
   
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy - Prawo 
restrukturyzacyjne (druk nr 2824) 
 

Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3275 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 8 kwietnia 2015 r.  

 

wnosi:  

 
Wysoki Sejm raczy następujące poprawki 

 
 

1) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. Celem postępowań uregulowanych ustawą jest uniknięcie ogłoszenia 
upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze 
zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania 
sanacyjnego – również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy 
zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i jeśli racjonalne względy na to 
pozwolą, zachowaniu dotychczasowych miejsc pracy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

2) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego 
postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli lub osób trzecich.”; 
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– KP PiS 
– odrzucić  

 

3) w art. 14 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. 
Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.”; 

– KP PO 
– odrzucić  

Uwaga: poprawki nr 3, 21, 26 i 32 należy głosować łącznie. 
 

4) w art. 25 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej 
czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składają do akt postępowania 
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Koszty 
ubezpieczenia nie stanowią kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.”;  

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 4, 11 i 29 należy głosować łącznie. 
 

5) w art. 46 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo prawomocnego 
umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie nadzorcy sądowego 
ustala się w wysokości 40% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42. 
Wynagrodzenie, w części przewyższającej pobrane zaliczki, wypłaca się na 
podstawie rachunku wystawionego przez nadzorcę sądowego niezwłocznie po 
uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia. 

2. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wynagrodzenie nadzorcy 
sądowego ustala się w kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia obliczonego 
zgodnie z art. 42.”; 

– KP PO 
–  przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 5–7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 27, 30, 31, 34 i 36 można głosować 
łącznie. 

 
6) w art. 89 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność 
sporną. W takim przypadku sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu 
wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 



7) w art. 136 w ust. 1 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie: 

„Wynagrodzenie to nie może przekraczać 3% miesięcznego przeciętnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 55 ust. 3, za jeden dzień posiedzenia.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

8) w art. 144 ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Do małego przedsiębiorcy przepisów ust. 1–7 nie stosuje się.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

 
9) w art. 146 w ust. 3 skreślić zdanie drugie; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

10) w art. 169 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Do nadzorcy wykonania układu przepisy o nadzorcy układu, z wyjątkiem przepisów 
o konieczności zawarcia umowy, stosuje się odpowiednio. Przepisy art. 28–30 stosuje 
się odpowiednio.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

11) w art. 216 pkt 15 nadać brzmienie: 

„15) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu;”; 

– KP PO 
– przyjąć  

 

12) w art. 220 w ust. 1 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 
„Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

13) w art. 235 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Postanowienie o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy jest 
skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Na postanowienie zażalenie 
przysługuje wyłącznie dłużnikowi.”; 

– KP PO 
– przyjąć 



 

14) w art. 246 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest dłużnik, zastrzega, że poszczególne 

umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje finansowe, 
pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów finansowych ze 
zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz 
że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie umów szczegółowych 
zawartych w wykonaniu tej umowy, wierzytelności z tytułu poszczególnych umów 
szczegółowych zawartych w jej wykonaniu są obejmowane układem.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 14 i 28 należy głosować łącznie. 
 

15) w art. 246 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ramową, o której mowa w ust. 1,  
z zachowaniem ustalonego w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek 
rozwiązania umowy.”; 

– KP PO 
– przyjąć  

 

16) w art. 273 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, uznanie roszczenia, zrzeczenie się 
roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez 
dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

17) art. 296 nadać brzmienie: 
„Art. 296. Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy i wywołuje 

w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same 
skutki jak wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn 
niedotyczących pracownika, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje 
zarządca.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

18) w art. 326 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1. Z uwzględnieniem art. 27 ust. 2, zarządca po uprawomocnieniu się postanowienia o 

umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia odmawiającego 
zatwierdzenia układu wydaje niezwłocznie dłużnikowi jego majątek, księgi, 



korespondencję i dokumenty. W razie potrzeby sąd wydaje postanowienie nakazujące 
przymusowe odebranie majątku.  

2. Prawomocne postanowienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, stanowi tytuł 
egzekucyjny wykonalny bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

19) w art. 365 w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Przed otwarciem postępowania układowego wobec banku, sąd wysłuchuje co do 
podstaw otwarcia postępowania oraz co do osoby zarządcy:”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

20) w art. 398 dodać pkt 6 w brzmieniu: 

„6) w art. 106410 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sąd powołuje na zarządcę osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez strony 
spośród osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
21) art. 402 nadać brzmienie: 

„Art. 402. W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw 
gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 2 pkt 6 
otrzymuje brzmienie: 

„6) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;”.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

22) w art. 404: 

a) przed pkt 1 dodać nowy pkt ... w brzmieniu: 
„...) w art. 5a w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w 

brzmieniu: 

„37) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie 
restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. ...).”,”, 

b) pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1) w art. 14 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także 
umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest 



związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem 
upadłościowym;”; 

2) w art. 21 w ust. 1 w pkt 141 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 142 
w brzmieniu: 

„142) kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą 
działalnością gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z 
postępowaniem upadłościowym.”,”, 

c) w pkt 4: 

– lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie: 

„40) umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z 
postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem 
upadłościowym;”,”, 

– lit. c nadać brzmienie: 

„c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została 
ogłoszona jego upadłość albo 

2) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony 
wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu, o którym mowa w ustawie z dnia … –Prawo 
restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w 
rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i 
banków, albo”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 22–24 i 33 należy głosować łącznie. 
 

23) w art. 405: 

a) przed pkt 1 dodać nowy pkt ... w brzmieniu: 

„...) w art. 4a po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie 
restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. ...).”,”, 

b) w pkt 2 w lit. c: 
– w tiret pierwszym lit. b nadać brzmienie: 

„b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony 
wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o 
którym mowa w ustawie z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało 
wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo”, 



– w tiret drugim lit. b nadać brzmienie: 
„b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony 

wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o 
którym mowa w ustawie z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne, lub”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

24) w art. 413 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 116: 

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie wykazał, że: 
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w 

tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w 
rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 
…) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, 
o którym mowa w ustawie z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne, albo 

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia … – 
Prawo restrukturyzacyjne albo niezatwierdzenie układu w 
postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z 
dnia … – Prawo restrukturyzacyjne, nastąpiło bez jego winy;”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał i 
istniał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd 
przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, uznaje się, że niezgłoszenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 
restrukturyzacyjne albo niezatwierdzenie układu w postępowaniu o 
zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia … – Prawo 
restrukturyzacyjne, nastąpiło bez winy członka zarządu, o którym mowa w 
§ 1.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

25) art. 416 nadać brzmienie: 

„Art. 416. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 11 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich 
upadłość lub upadłość spółki, w której są wspólnikami lub”.”; 

– KP PO 



– przyjąć 
 

26) w art. 424 skreślić pkt 13; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

27) w art. 424 po pkt 46 dodać pkt 46a w brzmieniu: 

„46a) w art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie zbycia przez syndyka mienia, które podlegało wyłączeniu, osoba, do 
której prawo to należało, może żądać wydania świadczenia wzajemnego 
uzyskanego w zamian za to mienie.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

28) w art. 424 pkt 57 nadać brzmienie: 

„57) w art. 85 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wierzytelności z tytułu poszczególnych umów szczegółowych zawartych w jej 
wykonaniu są obejmowane układem zawartym w postępowaniu upadłościowym; 

2) syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ramowej, o której 
mowa w art. 98.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

29) w art. 424 w pkt 92 w lit. c w art. 156 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Syndyk niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed 
sądem lub sędzią-komisarzem, składa do akt postępowania dokument potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 
związku z pełnieniem funkcji. Koszty ubezpieczenia nie stanowią kosztów 
postępowania upadłościowego i nie podlegają zwrotowi z masy upadłości.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

30) w art. 424 w pkt 99 w lit. a w art. 168 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 rozpoznaje sędzia-komisarz po 
wysłuchaniu w miarę potrzeby i możliwości syndyka, upadłego i członków rady 
wierzycieli.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

31) w art. 424 w pkt 237 w art. 425s: 
a) ust. 1 nadać brzmienie: 



„1. W przypadku przyjęcia uchwały nabywców, o której mowa w art. 425r, 
nabywcy zobowiązani do wpłacenia dopłat wpłacają je do masy upadłości lub 
zabezpieczają ich wpłatę w zakresie przewidzianym uchwałą w terminie dwóch 
miesięcy od dnia podjęcia uchwały. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
termin może zostać przedłużony postanowieniem sędziego-komisarza.”, 

b) ust. 3–5 nadać brzmienie: 

„3. Wpłacenie lub zabezpieczenie dopłat lub innych środków w wysokości 
wystarczającej na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stwierdza 
postanowieniem sędzia-komisarz, jednocześnie wyznaczając termin 
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Treść uchwały 
nabywców, o której mowa w art. 425r, włącza się do układu, a zgromadzenie 
wierzycieli nie może przyjąć układu o treści odbiegającej od uchwały nabywców 
w zakresie nią uregulowanym. Sędzia-komisarz zwraca uwagę wierzycieli 
uczestniczących w zgromadzeniu wierzycieli na niezgodność propozycji 
układowych z uchwałą nabywców. Sąd odmawia zatwierdzenia układu o treści 
odbiegającej od uchwały nabywców w zakresie nią uregulowanym. 

4. Jeżeli w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 2, zostaną wpłacone lub 
zabezpieczone dopłaty w wysokości przewidzianej uchwałą nabywców, o której 
mowa w art. 425r, przedsięwzięcie deweloperskie może być dalej prowadzone. 

5. W przypadku niedojścia układu do skutku pomimo podjęcia uchwały nabywców, 
o której mowa w art. 425r, oraz wpłacenia lub zabezpieczenia w terminach, o 
których mowa w ust. 1 lub 2, dopłat lub innych środków w wysokości 
wystarczającej na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego w dalszym 
toku postępowania upadłościowego odstąpienie przez syndyka od kontynuacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego wymaga zgody sędziego-komisarza.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

32) w art. 424 skreślić pkt 259; 

– KP PO 
– odrzucić 

33) art. 426 nadać brzmienie: 

„Art. 426. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w art. 89a w ust. 2: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz 
podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako 
podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania 
restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. ...), postępowania upadłościowego 
lub w trakcie likwidacji;”; 

2) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 



„b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w 
rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo restrukturyzacyjne, 
postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;”.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

34) w art. 434 w pkt 2 w art. 3 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2–4 
ustawy z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. …);”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

35) po art. 442 dodać art. 442a w brzmieniu: 

„Art. 442a. W ustawie z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku 
węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215) w art. 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„2) postanowieniem sądu o:  

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek 
niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania lub  

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi 
okoliczność wymieniona w lit. a, lub  

c) ukończeniu postępowania upadłościowego, albo”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

36) w art. 448 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Do wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 436, 
złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 
się przepisy ustawy zmienianej w art. 436 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 

 
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. 
 
 

Sprawozdawca     Przewodnicząca Komisji 
 

/-/ Ligia Krajewska     /-/ Stanisława Prządka 


	DODATKOWE SPRAWOZDANIE
	KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
	1) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu:
	„Art. 1a. Celem postępowań uregulowanych ustawą jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również poprzez przeprowadzenie d...

	– KP PiS
	2) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli lub osób trzecich.”;

	– KP PiS
	3) w art. 14 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.”;

	– KP PO
	Uwaga: poprawki nr 3, 21, 26 i 32 należy głosować łącznie.
	4) w art. 25 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składają do akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrząd...

	– KP PO
	Uwaga: poprawki nr 4, 11 i 29 należy głosować łącznie.
	5) w art. 46 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się w wysokości 40% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42. Wynagrodzenie, w części przew...
	2. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się w kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42.”;

	– KP PO
	Uwaga: poprawki nr 5–7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 27, 30, 31, 34 i 36 można głosować łącznie.
	6) w art. 89 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.”;

	– KP PO
	7) w art. 136 w ust. 1 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie:
	„Wynagrodzenie to nie może przekraczać 3% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 55 ust. 3, za jeden dzień posiedzenia.”;

	– KP PO
	8) w art. 144 ust. 8 nadać brzmienie:
	„8. Do małego przedsiębiorcy przepisów ust. 1–7 nie stosuje się.”;

	– KP PiS
	9) w art. 146 w ust. 3 skreślić zdanie drugie;
	– KP PO
	10) w art. 169 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Do nadzorcy wykonania układu przepisy o nadzorcy układu, z wyjątkiem przepisów o konieczności zawarcia umowy, stosuje się odpowiednio. Przepisy art. 28–30 stosuje się odpowiednio.”;

	– KP PO
	11) w art. 216 pkt 15 nadać brzmienie:
	„15) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu;”;

	– KP PO
	– przyjąć
	12) w art. 220 w ust. 1 zdaniu drugiemu nadać brzmienie:
	„Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

	– KP PO
	13) w art. 235 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Postanowienie o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Na postanowienie zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi.”;

	– KP PO
	14) w art. 246 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest dłużnik, zastrzega, że poszczególne umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje finansowe, pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do...

	– KP PiS
	Uwaga: poprawki nr 14 i 28 należy głosować łącznie.
	15) w art. 246 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ramową, o której mowa w ust. 1,  z zachowaniem ustalonego w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek rozwiązania umowy.”;

	– KP PO
	16) w art. 273 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.”;

	– KP PO
	17) art. 296 nadać brzmienie:
	„Art. 296. Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki jak wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownika...

	– KP PiS
	18) w art. 326 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. Z uwzględnieniem art. 27 ust. 2, zarządca po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia odmawiającego zatwierdzenia układu wydaje niezwłocznie dłużnikowi jego majątek, księgi, korespondencję ...
	2. Prawomocne postanowienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, stanowi tytuł egzekucyjny wykonalny bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności.”;

	– KP PO
	19) w art. 365 w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Przed otwarciem postępowania układowego wobec banku, sąd wysłuchuje co do podstaw otwarcia postępowania oraz co do osoby zarządcy:”;

	– KP PO
	20) w art. 398 dodać pkt 6 w brzmieniu:
	„6) w art. 106410 § 1 otrzymuje brzmienie:
	„§ 1. Sąd powołuje na zarządcę osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez strony spośród osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.”;”;


	– KP PO
	21) art. 402 nadać brzmienie:
	„Art. 402. W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
	„6) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;”.”;


	– KP PO
	– odrzucić
	22) w art. 404:
	a) przed pkt 1 dodać nowy pkt ... w brzmieniu:
	„...) w art. 5a w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:
	„37) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. ...).”,”,


	b) pkt 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1) w art. 14 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
	„6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;”;

	2) w art. 21 w ust. 1 w pkt 141 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 142 w brzmieniu:
	„142) kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem upadłościowym.”,”,


	c) w pkt 4:
	– lit. a nadać brzmienie:
	„a) w ust. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:
	„40) umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;”,”,


	– lit. c nadać brzmienie:
	„c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
	2) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia … –Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumie...




	– KP PO
	Uwaga: poprawki nr 22–24 i 33 należy głosować łącznie.
	23) w art. 405:
	a) przed pkt 1 dodać nowy pkt ... w brzmieniu:
	„...) w art. 4a po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
	„5a) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. ...).”,”,


	b) w pkt 2 w lit. c:
	„b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozum...
	„b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne, lub”;


	– KP PO
	24) w art. 413 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w art. 116:
	a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) nie wykazał, że:
	a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. …) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdz...
	b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne albo niezatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawi...


	b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
	„§ 1a. Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał i istniał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cy...



	– KP PO
	25) art. 416 nadać brzmienie:
	„Art. 416. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upadłość spółki, w której są wspólnikami lub”.”;


	– KP PO
	26) w art. 424 skreślić pkt 13;
	– KP PO
	27) w art. 424 po pkt 46 dodać pkt 46a w brzmieniu:
	„46a) w art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. W razie zbycia przez syndyka mienia, które podlegało wyłączeniu, osoba, do której prawo to należało, może żądać wydania świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie.”;”;


	– KP PO
	28) w art. 424 pkt 57 nadać brzmienie:
	„57) w art. 85 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1) wierzytelności z tytułu poszczególnych umów szczegółowych zawartych w jej wykonaniu są obejmowane układem zawartym w postępowaniu upadłościowym;
	2) syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ramowej, o której mowa w art. 98.”;”;


	– KP PiS
	– odrzucić
	29) w art. 424 w pkt 92 w lit. c w art. 156 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Syndyk niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składa do akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ...

	– KP PO
	30) w art. 424 w pkt 99 w lit. a w art. 168 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 rozpoznaje sędzia-komisarz po wysłuchaniu w miarę potrzeby i możliwości syndyka, upadłego i członków rady wierzycieli.”;

	– KP PO
	31) w art. 424 w pkt 237 w art. 425s:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. W przypadku przyjęcia uchwały nabywców, o której mowa w art. 425r, nabywcy zobowiązani do wpłacenia dopłat wpłacają je do masy upadłości lub zabezpieczają ich wpłatę w zakresie przewidzianym uchwałą w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwa...

	b) ust. 3–5 nadać brzmienie:
	„3. Wpłacenie lub zabezpieczenie dopłat lub innych środków w wysokości wystarczającej na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stwierdza postanowieniem sędzia-komisarz, jednocześnie wyznaczając termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania...
	4. Jeżeli w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 2, zostaną wpłacone lub zabezpieczone dopłaty w wysokości przewidzianej uchwałą nabywców, o której mowa w art. 425r, przedsięwzięcie deweloperskie może być dalej prowadzone.
	5. W przypadku niedojścia układu do skutku pomimo podjęcia uchwały nabywców, o której mowa w art. 425r, oraz wpłacenia lub zabezpieczenia w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 2, dopłat lub innych środków w wysokości wystarczającej na sfinansowanie...


	– KP PO
	32) w art. 424 skreślić pkt 259;
	– KP PO
	33) art. 426 nadać brzmienie:
	„Art. 426. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w art. 89a w ust. 2:
	1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo restru...
	2) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
	„b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;”.”;


	– KP PO
	34) w art. 434 w pkt 2 w art. 3 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia … – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. …);”;

	– KP PO
	35) po art. 442 dodać art. 442a w brzmieniu:
	„Art. 442a. W ustawie z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215) w art. 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) postanowieniem sądu o:
	a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
	b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub
	c) ukończeniu postępowania upadłościowego, albo”;”;


	– KP PO
	36) w art. 448 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Do wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 436, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 436 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

	– KP PO


