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SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 stycznia 2003 r.

ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Marszałek Senatu dnia 14 stycznia 2003 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 28 i 29 stycznia 2003 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy � Prawo upadłościowe i naprawcze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2003

r. ustawy � Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 6 skreśla się pkt 3;

2) w art. 6 w pkt 5 po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy "oraz utworzonych w

wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą";

3) w art. 18 w zdaniu pierwszym po wyrazach "sąd upadłościowy" dodaje się wyrazy "w

składzie trzech sędziów zawodowych";

4) w art. 26 w ust. 1 wyraz "Uczestnikami" zastępuje się wyrazem "Uczestnikiem";

5) w art. 26 w ust. 2 po wyrazie "zawiadamia" dodaje się wyraz "odpowiednio";

6) w art. 27 w ust. 3 wyrazy "powinno być wydane" zastępuje się wyrazami "sąd wydaje";

7) w art. 29 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2;

8) w art. 33 skreśla się ust. 3;

9) w art. 35 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem

przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.";

10) w art. 40 w ust. 4 wyraz "dozorcy" zastępuje się wyrazem "zarządcy";
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11) w art. 44 w ust. 2 skreśla się wyrazy "byłoby zbyt utrudnione albo";

12) w art. 53 w ust. 4 po wyrazach "doręcza się" dodaje się wyraz "także";

13) w art. 56 w ust. 2 wyraz "zbyt" zastępuje się wyrazem "rażąco";

14) w art. 57 w ust. 3 wyrazy "miejsca zamieszkania" zastępuje się wyrazami "terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej";

15) w art. 67 wyrazy "państwa członkowskiego Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami
"innego państwa członkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4,";

16) w art. 67 wyraz "postanowień" zastępuje się wyrazem "przepisów";

17) w art. 68 w ust. 2 wyraz "dłużnik" zastępuje się wyrazem "upadły";

18) w art. 73 w ust. 2 po wyrazie "miesiąca" dodaje się wyrazy "od dnia jego złożenia";

19) w art. 73:
a) w ust. 4 po wyrazie "wyłączeniu" dodaje się wyrazy "z masy upadłości",

b) w ust. 6 wyraz "mienia" zastępuje się wyrazami "z masy upadłości";

20) w art. 74:
a) w ust. 1 wyrazy "wniosku o wyłączenie mienia" zastępuje się wyrazami "wniosku o

wyłączenie z masy upadłości",

b) w ust. 2 po wyrazie "wyłączenia" dodaje się wyrazy "z masy upadłości";

21) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu

bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu

znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego

mieszkania.";

22) w art. 75 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Postanowienie sędziego-komisarza w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3,

podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez nadawania klauzuli wykonalności.

 5. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 4, przysługuje

zażalenie.";
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23) w art. 85 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "z" zastępuje się wyrazem "ze";

24) użyty w różnych przypadkach w art. 85 w ust. 1 trzykrotnie oraz w ust. 5 wyraz

"porozumienia" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "umowy

szczegółowe";

25) w art. 88 w ust. 1, w art. 167 w ust. 4, w art. 263, w art. 264 w ust. 1, w art. 358, w art.

370 w ust. 1 oraz w art. 371 w ust. 3 w pkt 1 użyty w różnym przypadku wyraz

"ukończenie" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "zakończenie";

26) art. 113 otrzymuje brzmienie:
"Art. 113. 1. W razie ogłoszenia upadłości korzystającego z rzeczy na podstawie umowy

leasingu syndyk może w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia

upadłości, za zgodą sędziego-komisarza, wypowiedzieć umowę leasingu

ze skutkiem natychmiastowym.

2. W razie ogłoszenia upadłości finansującego leasing przepisów art. 97 i

art. 98 nie stosuje się.";

27) w art. 122 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

28) w art. 123:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Podział majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest

wyłączony.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności

z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-

komisarzowi.

 4. Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia

przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z

dochodów tego przedsiębiorstwa.";

29) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zniesienie wspólności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed
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dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do

wierzycieli upadłego.";

30) w art. 126:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem zabezpieczenia dokonywanego w

sposób i na zasadach na jakich upadły udzielał zabezpieczenia na podstawie umowy

zawartej przed tym terminem",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem

ogłoszenia upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi lub

sprzedażą papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, o

których mowa w art. 85 ust. 1.";

31) w art. 128 w ust. 1 po wyrazach "wynagrodzenie za pracę pracownika upadłego" dodaje

się wyrazy "wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem";

32) w art. 129 w ust. 1 skreśla się wyraz "użytkowaniem,";

33) w art. 129 skreśla się ust. 5;

34) w art. 138 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań w sprawach o alimenty należne od

upadłego.";

35) w art. 140 w ust. 2 wyrazy "najniższego wynagrodzenia za pracę ustalanego według

odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracę";

36) w art. 144 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań w sprawach o alimenty należne od

upadłego.";

37) w art. 145 w ust. 4 po wyrazach "postępowań egzekucyjnych" dodaje się wyrazy "z

masy upadłości";
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38) w art. 149 w ust. 2 skreśla się wyrazy "ogłoszenia upadłości,";

39) w art. 156:
a) w ust. 1 wyrazy "licencję do wykonywania tych czynności" zastępuje się wyrazami

"odpowiednią licencję",

b) w ust. 3 wyrazy "o których" zastępuje się wyrazami "o której";

40) w art. 158:
a) w ust. 1 i 2 użyte w różnym przypadku wyrazy "zastępca syndyka, nadzorcy

sądowego albo zarządcy" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku

wyrazami "zastępca syndyka, zastępca nadzorcy sądowego albo zastępca zarządcy",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do zastępcy syndyka, zastępcy nadzorcy sądowego i zastępcy zarządcy stosuje

się odpowiednio przepisy o posiadaniu licencji, o której mowa w art. 156 ust. 1,

oraz o wynagrodzeniu, zwrocie wydatków i odpowiedzialności za szkodę

odpowiednio syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.";

41) w art. 161:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 5% funduszów masy

upadłości. Jeżeli wartość 5% funduszów masy upadłości nie jest wystarczająca

dla ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się wynagrodzenie

w wysokości nieprzekraczającej czterdziestokrotności przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z

zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego.",

b) w ust. 5 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 2";

42) art. 162 otrzymuje brzmienie:
"Art. 162. Jeżeli syndyk bądź zarządca prowadzi przedsiębiorstwo upadłego, w

przypadkach uzasadnionych szczególnym nakładem pracy, może otrzymać z

tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie nieprzekraczające 10% osiągniętego

rocznego zysku.";

43) w art. 164 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i po zaopiniowaniu wniosku przez sędziego-

komisarza";



- 7 -

44) w art. 164 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

45) w art. 164 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustalając ostateczne wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy sąd

jednocześnie orzeka o obowiązku zwrotu do masy upadłości wypłaconych zaliczek

na wynagrodzenie lub o obowiązku zwrotu wydatków, jeżeli były wyższe od

odpowiednio ostatecznego wynagrodzenia lub wydatków koniecznych do

poniesienia. O zwrocie zaliczek lub wydatków sąd orzeka także wtedy, gdy syndyk,

nadzorca sądowy lub zarządca nie złożyli sprawozdania ostatecznego.";

46) w art. 167 w ust. 3 wyraz "Sprawozdanie" zastępuje się wyrazem "Sprawozdania";

47) w art. 178 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

48) w art. 178 w ust. 3 po wyrazach "preliminarzu wydatków" dodaje się wyrazy
"zatwierdzonym przez sędziego-komisarza";

49) w art. 185 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na uprawnienia organizacyjne, które upadły

posiada w innych spółkach, fundacjach, spółdzielniach oraz innych organizacjach.";

50) w art. 185 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.";

51) w art. 186 w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach "sędzia-komisarz" dodaje się

wyrazy "w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora";

52) w art. 207:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "Na posiedzeniu" zastępuje się wyrazem

"Posiedzeniu",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Posiedzenie rady wierzycieli może zwołać również sędzia-komisarz, który

przewodniczy posiedzeniu, bez prawa głosu.";

53) w art. 208 w ust. 1 po wyrazie "rady" dodaje się wyraz "wierzycieli";

54) skreśla się art. 217;
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55) w art. 223 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

56) w art. 229 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem

przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.";

57) w art. 235 w ust. 1 skreśla się wyraz "zawsze";

58) w art. 236 w ust. 1 wyrazy "Każdy wierzyciel" zastępuje się wyrazem "Wierzyciel";

59) w art. 238 i w art. 341 w ust. 3 wyraz "wypłacanych" zastępuje się wyrazem

"wypłaconych";

60) w art. 239 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
"Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma

zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis

dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.";

61) w art. 240 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce

zamieszkania albo siedzibę;";

62) w art. 241 wyraz "formalnym" zastępuje się wyrazami "określonym w art. 239 i 240";

63) w art. 247 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście w kwocie naliczonej do

dnia ogłoszenia upadłości.";

64) w art. 268 po wyrazie "podstawy" dodaje się wyraz "do";

65) w art. 270 w ust. 1:

a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) odroczenie wykonania zobowiązań;

 2) rozłożenie spłaty długów na raty;

 3) zmniejszenie sumy długów;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną

wierzytelność.";
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66) w art. 272 skreśla się ust. 3;

67) w art. 273 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po

ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości;";

68) w art. 278 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie podziału wierzycieli ze względu

na kategorie interesów podlega obwieszczeniu. Na postanowienie to przysługuje

zażalenie.";

69) w art. 279 w ust. 3 i w art. 345 wyrazy "najniższego wynagrodzenia za pracę, ustalanego

na podstawie odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "minimalnego

wynagrodzenia za pracę";

70) w art. 286 w ust. 1 po wyrazach "sąd niezwłocznie zmienia postanowienie o ogłoszeniu
upadłości" dodaje się wyrazy "z możliwością zawarcia układu";

71) w art. 287 w ust. 2 wyrazy "powinna odbyć się" zastępuje się wyrazami "odbywa się";

72) w art. 291 wyrazy "prawa zastawu, prawa zastawu rejestrowego i hipoteką morską"

zastępuje się wyrazami "zastawu, zastawu rejestrowego i hipoteki morskiej";

73) w art. 294 w ust. 2 wyraz "dłużnika" zastępuje się wyrazem "upadłego";

74) art. 301 otrzymuje brzmienie:
"Art. 301. Inne zmiany układu niż określone w art. 298-300 są niedopuszczalne.";

75) w art. 311 w ust. 3 wyrazy "przepisami dotyczącymi zwierząt" zastępuje się wyrazami
"przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt";

76) w art. 313 w ust. 3 wyrazy "Służebności drogi koniecznej oraz służebności
ustanowione" zastępuje się wyrazami "Służebność drogi koniecznej oraz służebność
ustanowiona";

77) w art. 319 w ust. 1 skreśla się wyraz "już";

78) w art. 319 w ust. 2 po wyrazie "przedmiot" dodaje się wyraz "działalności";
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79) w art. 320 w zdaniu wstępnym wyraz "Sprzedaż" zastępuje się wyrazem "Sprzedaży";

80) w art. 321 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od dnia

zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza.";

81) w art. 342 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Ciążące na upadłym zobowiązania alimentacyjne syndyk zaspokaja w przypadających

terminach ich płatności każdemu uprawnionemu do wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę.";

82) w art. 345 wyrazy "hipoteką, hipoteką morską lub wygasającymi według przepisów

ustawy prawami" zastępuje się wyrazami "odpowiednio hipoteką, hipoteką morską lub

prawami, które wygasają według przepisów ustawy,";

83) w art. 345 po wyrazie "pracowników" dodaje się wyraz "upadłego";

84) w art. 346 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyraz "ustala" zastępuje się wyrazem "określa",
b) w pkt 3 wyraz "oznacza" zastępuje się wyrazem "określa",
c) w pkt 5 wyraz "oznaczy" zastępuje się wyrazem "określa";

85) w art. 351 w ust. 2 wyraz "sprawach" zastępuje się wyrazem "sprawie" oraz wyraz

"zażaleniach" zastępuje się wyrazem "zażaleniu";

86) w art. 356 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

87) dodaje się art. 356a w brzmieniu:
"Art. 356a. Jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie miesiąca lub gdy

należna mu suma nie może być mu wydana z powodu podania

nieprawidłowego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy

należne temu wierzycielowi składa się do depozytu sądowego.";

88) w części pierwszej tytuł tytułu IX otrzymuje brzmienie:
"Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki";

89) w art. 366 w ust. 1 wyraz "ostatniego" zastępuje się wyrazem "ostatecznego";

90) w art. 372 w ust. 1 wyrazy "także wobec dłużnika będącego osobą fizyczną," zastępuje
się wyrazami "wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, także";



- 11 -

91) w art. 376 w ust. 2 wyrazy "zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów" zastępuje się

wyrazami "i zakładów ubezpieczeń oraz ich oddziałów";

92) w art. 377 w pkt 1 wyrazy "wspólne postępowania sądowe lub administracyjne"

zastępuje się wyrazami "postępowania sądowe lub administracyjne, których

przedmiotem jest wspólne dochodzenie roszczeń";

93) w art. 379 wyrazy "części III Kodeksu postępowania cywilnego" zastępuje się wyrazami

"Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące międzynarodowego postępowania

cywilnego";

94) w art. 381 wyrazy "sprawie upadłościowej" zastępuje się wyrazami "sprawach

upadłościowych";

95) w art. 383 wyrazy "rozdziału poniższego" zastępuje się wyrazami "niniejszego tytułu";

96) w art. 391 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W postanowieniu o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego określa

się:

1) imię i nazwisko albo firmę upadłego oraz odpowiednio miejsce zamieszkania

albo siedzibę upadłego;

2) sąd zagraniczny, który ogłosił upadłość;

3) zarządcę zagranicznego przez wskazanie jego imienia i nazwiska albo firmy oraz

odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby;

4) czy uznane postępowanie jest postępowaniem głównym czy ubocznym.";

97) w art. 395 w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "głównego";

98) w art. 395 w ust. 1 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "przepisy art. 143-145 stosuje

się odpowiednio;";

99) w art. 400 wyraz "składania" zastępuje się wyrazem "złożenia";

100) w art. 403 w ust. 2 wyraz "rozdziału" zastępuje się wyrazem "tytułu";

101) w art. 407 wyrazy "zabezpieczenia te zmienia się" zastępuje się wyrazami "zmienia się
je";
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102) w art. 425 skreśla się ust. 4;

103) w art. 443 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", jeżeli jest mu to potrzebne do strzeżenia praw
posiadaczy listów zastawnych";

104) w części trzeciej w tytule II tytuł działu III otrzymuje brzmienie:
"Postępowanie upadłościowe wobec zagranicznych banków, instytucji kredytowych

oraz ich oddziałów";

105) w art. 451 wyraz "przepis" zastępuje się wyrazem "przepisu";

106) w art. 455 w ust. 2 wyraz "przynajmniej" zastępuje się wyrazami "co najmniej";

107) w art. 460 w ust. 3 i w art. 461 w ust. 3 wyrazy "czynność prawną dokonaną" zastępuje
się wyrazami "czynności prawnej dokonanej";

108) w art. 468 wyraz "postępowania" zastępuje się wyrazem "postępowanie" oraz wyraz
"sprawa" zastępuje się wyrazem "postępowanie";

109) skreśla się art. 471;

110) w art. 473 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", jeżeli jest to mu potrzebne do strzeżenia praw

ubezpieczonych";

111) w części trzeciej w tytule III tytuł działu II otrzymuje brzmienie:

"Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich

Unii Europejskiej zakładów ubezpieczeń oraz ich oddziałów";

112) w części trzeciej tytuł tytułu IV otrzymuje brzmienie:

"Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji";

113) w art. 485 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", jeżeli jest to mu potrzebne do strzeżenia praw

obligatariuszy";

114) w art. 491 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy niniejszej części stosuje się do zagrożonych niewypłacalnością

przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.";

115) w art. 491 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów niniejszej części nie stosuje się do przedsiębiorcy:

1) który już prowadził postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie
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upłynęły 2 lata;

2) który już był objęty układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo

upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat;

3) przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące

likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od

prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat;

4) w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono

postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów

postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat.";

116) w art. 492 wyrazy "Części czwartej" zastępuje się wyrazami "niniejszej części";

117) art. 493 otrzymuje brzmienie:
"Art. 493. 1. Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może złożyć w sądzie

oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, zawierające dane

wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 oraz oświadczenie, iż nie

zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 491 ust. 3.

2. Wraz z oświadczeniem o wszczęciu postępowania naprawczego

przedsiębiorca składa plan naprawczy, dokumenty wymienione w art. 23

ust. 1 oraz oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym o

prawdziwości danych i oświadczenia, zawartych w oświadczeniu o

wszczęciu postępowania naprawczego i załączonych dokumentach.";

118) w art. 496 w ust. 3 wyrazy "obowiązany jest niezwłocznie zawrzeć" zastępuje się

wyrazami "niezwłocznie zawiera";

119) w art. 496 w ust. 3 skreśla się wyrazy "na tej podstawie";

120) w art. 508 w ust. 3 wyraz "uznanej" zastępuje się wyrazem "niezaprzeczonej";

121) w art. 510 w ust. 2 po wyrazie "nieuregulowanych" dodaje się wyrazy "w niniejszej
części";

122) w art. 513 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Sąd, zatwierdzając układ, może ustanowić nadzorcę sądowego na czas wykonywania

układu.";
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123) w art. 514 w ust. 1 w pkt 7 wyraz "postanowień" zastępuje się wyrazem "przepisów";

124) w art. 518 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

125) w art. 520 w ust. 1 wyraz "oraz" zastępuje się wyrazem "lub";

126) w art. 520 w ust. 3 wyrazy "przepis art. 304" zastępuje się wyrazami "przepisy art. 304 i
305";

127) w art. 528 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "przedsiębiorstw państwowych";

128) w art. 528, w ust. 4 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy "lub udziałów";

129) w art. 530 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) w art. 124a skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 165 ust. 2";";

130) w art. 534 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) w art. 15 w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 4-14" zastępuje się wyrazami "art. 4-7 i art. 11-14

ustawy oraz art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i 67, art. 80 i art. 134-136 ustawy z dnia .....

Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr ..., poz. ...)";";

131) dodaje się art. 540a w brzmieniu:
"Art. 540a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 7

ustawy nowelizowanej w art. 527 zachowują moc do czasu wydania nowych

przepisów wykonawczych.";

132) w art. 544 wyrazy "po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia" zastępuje się wyrazami
"z dniem 1 października 2003 r.".

..........................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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