
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 22 listopada 2018 r. Druk nr 1015 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 22 listopada 2018 r. nad ustawą  

o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-20 oraz 22-25. 

 

 

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

Człowieka, Praworządności i Petycji wycofała swój wniosek (pkt 21 zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

   (-) Robert Mamątow 

 

nafouki
Data publikacji



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

do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

 

1)  w art. 11 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „, chyba że ustawa stanowi 

inaczej”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 11 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

„wierzycieli” dodaje się wyrazy „albo prawomocnie umorzono 

zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3, 22 i 25 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 16 w pkt 2: 

a) w lit. a, w ust. 3 skreśla się wyrazy „a także sporządzonych do dnia 

30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 

ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy,”, 

b) w lit. b, w ust. 3b skreśla się wyrazy „a także sporządzone do dnia 30 

września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1, 

1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy,”, 

c) w lit. d, w ust. 7a skreśla się wyrazy „a także sporządzonych do dnia 

30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 

ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy,”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 8 i 15 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 16 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3a wyrazy „albo podpisem zaufanym” 

zastępuje się wyrazami „, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 18 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 19 w pkt 14 w lit. e, w ust. 1d we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyraz „spisu” zastępuje się wyrazem „spisów”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

6)  w art. 19 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) uchyla się art. 156
1
;”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 19 w pkt 19 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zastępca syndyka, jeżeli został ustanowiony, składa 

syndykowi sprawozdanie w zakresie swoich czynności, 

obejmujące elementy wskazane w ust. 1, w terminach 

wyznaczonych przez syndyka. Syndyk składa to 

sprawozdanie wraz ze swoim sprawozdaniem sędziemu-

komisarzowi.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 19 w pkt 25 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „albo podpisem zaufanym” 

zastępuje się wyrazami „, podpisem zaufanym, podpisem osobistym”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 16 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 19 w pkt 25 w lit. b, w ust. 1e wyraz „złożenia” zastępuje się 

wyrazem „wniesienia”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 17 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 19 w pkt 26, w art. 216aa w ust. 3 wyrazy „numer, rodzaj i 

oznaczenie organu wydającego dokument tożsamości” zastępuje się 

wyrazami „rodzaj i numer dokumentu tożsamości i oznaczenie organu, 

który go wydał”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 19: 

a) w pkt 50, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli 

obwieszcza się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia 

planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Postanowienie 

sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 

postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oraz 

informację o prawomocności postanowienia sądu o ustaleniu 

planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.”, 

b) po pkt 50 dodaje się pkt 50a w brzmieniu: 

„50a) w art. 370b dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie 

rozpoznania skargi kasacyjnej obwieszcza się.”;”, 

c) w pkt 60, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, postanowienie Sądu 

Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej”, 

d) po pkt 60 dodaje się pkt 60a w brzmieniu: 

„60a) w art. 491
17

 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie 

rozpoznania skargi kasacyjnej obwieszcza się.”;”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 19 w pkt 58 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 

lit. c i d w brzmieniu: 

„c) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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„1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;”, 

d) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, 

przepisów ust. 4 pkt 1a, 2 i 4–8 nie stosuje się.”;”; 

13)  w art. 24 w pkt 15 w lit. a, w pkt 1 wyrazy „przedsiębiorcą, jego” 

zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcą,”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 24 w pkt 16 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „omyłek na” zastępuje się 

wyrazami „omyłek w” oraz wyraz „listy” zastępuje się wyrazem 

„spisu”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 24 w pkt 29, w art. 196a w ust. 2 wyrazy „albo podpisem 

zaufanym” zastępuje się wyrazami „, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 24 w pkt 29, w art. 196a w ust. 6 wyraz „złożenia” zastępuje się 

wyrazem „wniesienia”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 24 w pkt 29, w art. 196b w ust. 3 wyrazy „numer, rodzaj i 

oznaczenie organu wydającego dokument tożsamości” zastępuje się 

wyrazami „rodzaj i numer dokumentu tożsamości i oznaczenie organu, 

który go wydał”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 24 w pkt 44, w art. 275 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia  

wyraz „spisu” zastępuje się wyrazem „spisów”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Poprawki nr 19 i 24 należy głosować łącznie. 

 

19)  w art. 25: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) uchyla się art. 24;”, 

b) w pkt 13 w lit. b, w pkt 5 skreśla się wyrazy „, art. 24”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawki nr 21. 

 

20)  w art. 26 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 158 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Minister Sprawiedliwości tworzy system teleinformatyczny, 

obsługujący postępowania egzekucyjne i zabezpieczające 

prowadzone przez komorników, w którym jest prowadzona i 

przechowywana dokumentacja, o której mowa w art. 155 ust. 1 i 

art. 156, oraz są prowadzone konta, za pomocą których można 

wnosić pisma, jak również wykonuje zadania polegające na 

projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i 

udostępnianiu tego systemu, zabezpieczaniu danych osobowych 

przetwarzanych w tym systemie oraz zapewnieniu możliwości 

wymiany danych między użytkownikami systemu, 

a w szczególności:”;”; 

Poprawka 

sen. R. Mamątowa 

poparta przez 

komisję 

21)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 26 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 158 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 
KPCPP 
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„Minister Sprawiedliwości tworzy system teleinformatyczny, obsługujący 

postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komorników, w którym 

jest prowadzona i przechowywana dokumentacja, o której mowa w art. 

155 ust. 1 i art. 156, oraz są prowadzone konta, za pomocą których 

można wnosić pisma, jak również wykonuje zadania polegające na 

projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i 

udostępnianiu tego systemu, zabezpieczaniu danych osobowych 

przetwarzanych w tym systemie oraz zapewnieniu możliwości wymiany 

danych między użytkownikami systemu, a w szczególności:”;”; 

22)  w art. 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2–4 w brzmieniu: 

„2. Przepis art. 19e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 16, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do 

sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. dokumentów, o których 

mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

innych niż wymienione w art. 19e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 16, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Przepis art. 19e ust. 3b ustawy zmienianej w art. 16, stosuje się 

również do sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. dokumentów, o 

których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 ustawy zmienianej w art. 

15, innych niż wymienione w art. 19e ust. 3b ustawy zmienianej w art. 

16. 

4. Przepis art. 19e ust. 7a ustawy zmienianej w art. 16, stosuje się 

również do sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. dokumentów, o 

których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 ustawy zmienianej w art. 

15, innych niż wymienione w art. 19e ust. 7a ustawy zmienianej w art. 

16.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Likwiduje się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i 

Upadłości.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 36 w pkt 1 wyrazy „art. 25 pkt 10 i” zastępuje się wyrazami „art. Poprawka 

KPCPP 
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25 pkt 7 i 10 oraz”; poparta przez 

komisję 

25)  w art. 36: 

a) w pkt 1 wyrazy „art. 33” zastępuje się wyrazami „art. 33 ust. 1, 2 i 

4”, 

b) w pkt 4 po wyrazach „ust. 7b” dodaje się wyrazy „oraz art. 33 ust. 

3”. 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


