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UAKTUALNIENIE PRZEPISÓW USTAW:
- PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS CYWILNY,
- POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI,
- PRAWO UPADŁOŚCIOWE,
- PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.– Przepisy wprowadzające kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.–
Prawo upadłościowe, ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne, w celu
uaktualnienia odesłań w nich zawartych.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji wnosi o wprowadzenie zmian w ustawach:
– Przepisy wprowadzające kodeks cywilny, poprzez skreślenie w art. XLVI § 2
zdanie drugie wyrażenia „lub państwowa komisja arbitrażowa”;
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez nadanie nowego
brzmienia art. 124 § 1 pkt 2 o treści: „2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej
będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, chyba że ustanowiono
kuratora na podstawie art. 30 § 1 albo art. 42 ƒ § 1 Kodeksu cywilnego;” oraz dodanie
pkt 31 do art. 128 § 1 w brzmieniu: „31) w razie braku w składzie organów jednostki
organizacyjnej będącej stroną – z chwilą wyboru albo powołania tego organu, a
w przypadku gdy dla strony ustanowiono kuratora umocowanego do podejmowania
czynności za stronę – z chwilą jego ustanowienia;”;
– Prawo upadłościowe, poprzez usunięcie w art. 18, art. 150 ust. 1 i 2, art. 4913 oraz
art. 4919 ust. 4, użytego w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazu „zawodowy”;
– Prawo restrukturyzacyjne, usunięcie w art. 14 ust. 2 wyrazu „zawodowych”.
Celem wprowadzenia powyższych zmian w ustawach jest uporządkowanie odesłań
w nich zawartych, tak by regulacje w całości odzwierciedlały aktualny stan prawny.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), w art. XLVI § 1 stanowi, że do ciężarów realnych
polegających na obowiązku świadczeń należnych dożywotnikowi na podstawie umowy
o dożywocie stosuje się od dnia wejścia w życie kodeksu cywilnego przepisy art. 910
kodeksu.
Zgodnie z § 2 przepisu, inne ciężary realne ustanowione przed 1 stycznia 1947 r.
może właściciel nieruchomości obciążonej wykupić za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
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bez względu na zastrzeżenia przeciwne. Jeżeli cena wykupu nie była z góry ustalona, ustala
ją w razie sporu sąd lub państwowa komisja arbitrażowa.
Zgodnie z § 3, przepisów paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, gdy ciężar realny
był ustanowiony na czas życia uprawnionego.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), w art. 124 § 1 stanowi, że sąd
zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich
zdolności procesowej, zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego
charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3;
2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki
uniemożliwiające jej działanie;
3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości
pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa
dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości;
5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego
Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
6) jeżeli zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję albo zarząd sukcesyjny
wygasł, w przypadku gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego.
Na mocy art. 128 § 1 sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie
przyczyna zawieszenia, w szczególności:
1) w razie śmierci strony – od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych
zmarłego albo zarządcy sukcesyjnego w sprawach wynikających z prowadzenia jego
przedsiębiorstwa, albo ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;
2) w razie utraty zdolności sądowej – od dnia ustalenia ogólnego następcy prawnego;
3) w razie braku przedstawiciela ustawowego – od dnia jego ustanowienia;
4) gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania – od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem,
stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.
5) jeżeli zarządca sukcesyjny, z którego udziałem toczyło się postępowanie, przestał
pełnić tę funkcję - od dnia zgłoszenia się lub wskazania kolejnego zarządcy sukcesyjnego;
6) w razie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego - od dnia zgłoszenia się lub wskazania
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następców prawnych zmarłego.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228
ze zm.), w art. 18 stanowi, że sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy
w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd
gospodarczy.
Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy, sąd upadłościowy orzeka w składzie jednego
sędziego zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2: w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, a
także rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza sąd upadłościowy orzeka
w składzie trzech sędziów zawodowych.
Ustawa w art. 4913 stanowi, że sprawy o ogłoszenie upadłości objęte przepisami
niniejszego tytułu rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.
Zgodnie z art. 4919 ust. 4 ustawy, w przedmiocie wynagrodzenia syndyka oraz
zwrotu jego wydatków orzeka sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 814 ze zm.), w art. 14 ust. 2 stanowi, że sąd orzeka w składzie jednego sędziego.
Rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza oraz w przedmiocie
wynagrodzenia nadzorcy sądowego albo zarządcy w postępowaniu układowym
i sanacyjnym, sąd orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Do Sejmu 15 i 17 września 2020 r. wpłynęły tożsame petycje autora (BKSP-144-IX208/20 i BKSP-144-IX-210/20), które 7 października br. zostały skierowane do sejmowej
Komisji do Spraw Petycji; oczekują na rozpatrzenie.
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