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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 

(druk nr 292) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze ma na celu dostosowanie 

systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt 

P 11/10), stwierdzającego niekonstytucyjność normy wywodzonej z art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego 

i naprawczego stanowi, że w stosunku do dłużnika nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od 

kosztów sądowych. Trybunał orzekł, że przepis ten w zakresie w jakim dotyczy dłużników 

będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 

w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, 

w uzasadnieniu Trybunał wskazał, że ze względu na ograniczony podmiotowo charakter 

wyroku (zdeterminowany zakresem pytania prawnego skierowanego do TK) nie została 

usunięta niekonstytucyjność tego przepisu w zakresie odnoszącym się do pozostałych 

podmiotów będących dłużnikami.  

Ustawa zakłada uchylenie art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego (art. 1 

pkt 1) oraz – jako konsekwencję tej zmiany – nadanie nowego brzmienia art. 4912 ust. 1 (art. 

1 pkt 2). Oznacza to, że do dłużnika znajdą zastosowanie zasady ogólne wynikające z ustawy 

z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dłużnicy zyskają dzięki 

temu legitymację do występowania o zwolnienie od kosztów sądowych.  

Rozstrzygnięcie wydane w sprawie P 11/10 nie doprowadziło do derogacji art. 32 ust. 1 

Prawa upadłościowego i naprawczego. Zatem uchylenie tego przepisu – a w konsekwencji 
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przyjęcie, iż w zakresie dotyczącym zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych stosuje się 

zasady ogólne z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dostosuje system 

prawa do wskazań zawartych w wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. Odnosi się to nie 

tylko do zapewnienia prawa do sądu spółkom z o.o., ale także innym podmiotom, które mogą 

składać wnioski o ogłoszenie upadłości. 

Opiniowana ustawa jest tożsama z przekazanym do Sejmu senackim projektem ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, uchwalonym na 24. pos. Senatu w dniu 

20 grudnia 2012 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. 

w oparciu o przedłożenie Komisji Ustawodawczej. Projekt stanowił przedmiot prac tej 

komisji także w pierwszym czytaniu, po zakończeniu którego komisja wprowadziła dwie 

poprawki. Pierwsza poprawka uwzględniała niezbędną korektę odesłania w art. 4912 Prawa 

upadłościowego i naprawczego. Druga poprawka skreślała zbędny przepis przejściowy. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie wniesiono poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu przedłożenia, wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Komisję.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 

 


