3.”. 

ed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ogłoszenie upadłości zostało 
o rejestru przedsiębiorców, sąd z urzędu wpisuje dodanie do firmy przed-

aczenia „w upadłości likwidacyjnej” albo „w upadłości układowej”. 

 

rawach, w których ogłoszono upadłość przed
tosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 

91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 
210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, 
poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279. 
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2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zaistniały podstawy do 
ogłoszenia upadłości, do postępow órych mowa w ust. 1, wszczętych po 
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 powodu upływu rocznego terminu do 
wszczęcia postępowania, zakazu nie orzeka się. 

 

Usta

 

 

Art. 6. 

1. Do postępowań w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospo-
darczej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

ań, o kt

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ustała możliwość orzecze-
nia zakazu, o którym mowa w ust. 1, z

Art. 7. 

wa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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