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Warszawa, 11 lipca 2014 r.   

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych 

(druk nr 670) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze jest redukcja albo 

całkowite usunięcie barier w dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów 

wierzycieli. 

Projektodawcy jako główne bariery w dostępie do upadłości konsumenckiej wskazują: 

1) zbyt wąsko określony katalog przesłanek ogłoszenia upadłości; 

2) stosowanie w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej art. 13 i art. 361 

ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (skutek – oddalenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości albo umorzenie postępowania, w przypadku gdy dłużnik nie posiada majątku 

na zaspokojenie kosztów postępowania); 

3) przepisy przewidujące obligatoryjne umorzenie postępowania w przypadku  

dopuszczenia przez dłużnika do uchybień jego obowiązkom, niezależnie od istotności 

danego uchybienia i stopnia pokrzywdzenia wierzycieli. 

Łagodząc przesłanki ogłoszenia upadłości, w ocenie projektodawców, należy zachować 

podstawowe założenie przepisów o upadłości konsumenckiej, które polega na zapobieganiu 

lekkomyślnemu zadłużaniu się przez dłużników liczących na łatwe i szybkie uniknięcie 

odpowiedzialności dzięki ogłoszeniu upadłości. 

Do najważniejszych zmian dokonywanych opiniowaną ustawą zaliczyć należy: 
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1) przyjęcie zasady, iż w przypadku upadłości konsumenckiej celem postępowania 

upadłościowego jest nie tylko zaspokojenie wierzycieli, ale również oddłużenie osoby 

fizycznej; 

2) umożliwienie prowadzenia postępowania upadłościowego także wtedy, gdy dłużnik ma 

tylko jednego wierzyciela; 

3) wyłączenie w odniesieniu do upadłości konsumenckiej przepisów o tzw. ubóstwie masy 

upadłości i przyjęcie zasady, iż w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych 

funduszów na ich pokrycie, koszty te będzie pokrywał tymczasowo Skarb Państwa; 

4) przyjęcie zasady, iż sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy 

w składzie jednego sędziego zawodowego; 

5) wprowadzenie nowej podstawowej przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości; przesłanką tą będzie umyślne albo wskutek rażącego niedbalstwa 

doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej 

stopnia – art. 491
4
 ust. 1; 

6) zmodyfikowanie katalogu, innych niż podstawowa, przesłanek oddalenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości (art. 491
4
 ust. 2, 3 i 4);

1)
 

7) przyjęcie, iż zasady współżycia społecznego, w szczególności względy humanitarne, 

mogą uzasadniać przeprowadzenie postępowania upadłościowego, pomimo zaistnienia 

określonych w art. 491
4
 ust. 2, 3 i 4 przesłanek oddalenia wniosku; 

8) określenie treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

9) przyjęcie zasady, iż postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (obwieszczenia takie będą nieodpłatne); 

                                                 

1)
 Sąd będzie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia 

wniosku: 

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości 

konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;  

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491
20

; 

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie 

upadłości; 

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.  

  Sąd będzie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości także w sytuacji, gdy w okresie dziesięciu lat przed 

dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym 

umorzono całość lub część jego zobowiązań oraz w sytuacji, gdy dane podane przez dłużnika we wniosku 

będą niezgodne z prawdą lub niezupełne. 
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w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą publikowane nieodpłatnie również 

ogłoszenia wymagane w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 

10) określenie zasad ustalania wynagrodzenia syndyka; wynagrodzenie to będzie ustalane 

przez sąd w oparciu o ustawowe kryteria, jako kwota przysługująca jednorazowo za cały 

okres trwania postępowania (ustawodawca określił górną granicę wynagrodzenia); 

11) przyjęcie zasady, w myśl której sąd wydając postanowienie o umorzeniu postepowania 

upadłościowego z winy upadłego będzie obowiązany wziąć pod uwagę ciężar 

uchybienia oraz zasady współżycia społecznego (sąd nie umorzy postępowania, jeżeli 

uchybienie obowiązkom przez upadłego nie będzie istotne lub prowadzenie 

postępowania będzie uzasadnione zasadami współżycia społecznego); 

12) uproszczenie procedury wyłączania z masy upadłości; przyjęto m.in. iż na 

postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie z masy upadłości przysługiwać będzie 

zażalenie (w takim przypadku, w celu wyłączenia z masy upadłości, nie trzeba będzie 

powództwa); 

13) doprecyzowanie przepisu o prowadzeniu likwidacji masy upadłości przez upadłego (na 

gruncie nowych przepisów syndyk będzie mógł upoważnić pisemnie upadłego do 

sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości); 

14) przyjęcie rozwiązania umożliwiającego sędziemu-komisarzowi określenie 

(a w następstwie – wydzielenie upadłemu) kwoty odpowiadającej czynszowi najmu 

lokalu mieszkalnego adekwatnie do okoliczności; w myśl nowych rozwiązań kwotę tę 

będzie można wydzielić za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy; 

15) doprecyzowanie zasad ustalania planu spłaty wierzycieli; 

16) przyjęcie, iż w przypadku gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób 

wskazywać będzie, że nie będzie on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat 

w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarzać będzie zobowiązania upadłego bez 

ustalania planu spłaty; 

17) przyjęcie, iż sąd (na wniosek upadłego) umarzać będzie zobowiązania upadłego również 

w przypadku sporządzenia planu spłaty, jeżeli brak możliwości wywiązania się 

z obowiązków w nim określonych ma charakter trwały i wynika z okoliczności 

niezależnych od upadłego; 

18) wprowadzenie skargi kasacyjnej od postanowienia sądu drugiej instancji o ustaleniu 

planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu 

spłaty; skarga kasacyjna zostanie dopuszczona również od postanowienia sądu 
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zmieniającego plan spłaty wierzycieli na wniosek upadłego, a także postanowienia 

uchylającego plan spłaty wierzycieli wraz z umorzeniem zobowiązań upadłego; 

19) zmodyfikowanie zasad  dokonywania przez upadłego czynności prawnych w okresie 

wykonywania planu spłaty wierzycieli  (w miejsce zakazu dokonywania czynności 

prawnych przekraczających granice zwykłego zarządu, ustawodawca wprowadza zakaz 

dokonywania czynności prawnych, które mogłyby pogorszyć zdolność upadłego do 

wykonania planu spłaty wierzyciel; zakaz ten nie będzie miał charakteru absolutnego); 

20) zmodyfikowanie zasad zmiany planu spłaty wierzycieli z uwagi na zmianę okoliczności 

w trakcie jego wykonania (przyjęto w szczególności, że przedłużenie terminu spłaty 

wierzytelności na dalszy okres nie będzie mogło przekroczyć osiemnastu miesięcy); 

21) przyjęcie, iż zmiana planu spłaty wierzycieli będzie możliwa również w związku 

z wierzytelnościami powstałymi przed ustaleniem planu spłaty (a nie ujętymi w planie 

spłaty), jeżeli zostaną one po ustaleniu planu spłaty stwierdzone prawomocnym 

orzeczeniem, ugodą zawartą przed sądem lub ostateczną decyzją; 

22) zmiana katalogu zobowiązań, które nie będą podlegały umorzeniu, w szczególności za 

nieuzasadnione uznano wyłączenie możliwości umorzenia zobowiązań upadłego 

obejmujących świadczenia okresowe, których tytuł prawny nie wygasł; 

23) wprowadzenie możliwości zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym wobec 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli uprawdopodobnione 

zostanie, że tą drogą zostaną osiągnięte cele postępowania (zarówno zaspokojenie 

wierzycieli, jak i oddłużenie upadłego); wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli 

w celu zawarcia układu będzie mógł złożyć w toku postepowania upadłościowego 

jedynie upadły; warunkiem przyjęcia układu będzie zgoda upadłego; zwołując 

zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz będzie mógł wstrzymać likwidację majątku 

upadłego; zwołanie zgromadzenia wierzycieli nie będzie oznaczało zmiany sposobu 

prowadzenia postępowania, nadal upadłość konsumencka będzie ogłaszana jako 

upadłość likwidacyjna. 

Ustawodawca znowelizował również ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiana pierwszej z nich polega na 

dodaniu przepisu, przewidującego, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej, której upadłość ogłoszono, będzie wpisywana z urzędu do rejestru dłużników 

niewypłacalnych. Wpis ten będzie wykreślany z urzędu, jeżeli zobowiązania osoby fizycznej 

zostaną umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Nowelizacja drugiej z wymienionych 
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ustaw zmienia wysokość opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jako 

zasadę przyjęto, iż od wniosku takiego pobierana będzie opłata podstawowa w wysokości 

30 zł (dotychczas pobierana była od takiego wniosku opłata stała w kwocie 200 zł). 

W przepisach przejściowych ustawodawca przesądził, iż do postępowań 

upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, stosować 

się będzie przepisy dotychczasowe. Przyjęto również, iż fakt umorzenia postępowania 

upadłościowego na podstawie art. 361 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze nie będzie 

przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 2265). Projekt został skierowany do sejmowych 

komisji: Gospodarki oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W trakcie prac w Sejmie 

w odniesieniu do projektu m.in.: 

1) wyłączono możliwość zabezpieczania majątku dłużnika przez ustanowienie 

tymczasowego nadzorcy sądowego; 

2) zrezygnowano z przepisu umożliwiającego sądowi wyznaczanie referendarza sądowego 

do pełnienia funkcji sędziego-komisarza; 

3) zastąpiono użyte kilkakrotnie w przepisach sformułowanie „szczególne okoliczności 

uzasadniające przeprowadzenie postępowania” klauzulą generalną „zasady współżycia 

społecznego, w szczególności względy humanitarne, uzasadniające przeprowadzenie 

postępowania”; 

4) przyjęto, iż ustalenie planu spłaty wierzycieli nie będzie naruszało również praw 

wynikających z zastawu skarbowego; 

5) przesądzono, iż ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego 

będzie skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym, a poręczycielem, 

gwarantem i współdłużnikiem upadłego; 

6) przyjęto, iż wynagrodzenie syndyka będzie ustalane w odniesieniu do przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za ostatni 
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kwartał, poprzedzający ustalenie wynagrodzenia, a nie w odniesieniu do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę; 

7) zmodyfikowano przesłanki zwiększenia syndykowi wynagrodzenia; 

8) dodano regulację przewidującą, iż ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie 

zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach między upadłym, 

a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego; 

9) przyjęto, iż ustalając czy nabyty składnik majątkowy należy wykazać w sprawozdaniu 

trzeba się będzie odnieść – określając jego wartość – do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za ostatni kwartał okresu 

sprawozdawczego, a nie minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

10) dodano przepis przejściowy, który określa wpływ nowelizacji na toczące się w dniu jej 

wejścia w życie postępowania upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej; 

11) wydłużono do 3 miesięcy vacatio legis ustawy (projekt przewidywał miesięczne vacatio 

legis). 

Sejm dokonał również licznych zmian o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

Rada Ministrów w swoim stanowisku z dnia 25 czerwca 2014 r. wobec poselskiego 

projektu pozytywnie zaopiniowała przedłożenie i rekomendowała projekt do dalszych prac 

legislacyjnych. Rząd podkreślił, w szczególności, iż projekt „jest spójny z kierunkami zmian 

(...), dotyczącymi upadłości konsumenckiej zawartymi w projekcie ustawy – Prawo 

restrukturyzacyjne, opracowanym przez Ministra Sprawiedliwości w oparciu o przyjęte 

w dniu 11 lutego 2014 r. przez Radę Ministrów i przygotowane z Ministrem Gospodarki 

założenia projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, który został skierowany do uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji publicznych w dniu 9 maja 2014 r.”.
2)

 Rząd zasygnalizował 

również, iż „ze względu na zbieżność w/w projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne 

w części poświęconej upadłości konsumenckiej  i (…) projektu poselskiego, w przypadku 

uchwalenia projektu poselskiego bezprzedmiotowe stanie się obejmowanie projektem 

rządowym regulacji dotyczącej upadłości konsumenckiej”. Zastrzeżenia, które zostały 

zasygnalizowane w stanowisku Rządu, uwzględniono – co do zasady – w trakcie prac nad 

projektem.  

                                                 

2)
 Planowany termin skierowania projektu rządowego do Sejmu to 30 września 2014 r. – za informacją podaną 

w stanowisku Rządu.  
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 2 – zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie 

zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm postępowania, 

a w szczególności apeli, informacji, postulatów, zaleceń oraz uzasadnień 

formułowanych norm. W związku z tym, można mieć wątpliwość, czy dodawany do 

art. 2 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze ust. 2 jest zgodny ze wskazaną zasadą 

techniki prawodawczej. Analizując dodawany przepis należy wziąć pod uwagę również 

istotę i treść dotychczasowego art. 2. Przepis ten określa w sposób dyrektywny 

podstawową zasadę prawa upadłościowego i naprawczego (zasadę optymalizacji). 

Określa on jak należy prowadzić postępowanie upadłościowe, a nie w jakim celu jest 

ono prowadzone. Podobnego charakteru nie ma dodawana regulacja. Ustawodawca 

wskazuje nią cel postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej. Fakt, iż postępowanie upadłościowe 

prowadzone wobec takiej osoby może zakończyć się umorzeniem zobowiązań upadłego, 

wynika jednoznacznie z przepisów merytorycznych nowelizowanego tytułu. 

W przypadku gdy spełnione zostaną ustawowe warunki, oddłużenie takie nastąpi na 

zasadach określonych w ustawie (nie można nie oddłużyć). Dodawana regulacja nie 

wpłynie na sposób interpretowania przepisów merytorycznych (np. przez sąd). Trudno 

jest bowiem wskazać, w jakim zakresie, ma ona normatywny charakter. Jeżeli celem 

przepisu było poinformowanie adresata o tym, iż nowelizowana ustawa reguluje 

problematykę oddłużania, to trzeba pamiętać, iż adresat dowiaduje się o tym już 

z przepisu określającego zakres przedmiotowy ustawy. Co więcej, może pojawić się 

pytanie, jakie inne cele, aniżeli oddłużenie upadłego, ustawodawca ma na myśli 

w dodawanym przepisie. Dotychczasowy art. 2 nie dość, że wprost nie wskazuje celu 

postępowania upadłościowego, to jeszcze odnosi się do dłużnika przedsiębiorcy (wynika 

to z konstrukcji przepisu). 

   Mając powyższe na uwadze, należałoby rozważyć skreślenie pkt 2 w art. 1 

opiniowanej ustawy albo zmodyfikowanie dodawanej regulacji w taki sposób, aby nadać 

jej normatywny charakter (podobnie jak ma to miejsce w przypadku dotychczasowego 

art. 2). 
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2) art. 1 pkt 4, art. 491
4
 ust. 2 pkt 3 – ustawodawca stanowi, iż jedną z przesłanek 

oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości będzie m.in. fakt, iż w okresie dziesięciu lat 

przed dniem zgłoszenia wniosku, dłużnik – mając taki obowiązek – wbrew przepisom 

ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Mając na względzie, iż 

w odniesieniu do dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej wyłączono stosowanie art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 

(przepis ten określa, w jakim terminie dłużnik jest obowiązany złożyć w sądzie wniosek 

o ogłoszenie upadłości), nasuwa się pytanie o treść art. 491
4
 ust. 2 pkt 3, 

a w szczególności o celowość sformułowania wynikającej z niego przesłanki. 

W przypadku uznania, iż okoliczności wskazanej w pkt 3 nie da się odnieść do żadnego 

dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, pkt 3 

należałoby skreślić. 

 

3) art. 1 pkt 4, art. 491
4
 ust. 2 część wspólna – w przepisie tym ustawodawca zastosował 

klauzulę generalną „zasady współżycia społecznego, w szczególności względy 

humanitarne”. Następstwem sformułowania klauzuli generalnej w taki sposób jest 

uznanie, iż klauzula względów humanitarnych mieści się w szerszej zakresowo klauzuli 

zasad współżycia społecznego. Trzeba mieć na uwadze, iż podejście takie jest 

nowatorskie na gruncie naszego systemu prawnego. Do tej pory bowiem ustawodawca, 

w żadnym akcie prawnym nie przesądził, w taki sposób relacji pomiędzy tymi 

klauzulami. 

   Wydaje się, że w analizowanym przepisie relacja między wspomnianymi 

klauzulami nie została prawidłowo zidentyfikowana. Oczywiście wypełnienie treścią 

każdej z tych klauzul w konkretnym stanie faktycznym zależeć będzie zawsze od 

uznania sądu, jednak już samo znaczenie wyrażeń „zasady współżycia społecznego” 

i „względy humanitarne” (wspierane dodatkowo ustaleniami doktryny i judykatury na 

temat zawartości normatywnej zasad współżycia społecznego) nie pozwala na uznanie, 

że „zasady współżycia społecznego” są nadrzędne wobec „względów humanitarnych”. 

W szczególności chodzi o kwestię zakresu desygnatów nazw. Zasady współżycia 

społecznego to zasady, które obowiązują w relacjach: a) człowieka z człowiekiem, b) 

człowieka ze społecznością, c) społeczności ze społecznością, natomiast względy 

humanitarne to względy, które mają na celu nie tylko dobro człowieka, poszanowanie 
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jego praw i godności oraz oszczędzenie mu cierpień, lecz także dobro zwierząt.
3)

 

Pomimo tego, że kontekst omawianego przepisu skłaniałby do uznania, że przez 

względy humanitarne ustawodawca rozumie w tym przypadku jedynie względy mające 

na celu dobro człowieka
4)

, to wydaje się, że, mając na względzie możliwe, czy wręcz 

pożądane, szerokie zastosowanie tej klauzuli w przyszłości, prawodawca nie powinien 

dążyć do wąskiego, tj. związanego jedynie z dobrem człowieka, postrzegania względów 

humanitarnych (zob. art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).  

    Co więcej, analizując kwestię zastosowanej przez ustawodawcę klauzuli 

generalnej, warto sięgnąć do opracowania pt. Zielona Księga – Optymalna wizja 

Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod redakcją Zbigniewa 

Radwańskiego, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 

działającą przy Ministrze Sprawiedliwości w 2006 r.
5)

 W opracowaniu tym odniesiono 

się również do problematyki klauzul generalnych, wskazując m.in. na konieczność 

stopniowego i racjonalnego odchodzenia przez ustawodawcę m.in. od klauzuli zasad 

współżycia społecznego, w szczególności ze względu na genezę jej funkcjonowania 

w systemie prawnym
6)

. W Zielonej Księdze podkreśla się, iż niekorzystna z punktu 

widzenia zasad techniki prawodawczej jest sytuacja, w której eliminacja tej zasady 

z systemu prawnego rozciąga się w czasie oraz fakt, że klauzula ta współistnieje obok 

nowych rekomendowanych do stosowania klauzul generalnych. Jako zalecane do 

stosowania podaje się powoływanie w klauzulach generalnych na „dobre obyczaje” oraz 

„słuszność” (tymi klauzulami posłużył się już ustawodawca m.in. w art. 417
2
 oraz 

art. 764
3
 § 1 Kodeksu cywilnego). Na uznanie zasługuje również, zdaniem Autorów 

opracowania, postulat szerokiego zastosowania nowej klauzuli generalnej, tj. klauzuli 

„rozsądku” (używanej również w postaci przymiotnikowej). Doktryna podkreśla, że na 

gruncie polskiego systemu prawnego trudno jest mówić o spójnym systemie klauzul 

generalnych, niemniej zauważa się tendencję do stopniowej eliminacji klauzuli zasad 

współżycia społecznego na rzecz klauzul tradycyjnych (słuszności, dobrych obyczajów 

                                                 

3)
 http://sjp.pwn.pl/slownik/2560880/humanitarny 

4)
 Tym samym relacja między zasadami współżycia społecznego a względami humanitarnymi w analizowanym 

przepisie byłaby prawidłowo określona. 
5)

 Zob. http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kkpc/zielona_ksiega.pdf, s. 56–58. 
6)

 Klauzuli zasad współżycia społecznego zarzuca się przede wszystkim komunistyczne pochodzenie (źródło 

w prawie radzieckim) oraz polityczne konotacje jej wykładni przed rokiem 1989. Wskazuje się również 

praktyczny powód, dla którego należy eliminować tę klauzulę z systemu prawnego. Klauzula ta nie jest 

zrozumiała w państwach, których systemy prawne były wolne od radzieckiego wpływu (patrz przypis nr 7). 

http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kkpc/zielona_ksiega.pdf
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oraz rozsądku; klauzulami dobrych obyczajów oraz słuszności posługiwał się 

w szczególności Kodeks zobowiązań z 1933 r.).
7) 

 

   Mając powyższe na uwadze należałoby rozważyć: 

a) inne przedstawienie relacji, która występuje między zasadami współżycia 

społecznego, a względami humanitarnymi (można to uczynić za pomocą spójnika 

„lub” wyrażającego alternatywę łączną), 

b) posłużenie się w analizowanym przepisie – w miejsce zasad współżycia 

społecznego – rozwiązaniem alternatywnym pod względem zawartości 

normatywnej i bardziej konwergentnym ze współczesnym systemem prawnym, 

tj. klauzulą względów słuszności.
8)

 

    Analogiczna uwaga odnosi się do art. 491
4
 ust. 3 i 4 oraz art. 491

10
 ust. 2.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 491
4
 w ust. 2 w części wspólnej, w art. 491

4
 w ust. 3 i 4 oraz 

w art. 491
10

 w ust. 2 wyrazy „zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami 

humanitarnymi” zastępuje się wyrazami „względami słuszności lub względami 

humanitarnymi”; 

    

4) art. 1 pkt 4, art. 491
9
 ust. 2 – odnosząc wynagrodzenie syndyka do przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 

ostatni kwartał poprzedzający ustalenie wynagrodzenia, należy mieć na uwadze, iż 

obwieszczenie Prezesa GUS w tej sprawie podawane jest do publicznej wiadomość 

20 stycznia, 16 kwietnia, 16 lipca i 16 października, czyli w trzecim tygodniu kwartału 

następującego po kwartale, którego dotyczy obwieszczenie.
9)

 Oznacza to de facto, iż do 

momentu ogłoszenia stosownego obwieszczenia dotyczącego poprzedniego kwartału 

sąd będzie musiał czekać z ustaleniem wysokości wynagrodzenia syndyka. Mając to na 

uwadze nasuwa się pytanie, czy takie rozwiązanie zgodne jest z wolą ustawodawcy. Być 

może warto byłoby odnieść wynagrodzenie syndyka do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za trzeci kwartał 

                                                 

7)
 Anna Piaskowy, Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, Transformacje prawa 

prywatnego 3/2012, s. 55 i nast.  
8)

 Jest to uzasadnione także faktem, że możliwość zastosowania takiego rozwiązania przewidywana była przez 

projektodawców w uzasadnieniu projektu nowelizacji. 
9)

 Zob. http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2014,kategoria.html 
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roku poprzedzającego ustalenie wynagrodzenia (w takim przypadku zasygnalizowany 

wyżej problem zostałby wyeliminowany całkowicie) albo do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał 

roku poprzedzającego ustalenie wynagrodzenia (w takim przypadku zasygnalizowany 

wyżej problem ograniczyłby się wyłącznie do stycznia; wynagrodzenie mogłoby być 

ustalone dopiero po 20 stycznia). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 491
9
 w ust. 2 wyrazy „za ostatni kwartał, poprzedzający ustalenie 

wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” zastępuje się 

wyrazami „w trzecim kwartale roku poprzedzającego rok, w którym ustalane jest 

wynagrodzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,”; 

albo 

w art. 1 w pkt 4, w art. 491
9 

w ust. 2 wyrazy „, poprzedzający ustalenie wynagrodzenia, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” zastępuje się wyrazami „roku 

poprzedzającego rok, w którym ustalane jest wynagrodzenie, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego,”; 

 

5) art. 1 pkt 4, art. 491
16

 ust. 3 – w przepisie tym ustawodawca przewidział, iż w przypadku 

umorzenia zobowiązań upadłego na podstawie art. 491
16 

ust. 1, przepisy art. 491
21

 ust. 2 

i 3 stosuje się (wprost). Wprawdzie art. 491
21

 również dotyczy problematyki umorzenia, 

niemniej w innej sytuacji. Przepis art. 491
16 

stanowi o umorzeniu zobowiązań bez 

ustalania planu spłaty wierzycieli, zaś art. 491
21 

o umorzeniu zobowiązań po wykonaniu 

planu spłaty. Wobec zasadniczej różnicy okoliczności, w których przepisy znajdą 

zastosowanie oraz mając na względzie sposób sformułowania regulacji 

zawartych w art. 491
21

, należy uznać, iż w przypadku określonym w art. 491
16

 ust. 1, 



– 12 – 

przepisy art. 491
21

 ust. 2 i 3 nie mogą znaleźć zastosowania wprost.
10)

 Nic nie stoi 

natomiast na przeszkodzie, aby przepisy te stosowane były odpowiednio. 

Propozycja poprawki: 

art. 1 w pkt 4, w art. 491
16

 w ust. 3 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz 

„odpowiednio”; 

 

6) art. 1 pkt 4, art. 491
20

 ust. 1 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, dlaczego 

ustawodawca nie posłużył się w nim konsekwentnie klauzulami generalnymi, 

analogicznie jak to uczyniono w art. 491
4
 ust. 2,  art. 491

4
 ust. 3 i 4 oraz w art. 491

10
 

ust. 2. Wydaje się zasadne, aby sąd oceniając, czy należy uchylić plan spłaty wierzycieli 

z winy upadłego, również kierował się względami słuszności i względami 

humanitarnymi. W przypadku uznania uwagi za zasadną, należałoby w miejsce 

wyrazów „zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające” wprowadzić klauzule 

generalne sformułowane identycznie, jak to ustawodawca ostatecznie będzie czynił 

w wymienionych wyżej przepisach (ostateczny kształt poprawki wynikać będzie 

z rozstrzygnięcia wątpliwości zasygnalizowanych w pkt 3 tej części opinii). 

 

7) art. 1 pkt 4, art. 491
20 

ust. 2 pkt 3 – mając na uwadze zapewnienie poprawności 

językowej przepisu oraz uwzględniając, iż „zatwierdzenie”, jako takie, ma charakter 

następczy, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 491
20

 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 491
18

 ust. 1, bez uzyskania zgody 

sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;”; 

 

8) art. 2 pkt 2, art. 59 ust. 2a – z związku z dodawanym do ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym przepisem nasuwa się wątpliwość, czy zgodne z wolą ustawodawcy jest 

faktyczne różnicowanie sytuacji prawnej upadłego ze względu na to czy jego 

                                                 

10)
 W szczególności, w przypadku umorzenia zobowiązań upadłego na podstawie art. 491

16
 ust. 1 sąd nie będzie 

wydawał postanowienia o stwierdzeniu wykonania spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego 

powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. 
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zobowiązania umorzono po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, czy też bez 

sporządzania takiego planu. Ustawodawca w uprzywilejowanej pozycji stawia tego 

upadłego, którego zobowiązania zostały umorzone bez sporządzenia planu spłaty 

wierzycieli. Wpis w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym takiej osoby zostanie wykreślony z urzędu po uprawomocnieniu się 

postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, a więc 

stosunkowo krótko upadły będzie ponosił negatywne konsekwencji „napiętnowania” 

wpisem. W gorszej sytuacji ustawodawca postawił upadłego, który chociaż w części 

będzie zaspokajał wierzycieli. W tym przypadku wpis dotyczący upadłego pozostanie 

w rejestrze aż do jego wykreślenia w związku z uprawomocnieniem się postanowienia 

o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych 

przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty. 

Trzeba przy tym pamiętać, iż plan spłaty wierzycieli będzie mógł być wykonywany 

nawet przez 4,5 roku. Sytuacja taka prowadzi do tego, iż rzeczywisty „nowy start”, 

o którym mówi projektodawca w uzasadnieniu, nastąpi zdecydowanie później 

w przypadku upadłego, który może zaspokoić (chociaż częściowo) wierzycieli, niż 

w przypadku upadłego, którego zobowiązania umorzono bez sporządzania planu spłaty 

wierzycieli. Innymi słowy, można postawić tezę, iż w analizowanej sprawie, z punktu 

widzenia upadłego lepiej nie mieć nic, niż mieć majątek, który spowoduje, iż „nowy 

start” zastanie odłożony na kilka lat; 

 

9) art. 3 pkt 1 – w związku z § 40 ust. 1 oraz § 85 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, 

należałoby wprowadzić niżej sformułowaną poprawkę techniczno-legislacyjną. 

Propozycja poprawki:  

w art. 3 w pkt 1 wyraz „skreśla” zastępuje się wyrazem „uchyla”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


