
 

Druk nr 1067-A               

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  

o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 1016) 

Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. – zgodnie z art. 47 ust.  

1 regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1067 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 15 kwietnia 2021 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 dodać pkt 8 w brzmieniu: 

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

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:”.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1 i 9 należy głosować łącznie 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 1 i 9 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2 

 

2) w art. 1 dodać pkt 8 w brzmieniu: 

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

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem:”.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

3)  w art. 2 po pkt 11 dodać pkt 11a–11c w brzmieniu:  

„11a) w art. 99 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 



„Strona może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu 

wykonania zobowiązania i poniesionych strat, zgłaszając te wierzytelności 

syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe.”; 

11b) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Druga strona rozwiązanej umowy może dochodzić w postępowaniu upadłościowym 

odszkodowania z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem 

przewidzianym w umowie, zgłaszając te wierzytelności syndykowi za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.”; 

11c) w art. 111 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Kredytodawca może dochodzić naprawienia szkody w postępowaniu 

upadłościowym, zgłaszając te wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.”;”; 

– KP  PIS 

– przyjąć 

4)  w art. 2 po pkt 28 dodać pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) w art. 336 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a 

także prawami oraz prawami osobistymi i roszczeniami ujawnionymi przez wpis do 

księgi wieczystej lub nieujawnionymi w ten sposób, lecz zgłoszonymi syndykowi w 

terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5, przeznacza się na zaspokojenie 

wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych rzeczach lub 

prawach, z zachowaniem przepisów ustawy.”;”; 

– KP  PIS 

– przyjąć 

5)  w art. 2 w pkt 37 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a, art. 

216a–216ab, art. 235–237, art. 239a–241, art. 49112a, art. 49114 ust. 5, 6 i 8, art. 49114a i 

art. 49116, wskazuje sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1, imię i nazwisko albo nazwę syndyka, adres, na który 

należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, o której mowa w art. 216aa ust. 1, termin, w 

którym należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, albo sposób obliczenia tego terminu 

oraz podaje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, 

o których mowa w art. 235 ust. 1.”; 

– KP  PIS 

– przyjąć 



6) w art. 2 w pkt 41 lit. c nadać brzmienie: 

„c) w ust 2g część wspólna otrzymuje brzmienie: 

 „– chyba, że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia 

postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami 

humanitarnymi. Postanowienie o uchyleniu warunkowego umorzenia zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, podlega uchyleniu jeśli upadły w 

ciągu 14 dni od otrzymania postanowienia wraz ze środkiem odwoławczym złoży, 

prawidłowo sporządzone, zaległe sprawozdanie. Przepis art. 49114 ust. 7 stosuje 

się.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

7) w art. 2 w pkt 45 w art. 49135 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego wynosi równowartość 10% poziomu zaspokojenia 

wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu i składa się z opłaty wstępnej, wynoszącej 

połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, oraz kwot wypłacanych nadzorcy sądowemu wraz z 

przekazaniem wynikających z układu świadczeń dla wierzycieli, w wysokości 

nieprzekraczającej równowartości 15% każdorazowego świadczenia dla wierzycieli.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

8)   art. 6 nadać brzmienie: 

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

Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.1)) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 45 po wyrazach „na podstawie” dodaje się wyrazy „art. 41 pkt 5 i”; 

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

„Art. 45a. W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po dniu 30 czerwca 

2021 r. odpisu postanowienia sądu upadłościowego wydanego w 

sprawie wszczętej przed dniem 1 lipca 2021 r., który stanowiłby 

podstawę wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych danych na 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355, z 2020 

r. poz. 288 i 1747 oraz z 2021 r. poz. 187. 



podstawie art. 55 pkt 1–2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 45b. W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po dniu 30 czerwca 

2021 r. informacji o umorzeniu przed dniem 1 lipca 2021 r. egzekucji 

sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko 

przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy 

wyższej od kosztów egzekucyjnych, która stanowiłaby podstawę 

wpisu na podstawie art. 41 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

3)  w art. 55 w pkt 4 wyrazy „art. 45” zastępuje się wyrazami „art. 45–45b”.”; 

– KP  PIS 

– przyjąć 

 

9) art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

i Sprawozdawca 

 

     /-/ Marek Ast 

 

 

 
 
 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


