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Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy ustawy stosuje si´ do przedsi´bior-
ców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z póên. zm.2)), je˝eli ustawa nie stano-
wi inaczej.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do:

1) spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
i spó∏ek akcyjnych nieprowadzàcych dzia∏al-
noÊci gospodarczej;

2) wspólników osobowych spó∏ek handlo-
wych, ponoszàcych odpowiedzialnoÊç za zo-
bowiàzania spó∏ki bez ograniczenia ca∏ym
swoim majàtkiem; 

3) wspólników spó∏ki partnerskiej.”;

2) art. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„Art. 8. 1. Mo˝na ˝àdaç og∏oszenia upad∏oÊci oso-
by fizycznej, która by∏a przedsi´biorcà,
tak˝e po zaprzestaniu prowadzenia
przez nià dzia∏alnoÊci gospodarczej, je-

˝eli od dnia wykreÊlenia z w∏aÊciwego
rejestru nie up∏ynà∏ rok.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do osób, które przesta∏y byç wspólnika-
mi osobowych spó∏ek handlowych. 

Art. 9. Mo˝na ˝àdaç og∏oszenia upad∏oÊci osoby
fizycznej, która faktycznie prowadzi∏a dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, nawet wówczas, gdy
nie dope∏ni∏a obowiàzku jej zg∏oszenia we
w∏aÊciwym rejestrze.”;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. D∏u˝nika uwa˝a si´ za niewyp∏acalnego, je˝eli
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowià-
zaƒ pieni´˝nych.”;

4) w art. 12 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Oddalajàc wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci sàd
na wniosek d∏u˝nika mo˝e zezwoliç na wszcz´-
cie przez d∏u˝nika post´powania naprawczego,
je˝eli nie ma przeszkód okreÊlonych w art. 492
ust. 3.”;

5) art. 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„Art. 16. Sàd mo˝e zmieniç sposób prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´-
powania obejmujàcego likwidacj´ majàt-
ku upad∏ego na post´powanie z mo˝li-
woÊcià zawarcia uk∏adu, je˝eli podstawy
przeprowadzenia takiego post´powania
ujawni∏y si´ dopiero po og∏oszeniu upa-
d∏oÊci. Zmiana sposobu prowadzenia po-
st´powania podlega obwieszczeniu
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.

Art. 17. 1. Sàd mo˝e zmieniç sposób prowadze-
nia post´powania upad∏oÊciowego
z post´powania z mo˝liwoÊcià zawar-
cia uk∏adu na post´powanie obejmujà-
ce likwidacj´ majàtku upad∏ego, je˝eli
podstawy przeprowadzenia takiego
post´powania ujawni∏y si´ dopiero
w toku post´powania. Zmiana sposo-
bu prowadzenia post´powania podle-
ga obwieszczeniu w Monitorze Sàdo-
wym i Gospodarczym.

2. Na postanowienie o zmianie sposobu
prowadzenia post´powania upad∏oÊ-
ciowego przys∏uguje za˝alenie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, gdy
obowiàzek zmiany sposobu prowadze-
nia post´powania upad∏oÊciowego
z post´powania z mo˝liwoÊcià zawar-
cia uk∏adu na post´powanie obejmujà-
ce likwidacj´ majàtku upad∏ego wynika
z ustawy.”;
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USTAWA

z dnia 6 marca 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162,
poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r.
Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438,
z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80,
poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r.
Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431
i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
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6) w art. 21 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. We wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nik,
do którego nie ma zastosowania art. 492 ust. 3,
mo˝e wnosiç tak˝e o zezwolenie na wszcz´cie
post´powania naprawczego, je˝eli opóênienie
w wykonaniu zobowiàzaƒ nie ma charakteru
trwa∏ego, a suma niewykonanych zobowiàzaƒ
nie przekracza 10 % wartoÊci bilansowej przed-
si´biorstwa d∏u˝nika.”;

7) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli d∏u˝nikiem jest przedsi´biorca wpisany
do w∏aÊciwego rejestru, do wniosku nale˝y do-
∏àczyç odpis z tego rejestru.”;

8) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci zg∏asza
d∏u˝nik, powinien we wniosku dodatkowo
okreÊliç, czy wnosi o og∏oszenie upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, czy te˝ o og∏o-
szenie upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ jego
majàtku. Ponadto do wniosku powinien do∏à-
czyç:

1) aktualny wykaz majàtku z szacunkowà wy-
cenà jego sk∏adników;

2) bilans sporzàdzony dla celów tego post´po-
wania, na dzieƒ nie póêniejszy ni˝ trzydzieÊ-
ci dni przed dniem z∏o˝enia wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów
i wysokoÊci wierzytelnoÊci ka˝dego z nich
oraz terminów zap∏aty, a tak˝e list´ zabez-
pieczeƒ dokonanych przez wierzycieli na je-
go majàtku wraz z datami ich ustanowienia;

4) oÊwiadczenie o sp∏atach wierzytelnoÊci lub
innych d∏ugów dokonanych w terminie szeÊ-
ciu miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiàzanych majàtkowo
wobec d∏u˝nika wraz z adresami, z okreÊle-
niem wierzytelnoÊci, daty ich powstania
i terminów zap∏aty;

6) wykaz tytu∏ów egzekucyjnych oraz tytu∏ów
wykonawczych przeciwko d∏u˝nikowi;

7) informacj´ o post´powaniach dotyczàcych
ustanowienia na majàtku d∏u˝nika hipotek,
zastawów, zastawów rejestrowych i zasta-
wów skarbowych oraz innych obcià˝eƒ pod-
legajàcych wpisowi w ksi´dze wieczystej lub
w rejestrach, jak równie˝ o prowadzonych
innych post´powaniach sàdowych lub ad-
ministracyjnych dotyczàcych majàtku d∏u˝-
nika;

8) informacj´ o miejscu zamieszkania repre-
zentantów spó∏ki lub osoby prawnej i likwi-
datorów, je˝eli sà ustanowieni.”;

9) po art. 26 dodaje si´ art. 261 w brzmieniu:

„Art. 261. 1. Je˝eli d∏u˝nik nie ma zdolnoÊci proce-
sowej i nie dzia∏a za niego przedsta-
wiciel ustawowy, a tak˝e gdy w sk∏a-
dzie organów d∏u˝nika b´dàcego oso-
bà prawnà lub jednostkà organizacyj-

nà nieposiadajàcà osobowoÊci praw-
nej, której odr´bna ustawa przyznaje
zdolnoÊç prawnà, zachodzà braki
uniemo˝liwiajàce ich dzia∏anie, sàd
upad∏oÊciowy ustanawia dla niego
kuratora. Kuratora ustanowionego na
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym albo na podstawie
art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, powo∏uje
si´ na kuratora, o którym mowa w ni-
niejszym przepisie.

2. Ustanowienie kuratora nie stanowi
przeszkody do usuni´cia, na podsta-
wie zasad ogólnych, braku zdolnoÊci
procesowej albo braków w sk∏adzie
organów uniemo˝liwiajàcych ich dzia-
∏anie.

3. Wynagrodzenie kuratora ustala sàd
w wysokoÊci stosownej do nak∏adu
pracy kuratora. Na postanowienie sà-
du przys∏uguje za˝alenie.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku Êmierci d∏u˝nika
po z∏o˝eniu wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci.”;

10) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postanowienie w sprawie og∏oszenia upad∏oÊ-
ci sàd wydaje w terminie dwóch miesi´cy od
dnia z∏o˝enia wniosku. Za˝alenie na postano-
wienie w sprawie og∏oszenia upad∏oÊci sàd
drugiej instancji rozpoznaje w terminie mie-
siàca od dnia przedstawienia mu akt spra-
wy.”;

11) w art. 32 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Od wnioskodawcy sàd mo˝e za˝àdaç zaliczki
na koszty post´powania w przedmiocie og∏o-
szenia upad∏oÊci pod rygorem odrzucenia
wniosku. Przepisu nie stosuje si´ w przypadku
gdy wnioskodawcà jest d∏u˝nik. Na postano-
wienie sàdu za˝alenie nie przys∏uguje.”;

12) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
z∏o˝y∏ d∏u˝nik, sàd z urz´du dokonuje za-
bezpieczenia majàtku d∏u˝nika. Je˝eli
z wnioskiem o og∏oszenie upad∏oÊci wy-
stàpi∏ wierzyciel lub inny uprawniony za-
bezpieczenia dokonuje si´ na jego ˝àda-
nie. W przedmiocie zabezpieczenia sàd
orzeka niezw∏ocznie.”;

13) art. 38 i 39 otrzymujà brzmienie:

„Art. 38. 1. Sàd mo˝e zabezpieczyç majàtek d∏u˝-
nika przez ustanowienie tymczasowe-
go nadzorcy sàdowego. Do tymczaso-
wego nadzorcy sàdowego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 76 ust. 3,
art. 157, 159—162, art. 164 ust. 2,
art. 165—168, 170—172, 180 i 181.
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2. O wynagrodzeniu tymczasowego
nadzorcy sàdowego orzeka sàd na je-
go wniosek z∏o˝ony w terminie sied-
miu dni od dnia powiadomienia o od-
wo∏aniu lub od dnia wygaÊni´cia
funkcji.

Art. 39. Na wniosek d∏u˝nika sàd mo˝e zawiesiç
prowadzonà przeciwko niemu egzekucj´
wierzytelnoÊci obj´tej z mocy prawa
uk∏adem, je˝eli egzekucja mog∏aby unie-
mo˝liwiç lub utrudniç przyj´cie uk∏adu.
Je˝eli zawieszenie dotyczy egzekucji z ra-
chunku bankowego sàd mo˝e tak˝e uchy-
liç zaj´cie.”;

14) w art. 40 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Ustanawiajàc zabezpieczenie przez zarzàd
przymusowy, sàd wyznacza zarzàdc´ przymu-
sowego oraz okreÊla zakres i sposób wykony-
wania zarzàdu. 

3. Do czynnoÊci d∏u˝nika dotyczàcych jego majàt-
ku obj´tego zarzàdem przymusowym stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 77—79.

4. Do zarzàdcy przymusowego stosuje si´ odpo-
wiednio przepis art. 38 ust. 2 oraz przepisy
ustawy dotyczàce zarzàdcy.”;

15) uchyla si´ art. 41;

16) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sàd mo˝e zwo∏aç wst´pne zgromadzenie wie-
rzycieli w celu podj´cia uchwa∏y co do sposo-
bu prowadzenia post´powania upad∏oÊciowe-
go, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia
uk∏adu.”; 

17) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt spisu wierzytelnoÊci sporzàdza d∏u˝nik
lub tymczasowy nadzorca sàdowy albo zarzàd-
ca przymusowy, je˝eli by∏ ustanowiony. S´dzia
zatwierdza projekt spisu wierzytelnoÊci przed
podj´ciem uchwa∏, o których mowa w ust. 1,
oraz przed zawarciem uk∏adu, o którym mowa
w ust. 2. Do spisu wierzytelnoÊci stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 245 ust. 1 oraz
art. 246—251.”;

18) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wst´pnemu zgromadzeniu wierzycieli prze-
wodniczy s´dzia wyznaczony ze sk∏adu sàdu
rozpoznajàcego wniosek o og∏oszenie upad∏oÊ-
ci.”;

19) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. We wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli
majà prawo uczestniczyç tak˝e inni wie-
rzyciele, je˝eli ich wierzytelnoÊci sà bez-
sporne lub uprawdopodobnione i zostali
dopuszczeni przez sàd lub s´dziego wy-
znaczonego do prowadzenia wst´pnego
zgromadzenia wierzycieli.”;

20) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Data wydania postanowienia o og∏osze-
niu upad∏oÊci jest datà upad∏oÊci.
W przypadku wydania postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci po ponownym
rozpoznaniu sprawy w nast´pstwie
uchylenia postanowienia przez sàd dru-
giej instancji za dat´ upad∏oÊci uwa˝a si´
dat´ wydania pierwszego postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci.”;

21) w art. 54 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie uchylenia postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpoznania syndyk, nadzorca sàdowy albo za-
rzàdca zachowujà swoje uprawnienia, a czyn-
noÊci przez nich dokonane pozostajà w mocy.”;

22) po art. 60 dodaje si´ art. 601 w brzmieniu:

„Art. 601. Po og∏oszeniu upad∏oÊci przedsi´biorca
wyst´puje w obrocie pod dotychczaso-
wà firmà z dodaniem oznaczenia
„w upad∏oÊci likwidacyjnej” albo
„w upad∏oÊci uk∏adowej”.”;

23) art. 63 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 63. 1. Nie wchodzi do masy upad∏oÊci:

1) mienie, które jest wy∏àczone od eg-
zekucji wed∏ug przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
post´powania cywilnego;

2) wynagrodzenie za prac´ upad∏ego
w cz´Êci niepodlegajàcej zaj´ciu. 

2. Uchwa∏a zgromadzenia wierzycieli
mo˝e wy∏àczyç z masy upad∏oÊci inne
sk∏adniki mienia upad∏ego.”;

24) po art. 70 dodaje si´ art. 701 w brzmieniu: 

„Art. 701. Przepisów o wy∏àczeniu z masy upad∏oÊ-
ci nie stosuje si´ do rzeczy, wierzytelnoÊ-
ci i innych praw majàtkowych przenie-
sionych przez upad∏ego na wierzyciela
w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci.
Do przedmiotów tych oraz do zabezpie-
czonych w ten sposób wierzytelnoÊci
stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy dotyczàce zastawu i wierzytelnoÊci
zabezpieczonych zastawem.”;

25) w art. 73:

a) uchyla si´ ust. 3 i 4,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Postanowienie w przedmiocie wy∏àczenia
z masy upad∏oÊci wymaga uzasadnienia. Na
postanowienie o wy∏àczeniu z masy upad∏oÊ-
ci przys∏uguje za˝alenie upad∏emu i wierzy-
cielom.”;

26) w art. 76:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W post´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝li-
woÊcià zawarcia uk∏adu zarzàd mieniem
wchodzàcym w sk∏ad masy upad∏oÊci spra-
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wuje upad∏y pod nadzorem nadzorcy sàdo-
wego, chyba ˝e sàd ustanowi∏ zarzàdc´. Sàd
ustanawia zarzàdc´, je˝eli upad∏y nie daje
r´kojmi nale˝ytego sprawowania zarzàdu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, upad∏y
sprawujàcy zarzàd w∏asny jest uprawniony
do dokonywania czynnoÊci zwyk∏ego zarzà-
du. Na dokonanie czynnoÊci przekraczajà-
cych zakres zwyk∏ego zarzàdu jest wymaga-
na zgoda nadzorcy sàdowego, chyba ˝e
ustawa przewiduje zgod´ rady wierzycieli.”;

27) art. 81 i 82 otrzymujà brzmienie:

„Art. 81. 1. Po og∏oszeniu upad∏oÊci nie mo˝na
obcià˝yç sk∏adników masy upad∏oÊci
hipotekà, zastawem, zastawem reje-
strowym, zastawem skarbowym lub
hipotekà morskà w celu zabezpiecze-
nia wierzytelnoÊci powsta∏ej przed
og∏oszeniem upad∏oÊci.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli
wniosek o wpis hipoteki zosta∏ z∏o˝ony
w sàdzie co najmniej na szeÊç miesi´-
cy przed dniem z∏o˝enia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci.

Art. 82. Wpis w ksi´dze wieczystej lub rejestrze
dokonany z naruszeniem art. 81 podlega
wykreÊleniu z urz´du. Podstawà wykreÊ-
lenia jest postanowienie s´dziego-komi-
sarza stwierdzajàce niedopuszczalnoÊç
wpisu. Na postanowienie s´dziego-komi-
sarza przys∏uguje za˝alenie.”;

28) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. 1. Postanowienie umowy, której stronà
jest upad∏y, uniemo˝liwiajàce albo
utrudniajàce osiàgni´cie celu post´po-
wania upad∏oÊciowego jest bezsku-
teczne w stosunku do masy upad∏oÊci.

2. Umowa przeniesienia w∏asnoÊci rze-
czy, wierzytelnoÊci lub innego prawa
zawarta w celu zabezpieczenia wierzy-
telnoÊci jest skuteczna wobec masy
upad∏oÊci, je˝eli zosta∏a zawarta w for-
mie pisemnej z datà pewnà.”;

29) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. Od dnia og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊ-
cià zawarcia uk∏adu do dnia uprawomoc-
nienia si´ postanowienia o zatwierdzeniu
uk∏adu albo o umorzeniu post´powania,
upad∏y albo zarzàdca nie mogà spe∏niaç
Êwiadczeƒ wynikajàcych z wierzytelno-
Êci, które z mocy prawa sà obj´te uk∏a-
dem.”;

30) uchyla si´ art. 88;

31) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W czasie trwania post´powania a˝ do jego
umorzenia lub zawarcia uk∏adu albo zmiany
sposobu prowadzenia post´powania upad∏oÊ-
ciowego z post´powania z mo˝liwoÊcià zawar-

cia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwi-
dacj´ majàtku upad∏ego, wynajmujàcy lub wy-
dzier˝awiajàcy, bez zgody rady wierzycieli, nie
mo˝e wypowiedzieç umowy najmu lub dzier-
˝awy lokalu lub nieruchomoÊci, w których jest
prowadzone przedsi´biorstwo upad∏ego.
Uk∏ad mo˝e ustanowiç zakaz wypowiedzenia
tych umów do czasu wykonania uk∏adu.”; 

32) w art. 101 uchyla si´ ust. 2;

33) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie postanowienia s´dziego-komi-
sarza syndyk wypowiada umow´ najmu lub
dzier˝awy nieruchomoÊci upad∏ego z zacho-
waniem trzymiesi´cznego okresu wypowie-
dzenia, tak˝e wtedy, gdy wypowiedzenie tej
umowy przez upad∏ego nie by∏o dopuszczalne.
S´dzia-komisarz mo˝e wydaç postanowienie,
je˝eli trwanie umowy utrudnia likwidacj´ masy
upad∏oÊci albo gdy czynsz najmu lub dzier˝a-
wy odbiega od przeci´tnych czynszów za na-
jem lub dzier˝aw´ nieruchomoÊci tego same-
go rodzaju. Na postanowienie s´dziego-komi-
sarza przys∏uguje za˝alenie.”;

34) w art. 110 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozwiàzanie umowy nie mo˝e nastàpiç przed
up∏ywem terminu, za który czynsz zap∏acono
z góry. Na podstawie postanowienia s´dziego-
-komisarza syndyk wypowiada umow´ najmu
lub dzier˝awy przed terminem, je˝eli dalsze
trwanie umowy utrudnia∏oby prowadzenie po-
st´powania upad∏oÊciowego, w szczególnoÊci
gdy prowadzi do zwi´kszenia kosztów upad∏oÊ-
ci. Na postanowienie s´dziego-komisarza przy-
s∏uguje za˝alenie.”;

35) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. Og∏oszenie upad∏oÊci nie ma wp∏ywu
na umowy rachunku bankowego i ra-
chunku papierów wartoÊciowych upa-
d∏ego.”; 

36) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie og∏oszenia upad∏oÊci finansujàcego
leasing przepisów ustawy o odstàpieniu od
umowy przez syndyka nie stosuje si´.”; 

37) art. 116—118 otrzymujà brzmienie:

„Art. 116. Roszczenia ma∏˝onka upad∏ego wynika-
jàce z umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej
mogà byç uwzgl´dnione tylko wów-
czas, gdy by∏a ona zawarta co najmniej
dwa lata przed dniem z∏o˝enia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci.

Art. 117. W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´-
powania obejmujàcego likwidacj´ ma-
jàtku upad∏ego na post´powanie z mo˝-
liwoÊcià zawarcia uk∏adu, skutki prawne
og∏oszenia upad∏oÊci oraz czynnoÊci
okreÊlonych w niniejszym oddziale po-
zostajà w mocy. Za zgodà stron mogà
byç jednak uchylone.
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Art. 118. W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´-
powania z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu
na post´powanie obejmujàce likwidacj´
majàtku upad∏ego, skutki og∏oszenia
upad∏oÊci wymienione w przepisach ni-
niejszego oddzia∏u powstajà z dniem
wydania postanowienia o zmianie spo-
sobu prowadzenia post´powania.”;

38) w art. 124:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci jednego
z ma∏˝onków powstaje mi´dzy ma∏˝onkami
rozdzielnoÊç majàtkowa, o której mowa
w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
— Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U.
Nr 9, poz. 59, z póên. zm.3)). Je˝eli ma∏˝onko-
wie pozostawali w ustroju wspólnoÊci ma-
jàtkowej, majàtek wspólny ma∏˝onków
wchodzi do masy upad∏oÊci, a jego podzia∏
jest niedopuszczalny.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do masy upad∏oÊci nie wchodzà przedmioty
s∏u˝àce wy∏àcznie ma∏˝onkowi upad∏ego do
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
zawodowej, choçby by∏y obj´te majàtkowà
wspólnoÊcià ma∏˝eƒskà, z wyjàtkiem przed-
miotów majàtkowych nabytych do majàtku
wspólnego w ciàgu dwóch lat przed dniem
z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci.”;

39) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125. 1. Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtko-
wej na podstawie orzeczenia sàdu
w ciàgu roku przed dniem z∏o˝enia
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci jest
bezskuteczne w stosunku do masy
upad∏oÊci, chyba ˝e pozew o ustano-
wienie rozdzielnoÊci majàtkowej zo-
sta∏ z∏o˝ony co najmniej na dwa lata
przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏o-
szenie upad∏oÊci.

2. Po og∏oszeniu upad∏oÊci nie mo˝na
ustanowiç rozdzielnoÊci majàtkowej
z datà wczeÊniejszà ni˝ data og∏osze-
nia upad∏oÊci.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio, gdy rozdzielnoÊç majàtkowa po-
wsta∏a z mocy prawa w ciàgu roku
przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏o-
szenie upad∏oÊci w wyniku rozwodu,
separacji albo ubezw∏asnowolnienia
jednego z ma∏˝onków, chyba ˝e po-

zew lub wniosek w sprawie zosta∏ z∏o-
˝ony co najmniej dwa lata przed
dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci.”;

40) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej umo-
wà majàtkowà jest skuteczne w stosunku do
masy upad∏oÊci tylko wtedy, gdy umowa za-
warta zosta∏a co najmniej dwa lata przed
dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊ-
ci.”;

41) w art. 129 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Je˝eli wynagrodzenie za prac´ reprezentanta
upad∏ego, okreÊlone w umowie o prac´ lub
umowie o Êwiadczenie us∏ug zawartej przed
og∏oszeniem upad∏oÊci, jest ra˝àco wy˝sze od
przeci´tnego wynagrodzenia za tego rodzaju
prac´ lub us∏ugi i nie jest uzasadnione nak∏a-
dem pracy, s´dzia-komisarz z urz´du albo na
wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego lub za-
rzàdcy uzna, ˝e okreÊlona cz´Êç wynagrodze-
nia, przypadajàca za okres przed og∏oszeniem
upad∏oÊci, nie d∏u˝ej jednak ni˝ szeÊç miesi´cy
przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci, jest bezskuteczna w stosunku do
masy upad∏oÊci, chocia˝by wynagrodzenie zo-
sta∏o ju˝ wyp∏acone. S´dzia-komisarz mo˝e
uznaç za bezskuteczne w ca∏oÊci lub cz´Êci
w stosunku do masy upad∏oÊci wynagrodzenie
reprezentanta upad∏ego, przypadajàce za czas
po og∏oszeniu upad∏oÊci, je˝eli ze wzgl´du na
obj´cie zarzàdu przez syndyka lub zarzàdc´ nie
jest ono uzasadnione nak∏adem pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, s´dzia-
-komisarz okreÊla podlegajàce zaspokojeniu
z masy upad∏oÊci wynagrodzenie w wysokoÊci
odpowiedniej do pracy wykonanej przez repre-
zentanta upad∏ego. S´dzia-komisarz wydaje
postanowienie po wys∏uchaniu syndyka, nad-
zorcy sàdowego albo zarzàdcy oraz reprezen-
tanta upad∏ego.”; 

42) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. S´dzia-komisarz na wniosek syndyka, nadzor-
cy sàdowego albo zarzàdcy uzna za bezsku-
teczne w stosunku do masy upad∏oÊci obcià˝e-
nie majàtku upad∏ego hipotekà, zastawem, za-
stawem rejestrowym lub hipotekà morskà, je-
˝eli upad∏y nie by∏ d∏u˝nikiem osobistym za-
bezpieczonego wierzyciela, a obcià˝enie to zo-
sta∏o ustanowione w ciàgu roku przed dniem
z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
i w zwiàzku z jego ustanowieniem upad∏y nie
otrzyma∏ ˝adnego Êwiadczenia.”;

43) w cz´Êci pierwszej w tytule III w dziale V w rozdzia-
le 1 przed art. 138 dodaje si´ art. 1371 w brzmie-
niu:

„Art. 1371. Og∏oszenie upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu nie wy∏àcza mo˝liwoÊ-
ci wszcz´cia przez wierzyciela spraw
sàdowych i administracyjnych o wie-
rzytelnoÊci podlegajàce zg∏oszeniu do

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117,
poz. 757, z 1999 r.  Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122,
poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83,
poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691,
z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192,
poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431.
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masy upad∏oÊci. Koszty post´powania
obcià˝ajà wszczynajàcego post´powa-
nie, je˝eli nie by∏o przeszkód do
umieszczenia wierzytelnoÊci w ca∏oÊci
na liÊcie wierzytelnoÊci.”;

44) w art. 139 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do post´powaƒ
w sprawach o nale˝ne od upad∏ego alimenty
oraz odszkodowania i renty z tytu∏u odpowie-
dzialnoÊci za uszkodzenie cia∏a lub rozstrój
zdrowia albo utrat´ ˝ywiciela oraz z tytu∏u za-
miany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝y-
wocia na do˝ywotnià rent´.”;

45) art. 140 i 141 otrzymujà brzmienie:

„Art. 140. 1. Post´powanie egzekucyjne dotyczà-
ce wierzytelnoÊci obj´tej z mocy pra-
wa uk∏adem, wszcz´te przed og∏o-
szeniem upad∏oÊci, ulega zawiesze-
niu z mocy prawa z dniem og∏osze-
nia upad∏oÊci. Sumy uzyskane w za-
wieszonym post´powaniu, a jeszcze
niewydane, przelewa si´ do masy
upad∏oÊci po uprawomocnieniu si´
postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊ-
ci.

2. Po og∏oszeniu upad∏oÊci jest niedo-
puszczalne wykonanie wydanego
przed og∏oszeniem upad∏oÊci d∏u˝ni-
ka postanowienia o zabezpieczeniu
roszczenia wynikajàcego z wierzytel-
noÊci obj´tej z mocy prawa uk∏adem.

3. S´dzia-komisarz na wniosek upad∏e-
go albo zarzàdcy mo˝e uchyliç zaj´cia
dokonane przed og∏oszeniem upad∏oÊ-
ci w post´powaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajàcym dotyczàcym wie-
rzytelnoÊci obj´tej z mocy prawa
uk∏adem, je˝eli jest to konieczne dla
dalszego prowadzenia przedsi´bior-
stwa.

Art. 141. 1. S´dzia-komisarz na wniosek upad∏e-
go albo zarzàdcy mo˝e zawiesiç na
okres do trzech miesi´cy post´powa-
nia egzekucyjne co do wierzytelnoÊci
nieobj´tych z mocy prawa uk∏adem,
je˝eli egzekucj´ skierowano do rzeczy
niezb´dnej do prowadzenia przedsi´-
biorstwa. Zwolnienie zaj´tego przed-
miotu spod zaj´cia mo˝e nastàpiç
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post´-
powania cywilnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do eg-
zekucji Êwiadczeƒ alimentacyjnych
oraz rent z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
za uszkodzenie cia∏a lub utrat´ ˝ywi-
ciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytu-
∏u zamiany uprawnieƒ obj´tych treÊ-
cià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià
rent´.”;

46) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´-
powania z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu
na post´powanie obejmujàce likwidacj´
majàtku upad∏ego, przepisy rozdzia∏u 2
niniejszego dzia∏u stosuje si´ po upra-
womocnieniu si´ postanowienia
o zmianie sposobu prowadzenia post´-
powania.”;

47) w art. 144 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do post´po-
waƒ w sprawach o nale˝ne od upad∏ego ali-
menty oraz renty z tytu∏u odpowiedzialnoÊci za
uszkodzenie cia∏a lub rozstrój zdrowia albo
utrat´ ˝ywiciela oraz z tytu∏u zamiany upraw-
nieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do-
˝ywotnià rent´.”;

48) w art. 145:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Post´powanie sàdowe lub administracyjne
w sprawie wszcz´tej przeciwko upad∏emu
przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci o wierzy-
telnoÊç, która podlega zg∏oszeniu do masy
upad∏oÊci, o ile odr´bna ustawa nie stanowi
inaczej, mo˝e byç podj´te przeciwko syndy-
kowi tylko w przypadku, gdy w post´powa-
niu upad∏oÊciowym wierzytelnoÊç ta po wy-
czerpaniu trybu okreÊlonego ustawà nie zo-
stanie umieszczona na liÊcie wierzytelnoÊ-
ci.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

49) art. 146 otrzymuje brzmienie:

„Art. 146. 1. Post´powanie egzekucyjne dotyczàce
wierzytelnoÊci podlegajàcej zg∏osze-
niu do masy upad∏oÊci, wszcz´te
przed og∏oszeniem upad∏oÊci, ulega
zawieszeniu z mocy prawa z dniem
og∏oszenia upad∏oÊci. Post´powanie
to umarza si´ z mocy prawa po upra-
womocnieniu si´ postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci. Zawieszenie
post´powania egzekucyjnego nie stoi
na przeszkodzie przysàdzeniu w∏as-
noÊci nieruchomoÊci, je˝eli przybicia
udzielono przed og∏oszeniem upad∏oÊ-
ci, a nabywca egzekucyjny wp∏aci
w terminie cen´ nabycia.

2. Sumy uzyskane w zawieszonym po-
st´powaniu egzekucyjnym, a jeszcze
niewydane, przelewa si´ do masy
upad∏oÊci po uprawomocnieniu si´
postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊ-
ci.

3. Po og∏oszeniu upad∏oÊci niedopusz-
czalne jest wykonanie, wydanego
przed og∏oszeniem upad∏oÊci d∏u˝ni-
ka, postanowienia o zabezpieczeniu
roszczenia wynikajàcego z wierzytel-
noÊci podlegajàcej zg∏oszeniu do ma-
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sy upad∏oÊci, z wyjàtkiem zabezpie-
czenia roszczeƒ alimentacyjnych oraz
roszczeƒ o rent´ z tytu∏u odpowie-
dzialnoÊci za uszkodzenie cia∏a lub
rozstrój zdrowia albo utrat´ ˝ywiciela
oraz o zamian´ uprawnieƒ obj´tych
treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywot-
nià rent´. 

4. Po og∏oszeniu upad∏oÊci niedopusz-
czalne jest wszcz´cie egzekucji Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z masy upad∏oÊci.
Âwiadczenie pieni´˝ne zasàdzone od
syndyka podlega zaspokojeniu we-
d∏ug przepisów ustawy.”;

50) art. 148 otrzymuje brzmienie:

„Art. 148. W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania z post´powania obejmu-
jàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego na
post´powanie z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu, skutki wymienione w rozdziale 1
niniejszego dzia∏u powstajà z dniem wy-
dania postanowienia o zmianie sposo-
bu prowadzenia post´powania.”;

51) po art. 156 dodaje si´ art. 1561 w brzmieniu: 

„Art. 1561. Postanowienie o wyznaczeniu syndy-
ka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy
podlega obwieszczeniu w Monitorze
Sàdowym i Gospodarczym.”; 

52) w art. 165 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Ostatecznà wysokoÊç wynagrodzenia ustala
sàd po zatwierdzeniu przez s´dziego-komisarza
ostatecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy z ich dzia∏alnoÊci, bio-
ràc pod uwag´ w szczególnoÊci stopieƒ zaspo-
kojenia wierzycieli, nak∏ad pracy, koszty zatrud-
nienia innych osób w zwiàzku z czynnoÊciami
syndyka oraz czas trwania post´powania.

3. Ostatecznà wysokoÊç wynagrodzenia sàd mo-
˝e ustaliç jeszcze przed zatwierdzeniem osta-
tecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy sà-
dowego albo zarzàdcy, je˝eli t´ wysokoÊç wy-
nagrodzenia mo˝na ustaliç na podstawie za-
twierdzonych sprawozdaƒ, a ze stanu sprawy
wynika, ˝e zakres czynnoÊci, których syndyk,
nadzorca sàdowy albo zarzàdca winni dokonaç
jest tego rodzaju, ˝e nie wp∏ynie na wysokoÊç
wynagrodzenia. 

4. Na postanowienie sàdu w przedmiocie wyna-
grodzenia syndyka, nadzorcy sàdowego i za-
rzàdcy oraz zwrotu do masy upad∏oÊci wydat-
ków i pobranych zaliczek przys∏uguje za˝ale-
nie. Wyp∏ata prawomocnie ustalonego wyna-
grodzenia nast´puje po zatwierdzeniu osta-
tecznego sprawozdania.”;

53) w art. 168 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. S´dzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie ra-
chunkowe lub dokonuje odpowiedniego spro-
stowania oraz orzeka o zwrocie do masy upa-
d∏oÊci kwoty niezatwierdzonej. Na postanowie-
nie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.”;

54) art. 170 otrzymuje brzmienie:

„Art. 170. 1. Sàd odwo∏uje syndyka, nadzorc´ sà-
dowego albo zarzàdc´, je˝eli nie pe∏-
nià nale˝ycie swoich obowiàzków lub
z powodu przeszkody nie mogà ich
pe∏niç. Postanowienie sàdu o odwo-
∏aniu syndyka, nadzorcy sàdowego
albo zarzàdcy z powodu nienale˝yte-
go pe∏nienia obowiàzków wymaga
uzasadnienia.

2. Sàd odwo∏uje syndyka, nadzorc´ sà-
dowego albo zarzàdc´ na ich wnio-
sek; mo˝e ich odwo∏aç tak˝e na wnio-
sek rady wierzycieli lub cz∏onka rady
wierzycieli.

3. W razie Êmierci syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy s´dzia-komi-
sarz wyznacza innà osob´ na syndy-
ka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàd-
c´.”;

55) art. 172 otrzymuje brzmienie:

„Art. 172. 1. Na postanowienie sàdu w przedmio-
cie odwo∏ania syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy oraz na
postanowienie s´dziego-komisarza
w przedmiocie upomnienia lub na∏o-
˝enia grzywny na syndyka, nadzorc´
sàdowego i zarzàdc´ albo ich zast´p-
ców i odwo∏ania zast´pców syndyka,
nadzorcy sàdowego i zarzàdcy przy-
s∏uguje za˝alenie. Sàd rozpoznaje 
za˝alenie na rozprawie. Przepisu
art. 222 ust. 1 zdanie drugie nie stosu-
je si´.

2. Do czasu prawomocnego rozstrzyg-
ni´cia w przedmiocie odwo∏ania syn-
dyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy
sàd ustanawia zarzàdc´ tymczasowe-
go albo nadzorc´ tymczasowego, do
których stosuje si´ odpowiednio
przepisy o syndyku, nadzorcy sàdo-
wym i zarzàdcy.”;

56) art. 179 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 179. Syndyk jest obowiàzany podejmowaç
dzia∏ania z nale˝ytà starannoÊcià,
w sposób umo˝liwiajàcy optymalne wy-
korzystanie majàtku upad∏ego w celu
zaspokojenia wierzycieli w jak najwy˝-
szym stopniu, w szczególnoÊci przez mi-
nimalizacj´ kosztów post´powania.”;

57) w art. 180 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu i ustanowiono zarzàd w∏asny
upad∏ego, nadzorca sàdowy powinien nie-
zw∏ocznie podjàç czynnoÊci nadzorcze oraz
w razie potrzeby z∏o˝yç wniosek do s´dziego-
-komisarza o nakazanie upad∏emu sporzàdze-
nia sprawozdania finansowego na dzieƒ po-
przedzajàcy og∏oszenie upad∏oÊci.”;

58) w art. 184 uchyla si´ ust. 2;
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59) art. 186 otrzymuje brzmienie:

„Art. 186. Po og∏oszeniu upad∏oÊci wszelkie upraw-
nienia upad∏ego zwiàzane z uczestnic-
twem w spó∏kach lub spó∏dzielniach wy-
konuje syndyk albo zarzàdca.”;

60) w art. 192 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. S´dzia-komisarz zwo∏uje zgromadzenie wie-
rzycieli przez obwieszczenie, w którym wskazu-
je termin, miejsce i przedmiot obrad oraz spo-
sób g∏osowania.”;

61) w art. 197 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W sprawach dotyczàcych uk∏adu, je˝eli upa-
d∏ym jest spó∏ka kapita∏owa, prawa g∏osu nie
majà wierzyciele, b´dàcy osobami fizycznymi,
je˝eli reprezentujà ponad 25 % kapita∏u zak∏a-
dowego spó∏ki.”;

62) w art. 198:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏osowanie na zgromadzeniu wierzycieli
odbywa si´ ustnie lub pisemnie, a przebieg
i wynik g∏osowania wpisuje si´ do protoko-
∏u. W protokole podaje si´ imi´ i nazwisko
albo firm´ g∏osujàcego, czy g∏osuje za, czy
przeciw uchwale, oraz sum´ wierzytelnoÊci,
z jakà g∏osuje. Je˝eli oddano g∏os w cudzym
imieniu, wskazuje si´ reprezentowanego
oraz imi´ i nazwisko g∏osujàcego. Wierzy-
ciela, który wstrzyma∏ si´ od g∏osu uwa˝a
si´ za nieuczestniczàcego w g∏osowaniu. Je-
˝eli na zgromadzeniu wierzycieli zawarto
uk∏ad, osnow´ uk∏adu wpisuje si´ do proto-
ko∏u.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. G∏os oddany na piÊmie wymaga notarialnie
poÊwiadczonego podpisu, chyba ˝e g∏os od-
daje pe∏nomocnik b´dàcy adwokatem lub
radcà prawnym.”;

63) w art. 205 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada wierzycieli s∏u˝y pomocà syndykowi,
nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy, kontroluje
ich czynnoÊci, bada stan funduszów masy upad-
∏oÊci, udziela zezwolenia na czynnoÊci, które
mogà byç dokonane tylko za zezwoleniem ra-
dy wierzycieli, oraz wyra˝a opini´ w innych
sprawach, je˝eli tego za˝àda s´dzia-komisarz,
syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca. Przy
wykonywaniu obowiàzków rada wierzycieli
kieruje si´ interesem ogó∏u wierzycieli.”;

64) w art. 206:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W post´powaniu obejmujàcym likwidacj´
majàtku upad∏ego zezwolenia rady wierzy-
cieli wymagajà nast´pujàce czynnoÊci:

1) dalsze prowadzenie przedsi´biorstwa
przez syndyka, je˝eli ma trwaç d∏u˝ej ni˝
trzy miesiàce od dnia og∏oszenia upad∏oÊ-
ci;

2) odstàpienie od sprzeda˝y przedsi´bior-
stwa jako ca∏oÊci;

3) sprzeda˝ praw i wierzytelnoÊci;

4) zaciàganie po˝yczek lub kredytów oraz
obcià˝enie majàtku upad∏ego ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi;

5) wykonanie umowy wzajemnej zawartej
przez upad∏ego albo odstàpienie od takiej
umowy oraz wykonanie lub odstàpienie
od umowy zawartej przez upad∏ego, do
której stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 98 i 99;

6) uznanie, zrzeczenie si´ i zawarcie ugody
co do roszczeƒ spornych oraz poddanie
sporu rozstrzygni´ciu sàdu polubowne-
go.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. W post´powaniu z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu zezwolenia rady wierzycieli wyma-
gajà nast´pujàce czynnoÊci:

1) obcià˝enie przez upad∏ego albo zarzàdc´
sk∏adników masy upad∏oÊci hipotekà, za-
stawem, zastawem rejestrowym, zasta-
wem skarbowym i hipotekà morskà
w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci nie-
obj´tej uk∏adem;

2) obcià˝enie przez zarzàdc´ sk∏adników
masy innymi prawami;

3) zaciàganie przez zarzàdc´ kredytów i po-
˝yczek.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli czynnoÊç, o której mowa w ust. 1 i 11,
musi byç dokonana niezw∏ocznie i dotyczy
wartoÊci nieprzewy˝szajàcej dziesi´ciu ty-
si´cy z∏otych, syndyk, nadzorca sàdowy
albo zarzàdca mo˝e jà wykonaç bez zezwo-
lenia rady.”; 

65) art. 210 otrzymuje brzmienie:

„Art. 210. S´dzia-komisarz mo˝e w terminie tygo-
dnia od dnia przed∏o˝enia mu odpisu
protoko∏u uchyliç uchwa∏´ rady wierzy-
cieli, je˝eli uchwa∏a jest sprzeczna z pra-
wem albo narusza dobre obyczaje. Na
postanowienie s´dziego-komisarza s∏u-
˝y za˝alenie.”;

66) w art. 219 uchyla si´ ust. 2;

67) art. 220 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 220. 1. Postanowieƒ, które podlegajà og∏o-
szeniu lub obwieszczeniu, nie dor´-
cza si´ uczestnikom post´powania.
Inne postanowienia, je˝eli nie by∏y
wydane na posiedzeniu jawnym,
dor´cza si´ osobom, których posta-
nowienie dotyczy. Nie dor´cza si´
poszczególnym wierzycielom posta-
nowieƒ dotyczàcych ogó∏u wierzy-
cieli.
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2. Postanowienia, które nie podlegajà
og∏oszeniu lub obwieszczeniu, wyk∏a-
da si´ w sekretariacie sàdu, o czym
nale˝y uczyniç wzmiank´ na sentencji
postanowienia z zaznaczeniem daty
wy∏o˝enia.”;

68) art. 224 otrzymuje brzmienie:

„Art. 224. Termin do wniesienia Êrodka odwo∏aw-
czego biegnie od dnia dor´czenia posta-
nowienia, a dla osób, wobec których nie
ma obowiàzku dor´czania, od dnia jego
og∏oszenia. Dla wierzycieli, którym po-
stanowienie nie zosta∏o og∏oszone, ter-
min ten biegnie od dnia obwieszczenia
o postanowieniu, a gdy postanowienie
nie podlega obwieszczeniu — od dnia
wy∏o˝enia postanowienia w sekretaria-
cie sàdu.”;

69) art. 230 otrzymuje brzmienie:

„Art. 230. 1. Do kosztów post´powania upad∏oÊ-
ciowego zalicza si´ op∏aty sàdowe
oraz wydatki niezb´dne do osiàgni´-
cia celu post´powania.

2. Do wydatków, o których mowa
w ust. 1, nale˝à w szczególnoÊci: wy-
nagrodzenie i wydatki syndyka, nad-
zorcy sàdowego i zarzàdcy oraz ich
zast´pców, wynagrodzenie i wydatki
cz∏onków rady wierzycieli, wydatki
zwiàzane ze zgromadzeniem wierzy-
cieli, koszty dor´czeƒ, obwieszczeƒ
i og∏oszeƒ, przypadajàce za czas po
og∏oszeniu upad∏oÊci podatki i inne
daniny publiczne, wydatki zwiàzane
z zarzàdem masy upad∏oÊci, w tym
przypadajàce za czas po og∏oszeniu
upad∏oÊci nale˝noÊci ze stosunku pra-
cy oraz nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, wydatki
zwiàzane z likwidacjà masy upad∏oÊ-
ci, chocia˝by do likwidacji dosz∏o na
podstawie uk∏adu.”;

70) w art. 235 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. S´dzia-komisarz mo˝e zobowiàzaç wierzyciela
do z∏o˝enia zaliczki na koszty zwiàzane ze zg∏o-
szeniem wierzytelnoÊci po up∏ywie terminu
wyznaczonego do zg∏oszenia. W razie niez∏o˝e-
nia zaliczki zg∏oszenie wierzytelnoÊci podlega
zwrotowi.”;

71) art. 237 otrzymuje brzmienie:

„Art. 237. Nie wymagajà zg∏oszenia nale˝noÊci ze
stosunku pracy. Nale˝noÊci z tego tytu∏u
umieszcza si´ na liÊcie wierzytelnoÊci
z urz´du.”;

72) w art. 240:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zabezpieczenia zwiàzane z wierzytelnoÊcià

oraz oÊwiadczenie wierzyciela, w jakiej
prawdopodobnie sumie wierzytelnoÊç nie
b´dzie zaspokojona z przedmiotu zabezpie-
czenia;”,

b) w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) je˝eli wierzyciel jest wspólnikiem albo ak-
cjonariuszem spó∏ki b´dàcej upad∏ym —
iloÊç posiadanych udzia∏ów albo akcji oraz
ich rodzaj.”;

73) w art. 243:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca
sprawdza, czy zg∏oszona wierzytelnoÊç znaj-
duje potwierdzenie w ksi´gach rachunko-
wych lub innych dokumentach upad∏ego
albo we wpisach w ksi´dze wieczystej lub
rejestrach, oraz wzywa upad∏ego do z∏o˝e-
nia w zakreÊlonym terminie oÊwiadczenia,
czy wierzytelnoÊç uznaje.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

74) w art. 245 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelnoÊ-
ci oraz okreÊlenie sumy, wed∏ug której b´dzie
obliczany g∏os wierzyciela; sum´ t´ oznacza
si´ wed∏ug tej cz´Êci wierzytelnoÊci, która
prawdopodobnie nie b´dzie zaspokojona
z przedmiotu zabezpieczenia;”;

75) w art. 249 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do Êwiad-
czeƒ alimentacyjnych.”;

76) w art. 252 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W post´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊ-
cià zawarcia uk∏adu zg∏oszenie wierzytelnoÊci
po terminie nie wstrzymuje czynnoÊci post´-
powania, w szczególnoÊci nie jest przeszkodà
do odbycia zgromadzenia wierzycieli i przyj´-
cia uk∏adu. Je˝eli do dnia przyj´cia uk∏adu nie
zosta∏o wydane prawomocne postanowienie
s´dziego-komisarza dotyczàce uzupe∏nienia li-
sty wierzytelnoÊci, post´powanie w tej spra-
wie podlega umorzeniu.”;

77) w art. 260 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W post´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊ-
cià zawarcia uk∏adu s´dzia-komisarz mo˝e za-
twierdziç list´ wierzytelnoÊci w cz´Êci obejmu-
jàcej ustalone wierzytelnoÊci, je˝eli suma spor-
nych wierzytelnoÊci nie przekracza 15 % ogól-
nej sumy wierzytelnoÊci.”;

78) w art. 262:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Lista wierzytelnoÊci ulega sprostowaniu sto-
sownie do prawomocnych orzeczeƒ. Zmia-
na wysokoÊci wierzytelnoÊci zaistnia∏a po
ustaleniu listy wierzytelnoÊci jest uwzgl´d-
niana przy sporzàdzeniu planu podzia∏u
albo przy g∏osowaniu na zgromadzeniu wie-
rzycieli.”,

b) uchyla si´ ust. 3;
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79) art. 263 otrzymuje brzmienie:

„Art. 263. Odmowa uznania wierzytelnoÊci we-
d∏ug przepisów niniejszego dzia∏u nie
stanowi przeszkody do jej dochodzenia
we w∏aÊciwym trybie. Je˝eli odmowa
uznania wierzytelnoÊci nastàpi∏a w po-
st´powaniu upad∏oÊciowym obejmujà-
cym likwidacj´ majàtku upad∏ego, do-
chodzenie wierzytelnoÊci, której odmó-
wiono uznania, jest mo˝liwe dopiero po
umorzeniu lub zakoƒczeniu post´powa-
nia upad∏oÊciowego.”;

80) w art. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem art. 296, po zakoƒczeniu lub
umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego
wyciàg z zatwierdzonej przez s´dziego-komisa-
rza listy wierzytelnoÊci, zawierajàcy oznacze-
nie wierzytelnoÊci oraz sumy otrzymanej na jej
poczet przez wierzyciela, jest tytu∏em egzeku-
cyjnym przeciwko upad∏emu.”;

81) art. 268 otrzymuje brzmienie:

„Art. 268. Je˝eli sàd og∏osi∏ upad∏oÊç obejmujàcà
likwidacj´ majàtku upad∏ego, propozy-
cje uk∏adowe mogà zg∏osiç upad∏y, syn-
dyk i rada wierzycieli. Sàd zmieni spo-
sób prowadzenia post´powania na po-
st´powanie z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu, je˝eli sà podstawy do takiej
zmiany. Na postanowienie sàdu przy-
s∏uguje za˝alenie.”;

82) w art. 270 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do propozycji uk∏adowych przewidujàcych
konwersj´ wierzytelnoÊci na akcje w sposób
okreÊlony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏-
kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539,
z póên. zm.4)) nie stosuje si´ art. 7 ust. 1 tej
ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên.
zm.5)).”;

83) w art. 271 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Je˝eli uk∏ad przewiduje likwidacj´ majàtku
upad∏ego wed∏ug przepisów ustawy, likwida-
cj´ przeprowadza osoba wyznaczona w uk∏a-
dzie, w trybie okreÊlonym w jego treÊci. Likwi-
dacja nie narusza praw oraz skutków ujawnie-
nia praw i roszczeƒ osobistych, cià˝àcych na
sk∏adnikach majàtku upad∏ego.”;

84) w art. 272:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uk∏ad obejmuje wierzytelnoÊci powsta∏e

przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci d∏u˝ni-
ka.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

85) w art. 273:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nale˝noÊci alimentacyjnych oraz rent
z tytu∏u odszkodowania za wywo∏anie
choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa
lub Êmierci oraz z tytu∏u zamiany upraw-
nieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia
na do˝ywotnià rent´;”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) roszczenia o wydanie mienia, o którym
mowa w art. 70;”,

— uchyla si´ pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uk∏ad nie obejmuje nale˝noÊci ze stosunku
pracy oraz wierzytelnoÊci zabezpieczonej na
mieniu upad∏ego hipotekà, zastawem, zasta-
wem rejestrowym, zastawem skarbowym
lub hipotekà morskà, w cz´Êci znajdujàcej
pokrycie w wartoÊci przedmiotu zabezpie-
czenia, chyba ˝e wierzyciel wyrazi∏ zgod´ na
jej obj´cie uk∏adem. Zgoda na obj´cie wie-
rzytelnoÊci uk∏adem powinna byç wyra˝ona
w sposób bezwarunkowy i nieodwo∏alny,
najpóêniej przed przystàpieniem do g∏oso-
wania nad uk∏adem. Zgoda mo˝e byç wyra-
˝ona ustnie do protoko∏u z przebiegu zgro-
madzenia wierzycieli.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
wierzytelnoÊci zabezpieczonych przeniesie-
niem na wierzyciela w∏asnoÊci rzeczy, wie-
rzytelnoÊci lub innego prawa.”;

86) art. 278 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 278. Po zatwierdzeniu listy wierzytelnoÊci s´-
dzia-komisarz mo˝e postanowiç, ˝e g∏o-
sowanie nad uk∏adem odb´dzie si´
w grupach wierzycieli. W takim przy-
padku, w celu g∏osowania nad uk∏adem,
sporzàdza on odr´bne listy uprawnio-
nych do g∏osowania wierzycieli, obej-
mujàce poszczególne kategorie intere-
sów. Listy te mogà obejmowaç w szcze-
gólnoÊci:

1) wierzycieli, którym przys∏ugujà nale˝-
noÊci ze stosunków pracy i którzy wy-
razili zgod´ na ich obj´cie uk∏adem;

2) rolników, którym przys∏ugujà wierzy-
telnoÊci z tytu∏u umów o dostarczenie
produktów z w∏asnego gospodarstwa
rolnego;

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42,
poz. 341. 
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3) wierzycieli, których wierzytelnoÊci
sà zabezpieczone na sk∏adnikach
majàtku upad∏ego hipotekà, zasta-
wem, zastawem rejestrowym, zasta-
wem skarbowym lub hipotekà mor-
skà, a tak˝e przez przeniesienie na
wierzyciela w∏asnoÊci rzeczy, wie-
rzytelnoÊci lub innego prawa, i któ-
rzy wyrazili zgod´ na ich obj´cie
uk∏adem;

4) wierzycieli b´dàcych wspólnikami
lub akcjonariuszami upad∏ej spó∏ki
kapita∏owej, posiadajàcych udzia∏y
lub akcje spó∏ki zapewniajàce co naj-
mniej 5 % g∏osów na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy, chocia˝by przy-
s∏ugiwa∏y im wierzytelnoÊci wymie-
nione w pkt 1—3;

5) pozosta∏ych wierzycieli.”;

87) w art. 279:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunki restrukturyzacji zobowiàzaƒ upad-
∏ego powinny byç jednakowe dla wszystkich
wierzycieli, a je˝eli s´dzia-komisarz posta-
nowi, ˝e g∏osowanie nad uk∏adem odb´dzie
si´ w grupach wierzycieli, jednakowe dla
wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy,
chyba ˝e wierzyciel wyraênie zgodzi si´ na
warunki mniej korzystne.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Restrukturyzacja powinna w równym stop-
niu dotyczyç zobowiàzaƒ pieni´˝nych i nie-
pieni´˝nych. Je˝eli jednak wierzyciel przy
zg∏oszeniu wierzytelnoÊci nie wyrazi∏ zgody
na restrukturyzacj´ swojej wierzytelnoÊci ja-
ko wierzytelnoÊci niepieni´˝nej albo ze
wzgl´du na charakter wierzytelnoÊci niepie-
ni´˝nej restrukturyzacja nie jest mo˝liwa,
wierzytelnoÊç ta zmienia si´ w wierzytel-
noÊç pieni´˝nà. Przepisy art. 91 stosuje si´
odpowiednio. 

5. Warunki restrukturyzacji wierzytelnoÊci,
o których mowa w art. 278 pkt 3, mogà byç
zró˝nicowane stosownie do przys∏ugujàce-
go im pierwszeƒstwa.”;

88) w art. 282 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na zgro-
madzeniu wierzycieli majà byç g∏osowane pro-
pozycje zawarcia uk∏adu likwidacyjnego, chy-
ba ˝e propozycje te przewidujà zabezpieczenie
praw wierzycieli, których wierzytelnoÊci sà
sporne.”;

89) w art. 283 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na zgromadzeniu wierzycieli upad∏y mo˝e
zg∏aszaç zmiany i uzupe∏nienia do propozycji
uk∏adowych. W razie zg∏oszenia przez upad∏e-
go zmian do propozycji uk∏adowych korzyst-
niejszych dla wierzycieli g∏osy oddane na pi-
Êmie za pierwotnymi propozycjami uk∏adowy-

mi uwa˝a si´ za g∏osy oddane za zmienionymi
propozycjami uk∏adowymi. Propozycji uk∏ado-
wych mniej korzystnych dla wierzycieli nie g∏o-
suje si´. Do g∏osowania nad zmianami propo-
zycji uk∏adowych przepis ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.”;

90) art. 285 otrzymuje brzmienie:

„Art. 285. 1. Uk∏ad zostaje przyj´ty, je˝eli wypowie
si´ za nim wi´kszoÊç uprawnionych
do g∏osowania wierzycieli, majàcych
∏àcznie co najmniej dwie trzecie ogól-
nej sumy wierzytelnoÊci uprawniajà-
cych do g∏osowania.

2. Je˝eli g∏osowanie nad uk∏adem od-
bywa si´ w grupach wierzycieli, obej-
mujàcych poszczególne kategorie in-
teresów, uk∏ad jest przyj´ty, je˝eli
w ka˝dej grupie wypowie si´ za nim
wi´kszoÊç wierzycieli z tej grupy, ma-
jàcych ∏àcznie co najmniej dwie trze-
cie sumy wierzytelnoÊci, obj´tych od-
r´bnà listà uprawnionych do g∏oso-
wania wierzycieli. 

3. Uk∏ad jest przyj´ty, chocia˝by nie
uzyska∏ wymaganej wi´kszoÊci w nie-
których z grup wierzycieli, je˝eli wi´k-
szoÊç wierzycieli z pozosta∏ych grup,
majàcych ∏àcznie dwie trzecie ogól-
nej sumy wierzytelnoÊci uprawniajà-
cych do g∏osowania, wyrazi∏a zgod´
na przyj´cie uk∏adu, a wierzyciele
z grupy lub grup, którzy wypowie-
dzieli si´ przeciwko przyj´ciu uk∏adu,
zostanà zaspokojeni na podstawie
uk∏adu w stopniu nie mniej korzyst-
nym ni˝ w przypadku przeprowadze-
nia post´powania upad∏oÊciowego
obejmujàcego likwidacj´ majàtku
upad∏ego. 

4. Zawarcie uk∏adu s´dzia-komisarz
stwierdza postanowieniem.”;

91) w art. 286 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli nie dosz∏o do zawarcia uk∏adu, sàd nie-
zw∏ocznie zmienia sposób prowadzenia post´-
powania z post´powania z mo˝liwoÊcià zawar-
cia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwi-
dacj´ majàtku upad∏ego i ustanawia syndyka.
Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
Sàd drugiej instancji rozpoznaje za˝alenie
w terminie miesiàca od dnia przedstawienia
mu akt sprawy.”;

92) w art. 287 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przeciwko uk∏adowi uczestnicy post´powania
mogà zg∏aszaç zarzuty. Zarzuty zg∏oszone na
zgromadzeniu wierzycieli wpisuje si´ do proto-
ko∏u z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. Za-
rzuty zg∏oszone po up∏ywie tygodnia od dnia
zawarcia uk∏adu pozostawia si´ bez rozpozna-
nia.”;
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93) art. 289 otrzymuje brzmienie:

„Art. 289. Po uprawomocnieniu si´ postanowie-
nia odmawiajàcego zatwierdzenia uk∏a-
du, sàd zmienia sposób prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z mo˝li-
woÊcià zawarcia uk∏adu na post´powa-
nie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad-
∏ego i wyznacza syndyka albo umarza
post´powanie.”;

94) w art. 291 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
praw wynikajàcych z przeniesienia na wierzy-
ciela w∏asnoÊci rzeczy, wierzytelnoÊci lub in-
nego prawa w celu zabezpieczenia wierzytel-
noÊci.”;

95) w art. 293 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia za-
twierdzajàcego uk∏ad sàd wydaje postanowie-
nie o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊcio-
wego. Je˝eli zawarto uk∏ad likwidacyjny, posta-
nowienie o zakoƒczeniu post´powania upad-
∏oÊciowego wydaje si´ po przeprowadzeniu
likwidacji. W przypadku, o którym mowa
w zdaniu drugim, przepisy art. 369 i 370 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

96) w art. 294 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uk∏ad wraz z odpisem prawomocnego posta-
nowienia o zatwierdzeniu uk∏adu stanowi pod-
staw´ wpisu informacji o zatwierdzeniu uk∏adu
w ksi´gach wieczystych i rejestrach.”;

97) w art. 297 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prawomocne postanowienie o wykonaniu
uk∏adu stanowi podstaw´ do wykreÊlenia
z urz´du wpisów dotyczàcych upad∏oÊci
w ksi´gach wieczystych i rejestrach.”;

98) w art. 299 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do post´powania stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏ów I—III. Post´powanie prowa-
dzi s´dzia. Nie ustanawia si´ nadzorcy sàdo-
wego ani zarzàdcy.”;

99) art. 304 otrzymuje brzmienie:

„Art. 304. 1. Uchylajàc uk∏ad, sàd otwiera zakoƒ-
czone post´powanie i zmienia spo-
sób prowadzenia post´powania
z post´powania z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu na post´powanie
obejmujàce likwidacj´ majàtku upa-
d∏ego i ustanawia s´dziego-komisa-
rza oraz syndyka albo umarza post´-
powanie.

2. Otwarcie post´powania rodzi takie
same skutki jak og∏oszenie upad∏oÊci.
W post´powaniu mogà uczestniczyç
wierzyciele, których wierzytelnoÊci
powsta∏y po og∏oszeniu upad∏oÊci.”;

100) w art. 313:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Sprzeda˝ dokonana w post´powaniu upad-
∏oÊciowym ma skutki sprzeda˝y egzekucyj-
nej. Nabywca sk∏adników masy upad∏oÊci
nie odpowiada za zobowiàzania podatko-
we upad∏ego, tak˝e powsta∏e po og∏osze-
niu upad∏oÊci.

2. Sprzeda˝ nieruchomoÊci powoduje wygaÊ-
ni´cie praw oraz praw i roszczeƒ osobistych
ujawnionych przez wpis do ksi´gi wieczy-
stej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz
zg∏oszonych s´dziemu-komisarzowi w ter-
minie okreÊlonym w art. 51 ust. 1 pkt 5.
W miejsce prawa, które wygas∏o, upraw-
niony nabywa prawo do zaspokojenia war-
toÊci wygas∏ego prawa z ceny uzyskanej ze
sprzeda˝y obcià˝onej nieruchomoÊci. Sku-
tek ten powstaje z chwilà zawarcia umowy
sprzeda˝y. Podstawà do wykreÊlenia praw,
które wygas∏y na skutek sprzeda˝y, jest pra-
womocny plan podzia∏u sumy uzyskanej ze
sprzeda˝y nieruchomoÊci obcià˝onej. Pod-
stawà wykreÊlenia hipoteki jest umowa
sprzeda˝y nieruchomoÊci.

3. Pozostajà w mocy bez potràcania ich war-
toÊci z ceny nabycia s∏u˝ebnoÊç drogi ko-
niecznej, s∏u˝ebnoÊç przesy∏u oraz s∏u˝eb-
noÊç ustanowiona w zwiàzku z przekrocze-
niem granicy przy wznoszeniu budowli lub
innego urzàdzenia. U˝ytkowanie oraz pra-
wa do˝ywotnika pozostajà w mocy, je˝eli
przys∏uguje im pierwszeƒstwo przed
wszystkimi hipotekami lub je˝eli nierucho-
moÊç nie jest hipotekami obcià˝ona albo
je˝eli wartoÊç u˝ytkowania i praw do˝ywot-
nika znajduje pe∏ne pokrycie w cenie naby-
cia. Jednak˝e w tym ostatnim wypadku
wartoÊç tych praw b´dzie zaliczona na ce-
n´ nabycia.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio
do sprzeda˝y prawa u˝ytkowania wieczy-
stego, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu i statku morskiego wpisa-
nego do rejestru okr´towego.”;

101) art. 315 otrzymuje brzmienie:

„Art. 315. Je˝eli w sk∏ad masy upad∏oÊci wcho-
dzà rzeczy ruchome, których nie mo˝-
na zbyç z zachowaniem przepisów
ustawy, s´dzia-komisarz mo˝e posta-
nowiç o ich wy∏àczeniu z masy upad∏oÊ-
ci albo zezwoliç na ich zniszczenie.
Na postanowienie s´dziego-komisarza
przys∏uguje za˝alenie.”;

102) w cz´Êci pierwszej w tytule VII tytu∏ dzia∏u II
otrzymuje brzmienie:

„Sprzeda˝ przedsi´biorstwa lub jego zorganizo-
wanej cz´Êci oraz nieruchomoÊci, prawa u˝ytko-
wania wieczystego, spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu i statku morskiego wpisa-
nego do rejestru okr´towego”;
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103) art. 319—322 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 319. 1. S´dzia-komisarz, na wniosek syndy-
ka, przed sprzeda˝à przedsi´bior-
stwa wyznacza bieg∏ego do sporzà-
dzenia opisu i oszacowania przed-
si´biorstwa oraz jego zorganizowa-
nych cz´Êci. Mo˝e jednak tego zanie-
chaç, je˝eli opisu i oszacowania
przedsi´biorstwa lub jego zorgani-
zowanych cz´Êci dokonano przy
sporzàdzeniu spisu inwentarza
i oszacowaniu masy upad∏oÊci.

2. Opis przedsi´biorstwa powinien
okreÊlaç w szczególnoÊci przedmiot
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, nieru-
chomoÊci wchodzàce w jego sk∏ad,
ich obszar oraz oznaczenie ksi´gi
wieczystej lub zbioru dokumentów,
inne Êrodki trwa∏e, stwierdzone pra-
wa, a tak˝e obcià˝enia.

3. W oszacowaniu nale˝y odr´bnie po-
daç wartoÊç przedsi´biorstwa w ca-
∏oÊci oraz jego zorganizowanych
cz´Êci, je˝eli mogà byç wydzielone
do sprzeda˝y.

4. Je˝eli sk∏adniki przedsi´biorstwa sà
obcià˝one hipotekà, zastawem, za-
stawem rejestrowym, zastawem
skarbowym, hipotekà morskà lub in-
nymi prawami i skutkami ujawnienia
praw i roszczeƒ osobistych, w osza-
cowaniu nale˝y oddzielnie podaç,
które z tych praw pozostajà w mocy
po sprzeda˝y, a tak˝e ich wartoÊç
oraz wartoÊç sk∏adników nimi obcià-
˝onych oraz stosunek wartoÊci po-
szczególnych sk∏adników obcià˝o-
nych do wartoÊci przedsi´biorstwa.

5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi
si´ w terminie tygodnia od dnia ob-
wieszczenia o ich ukoƒczeniu. Zarzu-
ty rozpoznaje s´dzia-komisarz.

6. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku rzeczy, wierzytelnoÊ-
ci i innych praw przeniesionych na
wierzyciela w celu zabezpieczenia
wierzytelnoÊci, o ile majà byç one
sprzedane w ramach przedsi´bior-
stwa.

Art. 320. 1. Sprzeda˝ mienia uregulowana prze-
pisami dzia∏u niniejszego nast´puje
w drodze przetargu albo aukcji, do
których stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, z tym ˝e:

1) warunki przetargu albo aukcji za-
twierdza s´dzia-komisarz;

2) o przetargu albo aukcji nale˝y za-
wiadomiç przez obwieszczenie co
najmniej na dwa tygodnie, a je˝e-
li przetarg albo aukcja dotyczy
przedsi´biorstwa spó∏ki publicz-

nej — co najmniej na szeÊç tygo-
dni przed terminem posiedzenia
wyznaczonego w celu ich prze-
prowadzenia;

3) przetarg albo aukcj´ przeprowa-
dza si´ na posiedzeniu jawnym;

4) przetarg albo aukcj´ prowadzi
syndyk pod nadzorem s´dziego-
-komisarza;

5) wyboru oferenta dokonuje syn-
dyk; wybór wymaga zatwierdze-
nia przez s´dziego-komisarza;

6) postanowienie zatwierdzajàce
wybór oferenta s´dzia-komisarz
mo˝e wydaç na posiedzeniu nie-
jawnym; 

7) s´dzia-komisarz mo˝e odroczyç
zatwierdzenie wyboru oferenta
o tydzieƒ; w tym przypadku po-
stanowienie o zatwierdzeniu wy-
boru oferenta podlega obwiesz-
czeniu.

2. Na postanowienie s´dziego-komisa-
rza o zatwierdzeniu wyboru oferenta
przys∏uguje za˝alenie. 

3. Przy sprzeda˝y nieruchomoÊci, pra-
wa u˝ytkowania wieczystego, spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu oraz statku morskiego wpi-
sanego do rejestru okr´towego,
przepisy art. 319 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 321. 1. Syndyk zawiera umow´ sprzeda˝y
w terminie okreÊlonym przez s´dzie-
go-komisarza, nie d∏u˝szym ni˝ czte-
ry miesiàce od dnia zatwierdzenia
wyboru oferenta przez s´dziego-ko-
misarza.

2. Je˝eli do zawarcia umowy nie doj-
dzie z winy oferenta, s´dzia-komisarz
wydaje postanowienie o og∏oszeniu
nowego przetargu albo aukcji, w któ-
rych nie mo˝e uczestniczyç oferent,
który nie zawar∏ umowy.

Art. 322. Je˝eli przetarg albo aukcja nie dosz∏y do
skutku albo s´dzia-komisarz nie zatwier-
dzi∏ wyboru oferenta, s´dzia-komisarz
wydaje postanowienie o wyznaczeniu
nowego przetargu albo aukcji albo ze-
zwala na sprzeda˝ z wolnej r´ki we
wskazanym terminie, okreÊlajàc mini-
malnà cen´ oraz warunki sprzeda˝y.”;

104) w art. 326 uchyla si´ ust. 2;

105) art. 329 otrzymuje brzmienie:

„Art. 329. W przypadkach, o których mowa
w art. 327 i 328, zastawnik jest obowià-
zany rozliczyç si´ z syndykiem stosow-
nie do przepisów ustawy z dnia 6 grud-
nia 1996 r. o zastawie rejestrowym i re-
jestrze zastawów.”;
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106) w art. 334:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku sprzeda˝y wierzytelnoÊci lub
praw majàtkowych upad∏ego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 315, 320—322
i 326.”,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Do sprzeda˝y przez syndyka papierów war-
toÊciowych w sposób okreÊlony w art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofer-
cie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spó∏kach
publicznych nie stosuje si´ art. 7 ust. 1 tej
ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi. 

4. Je˝eli przedmiotem sprzeda˝y sà instru-
menty finansowe dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, s´dzia-komisarz
mo˝e zezwoliç na ich sprzeda˝ przez firm´
inwestycyjnà. W takim przypadku s´dzia-
-komisarz mo˝e wyznaczyç gie∏d´ lub pole-
ciç dokonanie wyboru gie∏dy syndykowi
oraz wyznaczyç minimalnà cen´ sprzeda-
˝y.”; 

107) art. 336 otrzymuje brzmienie:

„Art. 336. 1. Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy,
wierzytelnoÊci i praw obcià˝onych
hipotekà, zastawem, zastawem reje-
strowym, zastawem skarbowym i hi-
potekà morskà przeznacza si´ na za-
spokojenie wierzycieli, których wie-
rzytelnoÊci by∏y zabezpieczone na
tych rzeczach lub prawach z zacho-
waniem przepisów ustawy. Kwoty
pozosta∏e po zaspokojeniu tych wie-
rzytelnoÊci wchodzà do funduszów
masy upad∏oÊci.

2. Przepisy o zaspokojeniu wierzytel-
noÊci zabezpieczonej zastawem sto-
suje si´ odpowiednio do zaspokoje-
nia wierzytelnoÊci zabezpieczonych
przez przeniesienie na wierzyciela
prawa w∏asnoÊci rzeczy, wierzytel-
noÊci i innego prawa.”;

108) art. 339 otrzymuje brzmienie:

„Art. 339. Do post´powania w sprawie podzia∏u
sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy,
wierzytelnoÊci i praw, o których mowa
w art. 336, stosuje si´ odpowiednio
przepisy o post´powaniu w sprawie
podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci.
O sporzàdzeniu planu podzia∏u zawia-
damia si´ upad∏ego oraz te osoby, któ-
rych prawa podlegajà zaspokojeniu
z sumy uzyskanej z likwidacji. Ârodki
zaskar˝enia mo˝e wnosiç upad∏y oraz
osoby uprawnione do zaspokojenia
z sumy uzyskanej z likwidacji.”; 

109) w art. 342: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nale˝noÊci podlegajàce zaspokojeniu
z funduszów masy upad∏oÊci dzieli si´ na
nast´pujàce kategorie:

1) kategoria pierwsza — koszty post´powa-
nia upad∏oÊciowego, przypadajàce za
czas po og∏oszeniu upad∏oÊci nale˝noÊci
alimentacyjne oraz renty za wywo∏anie
choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalec-
twa lub Êmierci oraz z tytu∏u zamiany
uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝y-
wocia na do˝ywotnià rent´, nale˝noÊci
z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia
masy upad∏oÊci, nale˝noÊci z zawartych
przez upad∏ego przed og∏oszeniem upad-
∏oÊci umów, których wykonania za˝àda∏
syndyk, nale˝noÊci powsta∏e z czynnoÊci
syndyka albo zarzàdcy oraz nale˝noÊci,
które powsta∏y z czynnoÊci upad∏ego
dokonanych po og∏oszeniu upad∏oÊci,
niewymagajàcych zgody nadzorcy sà-
dowego lub dokonanych za jego zgodà;

2) kategoria druga — przypadajàce za czas
przed og∏oszeniem upad∏oÊci nale˝noÊci
ze stosunku pracy, nale˝noÊci rolników
z tytu∏u umów o dostarczenie produktów
z w∏asnego gospodarstwa rolnego, na-
le˝noÊci alimentacyjne oraz renty za wy-
wo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy,
kalectwa lub Êmierci i renty z tytu∏u za-
miany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa
do˝ywocia na do˝ywotnià rent´, przypa-
dajàce za dwa ostatnie lata przed og∏o-
szeniem upad∏oÊci nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;

3) kategoria trzecia — podatki i inne daniny
publiczne oraz pozosta∏e nale˝noÊci z ty-
tu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;

4) kategoria czwarta — inne nale˝noÊci, je-
˝eli nie podlegajà zaspokojeniu w kate-
gorii piàtej, wraz z odsetkami za ostatni
rok przed datà og∏oszenia upad∏oÊci,
z odszkodowaniem umownym, kosztami
procesu i egzekucji;

5) kategoria piàta — odsetki, które nie nale-
˝à do wy˝szych kategorii w kolejnoÊci,
w jakiej podlega zaspokojeniu kapita∏,
a tak˝e sàdowe i administracyjne kary
grzywny oraz nale˝noÊci z tytu∏u daro-
wizn i zapisów.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

110) art. 343 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 343. 1. Syndyk zaspokaja nale˝noÊci pierw-
szej kategorii w miar´ wp∏ywu do
masy upad∏oÊci stosownych sum;
je˝eli nale˝noÊci te nie zostanà za-
spokojone w ten sposób, zaspokaja
si´ je w drodze podzia∏u funduszów
masy upad∏oÊci.
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2. Zobowiàzania alimentacyjne cià˝àce
na upad∏ym, przypadajàce za czas
po og∏oszeniu upad∏oÊci, syndyk za-
spokaja zgodnie z ust. 1 w terminach
ich p∏atnoÊci, do dnia sporzàdzenia
ostatecznego planu podzia∏u, ka˝do-
razowo dla ka˝dego uprawnionego
w kwocie nie wy˝szej ni˝ minimalne
wynagrodzenie za prac´. Pozosta∏a
cz´Êç tych nale˝noÊci nie podlega
zaspokojeniu z masy upad∏oÊci.”;

111) art. 345 otrzymuje brzmienie:

„Art. 345. 1. Je˝eli przepis szczególny nie stano-
wi inaczej, wierzytelnoÊci zabezpie-
czone hipotekà, zastawem, zasta-
wem rejestrowym, zastawem skar-
bowym i hipotekà morskà, a tak˝e
wygasajàce wed∏ug przepisów usta-
wy prawa oraz skutki ujawnienia
praw i roszczeƒ osobistych cià˝àce
na nieruchomoÊci, u˝ytkowaniu wie-
czystym, spó∏dzielczym w∏asnoÊcio-
wym prawie do lokalu lub statku
morskim wpisanym do rejestru
okr´towego, podlegajà zaspokoje-
niu z sumy uzyskanej z likwidacji ob-
cià˝onego przedmiotu, pomniejszo-
nej o koszty likwidacji tego przed-
miotu oraz inne koszty post´powa-
nia upad∏oÊciowego w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej dziesiàtej cz´Êci
sumy uzyskanej z likwidacji, nie wi´-
cej jednak ni˝ o takà cz´Êç kosztów
post´powania upad∏oÊciowego, któ-
ra wynika ze stosunku wartoÊci ob-
cià˝onego przedmiotu do wartoÊci
ca∏ej masy upad∏oÊci. 

2. WierzytelnoÊci i prawa, o których
mowa w ust. 1, sà zaspokajane w ko-
lejnoÊci przys∏ugujàcego im pierw-
szeƒstwa.

3. W równym stopniu z wierzytelnoÊ-
cià zaspokaja si´ odsetki obj´te za-
bezpieczeniem oraz koszty post´po-
wania, zwiàzane z dochodzeniem
wierzytelnoÊci, w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej dziesiàtej cz´Êci ka-
pita∏u. Wydzielonà zabezpieczone-
mu wierzycielowi sum´ zalicza si´
przede wszystkim na sum´ d∏u˝nà,
nast´pnie na odsetki, a w koƒcu na
koszty post´powania.”;

112) art. 346 otrzymuje brzmienie:

„Art. 346. 1. W razie sprzeda˝y nieruchomoÊci,
prawa u˝ytkowania wieczystego,
spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu lub statku morskie-
go wpisanego do rejestru okr´towe-
go, przed zaspokojeniem wierzytel-
noÊci zabezpieczonych hipotekà
albo hipotekà morskà oraz innych
praw, w tym praw i roszczeƒ osobi-
stych, które cià˝y∏y na przedmiocie

sprzeda˝y i które w wyniku sprzeda-
˝y wygas∏y, zaspokaja si´ nale˝noÊci
alimentacyjne w zakresie wskaza-
nym w art. 343 ust. 2 oraz przypada-
jàce za czas po og∏oszeniu upad∏oÊci
renty za wywo∏anie choroby, nie-
zdolnoÊci do pracy, kalectwa lub
Êmierci i renty z tytu∏u zamiany
uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa
do˝ywocia na do˝ywotnià rent´, jak
te˝ wynagrodzenia za prac´ pracow-
ników wykonujàcych prac´ na nieru-
chomoÊci, statku lub w lokalu za
okres ostatnich trzech miesi´cy
przed sprzeda˝à, jednak˝e tylko do
wysokoÊci trzykrotnego minimalne-
go wynagrodzenia za prac´.

2. Odr´bnego planu podzia∏u nie spo-
rzàdza si´, je˝eli suma uzyskana ze
sprzeda˝y nie wystarcza na zaspoko-
jenie wierzytelnoÊci z tytu∏u alimen-
tów, rent i wynagrodzeƒ za prac´,
o których mowa w ust. 1.”;

113) uchyla si´ art. 357; 

114) w art. 364 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca wy-
da niezw∏ocznie upad∏emu jego majàtek, ksi´-
gi, korespondencj´ i dokumenty. W razie po-
trzeby s´dzia-komisarz wyda postanowienie
nakazujàce przymusowe odebranie majàtku.
Postanowienie to jest podstawà egzekucji bez
nadawania mu klauzuli wykonalnoÊci.”;

115) w art. 369 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) materia∏ zebrany w sprawie daje podstaw´
do stwierdzenia, ˝e nie zachodzà okolicznoÊci
stanowiàce podstaw´ do pozbawienia upad-
∏ego prawa prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na w∏asny rachunek oraz pe∏nienia
funkcji reprezentanta lub pe∏nomocnika
w spó∏ce handlowej, przedsi´biorstwie paƒ-
stwowym, spó∏dzielni, fundacji lub stowarzy-
szeniu;”;

116) w art. 372 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiany stosunków prawnych dokonane na
podstawie przepisów ustawy obowiàzujà
upad∏ego i drugà stron´ równie˝ po umorze-
niu lub zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊ-
ciowego, chyba ˝e przepisy odr´bnej ustawy
stanowià inaczej.”;

117) w art. 373 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa
w ust. 1, sàd bierze pod uwag´ stopieƒ winy
oraz skutki podejmowanych dzia∏aƒ, w szcze-
gólnoÊci obni˝enie wartoÊci ekonomicznej
przedsi´biorstwa upad∏ego i rozmiar po-
krzywdzenia wierzycieli. Sàd mo˝e odstàpiç
od orzekania zakazu, je˝eli sàd upad∏oÊciowy
oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci na
podstawie art. 12 i zezwoli∏ na wszcz´cie po-
st´powania naprawczego.”;
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118) w art. 374 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do osób uprawnio-
nych do reprezentowania przedsi´biorcy b´-
dàcego osobà prawnà lub spó∏kà handlowà
niemajàcà osobowoÊci prawnej, je˝eli niewy-
p∏acalnoÊç przedsi´biorcy lub pogorszenie je-
go sytuacji finansowej jest nast´pstwem ce-
lowego dzia∏ania lub ra˝àcego niedbalstwa
tych osób.”; 

119) w art. 376 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w art. 373 i 374, wszczyna si´ wy∏àcznie na
wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy
sàdowego, zarzàdcy przymusowego, syndy-
ka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy, a tak˝e
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz Przewodniczàcego Komisji Nad-
zoru Finansowego. WygaÊni´cie w toku po-
st´powania funkcji tymczasowego nadzorcy,
zarzàdcy przymusowego, syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy nie ma wp∏ywu na
dalszy bieg post´powania wszcz´tego na jego
wniosek. W sprawach tych stosuje si´ przepi-
sy o post´powaniu nieprocesowym.”;

120) art. 377 otrzymuje brzmienie:

„Art. 377. Nie orzeka si´ zakazu, o którym mowa
w art. 373, je˝eli post´powanie w tej
sprawie nie zosta∏o wszcz´te w termi-
nie roku od dnia umorzenia lub zakoƒ-
czenia post´powania upad∏oÊciowego
albo oddalenia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci na podstawie art. 13, a gdy
wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci nie by∏
z∏o˝ony, w terminie trzech lat od dnia,
w którym d∏u˝nik obowiàzany by∏ taki
wniosek z∏o˝yç.”;

121) w art. 378 uchyla si´ ust. 2;

122) w art. 380 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Je˝eli g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci gospodar-
czej d∏u˝nika znajduje si´ poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, post´powanie upad∏oÊ-
ciowe wszcz´te przez sàd polski obejmuje
majàtek d∏u˝nika po∏o˝ony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”; 

123) w art. 405 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uznanie zagranicznego post´powania upad-
∏oÊciowego nie stanowi przeszkody do wszcz´-
cia przez sàd polski post´powania upad∏oÊ-
ciowego. Je˝eli jednak uznane zosta∏o g∏ów-
ne zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe,
post´powanie upad∏oÊciowe wszcz´te w Rze-
czypospolitej Polskiej jest wtórnym post´po-
waniem upad∏oÊciowym.”;

124) art. 409 otrzymuje brzmienie:

„Art. 409. W przypadku wniesienia wniosku
o wszcz´cie wtórnego post´powania
upad∏oÊciowego sàd mo˝e uchyliç lub
zmieniç zabezpieczenia ustanowione
na podstawie art. 390 lub 399.”;

125) art. 411 otrzymuje brzmienie:

„Art. 411. Je˝eli wszcz´to wtórne post´powanie
upad∏oÊciowe z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu, a w zagranicznym g∏ównym
post´powaniu upad∏oÊciowym ma na-
stàpiç likwidacja upad∏ego, uk∏ad mo-
˝e mieç wy∏àcznie charakter likwidacyj-
ny.”;

126) w art. 417 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli w Rzeczypospolitej Polskiej nie zosta∏o
wszcz´te post´powanie upad∏oÊciowe obej-
mujàce majàtek nale˝àcy do podmiotu, wo-
bec którego sà prowadzone zagraniczne po-
st´powania upad∏oÊciowe, postanowienie,
o którym mowa w ust. 1, wydaje sàd, który
uzna∏ zagraniczne post´powanie upad∏oÊcio-
we. Przepisy cz´Êci pierwszej tytu∏u II stosuje
si´ odpowiednio.”;

127) w art. 428 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
koszty post´powania pokrywa Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny.”;

128) w art. 437 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli nie dosz∏o do zawarcia uk∏adu, sàd
zmienia sposób prowadzenia post´powania
upad∏oÊciowego z post´powania z mo˝liwoÊ-
cià zawarcia uk∏adu na post´powanie obej-
mujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego banku.”;

129) w cz´Êci trzeciej w tytule II tytu∏ dzia∏u III otrzy-
muje brzmienie:

„Post´powanie upad∏oÊciowe wobec instytucji
kredytowych, banków zagranicznych oraz ban-
ków krajowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç za gra-
nicà”;

130) art. 451 otrzymuje brzmienie:

„Art. 451. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
w przypadku:

1) og∏oszenia upad∏oÊci banku krajo-
wego, je˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç
tak˝e za granicà Rzeczypospolitej
Polskiej w co najmniej jednym in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkow-
skim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;

2) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia po-
st´powania uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania wobec
instytucji kredytowej, je˝eli prowa-
dzi ona dzia∏alnoÊç tak˝e w Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia po-
st´powania uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania wobec
banku zagranicznego, je˝eli bank za-
graniczny prowadzi dzia∏alnoÊç
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
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w co najmniej jednym innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronie umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym.”;

131) art. 453 otrzymuje brzmienie:

„Art. 453. Sàdom polskim nie przys∏uguje jurys-
dykcja w sprawach upad∏oÊciowych
dotyczàcych instytucji kredytowych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà albo majàcych majàtek w Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przepisu art. 405
ust. 1 nie stosuje si´.”;

132) art. 455 otrzymuje brzmienie:

„Art. 455. W sk∏ad masy upad∏oÊci banku krajo-
wego wchodzi tak˝e mienie upad∏ego
znajdujàce si´ na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.”;

133) w art. 456 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sàd, który og∏osi∏ upad∏oÊç banku krajowego
lub banku zagranicznego, powiadamia o tym
niezw∏ocznie w∏aÊciwe organy paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, w którym znajduje si´ oddzia∏ banku
krajowego za granicà albo inny oddzia∏ banku
zagranicznego, informujàc o skutkach og∏o-
szenia upad∏oÊci.”;

134) art. 458 otrzymuje brzmienie:

„Art. 458. 1. Wierzyciele upad∏oÊciowi banku kra-
jowego lub banku zagranicznego,
majàcy miejsce zamieszkania albo
siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, majà
w post´powaniu takie same prawa
jak wierzyciele krajowi.

2. Zagraniczne nale˝noÊci publiczno-
prawne zaspokaja si´ w kategorii
piàtej.”;

135) art. 481 otrzymuje brzmienie:

„Art. 481. Przepisy art. 452 ust. 2, art. 453—466
i 4671—470 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku:

1) og∏oszenia upad∏oÊci krajowego za-
k∏adu ubezpieczeƒ, je˝eli prowadzi
on dzia∏alnoÊç tak˝e za granicà Rze-
czypospolitej Polskiej w co najmniej

jednym innym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;

2) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia po-
st´powania uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania wobec
zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ
majàcego siedzib´ w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, je˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç
w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia po-
st´powania uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania wobec za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ
majàcego siedzib´ w paƒstwie nie-
b´dàcym cz∏onkiem Unii Europej-
skiej lub cz∏onkiem Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronà umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, je˝eli
prowadzi on dzia∏alnoÊç w Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz w co najmniej
jednym innym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym.”;

136) art. 483 otrzymuje brzmienie:

„Art. 483. 1. Przepisy niniejszego tytu∏u stosuje
si´ w razie og∏oszenia upad∏oÊci
podmiotu emitujàcego obligacje, je-
˝eli dla zabezpieczenia praw z obli-
gacji ustanowiono zabezpieczenie
na majàtku emitenta.

2. Przepisów niniejszego tytu∏u nie sto-
suje si´ w razie og∏oszenia upad∏oÊci
emitenta obligacji przychodowych,
je˝eli emitent w treÊci obligacji ogra-
niczy∏ swojà odpowiedzialnoÊç do
kwoty przychodów lub wartoÊci ma-
jàtku przedsi´wzi´cia. Ârodki prze-
znaczone na zaspokojenie praw obli-
gatariuszy z takich obligacji nie
wchodzà do masy upad∏oÊci, a rosz-
czenia obligatariuszy nie podlegajà
zaspokojeniu w post´powaniu upad-
∏oÊciowym.”;

137) w art. 492 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Post´powanie uregulowane w niniejszej cz´Ê-
ci mo˝e prowadziç tak˝e przedsi´biorca, w sto-
sunku do którego sàd na podstawie art. 12 od-
dali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci z jedno-
czesnym zezwoleniem na prowadzenie post´-
powania naprawczego.”;
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138) w art. 494 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie uprawomocnienia si´ postanowienia
sàdu zakazujàcego wszcz´cia post´powania
naprawczego, oÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 1, nie wywo∏uje skutków prawnych.”;

139) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z dniem wszcz´cia post´powania naprawcze-
go przedsi´biorca sk∏ada wniosek o wpis in-
formacji o wszcz´ciu post´powania napraw-
czego do w∏aÊciwego rejestru.”;

140) w art. 497 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedsi´biorca niezw∏ocznie zawiera z nad-
zorcà sàdowym umow´ zlecenia o wykony-
wanie czynnoÊci nadzorcy sàdowego i wyp∏a-
ca mu miesi´cznie wynagrodzenie w wysokoÊ-
ci podwójnego przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw
bez wyp∏at nagród z zysku w czwartym kwar-
tale roku poprzedniego, og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.”;

141) w art. 498:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wszcz´cia post´powania napraw-
czego:

1) zawiesza si´ wykonanie zobowiàzaƒ
przedsi´biorcy;

2) zawiesza si´ naliczanie odsetek nale˝-
nych od przedsi´biorcy;

3) potràcenie wierzytelnoÊci jest dopusz-
czalne z uwzgl´dnieniem przepisów
art. 89;

4) nie mogà byç wszczynane przeciwko
przedsi´biorcy post´powania zabezpie-
czajàce i egzekucyjne, a wszcz´te podle-
gajà z mocy prawa zawieszeniu, z wyjàt-
kiem post´powaƒ zabezpieczajàcych
i egzekucyjnych dotyczàcych wierzytel-
noÊci nieobj´tych uk∏adem.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

142) w art. 503:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do okreÊlenia sposobu restrukturyzacji zo-
bowiàzaƒ stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy o propozycjach restrukturyzacji zobo-
wiàzaƒ zg∏aszanych w post´powaniu upad-
∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏a-
du.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Propozycje restrukturyzacji zatrudnienia
powinny wskazywaç ogólnà liczb´ zatrud-
nionych, liczb´ pracowników zwalnianych
i zasady zwolnieƒ, liczb´ pracowników za-
trudnianych oraz zasady zatrudniania,
a tak˝e konsekwencje finansowe tych
zmian.”;

143) uchyla si´ art. 508;

144) w art. 509 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏osowanie nad uk∏adem mo˝e odbywaç si´
w grupach wierzycieli. Podzia∏u na grupy do-
konuje przedsi´biorca. Przepis art. 278 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

145) w art. 512 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oddany poprzednio za uk∏adem g∏os wierzy-
ciela, który nie stawi∏ si´ na ponownym zgro-
madzeniu, zachowuje moc przy obliczaniu
wyników g∏osowania, je˝eli nowe propozycje
sà dla tego wierzyciela nie mniej korzystne od
propozycji, nad którymi wczeÊniej g∏oso-
wa∏.”;

146) w art. 515 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, 9 i 10, sàd mo˝e za-
twierdziç uk∏ad, je˝eli w dokumentach przed-
si´biorcy znalaz∏y si´ nieprawdziwe dane
z przyczyn od przedsi´biorcy niezale˝nych,
albo które nie mia∏y istotnego wp∏ywu na
przebieg post´powania i gdy jest oczywiste,
˝e na podstawie uk∏adu wierzyciele zostanà
zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym
ni˝ w przypadku przeprowadzenia post´po-
wania upad∏oÊciowego obejmujàcego likwi-
dacj´ majàtku upad∏ego.”;

147) w art. 33 ust. 2, art. 223, art. 370 ust. 2 oraz
art. 376 ust. 3 wyraz „kasacja” zast´puje si´ wy-
razami „skarga kasacyjna”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr 196, poz. 1214
i Nr 209, poz. 1315) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„1. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na:

1) finansowanie zadaƒ Funduszu zwiàzanych
z gwarantowaniem Êrodków pieni´˝nych;

2) finansowanie zadaƒ Funduszu w zakresie
udzielania podmiotom obj´tym systemem
gwarantowania pomocy, o której mowa w roz-
dziale 3, przy czym pomoc ta mo˝e byç udzie-
lana jedynie ze Êrodków, o których mowa
w art. 15 pkt 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwo-
ty wydatków, o których mowa w ust. 5;

3) pokrywanie kosztów post´powania, o których
mowa w art. 428 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên. zm.6)).”. 

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 434.
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Art. 3. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informacje o zabezpieczeniu majàtku d∏u˝nika
w post´powaniu w przedmiocie og∏oszenia
upad∏oÊci poprzez ustanowienie tymczasowe-
go nadzorcy sàdowego lub zarzàdcy przymu-
sowego i jego zmianach, zawieszeniu prowa-
dzonych przeciwko d∏u˝nikowi egzekucji, a tak-
˝e o oddaleniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
z uwagi na fakt, ˝e majàtek niewyp∏acalnego
d∏u˝nika nie wystarcza na zaspokojenie kosz-
tów post´powania;”;

2) w art. 45: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisów w dziale 1 rejestru przedsi´biorców,
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, dotyczà-
cych dodania do firmy oznaczenia „w upad-
∏oÊci likwidacyjnej” albo „w upad∏oÊci uk∏a-
dowej” oraz wpisów w dziale 5 i w dziale 6
tego rejestru, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 5, dokonuje si´ z urz´du.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Po og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu, w której upad∏ego pozba-
wiono zarzàdu, albo og∏oszeniu upad∏oÊci
obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika,
w dziale 2 rejestru przedsi´biorców z urz´-
du wykreÊla si´ wpisy, o których mowa
w art. 39 pkt 3.”.

Art. 4. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy og∏oszenie upad∏oÊci zosta∏o wpisane do
rejestru przedsi´biorców, sàd z urz´du wpisuje doda-
nie do firmy przedsi´biorcy oznaczenia „w upad∏oÊci
likwidacyjnej” albo „w upad∏oÊci uk∏adowej”.

Art. 5. W sprawach, w których og∏oszono upad-
∏oÊç przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 6. 1. Do post´powaƒ w sprawach orzekania
zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

2. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zaistnia∏y podstawy do og∏oszenia upad∏oÊci,
do post´powaƒ, o których mowa w ust. 1, wszcz´tych
po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

3. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy usta∏a mo˝liwoÊç orzeczenia zakazu, o którym
mowa w ust. 1, z powodu up∏ywu rocznego terminu
do wszcz´cia post´powania, zakazu nie orzeka si´.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
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