
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 1020 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy Prawo upadłościowe • 
l naprawcze 

(druk nr 965) 

Marszałek Sejmu, na podstawie art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu- po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierował w dniu lO grudnia 2012 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej do pierwszego czytania. 

Komisja Ustawodawcza po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu 
tego projektu ustawy w dniu 3 stycznia 2013 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. 

Sprawozdawca 

1-1 Wojciech Szarama 

Przewodniczący Komisji 

1-1 Wojciech Szarama 

--
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USTAWA 

z dnia   2013 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1112) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32 uchyla się ust. 1; 

2) w art. 4912 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu postępowanie upadło-
ściowe prowadzi się według stosowanych odpowiednio przepisów o postę-
powaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, z tym 
że nie stosuje się przepisów art. 20, art. 21, art. 28 ust. 1, art. 44–50, art. 53, 
art. 55–56 i art. 307 ust. 1.” 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



•. -
Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920 - ~..~ - 13/ma/1 

~h. c.," 
dot.: Usf i71-40/13 z 4.1.2013 r. 

Warstawa. 1/tl stycznia 2013 r. 

Pan Wojciech Szarama 
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

opinia o zgodności z prawem Unii EuropejskieJ komisyjnego projektu ustowy o zmianie 
ustawy- Prawo upodłośdowe i naprawcze (druk nr 965} ujętego w sprawozdtmlu Komisji 
UstaVłlodawaej {druk nr 1020) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 
września 1997 r. o działach administracJI rządowej (Dz. u. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z p6źn. 
zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra· właściwego 
do spraw członkostwa ~eczypospolitej Polsklej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej o komisyjnym projekcie . 
ustawy o zmianie ustawy~ Prawo upadłościowe ; naprawcze (druk nr 1020), pozwalam sobie 
wyrazić poniższą opinię. 

Projekt niejest objęty prawem Unii E-..ropejsklej. 

Do wiadomości: 
Pan Jarosław Gowin 
Minister Sprawiedliwości 

Z poważaniem 

Z cp. l"~~~~~N";;icn>ych 
Piotr Serafin 
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