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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI, 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 maja 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 6 maja 2015 r. nad ustawą  

– Prawo restrukturyzacyjne 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-7, 9-136, 138-163, 165-221 

oraz 223-267. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Budżetu i Finansów Publicznych  Ustawodawczej 

 (-) Kazimierz Kleina  (-) Piotr Zientarski 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Gospodarki Narodowej 

 (-) Michał Seweryński  (-) Marek Ziółkowski 

 

michnie
Data publikacji



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

do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne  

1)  w art. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „określa” zastępuje się 

wyrazem „reguluje”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz „zawarcia”;  Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 3 w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyraz 

„dłużnikowi”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację Rejestru, sposób zamieszczania i obwieszczania 

postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących 

postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób 

udostępniania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i szczegółową 

treść tych danych, sposób składania pism i dokumentów oraz 

dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do 

składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i zakres 

wspomagania organizacji pracy i prowadzenia postępowania 

restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz sposób udostępniania 

wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do Rejestru 

organom i uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego i 

upadłościowego oraz osobom zainteresowanym, z rozróżnieniem 

zakresu informacji ujawnianych publicznie oraz dostępnych jedynie dla 

uczestników i organów postępowania, konieczność zapewnienia 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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kompletności danych zawartych w Rejestrze oraz ich niezwłocznej 

aktualizacji wskutek obwieszczania i zamieszczania postanowień, 

zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania 

restrukturyzacyjnego i upadłościowego, potrzebę zapewnienia 

czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, 

łatwość jego użytkowania oraz konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych.”; 

5)  w art. 10 w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „nie jest 

możliwe albo”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

6)  dotychczasowy art. 11 oznacza się jako art. 12 ust. 1, a dotychczasowy 

art. 12 ust. 1 oznacza się jako art. 11;   

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7, 77  i 127 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 13 skreśla się ust. 2 i 3; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 164 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 14 w ust. 1 wyraz „rejonowy” zastępuje się wyrazem okręgowy”; Poprawka 

mniejszości  

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU,  

sen. A. 

Matusiewicza 
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Uwaga: 

Poprawki nr 9, 31, 51, 142, 152, 206  i 262 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 18 w ust. 3 użyty dwukrotnie, w art. 24 w ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 336 

w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 10, 26, 126 i 185 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 19 w ust. 1 oraz w art. 252 w ust. 1 wyraz „zgody” zastępuje się 

wyrazem „zezwolenia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 11,  179 i 188 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 24 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „wspólnie z nim zamieszkującą i 

gospodarującą” zastępuje się wyrazami „prowadzącą z nim wspólnie 

gospodarstwo domowe”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 189 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 24 w ust. 2 w pkt 5 i 6 wyrazy „w wysokości wyższej niż 5% w 

kapitale zakładowym” zastępuje się wyrazami „albo akcje w wysokości 

wyższej niż 5% kapitału zakładowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 27 w ust. 2 użyty po raz drugi wyraz „ogłoszenia” zastępuje się 

wyrazem „ogłoszenie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 187 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 27 w ust. 3 wyraz „KRS” zastępuje się wyrazami „w Krajowym 

Rejestrze Sądowym”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 28 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 29 ust. 1 pkt 1 wyraz „ich” 

zastępuje się wyrazem „jego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 28 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „zgodę” dodaje się wyrazy 

„wierzyciela lub”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 17, 25 i 42 należy głosować łącznie. 

 

17)  w art. 28 w ust. 1 w pkt 4, w art. 120 w ust. 2, w art. 122 w ust. 1 i 2, w 

art. 125 w ust. 1 oraz w art. 153 w ust. 2 po wyrazach „określonych w” 

dodaje się wyrazy „art. 80 ust. 3,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

18)  w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sąd może 

odmówić powołania wskazanej osoby, jeżeli zachodzą uzasadnione 

przyczyny, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że wskazana osoba 

nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 19 i 197 należy głosować łącznie. 

 

19)  w art. 29: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji nadzorcy sądowego albo 

zarządcy w przypadku:”, 

b) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu 

wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy doręcza się 

Ministrowi Sprawiedliwości.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 29 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „nich” zastępuje się wyrazem „niego”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 32 w ust. 1 wyraz „źródła” zastępuje się wyrazem „tytułów”;  Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

22)  w art. 33 skreśla się ust. 4; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

23)  w art. 35 w ust. 1 wyrazy „między dłużnikiem a nadzorcą układu” 

zastępuje się wyrazami „z dłużnikiem”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w art. 37 w ust. 1 wyraz „sprawdzić” zastępuje się wyrazem 

„sprawdzać”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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25)  w art. 38 w ust. 2 oraz w art. 51 w ust. 2 po wyrazach „z wyłączeniem 

wierzycieli, o których mowa w” dodaje się wyrazy „art. 80 ust. 3 oraz”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

26)  w art. 39  w ust. 1 wyraz „zgodę” zastępuje się wyrazem „zezwolenie”;  Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 27 i 168 należy głosować łącznie. 

 

27)  w art. 42 w ust. 3, w art. 55 w ust. 3, w art. 226 oraz w art. 264 w ust. 7 

wyraz „czwartym” zastępuje się wyrazem „trzecim”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

28)  w art. 43 w ust. 3 wyrazy „orzeka o dalszych zaliczkach po upływie 

pięciu kwartałów pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego” zastępuje 

się wyrazami „po upływie pięciu kwartałów pełnienia funkcji przez 

nadzorcę sądowego orzeka o dalszych zaliczkach”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 29, 34 i 191 należy głosować łącznie. 

 

29)  w art. 45 w ust. 4 po wyrazie „sądowemu” dodaje się wyrazy „oraz 

dłużnikowi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

30)  w art. 48 wyrazy „poszczególnych nadzorców sądowych” zastępuje się 

wyrazami „nadzorcy sądowego i zarządcy”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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31)  w art. 58 w ust. 1 wyrazy „lub zmianie” zastępuje się wyrazem „albo 

zmianie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 32 i 33 należy głosować łącznie. 

 

32)  w art. 59 w ust. 5 wyrazy „lub uprawomocnienia się postanowienia o” 

zastępuje się wyrazami „restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia 

się postanowienia o jego” oraz użyte dwukrotnie wyraz „przyznaniu” 

zastępuje się wyrazem „ustaleniu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w art. 59 w ust. 8 skreśla się wyraz „ustalenia”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 59 w ust. 9 po wyrazie „zarządcy” dodaje się wyrazy „oraz 

dłużnikowi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

35)  w art. 61 w ust. 2 wyrazy „może przekroczyć granice, o których mowa 

w art. 55” zastępuje się wyrazami „nie może być niższe niż obliczone 

zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 1–3”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

36)  w art. 65 w ust. 4 wyrazy „tytułami egzekucyjnymi” zastępuje się 

wyrazami „tytułem egzekucyjnym”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 37 i 105 należy głosować łącznie. 

 

37)  w art. 67 w ust. 5 po wyrazach „(Dz. U. z 2013 r. poz. 246 i 1036 oraz z 

2015 r. poz. …)” dodaje się wyrazy „, zwanych dalej odpowiednio 

„systemem płatności” oraz „systemem rozrachunku papierów 

wartościowych””; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 38, 129 i 228 należy głosować łącznie. 

 

38)  w art. 71 wyrazy „według przepisów” zastępuje się wyrazami „w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 39 i 214 należy głosować łącznie. 

 

39)  w art. 77 w ust. 3 wyrazy „odrębne przepisy wymagają” zastępuje się 

wyrazami „rozliczenie należności publicznoprawnych wymaga”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 40 i 44 należy głosować łącznie. 

 

40)  w art. 84 w ust. 1 wyrazy „nadzorca lub zarządca” zastępuje się 

wyrazem „się”;  

 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 41, 93, 98, 104, 108, 115 i 167 należy głosować łącznie. 

41)  w art. 86 w ust. 2 w pkt 2 oraz w art. 91 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „imię i 

nazwisko wierzyciela, jego nazwę i odpowiednio jego miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL lub numer KRS” 

zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, 

jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

42)  w art. 86 w ust. 2 w pkt 7 i 9 oraz w art. 91 w ust. 2 w pkt 4 po 

wyrazach „wskazane w” dodaje się wyrazy „art. 80 ust. 3,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

43)  w art. 86 w ust. 3 po wyrazie „zabezpieczenia” dodaje się wyrazy „, 

chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

44)  w art. 86 w ust. 5 wyrazy „nadzorca lub zarządca umieszcza w spisie 

wierzytelności” zastępuje się wyrazami „w spisie wierzytelności 

umieszcza się”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 45 i 46 należy głosować łącznie. 

 

45)  dotychczasowy art. 86 ust. 6 oznacza się jako art. 87a; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

46)  w art. 87 skreśla się wyrazy „ust. 1–5”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 47 i 216 należy głosować łącznie. 

 

47)  w art. 88 w ust. 1 po wyrazie „się” dodaje się wyrazy „sędziemu-

komisarzowi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

48)  w art. 90 w ust. 1 po wyrazie „oświadczeniem” dodaje się wyrazy „, o 

którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 49, 50, 97, 116 i 169 należy głosować łącznie. 

 

49)  w art. 91 w ust. 1, w art. 261 oraz w art. 324 w ust. 2 wyraz „powinien” 

zastępuje się wyrazem „musi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

50)  w art. 91 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie 

wierzytelności zawiera również:”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

51)   w art. 91 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „lub osoba” zastępuje się wyrazem „, 

osoba” oraz wyrazy „lub osoby” zastępuje się wyrazami „albo osoby”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

52)  w art. 97 w ust. 3 wyrazy „głosowania na zgromadzeniu wierzycieli” 

zastępuje się wyrazami „głosowania nad układem”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 53 i 200 należy głosować łącznie. 

53)  w art. 107 w ust. 2 wyraz „według” zastępuje się wyrazami „na 

podstawie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 54 i 201 należy głosować łącznie. 

 

54)  w art. 116 w ust. 1 oraz w art. 120 w ust. 2 skreśla się wyraz „ogólnej”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

55)  w art. 116 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

56)  w art. 119 skreśla się ust. 4; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

57)  w art. 128: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 1, 

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

„1a. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności 

wymaga również sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych 

składników majątku o wartości powyżej 500 000 zł.”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 58 i 59 należy głosować łącznie. 

 

58)  w art. 129 w ust. 1 po wyrazie „posiedzeń,” dodaje się wyrazy „sposób 

zawiadamiania członków rady o posiedzeniu,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

59)  w art. 133 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 60 i 202 należy głosować łącznie. 

 

60)  w art. 134 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku posiedzenia 

rady wierzycieli, o którym mowa w art. 133 ust. 3.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 61 i 203 należy głosować łącznie. 

 

61)  w art. 135: 

a) w ust. 2 po wyrazie „wierzycieli” dodaje się wyrazy „w Rejestrze”, 

b) w ust. 4 wyrazy „w Rejestrze może uchylić uchwałę rady 

wierzycieli, jeżeli uchwała jest” zastępuje się wyrazami „uchwały 

rady wierzycieli w Rejestrze może uchylić tę uchwałę, jeżeli jest 

ona”, 

c) w ust. 5 po wyrazie „dnia” dodaje się wyraz „jej”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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62)  w art. 140: 

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „, o której mowa w ust. 1 pkt 4,”, 

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

63)  w art. 142: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyraz „od” zastępuje się wyrazami „, licząc od dnia 

wystąpienia”, 

b) w ust. 3 wyrazy „od wystąpienia” zastępuje się wyrazami „od dnia 

wystąpienia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 64 i 65 należy głosować łącznie. 

 

64)  art. 144 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 144. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać 

udzielona, jeżeli przedsiębiorca zastosuje środki wyrównujące 

zakłócenia konkurencji na rynku. 

2. Środkami wyrównującymi zakłócenia konkurencji na rynku są 

środki: 

1) strukturalne; 

2) behawioralne; 

3) otwarcia rynku. 

3. Środki strukturalne polegają w szczególności na:  

1) zbyciu aktywów, o ile to możliwe, w postaci zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa; 

2) ograniczeniu zdolności produkcyjnych;  

3) ograniczeniu udziału przedsiębiorcy w rynku.  

4. Środki behawioralne polegają w szczególności na:  

1) nienabywaniu akcji lub udziałów w trakcie postępowania 

restrukturyzacyjnego i wykonywania układu, z wyjątkiem 

przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celu, o którym 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1; 

 2) nierozpowszechnianiu informacji wskazujących, że produkty lub 

usługi przedsiębiorcy mają przewagę konkurencyjną nad innymi 

produktami lub usługami ze względu na udzieloną pomoc 

publiczną na restrukturyzację;  

3) niepodejmowaniu działań zmierzających do zdobywania nowych 

rynków. 

5. Środki otwarcia rynku polegają w szczególności na ułatwianiu 

wejścia na rynek innym przedsiębiorcom.  

6. Nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji 

na rynku działania polegające na likwidacji lub ograniczeniu 

działalności przedsiębiorcy, które są konieczne dla realizacji celu, o 

którym mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1.  

7. Rodzaj i zakres zastosowanych środków wyrównujących 

zakłócenia konkurencji na rynku zależą od:  

1) wielkości, formy i warunków udzielenia pomocy publicznej na 

restrukturyzację, przy czym pomoc w celu pokrycia kosztów 

restrukturyzacji zatrudnienia nie jest brana pod uwagę;  

2) wielkości, formy i warunków udostępnienia środków:  

a) własnych przedsiębiorcy,  

b) pochodzących od akcjonariuszy lub udziałowców 

przedsiębiorcy,  

c) pochodzących od innych przedsiębiorców należących do tej 

samej grupy kapitałowej co przedsiębiorca, 

d) pochodzących od wierzycieli przedsiębiorcy, w tym 

ewentualnego wkładu w koszty restrukturyzacji poniesionego 

przez wierzycieli posiadających wierzytelności 

zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 

zastawem skarbowym lub hipoteką morską; 

3) wielkości przedsiębiorcy, jego udziału w rynku oraz świadczenia 

przez przedsiębiorcę usług w ogólnym interesie gospodarczym; 

4) charakterystyki rynku, na którym działa przedsiębiorca; 

5) oceny wpływu środków wyrównujących zakłócenia konkurencji 
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na rynku na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.  

8. Środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku nie mogą 

zagrażać rentowności przedsiębiorcy ani powodować zagrożeń dla 

struktury rynku, na którym działa przedsiębiorca, lub interesów 

konsumentów.  

9. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego środki 

strukturalne stosuje się bez zbędnej zwłoki na rynku, na którym 

przedsiębiorca będzie miał znaczącą pozycję po zakończeniu 

restrukturyzacji.   

10. Zastosowanie środka, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, może być 

wymagane tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca w wyniku 

otrzymania pomocy publicznej na restrukturyzację może oferować 

produkty lub usługi na warunkach nieosiągalnych dla innych 

przedsiębiorców, którzy pomocy nie otrzymali, i nie jest możliwe 

zastosowanie innych środków wyrównujących zakłócenia konkurencji 

na rynku.  

11. Do małego przedsiębiorcy przepisów ust. 1–10 nie stosuje się. 

Zwiększenie przez małego przedsiębiorcę zdolności produkcyjnych w 

trakcie realizacji planu restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne.”; 

65)  w art. 146 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 144 ust. 1 lub 3” zastępuje się 

wyrazami „144 ust. 3 lub 4”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 66 i 211 należy głosować łącznie. 

 

66)  w tytule I w dziale VI w rozdziale 1 po art. 152 dodaje się art. 152a w 

brzmieniu: 

„Art. 152a.  Do wierzytelności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego przepisy dotyczące wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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67)  w art. 154 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiąca pomoc 

publiczną może polegać wyłącznie na: 

1) restrukturyzacji, o której mowa w art. 158 ust. 1; 

2) odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zobowiązań z 

tytułu wypłat ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

3) odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatków lub 

zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb 

Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

68)  w art. 158 w ust. 2 skreśla się wyrazy „na siebie” oraz wyraz 

„odrębnych”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 69, 70, 123 i 183 należy głosować łącznie. 

 

69)  w art. 158 w ust. 3 oraz w art. 167 w ust. 2 wyrazy „stanowi tytuł 

egzekucyjny” zastępuje się wyrazami „ma moc tytułu wykonawczego” 

oraz skreśla się wyrazy „wykonalny bez nadawania klauzuli 

wykonalności”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

70)  w art. 158 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „tytułem egzekucyjnym” 

zastępuje się wyrazami „zatwierdzonym spisem wierzytelności”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

71)  w art. 159 w ust. 1 skreśla się pkt 5; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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72)  w art. 163 w ust. 5 skreśla się wyrazy „odmiennie od postanowienia 

sędziego-komisarza”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

73)  w art. 168 skreśla się ust. 4; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

74)  w art. 170 skreśla się ust. 5; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

75)  w art. 171 w ust. 1 po wyrazach „wykonania układu” dodaje się wyrazy 

„, inna osoba, która z mocy układu jest uprawniona do wykonywania 

lub nadzorowania wykonania układu,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 76, 78 i 79 należy głosować łącznie. 

 

76)  w tytule I w dziale VI tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Uchylenie i wygaśnięcie układu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

77)  w art. 174 w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub art. 13 ust. 3” ; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

78)  w art. 176 wyraz „uchyleniem” zastępuje się wyrazem „wygaśnięciem”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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79)  w art. 177 w ust. 1 po wyrazie „uchylenia” dodaje się wyrazy „albo 

wygaśnięcia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

80)  w art. 178 w ust. 3 wyraz „Sformułowanie” zastępuje się wyrazem 

„Określenie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

81)  w art. 178 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „materiałów, umów” zastępuje się 

wyrazami „materiałów lub umów” oraz skreśla się wyrazy „lub innych 

umów, których wykonanie przez dłużnika istotnie wpłynie na dalsze 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa”;   

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

82)  w art. 179 w ust. 1 użyty po raz drugi wyraz „wierzytelność” zastępuje 

się wyrazem „wierzytelności” oraz wyrazy „porównywalnym z tym, 

jakiego mógł” zastępuje się wyrazami „nie niższym od tego, jakiego 

może”;
 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 83 i 84 należy głosować łącznie. 

 

83)  w art. 183 w ust. 2 po wyrazie „określenia” dodaje się wyrazy 

„kryteriów wyodrębnienia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

84)  w art. 185 w ust. 1 wyrazy „, o których mowa w art. 178 ust. 2,” 

zastępuje się wyrazami „wyodrębnienia wierzycieli”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 85, 86 i 204 należy głosować łącznie. 

 

85)  w art. 188 skreśla się ust. 6; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

86)  po art. 190 dodaje się art. 190a w brzmieniu: 

„Art. 190a. Organy postępowań restrukturyzacyjnych obowiązane 

są do wzajemnej współpracy.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 87, 91 i 171 należy głosować łącznie. 

 

87)  po art. 192 dodaje się art. 192a w brzmieniu: 

 „Art. 192a. W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie 

przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, z wyjątkiem określonym w 

art. 92 ust. 1.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 88 i 209 należy głosować łącznie. 

 

88)  w art. 197: 

a) w ust. 1–4 wyraz „odwoławczego” zastępuje się wyrazem 

„zaskarżenia”, 

b) w ust. 4 wyraz „odwoławczy” zastępuje się wyrazem „zaskarżenia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 



– 20 – 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 89 i 205 należy głosować łącznie. 

 

89)  w art. 199 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w jednym z formatów 

wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów 

teleinformatycznych”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 90 i 210 należy głosować łącznie. 

 

90)  w art. 202 w ust. 1 skreśla się wyrazy „sporządzać i”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

91)  w art. 205 skreśla się wyrazy „oraz dowodzie z opinii biegłego, z 

wyjątkiem określonym w art. 92 ust. 1”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

92)  w art. 206 skreśla się ust. 3;  Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

93)  w art. 209 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę oraz numer 

PESEL lub numer KRS” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko 

dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz wyrazy „osobowa lub” 

zastępuje się wyrazem „osobowa,”, 

b) w pkt 2 wyrazy „imię i nazwisko głosującego wierzyciela, jego 

nazwę oraz numer PESEL lub numer KRS” zastępuje się wyrazami 

„imię i nazwisko głosującego wierzyciela albo jego nazwę oraz 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz 

wyrazy „osobowa lub” zastępuje się wyrazem „osobowa,”, 

c) w pkt 9 wyrazy „lub numer KRS” zastępuje się wyrazami „albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”, 

d) w pkt 12 wyrazy „wierzyciela lub” zastępuje się wyrazem 

„wierzyciela,”; 

94)  w art. 209 w ust. 4 wyraz „zakres” zastępuje się wyrazem „rodzaj”;  Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

95)  w art. 213 w ust. 2 skreśla się wyraz „wierzycielom”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

96)  w art. 214 w ust. 2 wyrazy „na piśmie zebrane przez dłużnika,” 

zastępuje się wyrazami „wierzycieli oddane” oraz wyrazy „trybie 

samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika” zastępuje się 

wyrazami „postępowaniu o zatwierdzenie układu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

97)  w art. 215 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 223 w ust. 1 

we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 280 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „powinien zawierać” zastępuje się 

wyrazem „zawiera”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

98)  w art. 215 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko dłużnika, jego 

nazwę oraz numer PESEL lub numer KRS” zastępuje się wyrazami 

„imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz wyrazy „osobowa lub” 

zastępuje się wyrazem „osobowa,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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99)  w art. 215 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie „odpisami” dodaje się wyrazy 

„lub wydrukami”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 100 i 170 należy głosować łącznie. 

 

100)  w art. 216 w pkt 14 wyrazy „i zastawów skarbowych” zastępuje się 

wyrazami „, zastawów skarbowych i hipotek morskich”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

101)  w art. 217 w ust. 3 wyraz „sądowy” zastępuje się wyrazem „układu”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

102)  w art. 219 w ust. 4 wyraz „informacji” zastępuje się wyrazem 

„postanowienia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

103)  w art. 221 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 

2 w brzmieniu:  

„2. Przepisy art. 246 i art. 247 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

104)  w art. 223 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę oraz numer 

PESEL lub numer KRS” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko 

dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz wyrazy „osobowa lub” 

zastępuje się wyrazem „osobowa,”, 

b) w pkt 6 i 8 wyraz „, nazwy” zastępuje się wyrazami „albo nazwy”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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105)  w 223 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu 

polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu 

płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub 

niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system 

interoperacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o 

ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 

rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami, zwany dalej „systemem interoperacyjnym”.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

106)  w art. 228 w ust. 1 po wyrazie „niejawnym” dodaje się wyrazy 

„wyłącznie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

107)  w art. 229 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W postanowieniu o otwarciu przyśpieszonego postępowania 

układowego sąd:”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

108)  w art. 229 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko dłużnika, jego 

nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL 

lub numer KRS” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko dłużnika albo 

jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer 

PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

109)  w art. 243 wyrazy „lub otwarcia przyspieszonego postanowienia 

układowego” zastępuje się wyrazami „o otwarcie przyspieszonego 

postępowania układowego lub jego otwarcia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

110)  w art. 252 w ust. 3 wyrazy „inne okoliczności przewidziane” zastępuje 

się wyrazami ”inna okoliczność przewidziana”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 111, 124  i 184 należy głosować łącznie. 

 

111)  w art. 256 w ust. 5 oraz w art. 308 w ust. 5 wyrazy „odpowiedzialności 

za uszkodzenie ciała lub utratę żywiciela albo rozstrój zdrowia” 

zastępuje się wyrazami „odszkodowania za wywołanie choroby, 

niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

112)  w art. 264 w ust. 1 wyrazy „, zmianie osoby tymczasowego nadzorcy 

sądowego” zastępuje się wyrazami „albo jego zmianie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

113)  w art. 277: 

a) skreśla się wyrazy „, z wyjątkiem art. 259 ust. 2,”, 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. Przepis art. 259 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 114 i 158 należy głosować łącznie. 

 

114)  w art. 278 w ust. 2, w art. 284 w ust. 1, w art. 318 w ust. 2 i w art. 329 

w ust. 2 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

115)  w art. 280 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę oraz numer 

PESEL lub numer KRS” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko 

dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz wyrazy „osobowa lub” 

zastępuje się wyrazem „osobowa,”, 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 



– 25 – 

b) w pkt 5 i 7 wyraz „, nazwy” zastępuje się wyrazami „albo nazwy”; 

116)  w art. 280 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„We wniosku wierzyciela wskazuje się okoliczności uzasadniające 

wniosek oraz uprawdopodabnia się wierzytelność.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

117)  w art. 282 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz 

wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego oraz tymczasowego 

zarządcy przepisy art. 264 ust. 2–4 i 6–9 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

118)  w art. 288 wyrazy „zezwolenia dłużnikowi na wykonywanie zarządu w 

zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu” zastępuje się 

wyrazami „udzielenia dłużnikowi zezwolenia, o którym mowa w art. 

284 ust. 3”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

119)  w art. 294 w ust. 5 po wyrazach „dwóch tygodni” dodaje się wyrazy 

„od dnia doręczenia żądania”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 120 i 180 należy głosować łącznie. 

 

120)  w art. 301: 

a) w ust. 2 po wyrazach „reprezentanta dłużnika” dodaje się wyrazy „, 

pracownika dłużnika wykonującego zadania w zakresie zarządu 

przedsiębiorstwem” oraz wyrazy „wykonującej czynności” zastępuje 

się wyrazami „świadczącej usługi”, 

b) w ust. 3 wyrazy „, pracownika dłużnika lub osobę wykonującą 

czynności” zastępuje się wyrazami „dłużnika, pracownika dłużnika 

wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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osobę świadczącą usługi”, 

c) w ust. 4 wyrazy „, pracownika dłużnika lub osoby wykonującej 

czynności” zastępuje się wyrazami „dłużnika, pracownika dłużnika 

wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub 

osoby świadczącej usługi”, 

d) w ust. 5 wyrazy „, pracownikowi dłużnika lub osobie wykonującej 

czynności” zastępuje się wyrazami „dłużnika, pracownikowi 

dłużnika wykonującemu zadania w zakresie zarządu 

przedsiębiorstwem lub osobie świadczącej usługi”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 121 i 181 należy głosować łącznie. 

 

121)  w art. 303 w ust. 2 wyrazy „świadczoną, a wartością rynkową z dnia 

zawarcia umowy” zastępuje się wyrazami „rynkową świadczenia 

dłużnika z dnia zawarcia umowy, a wartością świadczenia otrzymanego 

przez dłużnika”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 122 i 182 należy głosować łącznie. 

 

122)  w art. 303 w ust. 4 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

123)  w art. 303 w ust. 5 oraz w art. 326 w ust. 2 wyrazy „stanowi tytuł 

egzekucyjny wykonalny bez konieczności nadawania mu klauzuli 

wykonalności” zastępuje się wyrazami „ma moc tytułu 

wykonawczego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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124)  w art. 307 w ust. 2 wyrazy „odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub 

rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela” zastępuje się wyrazami 

„odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, 

kalectwa lub śmierci”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

125)  w art. 317 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie został 

zatwierdzony spis wierzytelności lub nie została zakończona procedura 

uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej, sędzia-komisarz 

zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 

niezwłocznie po zatwierdzeniu spisu wierzytelności lub zakończeniu 

procedury uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

126)  w art. 321 w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 3 wyrazy „wyraziła na to zgodę” 

zastępuje się wyrazami „zezwoliła na to”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

127)  w art. 321 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 4 w brzmieniu: 

„4) uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

dłużnika.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 128 i 227 należy głosować łącznie. 

 

128)  w art. 327 w ust. 3 wyrazy „oraz osobową spółką handlową” zastępuje 

się wyrazami „albo spółką osobową”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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129)  w art. 327 w ust. 5 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy 

„Kodeksu postępowania cywilnego” oraz wyraz „należności” zastępuje 

się wyrazem „opłat”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

130)  w art. 332 po wyrazie „zabezpieczeniu” dodaje się wyrazy „majątku 

dłużnika”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 131 i 233 należy głosować łącznie. 

 

131)  w art. 338 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli 

dłużnik w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi działalność gospodarczą 

albo ma miejsce zamieszkania, siedzibę albo majątek.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

132)  dotychczasowy art. 348 oznacza się jako art. 345a;   Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

133)  w art. 354 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Sędzia-komisarz sporządza listę nabywców uprawnionych do 

głosowania na podstawie listy przedłożonej przez zarządcę.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

134)  w art. 356 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku prawomocnego umorzenia postępowania 

sanacyjnego lub prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu zarządca 

zwraca nabywcom dopłaty, o których mowa w art. 355 ust. 1 i 2, 

powiększone o odsetki należne zgodnie z umową rachunku bankowego, 

a zabezpieczenia wpłacenia dopłat wygasają z mocy prawa.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 



– 29 – 

 Uwaga: 

Poprawki nr 135 i 249 należy głosować łącznie.  

135)  w art. 359  w ust. 2 wyrazy „art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913)” zastępuje się 

wyrazami „art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

(Dz. U. poz. 238)”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 136, 138 i 139 należy głosować łącznie. 

 

136)  w art. 362 w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazie „postępowania” dodaje się 

wyraz „restrukturyzacyjnego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

137)  w art. 371: 

a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przed otwarciem postępowania układowego wobec 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sąd wysłuchuje co do 

podstaw otwarcia postępowania oraz co do osoby zarządcy: 

1) przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego; 

2) przedstawiciela Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej; 

3) prezesa oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu 

komisarycznego, albo likwidatora spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, której dotyczy wniosek.”, 

b) w ust. 3 po wyrazie „również” dodaje się wyrazy „Krajowa 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa”; 

Poprawka  

sen. B. Pęka 

138)  w art. 372 w ust. 2 po użytym trzykrotnie wyrazie „postępowaniu” 

dodaje się wyraz „układowym”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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139)  w art. 375 w pkt 1 i 2 po wyrazie „postępowania” dodaje się wyraz 

„układowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

140)  w art. 378 wyrazy „w przepisach prawa bankowego” zastępuje się 

wyrazami „odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 17, 19 i 20 ustawy z 

dnia 29 sierpnia  1997 r. – Prawo bankowe”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 141 i 248 należy głosować łącznie. 

 

141)  w art. 382: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „zamieszkałych lub mających” zastępuje się 

wyrazami „mających miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego 

pobytu albo”, 

b) w ust. 3 wyrazy „zamieszkały lub mający” zastępuje się wyrazami 

„mający miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo” oraz 

po wyrazie „zamieszkania” dodaje się wyrazy „, miejsce zwykłego 

pobytu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

142)  w art. 387 w ust. 1 wyrazy „uprawnionego, prawa” zastępuje się 

wyrazami „uprawnionego oraz prawa”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

143)  w art. 397 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. Nr 37, 

poz. 282, z 2006 r. Nr 73, poz. 501 oraz z 2012 r. poz. 1529)” dodaje 

się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 44 ustęp szósty otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 

albo ogłoszenia upadłości trasata, bez względu, czy weksel 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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przyjął, czy nie, zarówno jak w przypadku otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości wystawcy wekslu, 

co do którego istnieje zakaz przedstawienia do przyjęcia, 

posiadacz wekslu może wykonywać zwrotne poszukiwanie już na 

podstawie orzeczenia, którem otwarto postępowanie 

restrukturyzacyjne albo którem ogłoszono upadłość.”;”; 

144)  w art. 398 w pkt 3, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w przypadku: 

a) ustanowienia zarządcy przymusowego w postępowaniu 

w przedmiocie ogłoszenia upadłości – z chwilą ustalenia 

osoby pełniącej funkcję zarządcy przymusowego, 

b) ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego 

postępowania upadłościowego, z wyjątkiem określonym 

w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i …) – z 

chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka, 

c) ustanowienia zarządcy tymczasowego w postępowaniu 

o otwarcie postępowania sanacyjnego – z chwilą 

ustalenia osoby pełniącej funkcję zarządcy 

tymczasowego,  

d) ustanowienia zarządcy w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym – z chwilą ustalenia osoby 

pełniącej funkcję zarządcy.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

145)  w art. 400 w pkt 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca 

nieruchomość nie obciąża nieruchomości utworzonych przez 

podział, które wydzielono w wyniku zadośćuczynienia roszczeniu 

ujawnionemu w księdze wieczystej przed powstaniem hipoteki.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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146)  w art. 401 w pkt 2: 

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy „likwidator lub syndyk” zastępuje się 

wyrazami „odpowiednio likwidator lub syndyk masy upadłości”, 

b)  w lit. b, w ust. 3 wyrazy „syndyka pracodawcy” zastępuje się 

wyrazami „syndyka masy upadłości”, 

c) w lit. c, w ust. 6 po wyrazie „syndyk” dodaje się wyrazy „masy 

upadłości”, 

d) w lit. d, w ust. 7 wyrazy „syndyk pracodawcy” zastępuje się 

wyrazami „syndyk masy upadłości”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

147)  w art. 403, w § 8 i 9 wyrazy „ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks” zastępuje się wyrazem „Kodeksu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 148, 149, 215 i 265 należy głosować łącznie. 

 

148)  w art. 404 w pkt 5 w lit. b, w pkt 2 w lit. c wyraz „ukończeniu” 

zastępuje się wyrazem „zakończeniu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

149)  w art. 405 w pkt 3 w lit. b, w pkt 2 w lit. c wyraz „ukończeniu” 

zastępuje się wyrazem „zakończeniu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 150, 166 i 253 należy głosować łącznie. 

 

150)  w art. 407 w pkt 5, w pkt 1 wyrazy „w przedmiocie zatwierdzenia 

układu w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego” zastępuje 

się wyrazami „o zatwierdzenie układu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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151)  w art. 408 w pkt 8, w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Informacje otrzymane przez Fundusz w ramach współpracy 

od podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie mogą być 

udostępniane innym osobom, z wyjątkiem syndyka albo zarządcy 

w prowadzonym wobec podmiotu objętego systemem 

gwarantowania postępowaniu upadłościowym albo układowym.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

152)  w art. 411, w pkt 3 wyraz „i” zastępuje się wyrazem „albo”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

153)  w art. 412 w pkt 3, w pkt 5 wyrazy „tych postępowań” zastępuje się 

wyrazami „postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

154)  w art. 412 w pkt 5: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

 „w art. 55:”, 

b) zmianę brzmienia pkt 1 umieszcza się w lit. a z poleceniem 

nowelizacyjnym w brzmieniu: 

 „pkt 1 otrzymuje brzmienie:”, 

c) zmianę brzmienia pkt 2 umieszcza się w lit. b z poleceniem 

nowelizacyjnym w brzmieniu: 

 „pkt 2 otrzymuje brzmienie:”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

155)  w art. 413 w pkt 1: 

a) w lit. a, w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

nastąpiło bez jego winy;”, 

b) w lit. b, w § 1a skreśla się wyrazy „lub wniosku o otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 9 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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kwietnia 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne albo niezatwierdzenie 

układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,”; 

 

 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 156, 157 i 165 należy głosować łącznie. 

 

156)  w art. 413 w pkt 1 w lit. b, w § 1a skreśla się wyrazy „w całości”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

157)  w art. 417 w pkt 4 w lit. b, w § 4 skreśla się wyrazy „w całości”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

158)  w art. 417 w pkt 5, w art. 299
1
 po wyrazach „stosuje się” dodaje się 

wyraz „odpowiednio”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

159)  w art. 418 w pkt 3 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 

6b” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b i 

dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) uchyla się ust. 3a,”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

160)  w art. 420: 

a) w pkt 2, w art. 7 w ust. 1, 

b) w pkt 3, w ust. 1 i 2 

– wyrazy „art. 238–241” zastępuje się wyrazami „art. 238, art. 240, art. 

241”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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161)  w art. 424 w pkt 3, w ust. 1a „, o których mowa w art. 5,” zastępuje się 

wyrazami „prowadzących działalność gospodarczą”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

162)  w art. 424 w pkt 8 w lit. d, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do majątku, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się 

składników niewchodzących w skład masy upadłości.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

163)  w art. 424 w pkt 8 w lit. d, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne 

dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z 

bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na 

zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek 

powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten 

utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery 

miesiące.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

164)  w art. 424 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd 

upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem 

upadłościowym jest sąd okręgowy – sąd gospodarczy.”;”. 

Poprawka 

mniejszości 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU,  

sen. A. 

Matusiewicza 

165)  w art. 424: 

a) w pkt 14 w lit. b w tiret drugim, w pkt 8, 

b) w pkt 15 w lit. d, w ust. 5 

– skreśla się wyrazy „w całości”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

166)  w art. 424 w pkt 15 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „w przedmiocie 

zatwierdzenia” zastępuje się wyrazami „o zatwierdzenie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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167)  w art. 424: 

a) w pkt 16 w lit. a, w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko dłużnika, jego 

nazwę albo firmę oraz numer PESEL lub numer KRS” zastępuje się 

wyrazami „„imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer 

PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz wyrazy 

„osobowa lub” zastępuje się wyrazem „osobowa,”, 

b) w pkt 33 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „imię i nazwisko 

dłużnika (upadłego), jego nazwę, miejsce zamieszkania albo 

siedzibę, adres oraz numer PESEL lub numer KRS” zastępuje się 

wyrazami „imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę, 

miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”, 

c) w pkt 143 w lit. a, w pkt 1 wyrazy „lub numer KRS” zastępuje się 

wyrazami „albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”, 

d) w pkt 144, w art. 245 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „imię i nazwisko 

wierzyciela, jego nazwę albo firmę i odpowiednio jego miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL lub numer 

KRS” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko wierzyciela albo jego 

nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer 

PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”, 

e) w pkt 206, w art. 380: 

– w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz „lub” zastępuje się wyrazem 

„albo”, 

– w ust. 2 wyrazy „lub zwykłego” zastępuje się wyrazem „, 

zwykłego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

168)  w art. 424: 

a) w pkt 17, w art. 22a, 

b) w pkt 26 w lit. b, w ust. 1c, 

c) w pkt 97, w art. 162 w ust. 3, 

d) w pkt 199, w art. 370c w ust. 4, 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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e) w pkt 209 w lit. d, w ust. 6 

– wyraz „czwartym” zastępuje się wyrazem „trzecim”; 

 

 

169)  w art. 424: 

a) w pkt 18: 

– w lit. a w tiret pierwszym, we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyrazy „powinien dołączyć” zastępuje się wyrazem „dołącza”, 

– w lit. c, w ust. 3 wyrazy „powinien podać przyczyny ich 

niedołączenia oraz je uprawdopodobnić” zastępuje się wyrazami 

„podaje przyczyny ich niedołączenia i uprawdopodabnia je”, 

b) w pkt 19, w art. 24 wyrazy „powinien we wniosku 

uprawdopodobnić” zastępuje się wyrazami „we wniosku 

uprawdopodabnia on”, 

c) w pkt 152 w lit. a, w ust. 1 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazem 

„musi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

170)  w art. 424 w pkt 18 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 7 wyrazy „i zastawów 

skarbowych” zastępuje się wyrazami „, zastawów skarbowych i hipotek 

morskich”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

171)  w art. 424: 

a) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

„Art. 30a. W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, z 

wyjątkiem określonym w art. 56b ust. 1.”;”, 

b) w pkt 24: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

 „art. 36 otrzymuje brzmienie:”, 

– skreśla się art. 35; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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172)  w art. 424 w pkt 29, w ust. 4 skreśla się wyraz „ustawy”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

173)  w art. 424 w pkt 38: 

a) w art. 56a w ust. 2 wyraz „zbycie” zastępuje się wyrazem 

„sprzedaż”, 

b) w art. 56f w ust. 1 wyraz „nabycia” zastępuje się wyrazem 

„sprzedaży” oraz po wyrazie „wpłaty” dodaje się wyraz „pełnej”;  

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

174)  w art. 424 w pkt 38, w art. 56e w ust. 1 po wyrazach „trzydziestu dni” 

dodaje się wyrazy „od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

175)  w art. 424: 

a) w pkt 38, w art. 56g w ust. 3, 

b) w pkt 97, w art. 166 w ust. 4 

– skreśla się wyraz „upadłościowy”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

176)  w art. 424 w pkt 38, w art. 56h wyrazy „Przepis art. 56e” zastępuje się 

wyrazami „Przepisy art. 56a–56g”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

177)  w art. 424 w pkt 53 po wyrazach „tymi systemami” dodaje się wyrazy 

„nie wstrzymuje możliwości wykorzystania”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

178)  w art. 424 w pkt 58, art. 85a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85a. Ogłoszenie upadłości dłużnika nie narusza 

uprawnień wynikających z zamieszczonej w umowie klauzuli 

kompensacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, jeżeli umowa 

została zawarta: 

1) przed dniem ogłoszenia upadłości; 

2) w dniu ogłoszenia upadłości, ale przed wydaniem 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

3) w dniu ogłoszenia upadłości, ale po wydaniu postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości, jeżeli przyjmujący zabezpieczenie 

może potwierdzić, że nie wiedział i nie mógł wiedzieć o 

ogłoszeniu upadłości.”; 

179)  w art. 424 w pkt 69 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „osobą wspólnie z nim 

prowadzącą” zastępuje się wyrazami „prowadzącą z nim wspólnie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

180)  w art. 424 w pkt 71, w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „lub osoby 

wykonującej czynności” zastępuje się wyrazami „, pracownika 

upadłego wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem 

lub osoby świadczącej usługi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

181)  w art. 424 w pkt 77 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „świadczoną a wartością 

rynkową z dnia zawarcia umowy” zastępuje się wyrazami „rynkową 

świadczenia dłużnika z dnia zawarcia umowy, a wartością świadczenia 

otrzymanego przez dłużnika”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

182)  w art. 424 w pkt 77 w lit. a, w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w 

brzmieniu: 

„Na postanowienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, przysługuje zażalenie.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

183)  w art. 424: 

a) w pkt 77 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „stanowi tytuł egzekucyjny 

wykonalny bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności” 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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zastępuje się wyrazami „ma moc tytułu wykonawczego”, 

b) w pkt 194, w ust. 2 wyrazy „stanowi tytuł egzekucyjny wykonalny 

bez nadawania mu klauzuli wykonalności” zastępuje się wyrazami 

„ma moc tytułu wykonawczego”; 

184)  w art. 424: 

a) w pkt 82 w lit. c, w ust. 3 wyrazy „odpowiedzialności za 

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela” 

zastępuje się wyrazami „odszkodowania za wywołanie choroby, 

niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci”, 

b) w pkt 139, w art. 230 w ust. 2 po wyrazach „upadłości renty” dodaje 

się wyrazy „z tytułu odszkodowania”, 

c) w pkt 181 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 po wyrazach „oraz 

renty” dodaje się wyrazy „z tytułu odszkodowania”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

185)  w art. 424: 

a) w pkt 89 w lit. a, w ust. 1 wyraz „zgody” zastępuje się wyrazem 

„zezwolenia” oraz wyraz „niego” zastępuje się wyrazem „syndyka”, 

b) w pkt 119 w lit. c: 

– w ust. 3 wyraz „Zgoda” zastępuje się wyrazem „Zezwolenie” oraz 

wyraz „wymagana” zastępuje się wyrazem „wymagane”, 

– w ust. 4 wyraz „zgody” zastępuje się wyrazem „zezwolenia”, 

c) w pkt 164, w ust. 1 wyraz „zgody” zastępuje się wyrazem 

„zezwolenia”, 

d) w pkt 166 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „wyrazić zgodę” zastępuje się 

wyrazem „zezwolić”, 

e) w pkt 181 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „zgody rady 

wierzycieli albo nadzorcy sądowego lub dokonanych za ich zgodą” 

zastępuje się wyrazami „zezwolenia rady wierzycieli albo zgody 

nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady 

wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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186)  w art. 424 w pkt 94 w lit. c, w ust. 5 skreśla się wyraz „osobę” oraz 

skreśla się wyraz „osoby”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

187)  w art. 424 w pkt 94 w lit. c, w ust. 5 wyraz „KRS” zastępuje się 

wyrazami „w Krajowym Rejestrze Sądowym”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

188)  w art. 424 w pkt 95: 

a) w lit. a w tiret drugim: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

 „pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:”, 

– dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, 

małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, 

powinowatym upadłego lub jego wierzyciela w tej 

samej linii czy stopniu, osobą pozostającą z nim w 

stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby 

albo osobą pozostającą z upadłym w faktycznym 

związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo 

domowe;”, 

b) w lit. b, w ust. 2 wyrazy „wspólnie z nim zamieszkująca i 

gospodarująca” zastępuje się wyrazami „prowadząca z nim wspólnie 

gospodarstwo domowe”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

189)  w art. 424 w pkt 95 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 3 i 4 wyrazy „w 

wysokości wyższej niż 5% w kapitale zakładowym” zastępuje się 

wyrazami „albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału 

zakładowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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190)  w art. 424 w pkt 95 w lit. b, w ust. 2 wyrazy „pełni lub pełniła” 

zastępuje się wyrazami „syndyk pełni albo pełnił”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

191)  w art. 424 w pkt 97, w art. 166: 

a) w ust. 5 po wyrazach „W postanowieniu” dodaje się wyrazy „o 

przyznaniu wynagrodzenia ostatecznego” oraz skreśla się zdanie 

trzecie, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Prawomocne postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia 

ostatecznego stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko syndykowi 

oraz upadłemu.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

192)  w art. 424 w pkt 97, w art. 167 w ust. 1 po wyrazie „zachowuje” dodaje 

się wyraz „on”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

193)  w art. 424 w pkt 97, w art. 167 w ust. 2 wyrazy „których mowa w art. 

162” zastępuje się wyrazami „której mowa w art. 162 ust. 2 pkt 1, oraz 

ich nakładem pracy”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

194)  w art. 424 w pkt 99 w lit. a, dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 

5, a dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 3;   

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

195)  w art. 424 w pkt 100, w art. 169 w ust. 4 wyrazy „odrębnych ustaw” 

zastępuje się wyrazami „przepisów regulujących wykonywanie 

działalności wymagających koncesji, licencji albo zezwolenia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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196)  w art. 424 w pkt 100, w art. 170 skreśla się ust. 3; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

197)  w art. 424 w pkt 100, w art. 170: 

a) w ust. 5 wyrazy „odwołuje syndyka” zastępuje się wyrazami 

„stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka”, 

b) w ust. 7  po wyrazach „odwołaniu syndyka” dodaje się wyrazy „lub 

stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

198)  w art. 424 w pkt 100, w art. 170 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Sąd zmienia syndyka w przypadku cofnięcia albo 

zawieszenia syndykowi praw wynikających z licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego, a jeżeli syndykiem jest spółka – w 

przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z 

licencji doradcy restrukturyzacyjnego wspólnikom ponoszącym za 

zobowiązania spółki odpowiedzialność bez ograniczenia całym 

swoim majątkiem albo członkom zarządu reprezentującym taką 

spółkę.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

199)  w art. 424 w pkt 108, w ust. 1 wyraz „przepis” zastępuje się wyrazem 

„przepisy”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

200)  w art. 424 w pkt 112, w ust. 2 wyraz „według” zastępuje się wyrazami 

„na podstawie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

201)  w art. 424: 

a) w pkt 115, w art. 201 w ust. 2, 

b) w pkt 141, w art. 232 w ust. 1, 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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c) w pkt 159, w art. 266c w ust. 3 

– skreśla się wyraz „ogólnej”; 

 

 

202)  w art. 424 w pkt 122, w art. 209 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku 

posiedzenia rady wierzycieli, o którym mowa w art. 208 ust. 2.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

203)  w art. 424 w pkt 122, w art. 210: 

a) w ust. 2 po wyrazie „wierzycieli” dodaje się wyrazy „w Rejestrze”, 

b) w ust. 4 wyrazy „w Rejestrze może uchylić uchwałę rady 

wierzycieli, jeżeli uchwała jest” zastępuje się wyrazami „uchwały 

rady wierzycieli w Rejestrze może uchylić tę uchwałę, jeżeli jest 

ona”, 

c) w ust. 5 po wyrazie „dnia” dodaje się wyraz „jej”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

204)  w art. 424: 

a) w pkt 125 skreśla się lit. c, 

b) w pkt 126: 

– w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 216a” dodaje się 

wyrazy „i art. 216b”, 

– dodaje się art. 216b w brzmieniu: 

„Art. 216b. Organy postępowań upadłościowych obowiązane 

są do wzajemnej współpracy.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

205)  w art. 424 w pkt 126, w art. 216a w ust. 1 skreśla się wyrazy „w jednym 

z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla 

systemów teleinformatycznych”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

206)  w art. 424: 

a) w pkt 130 w lit. c, w ust. 3 wyraz „drugie,” zastępuje się wyrazami 

„drugie oraz ust.”, 

b) w pkt 165 w lit. b, w ust. 1b wyrazy „majątku lub” zastępuje się 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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wyrazem „majątku,”, 

c) w pkt 203, w ust. 2 wyrazy „prawną lub spółką” zastępuje się 

wyrazami „prawną albo spółką”; 

207)  w art. 424 w pkt 131, w art. 220 w ust. 1 wyraz „dłużnikowi” zastępuje 

się wyrazem „upadłemu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

208)  w art. 424 w pkt 131, w art. 220 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje 

brzmienie: 

„Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, 

doręcza się w drodze doręczenia elektronicznego, jeżeli pismo 

zostało wniesione za pośrednictwem Rejestru albo wybrano 

doręczanie elektroniczne za pośrednictwem Rejestru.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

209)  w art. 424 w pkt 135, w art. 224: 

a) w ust. 1–4 wyraz „odwoławczego” zastępuje się wyrazem 

„zaskarżenia”, 

b) w ust. 4 wyraz „odwoławczy” zastępuje się wyrazem „zaskarżenia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

210)  w art. 424 w pkt 137, w art. 228 w ust. 1 skreśla się wyrazy „sporządzać 

i”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

211)  w art. 424 po pkt 141 dodaje się pkt 141a w brzmieniu: 

„141a) w art. 238 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje 

się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do wierzytelności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego przepisy dotyczące wierzytelności Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych stosuje się odpowiednio.”;”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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212)  w art. 424 w pkt 144, art. 244 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 244. Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności 

i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie 

sporządza listę wierzytelności. Listę wierzytelności sporządza się 

nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do 

zgłaszania wierzytelności.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

213)  w art. 424: 

a) w pkt 144 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 241–245” 

zastępuje się wyrazami „art. 241–243”, 

b) po pkt 144 dodaje się pkt 144a z poleceniem nowelizacyjnym w 

brzmieniu: „art. 244 i art. 245 otrzymują brzmienie:” oraz art. 244 i 

art. 245 przenosi się z pkt 144 do pkt 144a; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

214)  w art. 424 w pkt 145, w art. 245a w ust. 3 wyrazy „odrębne przepisy 

wymagają” zastępuje się wyrazami „rozliczenie należności 

publicznoprawnych wymaga”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

215)  w art. 424 w pkt 148, w art. 252 w ust. 2 wyraz „ukończenia” zastępuje 

się wyrazem „zakończenia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

216)  w art. 424: 

a) w pkt 150, w ust. 1 po wyrazie „się” dodaje się wyrazy „sędziemu-

komisarzowi”, 

b) w pkt 188, w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „składa” dodaje 

się wyrazy „sędziemu-komisarzowi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

217)  w art. 424 w pkt 151, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, o 

którym mowa w art. 255 ust. 2, wierzyciel może złożyć do 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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sędziego-komisarza sprzeciw co do: 

1) uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela 

umieszczonego na liście wierzytelności; 

2) odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, 

któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.”; 

218)  w art. 424: 

a) w pkt 159, w art. 266a w ust. 3 po użytym dwukrotnie wyrazie 

„likwidacji” dodaje się wyrazy „masy upadłości”, 

b) w pkt 162, w ust. 2 po użytym dwukrotnie wyrazie „likwidacji” 

dodaje się wyrazy „masy upadłości”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

219)  w art. 424 w pkt 166 w lit. b, w ust. 3 skreśla się wyrazy „określony w 

decyzji”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

220)  w art. 424 po pkt 173 dodaje się pkt 173a w brzmieniu: 

„173a)  w art. 324 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli rada wierzycieli udzieliła zezwolenia, o którym 

mowa w art. 206 ust. 1 pkt 3, spółka z udziałem ponad połowy 

pracowników upadłego będącego spółką handlową z udziałem 

Skarbu Państwa ma pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa 

upadłego albo jego zorganizowanej części nadającej się do 

prowadzenia działalności gospodarczej.”;”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

221)  w art. 424 w pkt 176, w art. 330a w ust. 1 wyrazy „rzeczy ruchome” 

zastępuje się wyrazem „ruchomości”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

222)  w art. 424 w pkt 181 w lit. a w tiret pierwszym: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „przypadające za trzy ostatnie lata przed 

ogłoszeniem upadłości”, 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „, oraz pozostałe należności z tytułu 

składek na ubezpieczenie społeczne”; 

223)  w art. 424 w pkt 181 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 skreśla się 

wyrazy „, w tym część podatku odpowiadająca kwocie podatku 

naliczonego z tytułu korekty podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

224)  w art. 424 w pkt 184, w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego 

przedmiotu zaspokojeniu podlegają zarówno wierzytelności 

zabezpieczone hipoteką, jak i wygasające na podstawie art. 313 

ust. 2 prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, o pierwszeństwie 

rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki wpisu hipoteki, prawa 

lub roszczenia do księgi wieczystej.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

225)  w art. 424 w pkt 191, w art. 360 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 2 

w zdaniu pierwszym po wyrazie „depozytu” dodaje się wyraz 

„sądowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

226)  w art. 424 skreśla się pkt 192; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

227)  w art. 424 w pkt 195, w art. 365 w ust. 3 wyrazy „oraz osobową spółką 

handlową” zastępuje się wyrazami „albo spółką osobową”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

228)  w art. 424 w pkt 195, w art. 365 w ust. 4 po wyrazie „przepisów” 

dodaje się wyrazy „Kodeksu postępowania cywilnego” oraz wyraz 

„należności” zastępuje się wyrazem „opłat”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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229)  w art. 424 w pkt 199, w art. 370e w ust. 2: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „jeżeli” dodaje się 

wyraz „upadły”, 

b) w pkt 1 skreśla się wyraz „upadły”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

230)  w art. 424 w pkt 202 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 2 wyraz 

„handlowych” zastępuje się wyrazem „rachunkowych” oraz wyraz 

„zobowiązana” zastępuje się wyrazem „obowiązana”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

231)  w art. 424 w pkt 204 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyraz 

„Przewodniczącego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 232 i 259 należy głosować łącznie. 

 

232)  w art. 424 w pkt 206, w art. 380 w ust. 4 skreśla się wyrazy „na 

podstawie odrębnych przepisów”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

233)  w art. 424 w pkt 206, w art. 382 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli 

dłużnik w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi działalność 

gospodarczą albo ma miejsce zamieszkania, siedzibę albo 

majątek.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

234)  w art. 424: 

a) w pkt 206 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 379–382” 

zastępuje się wyrazami „art. 379–381”, 

b) po pkt 206 dodaje się pkt 206a z poleceniem nowelizacyjnym w 

brzmieniu:  „art. 382 otrzymuje brzmienie:” oraz art. 382 przenosi 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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się z pkt 206 do pkt 206a; 

235)  w art. 424: 

a) w pkt 209 w lit. b, w pkt 3, 

b) w pkt 229, w art. 407, 

c) w pkt 230, w art. 410a w ust. 2 

– skreśla się wyrazy „położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

236)  w art. 424 w pkt 209 w lit. c, w ust. 4 skreśla się użyty po raz drugi 

wyraz „innych”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

237)  w art. 424: 

a) w pkt 211, w art. 389 w pkt 2 użyty dwukrotnie wyraz „upadłego” 

zastępuje się wyrazem „dłużnika”, 

b) w pkt 212, w ust. 1 w pkt 2 wyraz „upadłemu” zastępuje się 

wyrazem „dłużnikowi”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

238)  w art. 424 w pkt 215 w lit. c, w ust. 4 użyty po raz drugi wyraz 

„wskazanym” zastępuje się wyrazami „, o których mowa”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

239)  w art. 424 w pkt 223 w lit. a, w ust. 2 po wyrazie „zamieszkania” 

dodaje się wyrazy „, miejsce zwykłego pobytu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

240)  w art. 424: 

a) w pkt 223: 

– w lit. a, w ust. 2 po użytym dwukrotnie wyrazie „sąd” dodaje się 

wyraz „uznający”, 

– w lit. c: 

– – w ust. 5 po wyrazie „sąd” dodaje się wyraz „uznający”, 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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– – w ust. 6 po wyrazie „Sąd” dodaje się wyraz „uznający”, 

b) w pkt 226, w art. 404 w ust. 3 po wyrazie „sądu” dodaje się wyraz 

„uznającego”; 

241)  w art. 424 w pkt 223 w lit. b, w ust. 4 skreśla się wyrazy „orzeczenie o 

wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU 

poparta przez 

połączone komisje 

242)  w art. 424 w pkt 229, w art. 410 w pkt 2 po wyrazie „dłużnika” dodaje 

się wyrazy „, któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

243)  w art. 424 w pkt 230, w art. 410b w ust. 1 wyrazy „wierzyciele nie 

podjęli” zastępuje się wyrazami „wierzycieli nie podjęto”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

244)  w art. 424 w pkt 237, art. 425b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 425b. Postępowanie określone w niniejszym tytule 

należy  prowadzić również tak, aby – o ile racjonalne względy na 

to pozwolą – doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze 

przeniesienia na nich własności lokali.”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

245)  w art. 424 w pkt 237, w art. 425l w ust. 6 skreśla się wyrazy „i art. 99”; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

246)  w art. 424 w pkt 237, w art. 425s w ust. 1 i 3–5 po wyrazach „art. 425r” 

dodaje się wyrazy „ust. 3”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

247)  w art. 424 w pkt 237, w art. 425s w ust. 5 skreśla się wyrazy „lub 

innych środków”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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248)  w art. 424: 

a) w pkt 249: 

– w lit. a, w ust. 1 wyrazy „zamieszkałych, mających miejsce 

stałego pobytu lub mających” zastępuje się wyrazami „mających 

miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo”, 

– w lit. c, w ust. 2 wyrazy „zamieszkały, mający miejsce stałego 

pobytu lub mający” zastępuje się wyrazami „mający miejsce 

zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo” oraz po wyrazie 

„zamieszkania” dodaje się wyrazy „, miejsce zwykłego pobytu”, 

b) w pkt 250, w art. 458 w ust. 1 wyraz „stałego” zastępuje się 

wyrazem „zwykłego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

249)  w art. 424 w pkt 256, w art. 484 w ust. 2 wyrazy „art. 7 ust. 1a ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913)” 

zastępuje się wyrazami „art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o obligacjach (Dz. U. poz. 238)”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

250)  w art. 424 w pkt 258 w lit. a skreśla się oznaczenie art. 491
2
; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

251)  w art. 426 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy „jest dokonana” zastępuje się 

wyrazami „są  dokonane”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

252)  w art. 426 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2011 r. 

Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)” dodaje się wyrazy „wprowadza się 

następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1, 

dotychczasowe pkt 1 i 2 oznacza się jako lit. a i b w pkt 1 oraz dodaje 

się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 89b ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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„1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy 

dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od 

dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania 

restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo 

restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie 

likwidacji.”.”; 

253)  w art. 429 w pkt 1, w pkt 15 wyrazy „w przedmiocie zatwierdzenia” 

zastępuje się wyrazami „o zatwierdzenie”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

254)  w art. 429 skreśla się pkt 2; Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

255)  w art. 431: 

a) w pkt 1, w tytule działu 7, 

b) w pkt 3 w lit. b, w pkt 3 

– wyraz „postępowaniu” zastępuje się wyrazem „postępowaniach”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

256)  w art. 434: 

a) w pkt 1, w tiret drugim po wyrazach „(Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 

…)” dodaje się wyrazy „, zwanej dalej „Prawem upadłościowym”,”, 

b) w pkt 2, w art. 3 w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Prawa 

restrukturyzacyjnego” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … 

– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. …), zwanej dalej 

„Prawem restrukturyzacyjnym””, 

– w pkt 2 wyrazy „ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. …)” zastępuje się wyrazami 

„Prawa restrukturyzacyjnego”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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257)  w art. 434 w pkt 1, w tiret drugim i czwartym wyrazy „Porozumieniu 

Gospodarczym” zastępuje się wyrazami „Obszarze Gospodarczym”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 258 i 264 należy głosować łącznie. 

 

258)  w art. 434 w pkt 4 w lit. b, w lit. a skreśla się wyrazy „lub wystarcza 

jedynie na zaspokojenie kosztów”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

259)  w art. 434 w pkt 6, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

260)  w art. 434 w pkt 11, w art. 23a w ust. 2 wyrazy „braku wyrażenia” 

zastępuje się wyrazem „niewyrażenia”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

261)  w art. 436 w pkt 2 wyrazy „różnej liczbie i” zastępuje się wyrazem 

„różnym” oraz wyrazy „odpowiedniej liczbie i” zastępuje się wyrazem 

„odpowiednim”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

262)  w art. 436 w pkt 4, w pkt 2 wyrazy „albo nadzorcy” zastępuje się 

wyrazem  „, nadzorcy”. 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

263)  w art. 438 w pkt 2 wyrazy „art. 109 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 

109 ust. 2”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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264)  w art. 443, w pkt 2 w lit. a po wyrazach „kosztów postępowania” 

dodaje się wyrazy „lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

265)  w art. 443, w pkt 2 w lit. c wyraz „ukończeniu” zastępuje się wyrazem 

„zakończeniu”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

266)  w art. 451 w ust. 3 wyrazy „dokumenty można” zastępuje się wyrazami 

„dokumenty składa się albo można”; 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 

267)  w art. 452 w pkt 3 po wyrazach „pkt 137” dodaje się wyrazy „w 

zakresie dotyczącym art. 227”. 

Poprawka 

KBFP, KGN, 

KPCPP, KU  

poparta przez 

połączone komisje 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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