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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

komisyjnego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i 
naprawcze (druk nr 965). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Donald Tusk 



 
                                                  Stanowisko Rządu  
 
dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

upadłościowe i naprawcze (druk nr 965) 

 

              Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe  

i naprawcze (druk nr 965) proponuje uchylenie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112), zwanej 

dalej „ustawą”, który stanowi, że w stosunku do dłużnika nie stosuje się przepisów  

o zwolnieniu od kosztów sądowych. 

        Wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych miało 

 – w zamyśle ustawodawcy -  skłaniać dłużnika do składania wniosku o ogłoszenie 

upadłości we właściwym czasie, kiedy jeszcze posiada środki na opłacenie tych 

kosztów.           

        Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie P 11/10 

orzekł, że przepis art. 32 ust. 1 ustawy 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 RP.  

        W uzasadnieniu Trybunał wskazał, że ze względu na ograniczony podmiotowo 

charakter wyroku zdeterminowany zakresem pytania prawnego, nie została usunięta 

niekonstytucyjność tego przepisu w zakresie odnoszącym się do pozostałych 

podmiotów będących dłużnikami, wymienionych w art. 5 ustawy, na których ciąży 

ustawowy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i którzy ubiegają się  

o zwolnienie od kosztów sądowych. Z tego powodu uznał za konieczne podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie wprowadzenia możliwości zwolnienia od 

kosztów sądowych dłużników w postępowaniu upadłościowym. 

        Przygotowany przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP projekt ustawy  

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze realizuje obowiązek 

dostosowania prawa do wyroku Trybunału. 

        Na aprobatę zasługuje przyjęte w projekcie rozwiązanie polegające na 

uchyleniu art. 32 ust. 1 ustawy, co spowoduje, że dłużnicy otrzymają w ten sposób 

legitymację do występowania o zwolnienie od kosztów sądowych, a zasadność 

takiego wniosku będzie rozpatrywana na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie 



przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz.594, z późn. zm.).  

        W ocenie Rządu projekt należałoby jednak uzupełnić o redakcyjną zmianę art. 

4912  ust. 1 ustawy, polegającą na wykreśleniu z treści tego przepisu art. 32 ust.1. 

Ustawodawca wyłączył w tym przepisie odpowiednie stosowanie do dłużników 

będących osobami fizycznymi nieprowadzacymi działalności gospodarczej m.in. art. 

32 ust. 1. Skoro przepis ten miałby być uchylony, to zbędne jest pozostawienie go  

w art. 4912  ust. 1 jako nie znajdującego zastosowania do dłużników będących 

osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 

       Nadto biorąc pod uwagę, że celem niniejszego projektu jest dostosowanie 

przepisów do stanu zgodnego z Konstytucją, wydaje się, iż eliminacja wadliwej 

regulacji powinna nastąpić jak najszybciej i w sposób zapewniający objęcie nią jak 

największej liczby adresatów. Celowi temu nie służy przepis przejściowy art. 2 

projektu, który przewiduje możliwość zwolnienia dłużnika z kosztów sądowych tylko 

w sprawach, które zostały wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy.  

Takie rozwiązanie spowoduje, że z dobrodziejstwa ustawy nie będą mogli skorzystać 

dłużnicy, którzy zostali - przed wejściem w życie projektowanej ustawy - wezwani 

przez sąd upadłościowy do opłacenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie 

upływającym już po wejściu w życie ustawy.  Rezygnacja z proponowanego   

przepisu przejściowego umożliwiłaby objęcie projektowaną regulacją również takich 

osób.  

       Rada Ministrów pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy, opowiadając się za 

skierowaniem projektu do dalszych prac legislacyjnych. 

       Nadmienić jednak należy, że wykonanie tego samego wyroku Trybunału jest 

również przedmiotem projektu rządowego oraz projektu przygotowanego przez 

Komisję Ustawodawczą Senatu RP, oznaczonego jako druk nr 220.  

       W tej sytuacji uzasadnione byłoby łączne rozpatrzenie w toku prac sejmowych 

wszystkich tych projektów w celu wypracowania najbardziej optymalnego 

rozwiązania.  

 

      

 


	Warszawa, 23 stycznia 2013 r.
	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	DSPA-140-217(4)/12


	Pani 
	Ewa Kopacz
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej

