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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

o zmianie ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2265). 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

Z wyraz a m i szacunku 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2265) 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 2265) przewiduje szeroką nowelizację ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm. 

tj.- dalej p.u.n.) obejmującą obszerne zmiany w tytule V części trzeciej "Postępowanie 

upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej" oraz 

związane z nimi zmiany w przepisach ogólnych zawartych w tytule I części pierwszej 

w zakresie tzw. "upadłości konsumenckiej". 

Projektodawca zakłada, że proponowane rozwiązania mające ułatwiać dostęp 

do upadłości konsumenckiej doprowadzą do ograniczenia wykluczenia społecznego 

i mechanizmów dziedziczenia bezradności przez następne pokolenia; umożliwią reintegrację 

dłużników w legalnym obrocie gospodarczym, co spowoduje wzrost produktu krajowego 

brutto oraz przychodów Skarbu Państwa z tytułu podatków, jak również doprowadzą 

do spadku przestępczości i ograniczenia tzw. szarej strefy oraz pozytywnie wpłyną na sektor 

finansowy poprzez przyspieszenie rozwiązania kwestii nieściągalnych wierzytelności, a 

w dłuższej perspektywie umożliwią dłużnikom ponowne korzystanie z usług instytucji 

finansowych. Projektodawca wskazuje, że wprowadzone w 2008 r. przepisy o upadłości 

konsumenckiej nie spełniły stawianych im zadań, a główną przyczyną ich nieefektywności 

były bariery w dostępie do oddłużenia, skutkujące bardzo niską liczbą wszczynanych 

postępowań upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej. Według projektodawcy do głównych barier w dostępie do oddłużenia należy 

zaliczyć wąskie przesłanki ogłoszenia upadłości, ograniczające możliwość skorzystania 

z oddłużenia tylko do tych dłużników, których niewypłacalność powstała wskutek 

wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności; bariery kosztów postępowania 

wynikające ze stosowania w upadłości konsumenckiej art. 13 i 361 p.u.n., co skutkuje 

oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości albo umorzeniem postępowania, gdy dłużnik nie 

posiada majątku na pokrycie kosztów postępowania; rygorystyczne przepisy przewidujące 

obligatoryjne umorzenie postępowania w razie wymienionych w ustawie uchybień dłużnika, 

niezależnie od istotności danego uchybienia. 

Celem projektu ustawy jest więc redukcja albo całkowite usunięcie powyższych barier 

w dostępie do oddłużenia, z uwzględnieniem jednakże słusznych interesów wierzycieli. 



Dla realizacji tych celów przedłożony projekt proponuje zmianę w zakresie przesłanki 

ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Według projektu nowa przesłanka ma generalnie 

odwoływać się do wzorca staranności konsumenta. Sąd w postępowaniu w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości mógłby oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości tylko wtedy, gdy stan 

niewypłacalności konsumenta powstał na skutek jego umyślnego działania lub wskutek 

rażącego niedbalstwa (są to pojęcia zaczerpnięte z cywilistyki prawniczej i odwołują się, 

w uproszczeniu, do wzorca modelowego, racjonalnego obywatela, który nie dokonuje 

umyślnie lub pochopnie błędnych decyzji finansowych).Tym samym proponuje się odejście 

od wyjątkowo restrykcyjnej, funkcjonującej obecnie przesłanki, zgodnie z którą upadłość 

konsumenta można ogłosić tylko wówczas, jeżeli jego niewypłacalność powstała na skutek 

wyjątkowych i niezależnych okoliczności (kataklizm, choroba, śmierć jednego z małżonków). 

Wart. 491 3 ust. 2 -4 projektu przewiduje się nawet umożliwienie rozpatrzenia wniosku mimo 

zaistnienia przesłanek do jego oddalenia w przypadku gdy zachodzą "szczególne okoliczności 

uzasadniające przeprowadzenie postępowania". Nie negując pozostawienia sądowi 

możliwości ogłaszania upadłości dłużnika w wyjątkowych okolicznościach, także wówczas 

gdy występują podstawy do oddalenia tego wniosku, koniecznym jest jednak takie 

doprecyzowanie w projekcie treści wspomnianego art. 491 3 ust. 2 - 4, aby uniknąć 

zasadniczych problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem klauzul generalnych. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się dodać na końcu odpowiednio ust. 2, 3 i 4 art. 491 3 

następującego sformułowania: 

" ... chyba że (lub) przeprowadzenie postępowania czyniłoby zadość zasadom 

współżycia społecznego, w szczególności jeżeli jest ono uzasadnione ze względu na dobro 

osób pozostających na utrzymaniu upadłego lub względami natury humanitarnej." 

Pozwoli to z jednej strony właściwie ukierunkować wykładnię wskazanych przepisów, 

a z drugiej, pozostawić sądowi niezbędną swobodę związaną ze stosowaniem klauzuli 

generalnej. Odwołanie do zasad współżycia społecznego umożliwi przy tym korzystanie 

z bogatego orzecznictwa związanego z tą klauzulą generalną na gruncie prawa cywilnego. 

Ewentualnie, można również w miejsce zasad współżycia społecznego odwołać się do 

względów słuszności, które w nowszym ustawodawstwie stopniowo zastępują wspomniane 

zasady współżycia społecznego. 

Projektodawca proponuje także, aby sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej, 

w pierwszej instancji, rozpatrywał sąd w składzie jednego sędziego zawodowego oraz aby 

umożliwić wyznaczenie referendarza sądowego do pełnienia funkcji sędziego-komisarza. 



Takie zmiany, według projektodawcy, uzasadnione są tym, że postępowania dotyczące 

upadłości konsumentów charakteryzują się mniejszym skomplikowaniem stanów faktycznych 

i prawnych niż upadłości przedsiębiorców (obejmują zazwyczaj tylko kilku wierzycieli) oraz 

koniecznością zaj:>ewnienia obsługi kadrowej prawdopodobnie większej liczby spraw tego 

typu. 

O ile nie rodzi większych wątpliwości jednoosobowy skład sędziowski orzekający 

w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zastrzeżenia natury konstytucyjnej może 

budzić proponowane w projekcie rozwiązanie pozwalające powoływać referendarza 

na funkcję sędziego - komisarza. Jeśli bowiem, zgodnie z art. 154 prawa upadłościowego 

i naprawczego sędzia komisarz ma uprawnienia sądu przewodniczącego, 

a w postępowaniach upadłościowych konsumentów nie można a priori wykluczyć pojawiania 

się skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych (np. konieczność przeprowadzenia 

rozprawy - art. 259 p.u.n.), to nawet ważkie względy praktyczne nie są dostatecznym 

uzasadnieniem dla powoływania na funkcję sędziego - komisarza osoby nie mogącej 

sprawować wymiaru sprawiedliwości (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

24 października 2007 roku SK 7 /06). 

Propozycja nowelizacji zakłada również odstąpienie od formalizmu postępowania, 

dzięki czemu sąd mógłby pominąć drobne uchybienia we wnioskach i oświadczeniach 

konsumenta. Jednak w przypadkach celowego ukrywania majątku, konsument ponosiłby 

surową dolegliwość w postaci niemożności skorzystania z procedury upadłościowej. 

Ponadto, projektodawca proponuje mechanizm tymczasowego pokrywania przez 

Skarb Państwa kosztów postępowania (proponowany art. 491 3
c p.u.n.). Projektowana 

regulacja ma pozwolić na tymczasowe wyłożenie przez Skarb Państwa zaliczki na poczet 

kosztów postępowania upadłościowego, w sytuacji, w której w majątku dłużnika brak jest 

środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania (a np. znajduje się znaczy majątek 

trwały). Proponuje się również zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 z późn zm.) polegające 

na zastąpieniu opłaty stałej w kwocie 200 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej opłatą podstawową, tj. w kwocie 30 zł. 

Zmiany te mają na celu ograniczenie wspomnianych wyżej barier w dostępie do upadłości 

konsumenckiej związanych z kosztami tego postępowania. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 2265) jest spójny z kierunkami zmian w p.u.n., dotyczącymi 



upadłości konsumenckiej zawartymi w projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, 

opracowanym przez Ministra Sprawiedliwości w oparciu o przyjęte w dniu II lutego 20I4 r. 

przez Radę Ministrów i przygotowane z Ministrem Gospodarki założenia projektu ustawy -

Prawo restrukturyzacyjne1
, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych 

i konsultacji publicznych w dniu 9 maja 20I4 roku (w odniesieniu do upadłości 

konsumenckiej projekt rządowy obejmuje jeden istoty element dodatkowy: przewiduje 

utworzenie internetowej platformy informującej o postępowaniach upadłościowych pod 

nazwą Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, która pnejmie funkcję publikatora 

obwieszczeń i ogłoszeń o postępowaniach upadłościowych, w tym tych dotyczących 

upadłości konsumenckich, co pozwoli zredukować koszty postępowania). 

Jednocześnie, należy wskazać, że w związku z proponowanymi w projekcie 

rozwiązaniami dotyczącymi kosztów postępowania upadłościowego w sprawach upadłości 

konsumentów, przyjęcie projektowanej ustawy może mieć pewien wpływ na sektor finansów 

publicznych. Skarb Państwa będzie co prawda odzyskiwał w ramach wykonywania planu 

spłaty wyłożone zaliczki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego 

z pierwszeństwem przed wierzytelnościami pozostałych wierzycieli, niemniej trzeba 

zakładać, że przynajmniej w części pnypadków odzyskanie wienytelności Skarbu Państwa 

w pełnej wysokości nie będzie możliwe. W związku z powyższym projekt w tym zakresie 

powinien być uzupełniony o pnedstawienie stosownych szacunków. W tym względzie można 

wykorzystać szacunki dotyczące skutków finansowych dla budżetu piZygotowane 

w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, 

który w zakresie upadłości konsumenckiej pnewiduje w zasadzie analogiczne rozwiązania. 

W tym zakresie należy wskazać, że na potiZeby wspomnianego projektu przyjęto, 

iż zaliczka na koszty postępowania wynosić będzie ok. 2 tys. zł w przypadku jednego 

postępowania. Przyjęto także, że w 20 % spraw zostanie ogłoszona upadłość, z czego tylko 

połowa spraw będzie wymagała tymczasowego wyłożenia środków przez Skarb Państwa, a te 

z kolei uda się w 90 % odzyskać w wykonaniu planu spłat, jako koszt postępowania. 

W najbardziej prawdopodobnym wariancie przyjęto, że liczba spraw, począwszy od 2015 

roku, będzie wzrastała w następujący sposób: w 2015 roku - 525, w 2016 - 1800, w 2017 -

3300 i w 2018 - 4900. W mniej prawdopodobnych wariantach zakłada się, że liczba 

wniosków będzie stała - 300 rocznie (wariant oparty o dane historyczne), albo będzie 

wzrastać tak jak po wejściu korzystnych dla dłużników zmian w Niemczech po 2000 roku 

1 http://legislacja. ref. gov. pl/lista/1 /projekt/171400 



(2015 r.- 750, 2016- 3300, 2017- 6 300, 2018- 9 500). W oparciu o dane historyczne 

ustalono, że roczny wpływ do budżetu państwa z tytułu opłaty od wniosku w kwocie 200 zł 

wynosi 60 000 zł (przeciętnie 300 wniosków rocznie w latach 2011 - 2013 x 200 zł). 

Dochody budżetu państwa związane z przyjęciem projektu poselskiego, przy scenariuszu 

najbardziej prawdopodobnym, będą wynosić w kolejnych latach odpowiednio: 2015- 15 750 

zł (525 x 30 zł), 2016- 54 000 zł (1800 x 30 zł), 2017- 99 000 zł, 2018- 147 000 zł. 

W zestawieniu ze stanem obecnym projektowana ustawa będzie miała następujący wpływ 

na dochody budżetu państwa: - 44250 zł w 2015 r., - 6 000 zł w 2016, + 39 000 zł w 2018 i + 

87 000 zł w 2019 r. Z kolei wprowadzenie zaliczkowego trybu pokrywania kosztów 

postępowania, przy podanych wyżej założeniach, będzie w kolejnych latach wiązało się 

z następującymi wydatkami budżetowymi: w 2015- 10 500 zł, w 2016-36 000 zł, w 2017-

66 000 zł, w 2018- 98 000 zł. 

W konsekwencji oszacowano, że koszty dla budżetu państwa wynikające 

z wprowadzenia możliwości tymczasowego pokrywania kosztów postępowania przez Skarb 

Państwa oraz obniżenia opłaty z 200 zł do 30 zł wynosić będą, w zależności od liczby 

rozpoznawanych wniosków o ogłoszenie upadłości, odpowiednio, jak wskazano niżej w tabeli 

(szacunek najbardziej prawdopodobny, w nawiasach kwadratowych szacunki minimalne 

(większa liczba spraw) i maksymalne (stała liczba wniosków): 

W milionach PLN 

2014 2015 2016 2017 2018 

o -0,05 -0,04 -0,03 -0,01 

[-0,05 [-0,03 [0,00 do -0,06] [+0,04 do -
do -0,06] do -0,06] 0,06] 

Nadto należy wskazać na potrzebę zastąpienia: 

• w art. 491 Jb ust. 2 zdanie drugie projektu wyrażenia "właściwą izbę skarbową" 

sformułowaniem "właściwy urząd skarbowy", co będzie analogicznym rozwiązaniem 

do proponowanego w odniesieniu do jednostek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

• w art. 491 3
e projektu wskaźnika odwołującego się do minimalnego wynagrodzenia 

wskaźnikiem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 



wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał, poprzedzający ustalenie wynagrodzenia, 

ogłoszonego w komunikacie wydawanym na podstawie art. 7 ust. l ustawy z dnia 17 lipca 

1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 z późn. zm.2
)) 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z odpowiednią modyfikacją 

przeliczników wynagrodzenia syndyka, które powinny wynosić od 0,2 do l ,2 w ust. 2 

oraz 4 w ust. 3. Zmiana ta wynika z zaleceń Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

(Nr DPR-V-42110-10-AD/12 z dnia 8 czerwca 2012 r.), zgodnie z którymi w pracach 

legislacyjnych nie powinno się wprowadzać rozwiązań odwołujących się do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Proponowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia jest już 

stosowany w prawie upadłościowym i naprawczym, a wskazane nowe współczynniki 

pozwalają ustalić wynagrodzenia syndyka w zasadzie w takich samych granicach jak przy 

pierwotnym brzmieniu projektu ustawy. 

Na koniec należy zasygnalizować, że ze względu na zbieżność w/w projektu ustawy -

Prawo restrukturyzacyjne w części poświęconej upadłości konsumenckiej i omawianego 

projektu poselskiego, w przypadku uchwalenia projektu posełskiego bezprzedmiotowe stanie 

się obejmowanie projektem rządowym regulacji dotyczącej upadłości konsumenckiej. 

Planowany termin skierowania projektu rządowego do Parlamentu to 30 września 2014 roku. 

Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy 

Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2265), 

ze wskazanymi wyżej zastrzeżeniami. Rada Ministrów rekomenduje przedmiotowy 

projekt ustawy do dalszych prac legislacyjnych. 

2
> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r, Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 

l 546, i Nr 152, poz. 1598, z 2005 r., Nr 23, poz. 187, z 2005 r., Nr. l 64, poz. l 365, z 20 li r., Nr 84, poz. 455 
oraz z 20 l 3 r., poz. 1646 i 1650. 


