
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
X KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 13 maja 2021 r. Druk nr 387 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 12 maja 2021 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych 

innych ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-44. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji wycofała swój wniosek (pkt 45 zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

   (-) Aleksander Pociej 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1, 18 i 28 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 3 w lit. b, w ust. 9: 

– w zdaniu pierwszym wyrazy „albo zapadło orzeczenie sądowe lub 

wydana została decyzja administracyjna, z których wynika, że 

ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje lub” zastępuje 

się wyrazami „, zapadło orzeczenie sądowe albo wydana została 

decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w 

Rejestrze wierzytelność nie istnieje albo”, 

– zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone 

orzeczeniem, zaświadczeniem właściwego organu albo 

oświadczeniem wierzyciela.”, 

b) w pkt 5 w lit. f, w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „sądu lub 

tymczasowego” zastępuje się wyrazami „sądu, tymczasowego”, 

c) w pkt 6 w lit. b w tiret pierwszym, w ust. 1: 

– w zdaniu drugim wyrazy „lub nadzorcy albo zarządcy,” zastępuje 

się wyrazami „, nadzorcy, zarządcy”, 

– w zdaniu trzecim wyrazy „albo zarządca,” zastępuje się wyrazem 

„, zarządca”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w art. 35 wyrazy „W sprawach 

nieuregulowanych w ustawie do” zastępuje się wyrazem „Do”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 1 w pkt 5 w lit. d w tiret pierwszym, w ust. 1 wyrazy „środków Poprawka 

KPCPP 
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finansowych” zastępuje się wyrazami „środków pieniężnych”; poparta przez 

komisję 

4)  w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. e, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Postanowienie o powołaniu syndyka albo organu, do 

którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, a także 

prawomocne postanowienie o zmianie, odwołaniu, 

zawieszeniu albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka 

albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się 

odpowiednio, obwieszcza się.”, 

b) w pkt 6 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w pkt 7, art. 30a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30a. Postanowienie o powołaniu nadzorcy 

sądowego, zarządcy albo organu, do którego przepisy 

o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio, 

a także prawomocne postanowienie o zmianie, odwołaniu, 

zawieszeniu  albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy 

sądowego, zarządcy albo organu, do którego przepisy 

o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio, 

obwieszcza się.”,”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 5 i 22 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. f, w ust. 1 w zdaniu pierwszym, 

b) w pkt 6 w lit. b w tiret pierwszym, w ust. 1 w zdaniu pierwszym  

– skreśla się wyraz „elektronicznych”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

6)  w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. h, w ust. 1a, 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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b) w pkt 6 w lit. c w tiret pierwszym, w ust. 1a 

– skreśla się wyrazy „sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego 

i przewodniczącego”; 

7)  w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret pierwszym, w ust. 2 w zdaniu drugim 

skreśla się wyrazy „oddanych na piśmie oraz ustnie na zgromadzeniu 

wierzycieli”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 8 i 39 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„– art. 196c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 196c. Pisma procesowe i dokumenty 

zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także oferty składane w 

toku przetargu lub aukcji wnosi się z pominięciem 

systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe.”,”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 9, 40, 41, 43 i 44 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 45. 

 

9)  w art. 1 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje 

się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) w art. 36 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., 

z wyjątkiem:”.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a, w ust. 4 wyrazy „o ogłoszenie” zastępuje się Poprawka 

KPCPP 
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wyrazami „w przedmiocie ogłoszenia”; poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 11 i 30 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 2 w pkt 5, w ust. 1a: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz 

„upadłościowego” oraz wyraz „upadłościowy”, 

b) w pkt 1–3 średniki zastępuje się przecinkami, 

c) w pkt 4 skreśla się wyrazy „, które rozpoznaje sąd drugiej instancji.”, 

d) dodaje się część wspólną w brzmieniu: 

„– które rozpoznaje sąd drugiej instancji.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 2: 

a) w pkt 7, pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności 

syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe albo w przypadku wierzycieli, o 

których mowa w art. 216aa ust. 1, na wskazany adres; 

5) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste 

i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, 

jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, 

do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od 

dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w 

Rejestrze, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe albo w przypadku 

wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, na wskazany 

adres, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie 

w postępowaniu upadłościowym;”, 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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b) w pkt 40 w lit. a, pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia 

wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od 

dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości w Rejestrze, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe albo w przypadku wierzycieli, o których mowa 

w art. 216aa ust. 1, na wskazany adres;  

4) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i 

roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej 

do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w 

księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi, w 

terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe albo w przypadku 

wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, na 

wskazany adres, pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na nie w postępowaniu 

upadłościowym;”; 

13)  w art. 2 w pkt 8 w lit. d, w ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„We wniosku albo złożonym projekcie umowy należy 

wskazać adres oraz adres poczty elektronicznej nabywcy.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) w art. 56d: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wadium wniesione przez nabywcę wskazanego we 

wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który nie 

został uwzględniony, zwraca się w terminie dwóch tygodni 

od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, chyba że 

nabywca wcześniej złożył wniosek o zwrot wadium. Zwrot 

wadium na wniosek nabywcy skutkuje pozostawieniem bez 

rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

na rzecz tego nabywcy. Wadium wniesione w pieniądzu 

podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez 

nabywcę. Wadium wniesione w pieniądzu przez nabywcę 

wskazanego w uwzględnionym wniosku o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży zalicza się na poczet ceny 

i niezwłocznie przekazuje z rachunku depozytowego sądu do 

masy upadłości.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz 

zwraca się poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi 

oświadczenia o zwolnieniu wadium.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wadium wniesione przez nabywcę zwraca się 

również z dniem uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości i oddaleniu wniosku o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży, uprawomocnienia się zarządzenia o 

zwrocie tego wniosku albo postanowienia o jego odrzuceniu 

albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania 

wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.”;”; 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 15 i 38 należy głosować łącznie. 

 

15)  w art. 2 w pkt 16, w art. 131a w zdaniu pierwszym wyrazy „3 miesięcy” 

zastępuje się wyrazami „trzech miesięcy” oraz w zdaniu drugim skreśla 

się wyrazy „to wówczas”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 2 w pkt 17 w lit. b, w ust. 1b po wyrazie „Sąd” dodaje się wyraz Poprawka 

KPCPP 
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„upadłościowy”; poparta przez 

komisję 

17)  w art. 2: 

a) w pkt 18 w lit. b, w ust. 1d wyrazy „nie jest dopuszczalne” zastępuje 

się wyrazami „jest niedopuszczalne”, 

b) w pkt 38, w ust. 2 wyraz „przynajmniej” zastępuje się wyrazami „nie 

rzadziej niż”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 2: 

a) w pkt 18 w lit. b, w ust. 1e w zdaniu drugim wyraz „lub” zastępuje 

się wyrazem „albo”, 

b) w pkt 31, w ust. 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, 

c) w pkt 32, w zdaniu pierwszym wyrazy „lub nieujawnionymi” 

zastępuje się wyrazami „albo nieujawnionymi”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

19)  w art. 2 w pkt 19, w ust. 1 wyrazy „art. 220 ust. 5 i 6” zastępuje się 

wyrazami „art. 220 ust. 2, 5 i 6”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 20 i 33 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 2: 

a) w pkt 27, art. 228a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 228a. 1. Syndyk zakłada i prowadzi akta do zgłoszeń 

wierzytelności w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których 

mowa w art. 216aa ust. 1, wniesionych z pominięciem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, syndyk 

wprowadza do akt do zgłoszeń wierzytelności. Pisma procesowe 

oraz dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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216aa ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Akta do zgłoszeń wierzytelności udostępnia się w biurze 

syndyka, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe, uczestnikom postępowania 

oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie 

usprawiedliwi. W tym celu biuro syndyka jest czynne w dni 

powszednie co najmniej cztery następujące po sobie godziny 

dziennie między godziną 8.00 a 20.00. 

4. Akta do zgłoszeń wierzytelności stanowią część akt 

sądowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania zbiór 

dokumentów jest przekazywany do sądu upadłościowego, który 

wydał postanowienie kończące postępowanie, i dołączany do akt 

sądowych. 

5. Akta do zgłoszeń wierzytelności oraz zbiór dokumentów 

mogą być udostępniane służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku odwołania, zmiany, zawieszenia oraz 

wygaśnięcia funkcji syndyka akta do zgłoszeń wierzytelności są 

przejmowane przez nowo wyznaczonego syndyka wraz ze 

zbiorem dokumentów. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia akt do zgłoszeń 

wierzytelności oraz zbioru dokumentów, w tym stosowane 

urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz 

zbioru dokumentów, mając na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony danych w nich zawartych.”, 

b) w pkt 46, art. 491
24

 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 491
24

. 1. Po ogłoszeniu upadłości syndyk zakłada i 

prowadzi akta, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których 

mowa w art. 216aa ust. 1, wniesionych z pominięciem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, syndyk 

wprowadza do akt. Pisma procesowe oraz dokumenty składa się 
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do zbioru dokumentów. Przepisy art. 216aa ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Akta udostępnia się w biurze syndyka, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe, uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto potrzebę 

ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. W tym celu biuro 

syndyka jest czynne w dni powszednie co najmniej cztery 

następujące po sobie godziny dziennie między godziną 8.00 a 

20.00. 

4. Akta stanowią część akt sądowych. Po prawomocnym 

zakończeniu postępowania zbiór dokumentów jest przekazywany 

do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące 

postępowanie, i dołączany do akt sądowych. 

5. Akta oraz zbiór dokumentów mogą być udostępniane 

służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku odwołania, zmiany, zawieszenia oraz 

wygaśnięcia funkcji syndyka akta są przejmowane przez nowo 

wyznaczonego syndyka wraz ze zbiorem dokumentów. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia akt oraz zbioru 

dokumentów, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także 

udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów, mając na 

względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych w nich 

zawartych.”, 

c) w pkt 50, art. 491
37

 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 491
37

. 1. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w 

art. 491
27

 ust. 1, nadzorca sądowy zakłada i prowadzi akta w 

systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których 

mowa w art. 216aa ust. 1, wniesionych z pominięciem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, 

nadzorca sądowy wprowadza do akt. Pisma procesowe oraz 
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dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 216aa 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Akta udostępnia się w biurze nadzorcy sądowego, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe, uczestnikom postępowania oraz każdemu, 

kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. W tym 

celu biuro nadzorcy sądowego jest czynne w dni powszednie co 

najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między 

godziną 8.00 a 20.00. 

4. Akta stanowią część akt sądowych. Po prawomocnym 

zakończeniu postępowania zbiór dokumentów jest przekazywany 

do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące 

postępowanie, i dołączany do akt sądowych. 

5. Akta oraz zbiór dokumentów mogą być udostępniane 

służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku odwołania, zmiany, zawieszenia oraz 

wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego akta są przejmowane 

przez nowo wyznaczonego nadzorcę sądowego wraz ze zbiorem 

dokumentów. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia akt oraz zbioru 

dokumentów, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także 

udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów, mając na 

względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych w nich 

zawartych.”; 

21)  w art. 2 w pkt 40 w lit. b, w ust. 2 wyrazy „art. 491
2
” zastępuje się 

wyrazami „art. 491
1
”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

22)  w art. 2: 

a) w pkt 42 w lit. a, w ust. 2 w zdaniu pierwszym, 

b) w pkt 43, w zdaniu trzecim 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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– skreśla się wyraz „elektronicznych”; 

23)  w art. 2 pkt 44 otrzymuje brzmienie: 

„44) w art. 491
15

 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Syndyk wykonuje plan spłaty wierzycieli w zakresie, w 

jakim plan ten obejmuje podział funduszy masy upadłości 

zgromadzonych w postępowaniu upadłościowym, niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty 

wierzycieli.”;”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 2 w pkt 50, w art. 491
38

 po wyrazie „tytule” dodaje się wyrazy 

„do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

25)  w art. 3, w pkt 4 po wyrazie „obwieszczenia” dodaje się wyrazy „o 

ustaleniu dnia układowego”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 4 w pkt 1, w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem ust. 

3c”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

27)  w art. 5 w pkt 2: 

a) w lit. b, w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „, o którym mowa w 

ust. 1” zastępuje się wyrazem „rachunkowym”, 

b) w lit. c, w ust. 3a wyrazy „, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się 

wyrazem „rachunkowego”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 5: 

a) w pkt 2 w lit. c, w ust. 3a wyrazy „lub części” zastępuje się 

wyrazami „albo części”, 

b) w pkt 4, w ust. 2b wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, 

c) w pkt 9 w lit. b, w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz „lub” zastępuje 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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się wyrazem „albo”, 

d) w pkt 11 w lit. a, w ust. 2a wyrazy „lub wygasła” zastępuje się 

wyrazami „albo wygasła”, 

e) w pkt 26, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek 

złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, zatwierdzenia układu 

lub dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, 

zmianę albo rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest 

dłużnik, są nieważne.”, 

f) w pkt 27: 

– w art. 226d w zdaniu pierwszym wyraz „lub” zastępuje się 

wyrazem „albo”, 

– w art. 226h wyrazy „lub w ciągu” zastępuje się wyrazami „albo w 

terminie”; 

29)  w art. 5: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 37 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sporządzenie wspólnie z dłużnikiem planu 

restrukturyzacyjnego;”;”, 

b) w pkt 25 w lit. b, w pkt 16 skreśla się wyrazy „, sporządzony przez 

nadzorcę układu przy udziale dłużnika”;  

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

30)  w art. 5 w pkt 6, w art. 43a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik 

składa zaliczkę na pokrycie wynagrodzenia nadzorcy sądowego w 

terminie: 

1) siedmiu dni od dnia doręczenia mu postanowienia o otwarciu 

postępowania – w wysokości 30% wynagrodzenia 

obliczonego zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2,  

2) dwóch miesięcy od dnia otwarcia postępowania – w 

wysokości 10% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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42 ust. 2 pkt 1 i 2 

– pod rygorem umorzenia postępowania.”; 

31)  w art. 5: 

a) w pkt 7 w lit. a, w ust. 5 wyrazy „jego umorzeniu” zastępuje się 

wyrazami „umorzeniu postępowania”, 

b) w pkt 13, w ust. 3a wyraz „razie” zastępuje się wyrazem 

„przypadku”, 

c) w pkt 24 w lit. a, w pkt 3 wyraz „uprawniającej” zastępuje się 

wyrazem „uprawniających” oraz wyraz „przypadającej” zastępuje 

się wyrazem „przypadających”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

32)  w art. 5 w pkt 9 w lit. a, w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „trybie 

określonym” zastępuje się wyrazami „sposób określony”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

33)  w art. 5 w pkt 19, art. 211a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 211a. 1. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu 

zakłada i prowadzi akta w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których 

mowa w art. 196b ust. 1, wniesionych z pominięciem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, 

nadzorca układu wprowadza do akt. Pisma procesowe oraz 

dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 196b 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Akta udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe, uczestnikom postępowania oraz każdemu, 

kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. W tym 

celu biuro nadzorcy układu jest czynne w dni powszednie co 

najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między 

godziną 8.00 a 20.00. 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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4. Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu akta stanowią 

część akt sądowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania 

albo prawomocnym umorzeniu postępowania w przedmiocie 

rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu zbiór dokumentów 

jest przekazywany do sądu i dołączany do akt sądowych. 

5. Akta oraz zbiór dokumentów mogą być udostępniane 

służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku zmiany nadzorcy układu akta są 

przejmowane przez nowego nadzorcę układu wraz ze zbiorem 

dokumentów. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia akt oraz zbioru 

dokumentów, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także 

udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów, mając na 

względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych w nich 

zawartych.”; 

34)  w art. 5 w pkt 20, w art. 212 w ust. 4 wyrazy „umieszczonych w spisie 

wierzytelności ze względu na” zastępuje się wyrazami „na grupy, 

obejmujące poszczególne”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

35)  w art. 5 w pkt 27, w art. 226c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) informację o głównym ośrodku podstawowej działalności 

dłużnika;”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

36)  w art. 5 w pkt 27, w art. 226d w zdaniu pierwszym po wyrazach „Od 

dnia” dodaje się wyraz „dokonania” oraz wyrazy „o ustaleniu dnia 

układowego” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 226a ust. 

1,”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

37)  w art. 5 w pkt 27, w art. 226f skreśla się użyty trzykrotnie wyraz 

„dokonania”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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38)  w art. 5 w pkt 27, art. 226g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 226g. Jeżeli w terminie czterech miesięcy od dnia 

dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o 

zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy 

prawa.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

39)  w art. 5 pkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29) w art. 307: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli osoba obowiązana do przekazania składników 

majątkowych do masy sanacyjnej nie wykona swojego 

obowiązku na wezwanie zarządcy, a obowiązek przekazania 

składników majątkowych do masy sanacyjnej nie został 

stwierdzony prawomocnym orzeczeniem, zarządca może w 

drodze powództwa żądać nakazania przekazania składników 

majątkowych do masy sanacyjnej. Powództwo wnosi się do 

sądu restrukturyzacyjnego.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Sąd restrukturyzacyjny może zabezpieczyć 

powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub 

obciążania składników majątkowych objętych 

powództwem.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, 

przysługuje zażalenie do sądu restrukturyzacyjnego drugiej 

instancji.”, 

d) uchyla się ust. 5;”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

40)  art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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poz. 398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. W sprawach o wpis na podstawie art. 41 pkt 5 i art. 

55 ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i niezakończonych 

przed dniem 1 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe.”; 

2) po art. 45 dodaje się art. 45a i art. 45b w brzmieniu: 

„Art. 45a. W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po 

dniu 30 listopada 2021 r. odpisu postanowienia sądu 

upadłościowego wydanego w sprawie wszczętej przed dniem 1 

grudnia 2021 r., który stanowiłby podstawę wpisu do rejestru 

dłużników niewypłacalnych danych na podstawie art. 55 pkt 1–2 i 

4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 45b. W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po 

dniu 30 listopada 2021 r. informacji o umorzeniu przed dniem 1 

grudnia 2021 r. egzekucji sądowej lub administracyjnej 

prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z 

egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 

egzekucyjnych, która stanowiłaby podstawę wpisu na podstawie 

art. 41 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

3) w art. 55: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, 

pkt 7, 9, 11 i pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19d 

oraz art. 19e ust. 4, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 

w zakresie dodawanego art. 694
3a

, pkt 15 lit. c i d oraz 

pkt 18, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 40 oraz art. 43, 

które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;”, 

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 

30 w zakresie uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 19, 
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art. 5, art. 6, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz 

art. 45–45b, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 

2021 r.”.”; 

41)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19  (Dz. U. poz. 1086 i 1423 oraz z 2021 r. 

poz. 159) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2021 r.” 

zastępuje się wyrazami „30 listopada 2021 r.”.; 

Poprawka sen.  

A. Pocieja 

poparta przez 

komisję 

42)  w art. 8: 

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „ustawie zmienianej” zastępuje 

się wyrazami „ustawach zmienianych”; 

b) w ust. 2 wyraz „ustawa przewiduje” zastępuje się wyrazami „ustawy 

zmieniane w art. 2 i art. 5 przewidują”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

43)  w art. 8 w ust. 2 wyrazy „1 lipca 2021 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 grudnia 2021 r.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

44)  art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., z 

wyjątkiem: 

1) art. 6a, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.; 

2) art. 1 pkt 8 i art. 6 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2021 r.”; 

Poprawka sen.  

A. Pocieja 

poparta przez 

komisję 

45)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

art. 11 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 
KPCPP 
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„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., z wyjątkiem 

art. 1 pkt 8 i art. 6 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”. 
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