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Liberalizacja upadłości
n Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zbankrutuje jak zwykły obywatel

Od 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenc-
kiej ma być znacznie łatwiejsze niż obecnie. Tego dnia 
wejdzie wejdzie bowiem w życie, po półrocznym va-
catio legis, ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy ‒ Prawo upadłościowe i innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1802). Od początku budziła duże emocje. Przede 
wszystkim z uwagi na to, że liberalizacja przesłanek 
ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne ma być 
na tyle wyraźna, że już dziś przewiduje się, że liczba 
upadłości może znacząco wzrosnąć. Obecnie, zgodnie 
z art. 4914 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498), sąd ma obowiązek 
oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli 
dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub 
istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wsku-
tek rażącego niedbalstwa. Po zmianach nawet takie 
osoby będą mogły dostać swoją drugą szansę. Rażące 
niedbalstwo nie będzie już zamykać drogi do oddłu-
żenia. Może jednak znacząco ją wydłużyć – poprzez 
wydłużenie okresu trwania planu spłaty. 

Ustawodawca nie krył bowiem, że w chciał znacznie 
poszerzyć krąg osób, którym Temida daje drugą szan-
sę na normalne życie, w sytuacji gdy popadli w po-
ważne tarapaty finansowe. Wprawdzie w ostatnich 
latach liczba upadłości konsumenckich w Polsce moc-
no wzrosła (przykładowo w 2019 r. ogłoszono ją wobec 
ok. 7,2 tys. osób, rok wcześniej bankructw konsumen-
tów było ponad  6,5 tys.), ale wciąż jest to kilka, a nawet 
kilkanaście razy mniej niż choćby w krajach sąsied-

nich. Dla porównania – w Niemczech liczba ta już kilka 
lat temu oscylowała na poziomie ok. 100 tys. rocznie.

Prawdziwą rewolucję nowela niesie jednak dla osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 
Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło bowiem 
zrównać sytuację osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej z sytuacją konsu-
mentów. Tak więc drobni przedsiębiorcy będą mogli 
ogłosić upadłość na podobnych zasadach jak zwykły 
Kowalski – niezależnie od tego, czy obecnie prowadzą, 
czy uprzednio prowadzili i zakończyli już działalność 
gospodarczą. – To rewolucyjna i ważna dla przedsię-
biorców innowacja. Do tej pory prawo upadłościowe 
stawiało jednoosobowych przedsiębiorców zasadniczo 
na równi ze spółkami prawa handlowego – podkreśla 
Konrad Forysiak, radca prawny z Kancelarii Zimmer-
man i Wspólnicy sp. k. W efekcie w praktyce skutecznie 
oddłużali się nieliczni, wielu nich po sprzedaży całego 
majątku przez syndyka nadal pozostawało z długami. 

Zrównanie sytuacji przedsiębiorców i konsumen-
tów budzi jednak wiele głosów krytyki. Szczególnie 
instytucje bankowe wyrażają obawy, że osoby fizycz-
ne zbyt pochopnie będą decydowały się na otwarcie 
działalności gospodarczej, potem zaś będą zaciągały 
zobowiązania wobec swoich kontrahentów, a następ-
nie składały wnioski o ogłoszenie upadłości.

Oczywiście nadal możliwa jest też odmowa oddłu-
żenia. Stanie się tak, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że 
dłużnik w sposób celowy doprowadził do swojej niewy-
płacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, w szcze-
gólności przez trwonienie części składowych majątku 
oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. 

Nowością istotną dla prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą  jest też wprowadzenie prze-
pisów zapewniających ochronę w zakresie warunków 
mieszkaniowych. Mianowicie – podobnie jak w przy-
padku konsumentów – sąd będzie mógł wydzielić przed-
siębiorcy środki na wynajęcie mieszkania. A więc jeśli 
w skład masy upadłościowej osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą będzie wchodzić jej miesz-
kanie lub dom, a konieczne będzie zaspokojenie potrzeb 
mieszkalnych w okresie realizowania planu spłaty, to 
dłużnik otrzyma pewną kwotę ze sprzedaży tej nieru-
chomości na wynajęcie innego lokum dla siebie i ro-
dziny przez pierwsze dwa lata. Kwota ta będzie zależ-
na m.in. od wysokości przeciętnego czynszowi najmu 
w tej samej lub sąsiedniej miejscowości. – O wysokości 
kwoty będzie decydował sąd, uwzględniając specyficz-
ne okoliczności rozpoznawanej sprawy – wyjaśniał pod-
czas procedowania ustawy w Senacie Sebastian Kaleta, 
wiceminister sprawiedliwości. – W praktyce mogą być 
to znaczne sumy, wahające się od 30 do nawet 60 tys. zł, 
w zależności od położenia nieruchomości i liczby człon-
ków rodziny upadłego – wylicza Konrad Forysiak. 

Tak jak każda osoba fizyczna, drobny przedsiębior-
ca będzie miał trzy możliwości skorzystania z od-
dłużenia:

n Ścieżka 1: ustalenie planu spłaty na wniosek 
syndyka. Długość planu spłaty uzależniona będzie 
od winy dłużnika w powstaniu zadłużenia, czyli od 
jego zachowania przed ogłoszeniem upadłości. Prze-
widziano zasadniczo dwa okresy trwania planu:

‒ 3 lata – dla uczciwych dłużników, 
‒ 7 lat – dla osób, które w sposób umyślny lub rażą-

co niedbały doprowadziły do niewypłacalności.
O długości okresu trwania planu spłaty decydo-

wał będzie sąd. 
n Ścieżka 2: umorzenie zobowiązań bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli. Będzie mogło do tego dojść, 
jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób 
wskazuje, że jest trwale niezdolny do dokonywania 
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycie-
li (art. 369 ust. 1a prawa upadłościowego). Tak może 
być np. w przypadku ciężkiej choroby. 

n Ścieżka 3: warunkowe umorzenie zobowiązań 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Będzie ona 
stosowana, w sytuacji gdy u dłużnika zaistnieje nie-
zdolność do regulowania zobowiązań, ale ta niezdol-
ność nie będzie mieć przymiotu trwałości. Wówczas 
sąd będzie mógł warunkowo umorzyć zobowiązania, 
przy czym zostanie ustalony okres próby, który po-
trwa pięć lat. To całkowicie nowa instytucja, mają-
ca zapobiegać pochopnemu oddłużeniu na wypadek, 
gdyby sytuacja upadłego uległa znacznej poprawie. 
W przypadku gdy czasowa niezdolność do realizacji 
planu spłaty będzie się utrzymywać i po upływie pię-
ciu lat sytuacja upadłego się nie polepszy, sąd umorzy 
jego zobowiązania. – W przypadku natomiast uzna-
nia, że sytuacja upadłego daje podstawy do twierdze-
nia, iż będzie on w stanie regulować plan spłaty, po-
stanowienie o warunkowym umorzeniu uchyla się, 
a upadły zostanie zobowiązany do wykonania planu 
spłaty, po wykonaniu którego dopiero uzyska oddłu-
żenie – wyjaśnia  Konrad Forysiak.

ważne dla przedsiębiorców

Usprawnienia w restrukturyzacji
n Bardziej atrakcyjna dla inwestorów stanie się instytucja pre-packu, czyli przygotowanej sprzedaży

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo 
upadłościowe i innych ustaw (Dz.U. poz. 1802) wprowa-
dza również zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. 
Skupiają się one w głównej mierze na poprawieniu 
instytucji pre-pracku, czyli procedury przygotowanej 
likwidacji. Po zmianach, które wejdą w życie 24 mar-
ca br., procedura ma być bardziej elastyczna.  

Pre-pack to specjalna procedura funkcjonująca w pol-
skim prawie upadłościowym od 2016 r., a polegająca na 
złożeniu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ofer-
ty na zakup majątku dłużnika. Inaczej mówiąc, przed-
siębiorca składając wniosek o upadłość, może jednocze-
śnie wskazać przedsiębiorcę, który dokona zakupu albo 
całości przedsiębiorstwa dłużnika albo jego zorganizo-
wanej części lub też składników majątkowych stano-
wiących znaczną część przedsiębiorstwa. 

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego w ob-
szarze przygotowanej likwidacji w głównej mierze ma 
charakter legislacyjnej odpowiedzi ustawodawcy na 
dostrzeżone w czasie trzyletniej praktyki stosowania 
tej instytucji niedociągnięcia legislacyjne. 

n Wniosek pre-packowy będzie mógł złożyć każ-
dy uczestnik postępowania o ogłoszenie upadłości, 

nie zaś wyłącznie ten, który złożył wniosek o ogłosze-
nie upadłości. – Dzięki temu dłużnik w odpowiedzi 
na wniosek upadłościowy wniesiony przez swojego 
wierzyciela będzie mógł np. przedstawić nabywcę na 
swoją firmę i zażądać, by sąd upadłościowy zatwierdził 
warunki jej sprzedaży – wyjaśnia Bartosz Sierakow-
ski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmer-
man i Wspólnicy sp. k. Wniosek pre-packowy będzie 
można złożyć w postępowaniu o ogłoszenie upadło-
ści dłużnika na każdym jego etapie. 

n Za pomocą pre-packu będzie można sprzedać fir-
mę lub poszczególne składniki jej majątku na rzecz 
więcej niż jednego nabywcy. – Dzięki temu już we 
wniosku będzie można np. przedstawić umowę kon-
sorcjum, regulującą także wszelkie aspekty procedu-
ralne, począwszy od dnia złożenia wniosku do momen-
tu zawarcia umowy sprzedaży z syndykiem – wyjaśnia 
Norbert Frosztęga, adwokat w Kancelarii Zimmerman 
i Wspólnicy sp. k.

n Nowością będą aukcje, które przeprowadzać się 
będzie pomiędzy potencjalnymi nabywcami w przy-
padku złożenia co najmniej dwóch konkurencyjnych 
wniosków o zatwierdzenie warunków przygotowanej 

sprzedaży. Warunki aukcji zatwierdza sąd, a prowadzi 
ją tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przy-
musowy pod nadzorem sądu. Odbywa się to na posie-
dzeniu jawnym. O aukcji należy zawiadomić wniosko-
dawców co najmniej dwa tygodnie przed terminem 
jej odbycia. – Zastosowanie instytucji aukcji umożli-
wi spotkanie potencjalnych nabywców i uczestnicze-
nie przez nich w licytacji, co z kolei powinno znaleźć 
pozytywne przełożenie na ostateczną cenę sprzeda-
ży – mówi Norbert Frosztęga.

                                     ©℗  Oprac. Joanna Pieńczykowska

O
statnia nowelizacja prawa upadłościowego jest 
kamieniem milowym w rozwoju instytucji 
upadłości konsumenckiej w Polsce i to dlatego, że 

wpływa na sytuację prawną konsumentów, ale również 
indywidualnych przedsiębiorców (tych wpisanych do 
CEIDG). Po zmianach przedsiębiorcy będą mogli być 
oddłużani na takich samach zasadach jak konsumenci. 
W ten sposób ustawodawca wspiera politykę drugiej 
szansy. Nowelizacja największe obawy budzi wśród 
instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków. Obawy te 
są na wyrost. To prawda – każdy będzie mógł doprowadzić 
do ogłoszenia swojej upadłości. Jednak jeśli ktoś celowo 
dorowadził do swojej niewypłacalności z „amnestii” nie 
skorzysta. W takim wypadku sąd wprawdzie przeprowa-
dzi upadłość (dojdzie do likwidacji całego majątku 
dłużnika), ale taki nielojalny dłużnik „na koniec dnia” 
(finalnie) nie zostanie oddłużony.  ©℗

opinia eksperta

BARTOSZ SIERAKOWSKI

radca prawny/attorney-at-law 
Zimmerman i Wspólnicy sp. k.

Ważne!
Przedsiębiorca, podobnie jak konsument, oddłużyć się będzie 
mógł nie częściej niż raz na 10 lat (chyba że wykaże, iż względy 
humanitarne, np. nieuleczalna choroba, pozwalają  
na zastosowanie wyjątku).

Pisaliśmy o tym...

„Upadłość jednoosobowych 
przedsiębiorców. Nowe zasady 
oddłużania” – temat miesią-
ca w dodatku Firma i Prawo 
z 8 października 2019 r. 
(DGP nr 195)

FIRMA
i PRAWO

T Y G O D N I K  D L A  P R E N U M E R A T O R Ó W
Wtorek

8 PAŹDZIERNIKA 2019 NR 195 (5097)
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Zamówienia publiczne poprawione. 
Waloryzacja kontraktów... iluzoryczna

Istnieją obawy, że oczekiwana przez branżę bu-
dowlaną i szumnie zapowiadana przez Minister-
stwo Przedsiębiorczości i Technologii obowiąz-
kowa waloryzacja nie przyniesie oczekiwanych 
skutków. Co prawda z jednej strony z nowego 
prawa zamówień publicznych wyraźnie wynika, 
że zamawiający muszą wprowadzić do umów za-
sady zmiany wysokości wynagrodzenia należne-
go wykonawcy w przypadku nowych cen mate-
riałów lub kosztów, ale z drugiej – pozwala im 
się ustanowić maksymalny limit tej waloryza-
cji. Efekt? – Może się okazać, że taka konstrukcja 

w rzeczywistości uczyni obowiązkową waloryza-
cję iluzoryczną – mówi Artur Wawryło, prawnik 
z Kancelarii Zamówień Publicznych. – Rzeczywi-
ście można się spodziewać, że większość zama-
wiających będzie dążyła do minimalizacji limitu, 
bo niestety z ostatniej wersji projektu wykreślo-
no przepisy mówiące, że postanowienia umowy 
nie mogą być rażąco nieproporcjonalne – wtó-
ruje mu dr Wojciech Hartung z DZP. A Grzegorz 
Matejczuk, adwokat z Pieróg & Partnerzy Kan-
celaria Prawna, dodaje, że przede wszystkim ta-
kie prawo nie gwarantuje realności waloryzacji 

i osiągnięcia podstawowego celu, za który nale-
ży uznawać przywrócenie fundamentalnej zasa-
dy ekwiwalentności świadczeń.
Cała nadzieja, że niefortunny przepis zostanie 
poprawiony albo Urząd Zamówień Publicznych 
opracuje wzorce, w tym m.in. klauzul waloryza-
cyjnych, do który stosowania zobowiązani będą 
zamawiający. – Pytanie tylko, czy na to ostatnie 
zgodzi się Ministerstwo Finansów – zastanawia 
się dr Robert Siwik, radca prawny, adiunkt w In-
stytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
 ©℗  Joanna Pieńczykowska  C2

Już 13 października ruszy w Polsce 
Centralny Rejestr Benefi cjentów 
Rzeczywistych (CRBR). Prowadzo-
ny przez resort fi nansów system 
ma być źródłem informacji o tym, 
jaka osoba fi zyczna czerpie rzeczy-
wiste korzyści z działalności spółek 
wpisanych do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Dla prawie pół miliona 
przedsiębiorców oznacza to nowe 
obowiązki. 

Tę swoistą spowiedź muszą od-
być wszystkie spółki jawne, ko-
mandytowe, komandytowo-ak-
cyjne, spółki z o.o., spółki akcyjne, 
a od 1 marca 2020 r. także proste 
spółki akcyjne. Jednak nie wszyst-
kie od razu. Te, które widnieją 
w KRS, na wpis do CRBR mają czas 
do 13 kwietnia 2020 r. Ale nowym 

podmiotom, które rozpoczną dzia-
łalność po 13 października, ustawo-
dawca dał na to zaledwie siedem 
dni. Przy czym za brak zgłoszenia 
– i jednym, i drugim – grozić bę-
dzie milion złotych kary. Co cie-
kawe, dostęp do zgromadzonych 
w rejestrze danych będzie miał pra-
wie każdy. Rodzimy ustawodawca 
nie wymaga legitymowania się ja-
kimkolwiek interesem czy uzasad-
niania wniosku o dostęp. Obowią-
zek prowadzenia rejestru nakłada 
unijna dyrektywa, która ma prze-
ciwdziałać praniu brudnych pie-
niędzy. We wszystkich krajach UE 
ma zapobiegać oszustwom podat-
kowym i praniu pieniędzy w rajach 
podatkowych, które to zjawiska wy-
szły na jaw m.in. w aferze Panama 
Papers.  ©℗  JAS  C3

aktualności

Dowiemy się, kto naprawdę 
pociąga za sznurki w spółkach

Tworzenie czarnych list klientów, np. 
tych, którzy korzystali w przeszłości 
z prawa do reklamacji bądź wystawili 
biznesowi negatywną opinię w interne-
cie, może być niezgodne z prawem. Ukry-
wanie przed konsumentami towaru bądź 
odmawianie jego sprzedaży bez uzasad-
nionej przyczyny stanowi bowiem wy-
kroczenie karane grzywną. 

Umieszczanie danych osobowych kon-
sumentów na czarnych listach (także sa-
mych numerów telefonów) może być też 
niezgodne z RODO. Firmy tworzące ta-
kie listy nie spełniają bowiem obowiąz-
ku informacyjnego względem klientów 
i nie mają podstawy prawnej do tego ro-
dzaju przetwarzania danych osobowych. 

©℗  JAS  C4

 prawa konsumentów 

Tych klientów 
nie obsługujecie? 
No to kara

 w numerze 

Temat miesiąca 
Zmiany 
w upadłości 
jednoosobowych 
przedsiębiorców 
‒ nowe zasady 
oddłużania D1–8

Porada 
Gmina jako inwestor ponosi 
odpowiedzialność z wykonawcą

                     C4

Upadłość jednoosobowych przedsiębiorców

Nowe zasady oddłużania
Wtorek 8 października 2019 nr 195 (5097)

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł upaść jak konsument – to chyba jedna z naj-ważniejszych zmian, jaką wprowadzi do pol-skiego prawa ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo upadłościowe i in-nych ustaw (Dz.U. poz. 1802). Ta obszerna no-wela obejmuje gruntowne zmiany postępo-wania upadłościowego jako całości, nie tylko w zakresie upadłości jednoosobowych przed-siębiorców, lecz także np. przygotowanej li-kwidacji (pre-pack) oraz przede wszystkim upadłości konsumenckiej. Obecnie ustawa oczekuje na wejście w życie. Okres vacatio legis jest dość długi i wynosi aż sześć mie-sięcy. Nowe przepisy wejdą w życie 24 mar-ca 2020 r.Nowelizacja ustawy będzie kolejnym ka-mieniem milowym w rozwoju instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce, która początek datuje się na 2009 r. W pierwszym okresie ‒ do końca 2014 r. ‒ przepisy umoż-liwiające oddłużenie się osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w praktyce prawie nie funkcjonowały. Do-piero 2015 r. przyniósł poważne zmiany i co-raz większą liczbę chętnych do oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej. Stop-niowy i regularny wzrost liczby upadłości doprowadził do sytuacji, w której w 2018 r. sądy ogłosiły ponad 6,5 tys. upadłości, a sza-cuje się, że w 2019 r. możemy osiągnąć pu-łap 8 tys.Doświadczenia innych krajów europej-skich, w tym naszych zachodnich sąsiadów, skłoniły jednak Ministerstwo Sprawiedliwo-ści do gruntownych zmian. W wielu krajach upadłości konsumenckie są liczone w dzie-siątkach, a nawet setkach tysięcy. W ocenie urzędników w Polsce cały czas mamy zbyt małą liczbę upadłości konsumenckich w sto-sunku do liczby osób zadłużonych. Ostatnie szacunki wskazują nawet na niemal 3 mln Polaków, którzy nie spłacają swoich zobo-wiązań pieniężnych. Jednak nie był to jedy-ny impuls do zmiany ustawy. Niespójność orzecznictwa w zakresie oddalenia wnio-

sków o ogłoszenie upadłości w poszczegól-nych apelacjach była nie do zaakceptowania. Bywały sytuacje, że w identycznej sytuacji dłużnik, który złożył wniosek w Poznaniu czy Szczecinie, w ocenie sędziów nie zasługi-wał na oddłużenie, ale gdy złożył go w War-szawie czy Krakowie – już tak. Powyższe skutkowało wprowadzeniem przez Mini-sterstwo Sprawiedliwości jednej z bardziej kontrowersyjnych regulacji, czyli braku ba-dania przesłanek negatywnych (czyli oko-liczności, które uniemożliwiają oddłużenie) ogłoszenia upadłości na etapie składania wniosku. Z dniem wejścia w życie nowe-lizacji znikają negatywne przesłanki ogło-szenia upadłości w postaci umyślności lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do niewypłacalności. Nowa upadłość konsumencka będzie swego rodzaju amnestią dla dłużników, ponieważ sąd każdemu będzie ogłaszał upadłość, a żeby nie zostać oddłużo-
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Polityka drugiej szansy  
wchodzi w życie za pół roku

Temat miesiąca

TYGODNIK FIRMA I PRAWO

PRZYKŁAD 1Dziś sądy różnie orzekająMariusz Nieoszczędny złożył wniosek o ogłosze-nie upadłości konsumenckiej w Poznaniu. Jego zobowiązania w przeważającej części wynikały z prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd uznał jednak, że pan Mariusz nie zasługuje na wdrożenie wobec niego procedury oddłużania konsumentów, gdyż w przeszłości jako przedsię-biorca nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie (czyli w terminie miesiąca od popadnięcia w stan niewypłacalności), mimo że był do tego zobowiązany. Sąd w Warszawie natomiast w podobnej sprawie uznał, że wprawdzie pan Marcin Marnotrawny rzeczywiście nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, jednak jego obecna sytuacja osobista wskazu-je na konieczność zastosowania wobec niego względów słuszności i w związku z tym ogłosił upadłość konsumencką, czyli otworzył mu furtkę do oddłużenia. ©℗

Upadłość jednoosobowych przedsiębiorców

Nowe zasady oddłużania
Wtorek 8 października 2019 nr 195 (5097)

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł upaść jak konsument – to chyba jedna z naj-ważniejszych zmian, jaką wprowadzi do pol-skiego prawa ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo upadłościowe i in-nych ustaw (Dz.U. poz. 1802). Ta obszerna no-wela obejmuje gruntowne zmiany postępo-wania upadłościowego jako całości, nie tylko w zakresie upadłości jednoosobowych przed-siębiorców, lecz także np. przygotowanej li-kwidacji (pre-pack) oraz przede wszystkim upadłości konsumenckiej. Obecnie ustawa oczekuje na wejście w życie. Okres vacatio legis jest dość długi i wynosi aż sześć mie-sięcy. Nowe przepisy wejdą w życie 24 mar-ca 2020 r.Nowelizacja ustawy będzie kolejnym ka-mieniem milowym w rozwoju instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce, która początek datuje się na 2009 r. W pierwszym okresie ‒ do końca 2014 r. ‒ przepisy umoż -liwiające oddłużenie się osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w praktyce prawie nie funkcjonowały. Do-piero 2015 r. przyniósł poważne zmiany i co -raz większą liczbę chętnych do oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej. Stop-niowy i regularny wzrost liczby upadłości doprowadził do sytuacji, w której w 2018 r. sądy ogłosiły ponad 6,5 tys. upadłości, a sza-cuje się, że w 2019 r. możemy osiągnąć pu-łap 8 tys.Doświadczenia innych krajów europej-skich, w tym naszych zachodnich sąsiadów, skłoniły jednak Ministerstwo Sprawiedliwo -ści do gruntownych zmian. W wielu krajach upadłości konsumenckie są liczone w dzie -siątkach, a nawet setkach tysięcy. W ocenie urzędników w Polsce cały czas mamy zbyt małą liczbę upadłości konsumenckich w sto -sunku do liczby osób zadłużonych. Ostatnie szacunki wskazują nawet na niemal 3 mln Polaków, którzy nie spłacają swoich zobo-wiązań pieniężnych. Jednak nie był to jedy -ny impuls do zmiany ustawy. Niespójność orzecznictwa w zakresie oddalenia wnio-

sków o ogłoszenie upadłości w poszczegól-nych apelacjach była nie do zaakceptowania. Bywały sytuacje, że w identycznej sytuacji dłużnik, który złożył wniosek w Poznaniu czy Szczecinie, w ocenie sędziów nie zasługi -wał na oddłużenie, ale gdy złożył go w War-szawie czy Krakowie – już tak. Powyższe skutkowało wprowadzeniem przez Mini-sterstwo Sprawiedliwości jednej z bardziej kontrowersyjnych regulacji, czyli braku ba -dania przesłanek negatywnych (czyli oko-liczności, które uniemożliwiają oddłużenie) ogłoszenia upadłości na etapie składania wniosku. Z dniem wejścia w życie nowe-lizacji znikają negatywne przesłanki ogło-szenia upadłości w postaci umyślności lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do niewypłacalności. Nowa upadłość konsumencka będzie swego rodzaju amnestią dla dłużników, ponieważ sąd każdemu będzie ogłaszał upadłość, a żeby nie zostać oddłużo-
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PRZYKŁAD 1Dziś sądy różnie orzekająMariusz Nieoszczędny złożył wniosek o ogłosze-nie upadłości konsumenckiej w Poznaniu. Jego zobowiązania w przeważającej części wynikały z prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd uznał jednak, że pan Mariusz nie zasługuje na wdrożenie wobec niego procedury oddłużania konsumentów, gdyż w przeszłości jako przedsię-biorca nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie (czyli w terminie miesiąca od popadnięcia w stan niewypłacalności), mimo że był do tego zobowiązany. Sąd w Warszawie natomiast w podobnej sprawie uznał, że wprawdzie pan Marcin Marnotrawny rzeczywiście nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, jednak jego obecna sytuacja osobista wskazu-je na konieczność zastosowania wobec niego względów słuszności i w związku z tym ogłosił upadłość konsumencką, czyli otworzył mu furtkę do oddłużenia. ©℗

Upadłość jednoosobowych przedsiębiorców

Nowe zasady oddłużania
Wtorek 8 października 2019 nr 195 (5097)

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł 
upaść jak konsument – to chyba jedna z naj-
ważniejszych zmian, jaką wprowadzi do pol-
skiego prawa ustawa z 30 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy ‒ Prawo upadłościowe i in-
nych ustaw (Dz.U. poz. 1802). Ta obszerna no-
wela obejmuje gruntowne zmiany postępo-
wania upadłościowego jako całości, nie tylko 
w zakresie upadłości jednoosobowych przed-
siębiorców, lecz także np. przygotowanej li-
kwidacji (pre-pack) oraz przede wszystkim 
upadłości konsumenckiej. Obecnie ustawa 
oczekuje na wejście w życie. Okres vacatio 
legis jest dość długi i wynosi aż sześć mie-
sięcy. Nowe przepisy wejdą w życie 24 mar-
ca 2020 r.

Nowelizacja ustawy będzie kolejnym ka-
mieniem milowym w rozwoju instytucji 
upadłości konsumenckiej w Polsce, która 
początek datuje się na 2009 r. W pierwszym 
okresie ‒ do końca 2014 r. ‒ przepisy umoż-
liwiające oddłużenie się osobom fi zycznym 
nieprowadzącym działalności gospodarczej 
w praktyce prawie nie funkcjonowały. Do-
piero 2015 r. przyniósł poważne zmiany i co-
raz większą liczbę chętnych do oddłużenia 
w ramach upadłości konsumenckiej. Stop-
niowy i regularny wzrost liczby upadłości 
doprowadził do sytuacji, w której w 2018 r. 
sądy ogłosiły ponad 6,5 tys. upadłości, a sza-
cuje się, że w 2019 r. możemy osiągnąć pu-
łap 8 tys.

Doświadczenia innych krajów europej-
skich, w tym naszych zachodnich sąsiadów, 
skłoniły jednak Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści do gruntownych zmian. W wielu krajach 
upadłości konsumenckie są liczone w dzie-
siątkach, a nawet setkach tysięcy. W ocenie 
urzędników w Polsce cały czas mamy zbyt 
małą liczbę upadłości konsumenckich w sto-
sunku do liczby osób zadłużonych. Ostatnie 
szacunki wskazują nawet na niemal 3 mln 
Polaków, którzy nie spłacają swoich zobo-
wiązań pieniężnych. Jednak nie był to jedy-
ny impuls do zmiany ustawy. Niespójność 
orzecznictwa w zakresie oddalenia wnio-

sków o ogłoszenie upadłości w poszczegól-
nych apelacjach była nie do zaakceptowania. 
Bywały sytuacje, że w identycznej sytuacji 
dłużnik, który złożył wniosek w Poznaniu 
czy Szczecinie, w ocenie sędziów nie zasługi-
wał na oddłużenie, ale gdy złożył go w War-
szawie czy Krakowie – już tak. Powyższe 
skutkowało wprowadzeniem przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości jednej z bardziej 
kontrowersyjnych regulacji, czyli braku ba-
dania przesłanek negatywnych (czyli oko-
liczności, które uniemożliwiają oddłużenie) 
ogłoszenia upadłości na etapie składania 
wniosku. Z dniem wejścia w życie nowe-
lizacji znikają negatywne przesłanki ogło-
szenia upadłości w postaci umyślności lub 
rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do 
niewypłacalności. 

Nowa upadłość konsumencka będzie 
swego rodzaju amnestią dla dłużników, 
ponieważ sąd każdemu będzie ogłaszał 
upadłość, a żeby nie zostać oddłużo-
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Dziś sądy różnie orzekają

Mariusz Nieoszczędny złożył wniosek o ogłosze-
nie upadłości konsumenckiej w Poznaniu. Jego 
zobowiązania w przeważającej części wynikały 
z prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd 
uznał jednak, że pan Mariusz nie zasługuje na 
wdrożenie wobec niego procedury oddłużania 
konsumentów, gdyż w przeszłości jako przedsię-
biorca nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości 
we właściwym czasie (czyli w terminie miesiąca 
od popadnięcia w stan niewypłacalności), mimo 
że był do tego zobowiązany. 
Sąd w Warszawie natomiast w podobnej 
sprawie uznał, że wprawdzie pan Marcin 
Marnotrawny rzeczywiście nie złożył wniosku 
o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, 
jednak jego obecna sytuacja osobista wskazu-
je na konieczność zastosowania wobec niego 
względów słuszności i w związku z tym ogłosił 
upadłość konsumencką, czyli otworzył mu furtkę 

do oddłużenia. ©℗

Pisaliśmy o tym...

„Przygotowana likwida-
cja w cieniu wątpliwości” 
– dodatek Firma i Prawo 
z 27 sierpnia 2019 r. (DGP 
nr 165)
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DZIŚ W NUMERZE

�  Chcesz wykorzystać komercyjnie utwory muzyczne 
i dzieła sztuki? C7

�  Sprzeciw od nakazu można złożyć tylko na formularzu. 
Inaczej zostanie odrzucony bez rozpatrzenia  C7

Co jest ważniejsze: sprzedać inwe-
storowi upadający biznes czy chro-
nić pracownicze roszczenia? Sęk 
w tym, że gdy wczytamy się w naj-
nowszą nowelizację prawa upadło-
ściowego, to nie wiadomo, na co po-
stawił ustawodawca. Sprawa dotyczy 
uchwalonej przez Sejm noweliza-
cji prawa upadłościowego z 19 lip-
ca 2019 r. Ustawodawca postanowił 
zmienić przepisy o przygotowanej li-
kwidacji (tzw. pre-pack). Stwierdził, 
że te o przejściu zakładu pracy bę-
dzie się stosowało „odpowiednio”. 
Sęk w tym, że prawnicy specjalizu-
jący się w prawie upadłościowym 
zbaranieli. Co to bowiem oznacza? 
Artykuł 231 par. 2 kodeksu pracy sta-
nowi przecież, że za zobowiązania 
wynikające ze stosunku pracy, po-
wstałe przed przejściem części za-
kładu pracy na innego pracodawcę, 
dotychczasowy i nowy pracodawca 
odpowiadają solidarnie. A od daw-
na przy pre-packu przyjmowano, że 
za stare długi wobec pracowników 
odpowiada syndyk, a nie nabyw-
ca przedsiębiorstwa.

‒ Stosowanie wprost par. 2 art. 231 
kodeksu pracy uśmierciłoby w prak-

tyce transakcje nabycia przedsię-
biorstwa w postępowaniu upadło-
ściowym ‒ uważa Karol Tatara, radca 
prawny i doradca restrukturyzacyj-
ny z Kancelarii Prawa Restruktury-
zacyjnego i Upadłościowego Tatara 
i Współpracownicy oraz wiceprze-
wodniczący sekcji prawa upadłościo-
wego Instytutu Allerhanda. Dlatego 
jego zdaniem regulacji tej nie należy 
stosować przy pre-packu. Podobnie 
twierdzi Bartosz Sierakowski, radca 
prawny, wspólnik w kancelarii Zim-
merman i Wspólnicy. ‒ Odpowiednie 
stosowanie przepisów oznacza ich 
stosowanie z niezbędnymi mody-
fi kacjami. Tymi modyfi kacjami zaś 
są przepisy prawa upadłościowego 
regulujące w sposób kompleksowy 
i wyłączny zasady zaspokajania rosz-
czeń powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości, w tym także roszczeń pra-
cowniczych ‒ wyjaśnia.

Interpretację tę potwierdziło nam 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Pa-
miętać jednak należy, że ostatecznie 
będą decydowały sądy. A one nieko-
niecznie muszą rozumieć przepisy 
tak samo jak urzędnicy. Obowiązują-
cą wykładnią nie jest więc stanowisko 
resortu zaprezentowane w gazecie.
 ©℗  Patryk Słowik  C2

Osoby fizyczne prowadzące jedno-
osobową działalność gospodarczą, 
które straciły pieniądze na tok-
sycznych lokatach, też mogą wy-
stąpić z roszczeniami na kanwie 
głośnego wyroku Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie (który unieważ-
nił całą umowę na zakup polisy 
na życie lub dożycie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym, 
UFK). Mogą, bo choć jako przedsię-
biorcy są mniej chronieni przy za-
wieraniu umów niż konsumenci, 
to zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego są uznawani za słabsze 
podmioty przy zawieraniu kon-
traktów z ubezpieczycielem i tym 
samym chroni się ich przed klau-
zulami abuzywnymi. Asekuracja 
jest jeszcze większa, gdy zawie-
rana przez nich umowa nie ma 
związku z prowadzoną działal-
nością gospodarczą. 

‒ Z taką sytuacją mieliśmy do czy-
nienia, gdy osoba fi zyczna prowa-
dząca działalność, np. jako psycho-
log, zawierała umowę z UFK w celu 
oszczędzania na nadpłatę kredytu 

hipotecznego na mieszkanie – wy-
jaśnia adwokat Robert Głowacki.

Jest tylko jedno „ale”. Przedsię-
biorcy, chcący posiłkować się nie-
dawnym przełomowym wyrokiem 
stołecznego sądu, będą musieli 
wykazać, że w przypadku zawartej 
przez nich umowy aspekt ochrony 
ubezpieczeniowej był iluzoryczny 
i w zdecydowanej większości ustę-
pował miejsca funkcji inwestycyjnej. 
Wówczas mogą starać się o unieważ-
nienie całej umowy. ‒ Konsekwencją 
unieważnienia umowy jest zaistnie-
nie bezpodstawnego wzbogacenia po 
stronie ubezpieczyciela, który zyski-
wał świadczenia fi nansowe bez pod-
stawy prawnej, a tym samym ubez-
pieczonemu przysługuje roszczenie 
o zwrot nienależnych świadczeń, 
które uiścił – mówi radca prawny 
Tomasz Maruszewski. Alternaty-
wą jest również dążenie do uzna-
nia przez sąd stwierdzenia abuzyw-
ności niektórych klauzul w umowie 
z ubezpieczycielem. Wówczas przed-
siębiorca będzie miał szansę na od-
zyskanie przynajmniej części środ-
ków.
 ©℗  Patryk Słowik, Jakub Styczyński  C3

aktualności

aktualności

Poprawiono pre-pack, 
ale tak, że brakuje pewności

UEFKI: o utopione pieniądze mogą 
walczyć nie tylko konsumenci, 
lecz także przedsiębiorcy 

Odnawialne źródła energii

Torebki foliowe
Od 1 września także 

handlowcy oferujący 
grubsze torby foliowe, 

a więc te o grubości 
powyżej 50 mikrometrów, będą 

musieli pobierać opłatę recyklingową. 
Wynosi ona tyle samo, ile w przypadku 
toreb cieńszych, czyli 25 gr (z VAT). 

Ponadto wszystkim sprzedającym 
foliówki przybędzie obowiązków. 
Niezależnie od branży, w jakiej działają, 
będą musieli wpisać się do Bazy Danych 
o Odpadach, prowadzić ewidencję 
sprzedanych toreb, a także składać 
roczne sprawozdania. Niedopełnienie 
obowiązków zagrożone będzie karą.
                     ©℗  JŚ  C6

28 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy 
o OZE, które, choć rozwiązują tylko część 

problemów branży, mają dać impuls do 
szybszego rozwoju tego sektora energetyki. 

Z korzystnych rozwiązań dla prosumentów będą 
mogli bowiem skorzystać także mali i średni 

przedsiębiorcy. Eksperci wskazują jednak także 
na przeszkody w produkcji zielonej energii, 

jak np. wprowadzone w 2016 r. ograniczenia 
co do lokalizacji wiatraków, których 

nowelizacja nie znosi. Nadal brakuje też 
regulacji umożliwiających budowę 

i przyłączenie do sieci elektrowni 
wiatrowych zlokalizowanych na 

morzu.     ©℗  JŚ  C4–5

Nowe prawo
w pytaniach i odpowiedziach
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Ściągawka 

Sprawdź, co się wydarzyło 
w sierpniu i co cię czeka 
we wrześniu C8
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 ściągawka  dla firm
13 sierpnia 2019 r. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1403)Omówienie: Nowelizacja zawiera ważne zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub wprowadzających na rynek wyroby w opakowaniach. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy ci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektronicz-nej. Będzie się to odbywać za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156).   21 sierpnia 2019 r. Część przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Omówienie: Spółce kapitałowej trudniej będzie uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Najpierw bowiem musi wykazać, że również jej wspólnicy (albo akcjonariusze) nie mają dostatecznych środków na zwiększenie jej majątku lub udziele-nie pożyczki (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156; czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  28 sierpnia 2019 r. Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524)Omówienie: Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją następnie w systemie opustów (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna 2–4 sierpnia 2019 r., DGP nr 149; czytaj też w tym numerze na s. C4–5). 

Stan prawny na dzień: 22.08.2019 r.Oprac. Krzysztof Tomaszewski,  krzysztof.tomaszewski@infor.pl   Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka we wrześniu

Weszły w życie

 Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu prio-rytetowego „Polska Geotermia Plus”, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie można uzyskać m.in. na budowę nowej, rozbudo-wę lub modernizację istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej lub wykonanie lub rekonstrukcję otworu geotermalnego (z wyłączeniem wykonania pierwszego odwiertu badawczego). Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 Do 9 września 2019 r. można przesyłać uwagi do unijnych wytycznych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urzą-dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.eu). Konsultacje te ogłosiła Europejska Rada Ochrony Danych. Po zebraniu uwag i ich analizie powstanie nowa wersja wytycznych (o problemach związanych z monitoringiem wizyjnym pisaliśmy w Tygodniku Firma i Prawo 6 sierpnia 2019 r., DGP nr 151).

 3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warsza-wie zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem tego programu jest m.in. zapewnienie wsparcia dla projektów umożliwiających dostęp do sieci szeroko-pasmowych na obszarach, na których bez publicznej pomocy nie byłyby realizowane samodzielne inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warsztaty mają zwiększyć efektywność współpracy między operatorami w sferze tzw. dostępu hurto-wego do sieci POPC. 

Konkurs

Konsultacje

Warsztaty

23 września 2019 r.  Organizatorzy turystyki i pośrednicy muszą złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za sierpień 2019 r. 

3 września 2019 r.  Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 1543)Omówienie:  Wprowadzono możliwość przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Będzie to jednak musiała przewidywać umowa spółki (o noweliza-cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna 23–25 sierpnia 2019 r., DGP nr 163). Rozporządzenie ministra energii z 12  lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczą-cego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. poz. 1551)Omówienie:  Zmienił się m.in. załącznik do rozporządzenia zawierający wzór sprawoz-dania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.5 września 2019 r.  Ustawa z 4 lipca 2019 r. o systemie insty-tucji rozwojuOmówienie: System instytucji rozwoju tworzą: Polska Agencja Rozwoju Przedsię-biorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Te instytucje rozwoju mają zajmować się m.in. wspieraniem przedsię-biorców (np. finansowo) oraz świadczeniem dla nich usług.

Ważny termin

Wchodzą w życie

Co się wydarzyło w sierpniu

Przekazanie informacji 31 sierpnia 2019 r. upłynie termin złożenia przez określonych odbiorców prze-mysłowych informacji o ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek – przypomniał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawOmówienie: Będzie można tworzyć prostą spółkę akcyjną. Minimalna wysokość  jej kapitału akcyjnego wyniesie 1 zł. Część wspólników będzie mogła wnieść jako wkład do spółki swoją pracę (tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe), a część – kapitał finansowy. Spółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użytecz-na szczególnie dla start-upów (o nowej spółce pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna 15–17 lutego 2019 r., DGP nr 33).

 Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-niczenia zatorów płatniczychOmówienie: Wprowadzono obowiązek stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca, a dłuż-nikiem duża firma. Wprowadzono kary administracyjne nakładane przez prezesa UOKiK na przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się w płatnościach i tym samym kredytują swoją działalność kosztem kontrahentów (informacje o ukaranych będą publikowane).

 Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościOmówienie: Sprzedawcy żywności prowadzący sklepy o powierzchni powyżej 250 mkw. będą musieli zawrzeć z organizacją pozarządową umowę o nieodpłatnym przekazywaniu produktów na cele społeczne. W okresie 2 lat od dnia wejścia ustawy w życie wpro-wadzone nią obowiązki dotyczyć będą jedynie sprzedawców żywności prowadzących przedsiębiorstwo w co najmniej jednej jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni przewyższającej 400 mkw. 

Obowiązki

Prezydent

©℗

 Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Wejdzie w życie: po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminachOmówienie: Przywrócono m.in. odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Prio-rytetem ma być szybkie rozstrzyganie spraw przedłożonych sądowi gospodarczemu. Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)Wejdzie w życie: 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminachOmówienie: Nowelizacja przewiduje m.in., że nowi przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim przypadku jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie przewinienia.

Dziennik Ustaw

 Wprowadzono poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawOmówienie: 1 stycznia 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. W praktyce doprowadzi to do likwidacji akcji na okaziciela. Spółki będą musiały ujawniać dane o akcjonariacie w rejestrze akcjonariuszy. Wcześniej, bo 1 stycznia 2020 r., wejdą w życie m.in. przepisy zobowiązujące wymienione spółki do posiadania strony internetowej z miejscem na komunikację z akcjonariuszami.  
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13 sierpnia 2019 r.Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1403)Omówienie: Nowelizacja zawiera ważne zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub wprowadzających na rynek wyroby w opakowaniach. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy ci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektronicz-nej. Będzie się to odbywać za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156).   21 sierpnia 2019 r.Część przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Omówienie: Spółce kapitałowej trudniej będzie uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Najpierw bowiem musi wykazać, że również jej wspólnicy (albo akcjonariusze) nie mają dostatecznych środków na zwiększenie jej majątku lub udziele-nie pożyczki (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156; czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  28 sierpnia 2019 r.Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524)Omówienie: Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją następnie w systemie opustów (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna 2–4 sierpnia 2019 r., DGP nr 149; czytaj też w tym numerze na s. C4–5). 

Stan prawny na dzień:  22.08.2019 r.Oprac.  Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl   Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka we wrześniu

Weszły w życie

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu prio-rytetowego „Polska Geotermia Plus”, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie można uzyskać m.in. na budowę nowej, rozbudo-wę lub modernizację istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej lub wykonanie lub rekonstrukcję otworu geotermalnego (z wyłączeniem wykonania pierwszego odwiertu badawczego). Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Do 9 września 2019 r. można przesyłać uwagi do unijnych wytycznych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urzą-dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.eu). Konsultacje te ogłosiła Europejska Rada Ochrony Danych. Po zebraniu uwag i ich analizie powstanie nowa wersja wytycznych (o problemach związanych z monitoringiem wizyjnym pisaliśmy w Tygodniku Firma i Prawo 6 sierpnia 2019 r., DGP nr 151).

3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warsza -wie zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem tego programu jest m.in. zapewnienie wsparcia dla projektów umożliwiających dostęp do sieci szeroko -pasmowych na obszarach, na których bez publicznej pomocy nie byłyby realizowane samodzielne inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warsztaty mają zwiększyć efektywność współpracy między operatorami w sferze tzw. dostępu hurto -wego do sieci POPC. 

Konkurs

Konsultacje

Warsztaty

23 września 2019 r. Organizatorzy turystyki i pośrednicy muszą złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za sierpień 2019 r. 

3 września 2019 r. Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 1543)Omówienie:  Wprowadzono możliwość przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Będzie to jednak musiała przewidywać umowa spółki (o noweliza -cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna 23–25 sierpnia 2019 r., DGP nr 163).Rozporządzenie ministra energii z 12  lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczą -cego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. poz. 1551)Omówienie:  Zmienił się m.in. załącznik do rozporządzenia zawierający wzór sprawoz -dania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.5 września 2019 r. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o systemie insty-tucji rozwojuOmówienie: System instytucji rozwoju tworzą: Polska Agencja Rozwoju Przedsię-biorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Te instytucje rozwoju mają zajmować się m.in. wspieraniem przedsię-biorców (np. finansowo) oraz świadczeniem dla nich usług.

Ważny termin

Wchodząw życie

Co się wydarzyło w sierpniu

Przekazanie informacji31 sierpnia 2019 r. upłynie termin złożenia przez określonych odbiorców prze-mysłowych informacji o ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek – przypomniał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawOmówienie: Będzie można tworzyć prostą spółkę akcyjną. Minimalna wysokość  jej kapitału akcyjnego wyniesie 1 zł. Część wspólników będzie mogła wnieść jako wkład do spółki swoją pracę (tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe), a część – kapitał finansowy. Spółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użytecz-na szczególnie dla start-upów (o nowej spółce pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna 15–17 lutego 2019 r., DGP nr 33).

Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-niczenia zatorów płatniczychOmówienie: Wprowadzono obowiązek stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca, a dłuż-nikiem duża firma. Wprowadzono kary administracyjne nakładane przez prezesa UOKiK na przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się w płatnościach i tym samym kredytują swoją działalność kosztem kontrahentów (informacje o ukaranych będą publikowane).

Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościOmówienie: Sprzedawcy żywności prowadzący sklepy o powierzchni powyżej 250 mkw. będą musieli zawrzeć z organizacją pozarządową umowę o nieodpłatnym przekazywaniu produktów na cele społeczne. W okresie 2 lat od dnia wejścia ustawy w życie wpro-wadzone nią obowiązki dotyczyć będą jedynie sprzedawców żywności prowadzących przedsiębiorstwo w co najmniej jednej jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni przewyższającej 400 mkw. 

Obowiązki

Prezydent
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Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Wejdzie w życie: po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminachOmówienie: Przywrócono m.in. odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Prio-rytetem ma być szybkie rozstrzyganie spraw przedłożonych sądowi gospodarczemu.Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)Wejdzie w życie: 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminachOmówienie: Nowelizacja przewiduje m.in., że nowi przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim przypadku jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie przewinienia.

Dziennik Ustaw

Wprowadzono poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawOmówienie: 1 stycznia 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. W praktyce doprowadzi to do likwidacji akcji na okaziciela. Spółki będą musiały ujawniać dane o akcjonariacie w rejestrze akcjonariuszy. Wcześniej, bo 1 stycznia 2020 r., wejdą w życie m.in. przepisy zobowiązujące wymienione spółki do posiadania strony internetowej z miejscem na komunikację z akcjonariuszami.  
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i Przygotowana likwidacja 

w cieniu wątpliwości

Patryk Słowik
patryk.slowik@infor.pl

@PatrykSlowik

Chodzi o pre-pack, czyli procedurę 
przygotowanej likwidacji w upadłości. 
W największym uproszczeniu polega 
ona na sprzedaży przedsiębiorstwa 
w toku postępowania upadłościowe-
go. To procedura, z którą rynek wią-
zał ogromne nadzieje. Działa jednak 
średnio. Zdaniem Ministerstwa Spra-
wiedliwości, które opracowało pro-
jekt nowelizacji prawa upadłościowe-
go (ustawa została uchwalona przez 
Sejm 19 lipca 2019 r.), dzieje się tak 
m.in. dlatego, że pojawiały się wątpli-
wości co do odpowiedzialności finan-
sowej nabywców za istniejące długi. 
Problem rozwiązano jednak w sposób, 
który w ocenie ekspertów skompliku-
je sytuację jeszcze bardziej.

(Nie)odpowiedni przepis

Do art. 317 prawa upadłościowego po-
stanowiono dodać ust. 2a w brzmie-
niu: „przepis art. 231 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy sto-
suje się odpowiednio”. Czyli regula-
cje o przejściu zakładu pracy należy 
stosować w przypadku pre-packu „od-
powiednio”. Co zastosowanie art. 231 
kodeksu pracy oznaczałoby zatem 
w praktyce?

‒ Przede wszystkim to, że nabywca 
przedsiębiorstwa nie tylko przejmu-
je umowy o pracę, lecz także bierze 
na siebie odpowiedzialność za wszel-
kie zobowiązania wynikające ze sto-
sunku pracy, w tym zaległe pensje 
czy odprawy. Tak się dzieje, gdy do 
nabycia przedsiębiorstwa dochodzi 
poza ramami procedury upadłościo-
wej ‒ wyjaśnia Bartosz Sierakowski, 
radca prawny, wspólnik w kancela-
rii Zimmerman i Wspólnicy. Ale za-
znacza zarazem, że nie budziło do tej 
pory większych wątpliwości, iż zaku-
py u syndyka są pozbawione ryzyka 
w postaci odpowiedzialności za długi 
pracodawcy z przeszłości. Sierakow-
ski dodaje również, że w doktrynie 
i orzecznictwie, także Sądu Najwyż-
szego, panowała zgoda, iż nabywca 
nie ponosi odpowie-
dzialności za zobo-
wiązania względem 
pracowników sprzed 
ogłoszenia upadłości. 
Zakład pracy jest wów-
czas przejmowany ra-
zem z pracownikami 
(o ile na dzień nabycia 
są w nim zatrudnie-
ni), a więc z poszano-
waniem praw pracow-
niczych, ale zaspokajanie zaległych 
zobowiązań pracowniczych reguluje 
wyłącznie prawo upadłościowe, czy-
li zaspakaja je syndyk z funduszów 
masy upadłości. Inwestor zaś pono-
si odpowiedzialność za zobowiązania 
bieżące i przyszłe.

‒ Założenie to wydaje mi się słusz-
ne. Istotą pre-packu, czyli instytucji 
prawa upadłościowego, jest przede 
wszystkim zachęta do nabywania 
przedsiębiorstw, a nie ochrona praw 
pracowniczych ‒ wskazuje Jerzy Koz-
droń, radca prawny, były wiceminister 
sprawiedliwości, który odpowiadał za 
przygotowanie podwalin pod obecnie 

obowiązujące w Polsce prawo upadło-
ściowe. Zdaniem Kozdronia absolutnie 
kluczową kwestią jest to, by ustawo-
dawca możliwie najbardziej ułatwiał 
przeprowadzanie transakcji. ‒ A ko-
nieczność zaspokojenia zaległych zo-
bowiązań pracowniczych stanowiłoby 
balast dla potencjalnych nabywców. 
Mogłoby  to skutkować mniejszą licz-
bą pre-packów, a co się z tym wiąże, 
gorszą sytuacją także pracowników, 
którzy nie mogliby liczyć na stabil-
ne zatrudnienie ‒ spostrzega były wi-
ceminister.

Sęk w tym, że przepisy o przej-
ściu zakładu pracy będzie należało 
stosować „odpowiednio”. I to już po 
14  dniach od dnia ogłoszenia usta-
wy. Tymczasem zgodnie z art. 231 par. 
2 kodeksu pracy za zobowiązania wy-
nikające ze stosunku pracy, powstałe 
przed przejściem części zakładu pracy 
na innego pracodawcę, dotychczasowy 
i nowy pracodawca odpowiadają soli-
darnie. Czy będziemy zatem mieli do 
czynienia z rewolucją w pre-packu i zo-
bowiązaniu inwestorów do zaspokaja-
nia starych roszczeń pracowniczych?

‒ Nie wiadomo. Przepis noweliza-
cji mówiący o odpowiednim stoso-
waniu przepisów o przejściu zakładu 
pracy jest enigmatyczny, mało kla-
rowny. I to największy kłopot, bo przy 
takich transakcjach jak nabycie przed-
siębiorstwa jeszcze gorsze od złych 
dla nabywców regulacji są te niejasne 
‒ uważa Jerzy Kozdroń. W przypadku 
braku wątpliwości co do rozszerzo-
nej odpowiedzialności kupca miało-
by to przecież wpływ na niższą cenę, 
za jaką można by sprzedać przedsię-
biorstwo. W razie niejasności trudno 
zaś dokonać wyceny.

Karol Tatara, radca prawny i do-
radca restrukturyzacyjny z Kance-
larii Prawa Restrukturyzacyjnego 
i Upadłościowego Tatara i Współ-
pracownicy oraz wiceprzewodniczący 
sekcji prawa upadłościowego Instytu-
tu Allerhanda, mówi jasno: stosowa-
nie wprost par. 2 art. 231 kodeksu pra-
cy uśmierciłoby w praktyce transakcje 
nabycia przedsiębiorstwa w postępo-
waniu upadłościowym. ‒ Przeczyłoby 

dodatkowo zasadzie 
nabycia przedsiębior-
stwa ze skutkiem eg-
zekucyjnym, to jest 
bez ponoszenia od-
powiedzialności za 
długi związane z tym 
przedsiębiorstwem 
‒ uważa Tatara. Jego 
zdaniem zatem za 
najbardziej racjonal-
ną należy uznać wy-

kładnię, zgodnie z którą nabywca 
może co najwyżej odpowiadać za zo-
bowiązania powstałe po ogłoszeniu 
upadłości, związane wyłącznie z tymi 
pracownikami, którzy przechodzą do 
nabywcy wraz z transakcją. I to tylko 
wtedy, jeśli syndyk z jakichś powodów 
nie zaspokoi tych zobowiązań. A wte-
dy i tak pozostanie kwestia rozliczeń 
nabywcy z masą upadłości.

Za korzystną wykładnią dla na-
bywców optuje również Bartosz Sie-
rakowski. Jego zdaniem ustawodawca 
nie bez powodu posłużył się stwier-
dzeniem, że przepisy o przejściu za-
kładu pracy stosuje się odpowiednio, 

a nie wprost. ‒ Odpowiednie stoso-
wanie przepisów oznacza ich stoso-
wanie z niezbędnymi modyfikacjami. 
Tymi modyfikacjami zaś są przepi-
sy prawa upadłościowego regulujące 
w sposób kompleksowy i wyłączny za-
sady zaspakajania roszczeń powsta-
łych przed ogłoszeniem upadłości, 
w tym także roszczeń pracowniczych 
‒ wyjaśnia Sierakowski. I tłumaczy, 
że zasada ta jest prosta – roszczenia 
pracownicze zaspakaja się z pieniędzy 
uzyskanych w drodze 
upłynnienia składni-
ków masy upadłości. 
Upłynnienie masy 
upadłości zaś nastę-
puje w drodze sprze-
daży o skutkach eg-
zekucyjnych (nabycie 
pierwotne). W efekcie 
nabywca, mimo przej-
ścia na niego zakładu 
pracy, nie będzie ponosił odpowie-
dzialności względem pracowników 
za wypłatę zaległych, czyli powstałych 
przed ogłoszeniem upadłości, wyna-
grodzeń i innych świadczeń pienięż-
nych wynikających ze stosunku pra-
cy. Te roszczenia ‒ jak tłumaczy mec. 
Sierakowski ‒ nadal powinny obcią-
żać wyłącznie masę upadłości, czy-
li syndyka, nabywca partycypuje zaś 
w ich regulowaniu w ten sposób, że 
uiszcza cenę nabycia za przedsiębior-
stwo, które to środki syndyk przekazu-
je wierzycielom, w tym pracownikom, 
w ramach planów podziału. Mówiąc 
prościej: nabywca przedsiębiorstwa 
pośrednio reguluje dawne zobowiąza-
nia pracownicze. Po prostu dokonu-
je transakcji, a z pozyskanych z niej 
pieniędzy syndyk ma z czego zaspo-
koić pracowników.

Wykładnia projektodawcy

Ministerstwo Sprawiedliwości popro-
szone przez nas o komentarz wycho-
dzi z podobnego założenia. Słyszymy, 
że bynajmniej nikt nie chce wprowa-
dzać rewolucji. Chodzi raczej o pod-
kreślenie, że ogólnie przepisy prawa 
pracy należy stosować także w sfe-
rze prawa upadłościowego. Jednak nie 

jest tak, że to nabywca przedsiębior-
stwa będzie musiał płacić za wielo-
letnie opóźnienia przy wypłacie wy-
nagrodzeń.

Prawnicy podkreślają jednak, że sta-
nowisko Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści nie będzie wiążące dla sądów, któ-
rym przyjdzie oceniać, czy nabywca 
przedsiębiorstwa w ramach przygo-
towanej likwidacji odpowiada za sta-
re długi pracownicze. W ocenie Jerze-
go Kozdronia można sobie wyobrazić 

sytuację, w której sąd 
pracy wyżej posta-
wi dobro pracowni-
ka niż dobro systemu 
prawa upadłościowe-
go. Samo to ryzyko zaś 
będzie oznaczało więk-
szy strach inwestorów.

‒ Niezależnie od 
kierunku interpreta-
cji dodanego przepisu 

zmianę należy ocenić jednoznacznie 
negatywnie. Wprowadza niepotrzeb-
ny chaos prawny ‒ stwierdza Bartosz 
Sierakowski. I wtóruje Kozdroniowi, 
że przy nierozsądnej interpretacji sto-
sowanej przez sądy pracy może dojść 
do wielu niekorzystnych zdarzeń. Po 
pierwsze, wpłynęłoby to na obniżenie 
zaspokojenia wierzycieli, gdyż syndycy 
zamiast sprzedawać przedsiębiorstwo 
w całości będą zmuszeni sprzedawać 
poszczególne aktywa – z uwagi na brak 
zainteresowanych nabyciem zakładu 
pracy. Po drugie, nawet jeśli znajdzie 
się nabywca na całe przedsiębiorstwo, 
to syndyk przy szacowaniu jego warto-
ści będzie musiał odjąć koszty związa-
ne z ryzykiem odpowiedzialności tegoż 
nabywcy za długi pracodawcy z prze-
szłości, a tym samym poziom zaspo-
kojenia wierzycieli będzie niższy. I po 
trzecie wreszcie ‒ trudno byłoby mó-
wić o jakimkolwiek wzmocnieniu po-
zycji pracowników, gdyż co z tego, że 
formalnie mogliby żądać od nabyw-
cy pieniędzy, skoro by go najczęściej 
w ogóle nie było. A syndyk zapewne 
‒ w przeciwieństwie do przeciętnego 
kupca ‒ nie myślałby o rozwijaniu biz-
nesu, lecz o zwolnieniu załogi.

©℗
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 Ministerstwo Spra-
wiedliwości nie chce 
wprowadzać rewolu-
cji, a tylko podkreślić, że 
ogólnie przepisy prawa 
pracy należy stosować 
także w sferze prawa 
upadłościowego.

 WAŻNE  Projekt zmian 
przewiduje, że nabywca 
przedsiębiorstwa nie tylko 
przejmuje umowy o pracę, 
lecz także bierze na siebie 
odpowiedzialność za wszel-
kie zobowiązania wynikają-
ce ze stosunku pracy.

Nowelizacja prawa upadłościowego miała rozstrzygnąć doktrynalne spory. Zdaniem prawników jednak 
kłopoty dopiero się zaczną. I mogą spowodować mniejsze zainteresowanie inwestorów nabywaniem 
przedsiębiorstw w fi nansowych tarapatach

Pracownik ma być chroniony, 
ale nie podwójnie

P 
rojektodawcy chodziło o to, że jeśli przed ogłoszeniem upadłości były 
zaległe roszczenia pracownicze z tytułu umów, które przejmie nabywca 
wraz z pracownikami, to nabywca nie będzie odpowiadał z tytułu tych 

zobowiązań. Te zobowiązania ma pokryć syndyk w postępowaniu upadłościo-
wym. Dopuszczamy jednak możliwość umownych modyfi kacji tego podejścia 
w praktyce, np. nabywca przejmie całość zobowiązań, a syndyk nie umieści ich 
na liście. Stąd woleliśmy wskazać w projekcie ustawy, że art. 231 kodeksu pracy 
stosuje się „odpowiednio”.
Założeniem jest to, by pracownik był chroniony, ale bynajmniej nie powinien 
być chroniony podwójnie. Jednocześnie część doktryny uważała, że w przy-
padku pre-packu przejście zakładu pracy w ogóle nie następowało. Ten pogląd 
ustawa eliminuje. ©℗
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Liberalizacja upadłości
n Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zbankrutuje jak zwykły obywatel

Od 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenc-
kiej ma być znacznie łatwiejsze niż obecnie. Tego dnia 
wejdzie wejdzie bowiem w życie, po półrocznym va-
catio legis, ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy ‒ Prawo upadłościowe i innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1802). Od początku budziła duże emocje. Przede 
wszystkim z uwagi na to, że liberalizacja przesłanek 
ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne ma być 
na tyle wyraźna, że już dziś przewiduje się, że liczba 
upadłości może znacząco wzrosnąć. Obecnie, zgodnie 
z art. 4914 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498), sąd ma obowiązek 
oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli 
dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub 
istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wsku-
tek rażącego niedbalstwa. Po zmianach nawet takie 
osoby będą mogły dostać swoją drugą szansę. Rażące 
niedbalstwo nie będzie już zamykać drogi do oddłu-
żenia. Może jednak znacząco ją wydłużyć – poprzez 
wydłużenie okresu trwania planu spłaty. 

Ustawodawca nie krył bowiem, że w chciał znacznie 
poszerzyć krąg osób, którym Temida daje drugą szan-
sę na normalne życie, w sytuacji gdy popadli w po-
ważne tarapaty finansowe. Wprawdzie w ostatnich 
latach liczba upadłości konsumenckich w Polsce moc-
no wzrosła (przykładowo w 2019 r. ogłoszono ją wobec 
ok. 7,2 tys. osób, rok wcześniej bankructw konsumen-
tów było ponad  6,5 tys.), ale wciąż jest to kilka, a nawet 
kilkanaście razy mniej niż choćby w krajach sąsied-

nich. Dla porównania – w Niemczech liczba ta już kilka 
lat temu oscylowała na poziomie ok. 100 tys. rocznie.

Prawdziwą rewolucję nowela niesie jednak dla osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 
Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło bowiem 
zrównać sytuację osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej z sytuacją konsu-
mentów. Tak więc drobni przedsiębiorcy będą mogli 
ogłosić upadłość na podobnych zasadach jak zwykły 
Kowalski – niezależnie od tego, czy obecnie prowadzą, 
czy uprzednio prowadzili i zakończyli już działalność 
gospodarczą. – To rewolucyjna i ważna dla przedsię-
biorców innowacja. Do tej pory prawo upadłościowe 
stawiało jednoosobowych przedsiębiorców zasadniczo 
na równi ze spółkami prawa handlowego – podkreśla 
Konrad Forysiak, radca prawny z Kancelarii Zimmer-
man i Wspólnicy sp. k. W efekcie w praktyce skutecznie 
oddłużali się nieliczni, wielu nich po sprzedaży całego 
majątku przez syndyka nadal pozostawało z długami. 

Zrównanie sytuacji przedsiębiorców i konsumen-
tów budzi jednak wiele głosów krytyki. Szczególnie 
instytucje bankowe wyrażają obawy, że osoby fizycz-
ne zbyt pochopnie będą decydowały się na otwarcie 
działalności gospodarczej, potem zaś będą zaciągały 
zobowiązania wobec swoich kontrahentów, a następ-
nie składały wnioski o ogłoszenie upadłości.

Oczywiście nadal możliwa jest też odmowa oddłu-
żenia. Stanie się tak, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że 
dłużnik w sposób celowy doprowadził do swojej niewy-
płacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, w szcze-
gólności przez trwonienie części składowych majątku 
oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. 

Nowością istotną dla prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą  jest też wprowadzenie prze-
pisów zapewniających ochronę w zakresie warunków 
mieszkaniowych. Mianowicie – podobnie jak w przy-
padku konsumentów – sąd będzie mógł wydzielić przed-
siębiorcy środki na wynajęcie mieszkania. A więc jeśli 
w skład masy upadłościowej osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą będzie wchodzić jej miesz-
kanie lub dom, a konieczne będzie zaspokojenie potrzeb 
mieszkalnych w okresie realizowania planu spłaty, to 
dłużnik otrzyma pewną kwotę ze sprzedaży tej nieru-
chomości na wynajęcie innego lokum dla siebie i ro-
dziny przez pierwsze dwa lata. Kwota ta będzie zależ-
na m.in. od wysokości przeciętnego czynszowi najmu 
w tej samej lub sąsiedniej miejscowości. – O wysokości 
kwoty będzie decydował sąd, uwzględniając specyficz-
ne okoliczności rozpoznawanej sprawy – wyjaśniał pod-
czas procedowania ustawy w Senacie Sebastian Kaleta, 
wiceminister sprawiedliwości. – W praktyce mogą być 
to znaczne sumy, wahające się od 30 do nawet 60 tys. zł, 
w zależności od położenia nieruchomości i liczby człon-
ków rodziny upadłego – wylicza Konrad Forysiak. 

Tak jak każda osoba fizyczna, drobny przedsiębior-
ca będzie miał trzy możliwości skorzystania z od-
dłużenia:

n Ścieżka 1: ustalenie planu spłaty na wniosek 
syndyka. Długość planu spłaty uzależniona będzie 
od winy dłużnika w powstaniu zadłużenia, czyli od 
jego zachowania przed ogłoszeniem upadłości. Prze-
widziano zasadniczo dwa okresy trwania planu:

‒ 3 lata – dla uczciwych dłużników, 
‒ 7 lat – dla osób, które w sposób umyślny lub rażą-

co niedbały doprowadziły do niewypłacalności.
O długości okresu trwania planu spłaty decydo-

wał będzie sąd. 
n Ścieżka 2: umorzenie zobowiązań bez ustalenia 

wał będzie sąd. wał będzie 

planu spłaty wierzycieli. Będzie mogło do tego dojść, 
jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób 
wskazuje, że jest trwale niezdolny do dokonywania 
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycie-
li (art. 369 ust. 1a prawa upadłościowego). Tak może 
być np. w przypadku ciężkiej choroby. 

n Ścieżka 3: warunkowe umorzenie zobowiązań 
być np. w przypadku ciężkiej choroby. być np. w przypadku ciężkiej choroby. 

bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Będzie ona 
stosowana, w sytuacji gdy u dłużnika zaistnieje nie-
zdolność do regulowania zobowiązań, ale ta niezdol-
ność nie będzie mieć przymiotu trwałości. Wówczas 
sąd będzie mógł warunkowo umorzyć zobowiązania, 
przy czym zostanie ustalony okres próby, który po-
trwa pięć lat. To całkowicie nowa instytucja, mają-
ca zapobiegać pochopnemu oddłużeniu na wypadek, 
gdyby sytuacja upadłego uległa znacznej poprawie. 
W przypadku gdy czasowa niezdolność do realizacji 
planu spłaty będzie się utrzymywać i po upływie pię-
ciu lat sytuacja upadłego się nie polepszy, sąd umorzy 
jego zobowiązania. – W przypadku natomiast uzna-
nia, że sytuacja upadłego daje podstawy do twierdze-
nia, iż będzie on w stanie regulować plan spłaty, po-
stanowienie o warunkowym umorzeniu uchyla się, 
a upadły zostanie zobowiązany do wykonania planu 
spłaty, po wykonaniu którego dopiero uzyska oddłu-
żenie – wyjaśnia  Konrad Forysiak.

ważne dla przedsiębiorcówważne dla przedsiębiorców

Usprawnienia w restrukturyzacji
n Bardziej atrakcyjna dla inwestorów stanie się instytucja pre-packu, czyli przygotowanej sprzedaży

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo 
upadłościowe i innych ustaw (Dz.U. poz. 1802) wprowa-
dza również zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. 
Skupiają się one w głównej mierze na poprawieniu 
instytucji pre-pracku, czyli procedury przygotowanej 
likwidacji. Po zmianach, które wejdą w życie 24 mar-
ca br., procedura ma być bardziej elastyczna.  

Pre-pack to specjalna procedura funkcjonująca w pol-
skim prawie upadłościowym od 2016 r., a polegająca na 
złożeniu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ofer-
ty na zakup majątku dłużnika. Inaczej mówiąc, przed-
siębiorca składając wniosek o upadłość, może jednocze-
śnie wskazać przedsiębiorcę, który dokona zakupu albo 
całości przedsiębiorstwa dłużnika albo jego zorganizo-
wanej części lub też składników majątkowych stano-
wiących znaczną część przedsiębiorstwa. 

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego w ob-
szarze przygotowanej likwidacji w głównej mierze ma 
charakter legislacyjnej odpowiedzi ustawodawcy na 
dostrzeżone w czasie trzyletniej praktyki stosowania 
tej instytucji niedociągnięcia legislacyjne. 

n Wniosek pre-packowy będzie mógł złożyć każ-
dy uczestnik postępowania o ogłoszenie upadłości, 

nie zaś wyłącznie ten, który złożył wniosek o ogłosze-
nie upadłości. – Dzięki temu dłużnik w odpowiedzi 
na wniosek upadłościowy wniesiony przez swojego 
wierzyciela będzie mógł np. przedstawić nabywcę na 
swoją firmę i zażądać, by sąd upadłościowy zatwierdził 
warunki jej sprzedaży – wyjaśnia Bartosz Sierakow-
ski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmer-
man i Wspólnicy sp. k. Wniosek pre-packowy będzie 
można złożyć w postępowaniu o ogłoszenie upadło-
ści dłużnika na każdym jego etapie. 

n Za pomocą pre-packu będzie można sprzedać fir-
mę lub poszczególne składniki jej majątku na rzecz 
więcej niż jednego nabywcy. – Dzięki temu już we 
wniosku będzie można np. przedstawić umowę kon-
sorcjum, regulującą także wszelkie aspekty procedu-
ralne, począwszy od dnia złożenia wniosku do momen-
tu zawarcia umowy sprzedaży z syndykiem – wyjaśnia 
Norbert Frosztęga, adwokat w Kancelarii Zimmerman 
i Wspólnicy sp. k.

n Nowością będą aukcje, które przeprowadzać się 
będzie pomiędzy potencjalnymi nabywcami w przy-
padku złożenia co najmniej dwóch konkurencyjnych 
wniosków o zatwierdzenie warunków przygotowanej 

sprzedaży. Warunki aukcji zatwierdza sąd, a prowadzi 
ją tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przy-
musowy pod nadzorem sądu. Odbywa się to na posie-
dzeniu jawnym. O aukcji należy zawiadomić wniosko-
dawców co najmniej dwa tygodnie przed terminem 
jej odbycia. – Zastosowanie instytucji aukcji umożli-
wi spotkanie potencjalnych nabywców i uczestnicze-
nie przez nich w licytacji, co z kolei powinno znaleźć 
pozytywne przełożenie na ostateczną cenę sprzeda-
ży – mówi Norbert Frosztęga.

                                     ©℗  Oprac. Joanna Pieńczykowska

O
statnia nowelizacja prawa upadłościowego jest 
kamieniem milowym w rozwoju instytucji 
upadłości konsumenckiej w Polsce i to dlatego, że 

wpływa na sytuację prawną konsumentów, ale również 
indywidualnych przedsiębiorców (tych wpisanych do 
CEIDG). Po zmianach przedsiębiorcy będą mogli być 
oddłużani na takich samach zasadach jak konsumenci. 
W ten sposób ustawodawca wspiera politykę drugiej 
szansy. Nowelizacja największe obawy budzi wśród 
instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków. Obawy te 
są na wyrost. To prawda – każdy będzie mógł doprowadzić 
do ogłoszenia swojej upadłości. Jednak jeśli ktoś celowo 
dorowadził do swojej niewypłacalności z „amnestii” nie 
skorzysta. W takim wypadku sąd wprawdzie przeprowa-
dzi upadłość (dojdzie do likwidacji całego majątku 
dłużnika), ale taki nielojalny dłużnik „na koniec dnia” 
(finalnie) nie zostanie oddłużony. ©℗

opinia eksperta

BARTOSZ SIERAKOWSKI

radca prawny/attorney-at-law
Zimmerman i Wspólnicy sp. k.

Ważne!
Przedsiębiorca, podobnie jak konsument, oddłużyć się będzie 
mógł nie częściej niż raz na 10 lat (chyba że wykaże, iż względy 
humanitarne, np. nieuleczalna choroba, pozwalają 
na zastosowanie wyjątku).

Pisaliśmy o tym...

„Upadłość jednoosobowych 
przedsiębiorców. Nowe zasady 
oddłużania” – temat miesią-
ca w dodatku Firma i Prawo 
z 8 października 2019 r. 
(DGP nr 195)
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Zamówienia publiczne poprawione. 
Waloryzacja kontraktów... iluzoryczna

Istnieją obawy, że 
dowlaną i szumnie zapowiadana przez Minister-
stwo Przedsiębiorczości 
kowa waloryzacja 
skutków. Co prawda z jednej strony z nowego 
prawa zamówień 
że zamawiający muszą wprowadzić do umów za-
sady zmiany wysokości wynagrodzenia należne-
go wykonawcy w przypadku nowych cen mate-
riałów lub kosztów, ale z drugiej – pozwala im 
się ustanowić maksymalny limit tej waloryza-
cji. Efekt? – Może się okazać, że taka konstrukcja 

Już 13 października ruszy w Polsce 
Centralny Rejestr Benefi cjentów 
Rzeczywistych (CRBR). 
ny przez resort fi nansów system 
ma być źródłem informacji o tym, 
jaka osoba fi zyczna czerpie rzeczy-
wiste korzyści z działalności spółek 
wpisanych do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Dla prawie pół miliona 
przedsiębiorców oznacza to nowe 
obowiązki. 

Tę swoistą spowiedź muszą od-
być wszystkie spółki jawne, ko-
mandytowe, komandytowo-ak-
cyjne, spółki z o.o., spółki akcyjne, 
a od 1 marca 2020 r. także proste 
spółki akcyjne. Jednak nie wszyst
kie od razu. Te, które widnieją 
w KRS, na wpis do CRBR mają czas 
do 13 kwietnia 2020 r. Ale nowym 

aktualnościaktualności

Dowiemy się, kto naprawdę 
pociąga za sznurki w spółkach
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Upadłość jednoosobowych przedsiębiorców

Nowe zasady oddłużania
Wtorek 8 października 2019 nr 195 (5097)

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł 
upaść jak konsument – to chyba jedna z naj-
ważniejszych zmian, jaką wprowadzi do pol-
skiego prawa ustawa z 30 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy ‒ Prawo upadłościowe i in-
nych ustaw (Dz.U. poz. 1802). Ta obszerna no-
wela obejmuje gruntowne zmiany postępo-
wania upadłościowego jako całości, nie tylko 
w zakresie upadłości jednoosobowych przed-
siębiorców, lecz także np. przygotowanej li-
kwidacji (pre-pack) oraz przede wszystkim 
upadłości konsumenckiej. Obecnie ustawa 
oczekuje na wejście w życie. Okres vacatio 
legis jest dość długi i wynosi aż sześć mie-
sięcy. Nowe przepisy wejdą w życie 24 mar-
ca 2020 r.

Nowelizacja ustawy będzie kolejnym ka-
mieniem milowym w rozwoju instytucji 
upadłości konsumenckiej w Polsce, która 
początek datuje się na 2009 r. W pierwszym 
okresie ‒ do końca 2014 r. ‒ przepisy umoż-
liwiające oddłużenie się osobom fi zycznym 
nieprowadzącym działalności gospodarczej 
w praktyce prawie nie funkcjonowały. Do-
piero 2015 r. przyniósł poważne zmiany i co-
raz większą liczbę chętnych do oddłużenia 
w ramach upadłości konsumenckiej. Stop-
niowy i regularny wzrost liczby upadłości 
doprowadził do sytuacji, w której w 2018 r. 
sądy ogłosiły ponad 6,5 tys. upadłości, a sza-
cuje się, że w 2019 r. możemy osiągnąć pu-
łap 8 tys.

Doświadczenia innych krajów europej-
skich, w tym naszych zachodnich sąsiadów, 
skłoniły jednak Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści do gruntownych zmian. W wielu krajach 
upadłości konsumenckie są liczone w dzie-
siątkach, a nawet setkach tysięcy. W ocenie 
urzędników w Polsce cały czas mamy zbyt 
małą liczbę upadłości konsumenckich w sto-
sunku do liczby osób zadłużonych. Ostatnie 
szacunki wskazują nawet na niemal 3 mln 
Polaków, którzy nie spłacają swoich zobo-
wiązań pieniężnych. Jednak nie był to jedy-
ny impuls do zmiany ustawy. Niespójność 
orzecznictwa w zakresie oddalenia wnio-

sków o ogłoszenie upadłości w poszczegól-
nych apelacjach była nie do zaakceptowania. 
Bywały sytuacje, że w identycznej sytuacji 
dłużnik, który złożył wniosek w Poznaniu 
czy Szczecinie, w ocenie sędziów nie zasługi-
wał na oddłużenie, ale gdy złożył go w War-
szawie czy Krakowie – już tak. Powyższe 
skutkowało wprowadzeniem przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości jednej z bardziej 
kontrowersyjnych regulacji, czyli braku ba-
dania przesłanek negatywnych (czyli oko-
liczności, które uniemożliwiają oddłużenie) 
ogłoszenia upadłości na etapie składania 
wniosku. Z dniem wejścia w życie nowe-
lizacji znikają negatywne przesłanki ogło-
szenia upadłości w postaci umyślności lub 
rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do 
niewypłacalności. 

Nowa upadłość konsumencka będzie 
swego rodzaju amnestią dla dłużników, 
ponieważ sąd każdemu będzie ogłaszał 
upadłość, a żeby nie zostać oddłużo-

gazetaprawna.pl

Bartosz 
Sierakowski

prawny, 
wspólnik, 
Kancelaria 
Zimmerman 
i Wspólnicy sp. k. 

Konrad 
Forysiak
radca prawny, 
Kancelaria 
Zimmerman 
i Wspólnicy sp. k.

Polityka drugiej szansy 
wchodzi w życie za pół roku

Temat 
miesiąca

TYGODNIK 

FIRMA I PRAWO

PRZYKŁAD 1

Dziś sądy różnie orzekają

Mariusz Nieoszczędny złożył wniosek o ogłosze-
nie upadłości konsumenckiej w Poznaniu. Jego 
zobowiązania w przeważającej części wynikały 
z prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd 
uznał jednak, że pan Mariusz nie zasługuje na 
wdrożenie wobec niego procedury oddłużania 
konsumentów, gdyż w przeszłości jako przedsię-
biorca nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości 
we właściwym czasie (czyli w terminie miesiąca 
od popadnięcia w stan niewypłacalności), mimo 
że był do tego zobowiązany. 
Sąd w Warszawie natomiast w podobnej 
sprawie uznał, że wprawdzie pan Marcin 
Marnotrawny rzeczywiście nie złożył wniosku 
o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, 
jednak jego obecna sytuacja osobista wskazu-
je na konieczność zastosowania wobec niego 
względów słuszności i w związku z tym ogłosił 
upadłość konsumencką, czyli otworzył mu furtkę 

do oddłużenia. ©℗

Pisaliśmy o tym...

„Przygotowana likwida-
cja w cieniu wątpliwości” 
– dodatek Firma i Prawo 
z 27 sierpnia 2019 r. (DGP 
nr 165)
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DZIŚ W NUMERZE

�  Chcesz wykorzystać komercyjnie utwory muzyczne 
i dzieła sztuki? C7

�  Sprzeciw od nakazu można złożyć tylko na formularzu. 
Inaczej zostanie odrzucony bez rozpatrzenia  C7

a więc te o grubości 
powyżej 50 mikrometrów, będą 

musieli pobierać opłatę recyklingową. 
Wynosi ona tyle samo, ile w przypadku 
toreb cieńszych, czyli 25 gr (z VAT). 

Nowe 
w pytaniach i odpowiedziach

Ściągawka 

Sprawdź, co się wydarzyło 
w sierpniu i co cię czeka 
we wrześniu C8

(Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1403)Omówienie: Nowelizacja zawiera ważne zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub 

ci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektronicznej. Będzie się to odbywać za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156).   

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Omówienie: Spółce kapitałowej trudniej będzie uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych 

-nie pożyczki (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156; czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524) Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją następnie w systemie opustów (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna 2–4 sierpnia 

 krzysztof.tomaszewski@infor.pl   

w życie

o dofinansowanie w ramach programu prio-rytetowego ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wizyjnym pisaliśmy w Tygodniku Firma 

-

złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego 

ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 1543)

elektronicznej. Będzie to jednak musiała -

23–25 sierpnia 2019 r., DGP nr 163).

w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu 

poz. 1551)

rozporządzenia zawierający wzór sprawoz -dania rocznego dotyczącego emisji gazów 

Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju 

przedsię-biorców (np. finansowo) oraz świadczeniem dla nich usług.

termin

 Będzie można tworzyć prostą spółkę akcyjną. Minimalna wysokość  jej 

Spółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użytecz

-

przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się w płatnościach i tym samym kredytują 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)

przepisów wchodzących w życie w innych terminach

regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)

fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim przypadku jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie 

C8 Dziennik Gazeta Prawna,  27 sierpnia 2019  nr 165 (5067)  Dziennik Gazeta Prawna,  27 sierpnia 2019  nr 165 (5067)  Dziennik Gazeta Prawna,  27 sierpnia 2019  nr 165 (5067)  Dziennik Gazeta Prawna,  27 sierpnia 2019  nr 165 (5067)    gazetaprawna.plgazetaprawna.plgazetaprawna.pl
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13 sierpnia 2019 r.13 sierpnia 2019 r.Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1403)Omówienie:Omówienie:Omówienie:Omówienie: Nowelizacja zawiera ważne zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się  Nowelizacja zawiera ważne zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się  Nowelizacja zawiera ważne zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub odpadami i niektórymi produktami (m.in. akumulatorami, bateriami, elektroniką) lub wprowadzających na rynek wyroby w opakowaniach. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wprowadzających na rynek wyroby w opakowaniach. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy ci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektroniczci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektroniczci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektroniczci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektroniczci będą musieli prowadzić ewidencję i sprawozdawczość tylko w formie elektronicz-----nej. Będzie się to odbywać za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156).   Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156).   Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156).   21 sierpnia 2019 r.21 sierpnia 2019 r.21 sierpnia 2019 r.21 sierpnia 2019 r.Część przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania Część przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Omówienie:Omówienie:Omówienie:Omówienie: Spółce kapitałowej trudniej będzie uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Najpierw bowiem musi wykazać, że również jej wspólnicy (albo akcjonariusze) nie mają dostatecznych środków na zwiększenie jej majątku lub udziele--------nie pożyczki (pisaliśmy o tym w Tygodniku Firma i Prawo 13 sierpnia 2019 r., DGP nr 156; czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  czytaj też poniżej – akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw).  28 sierpnia 2019 r.28 sierpnia 2019 r.Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524)niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524)niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524)Omówienie:Omówienie: Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie  Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie  Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie  Rozszerzono status prosumenta na małe i średnie firmy oraz spółdzielnie działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach działające na wsi. Nowi prosumenci będą mogli wytwarzać prąd w mikroinstalacjach o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją o mocy do 50 kW na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przekazać do sieci, rozliczając ją następnie w systemie opustów (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna 2–4 sierpnia następnie w systemie opustów (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna 2–4 sierpnia następnie w systemie opustów (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna 2–4 sierpnia 2019 r., DGP nr 149; czytaj też w tym numerze na s. C4–5). 2019 r., DGP nr 149; czytaj też w tym numerze na s. C4–5). 

Stan prawny na dzień:  22.08.2019 r. 22.08.2019 r.Oprac.  Krzysztof Tomaszewski, Krzysztof Tomaszewski, Krzysztof Tomaszewski, Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl    krzysztof.tomaszewski@infor.pl   Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiącaŚciągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka we wrześniuCo nas czeka we wrześniuCo nas czeka we wrześniuCo nas czeka we wrześniu

Weszły Weszły Weszły Weszły w życie

starać się starać się Przedsiębiorcy mogą starać się Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu prioo dofinansowanie w ramach programu prioo dofinansowanie w ramach programu prio--rytetowego „Polska Geotermia Plus”, który rytetowego „Polska Geotermia Plus”, który rytetowego „Polska Geotermia Plus”, który rytetowego „Polska Geotermia Plus”, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środoogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środo-ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środo-ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony ŚrodoŚrodo-Środo---wiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie można wiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie można uzyskać m.in. na budowę nowej, rozbudo--wę lub modernizację istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej lub wykonanie lub rekonstrukcję otworu otworu lub wykonanie lub rekonstrukcję otworu geotermalnego (z wyłączeniem wykonania geotermalnego (z wyłączeniem wykonania pierwszego odwiertu badawczego). Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 r. lub do środków.wyczerpania alokacji środków.wyczerpania alokacji środków.

Do 9 września 2019 r. można przesyłać uwagi do unijnych wytycznych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urząprzetwarzania danych osobowych przez urząprzetwarzania danych osobowych przez urzą--dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.dzenia wideo (na adres: EDPB@edpb.europa.eu). Konsultacje te ogłosiła Europejska Rada eu). Konsultacje te ogłosiła Europejska Rada Ochrony Danych. Po zebraniu uwag i ich Ochrony Danych. Po zebraniu uwag i ich Ochrony Danych. Po zebraniu uwag i ich Ochrony Danych. Po zebraniu uwag i ich analizie powstanie nowa wersja wytycznych analizie powstanie nowa wersja wytycznych analizie powstanie nowa wersja wytycznych analizie powstanie nowa wersja wytycznych (o problemach związanych z monitoringiem (o problemach związanych z monitoringiem wizyjnym pisaliśmy w Tygodniku Firma wizyjnym pisaliśmy w Tygodniku Firma wizyjnym pisaliśmy w Tygodniku Firma i Prawo 6 sierpnia 2019 r., DGP nr 151).i Prawo 6 sierpnia 2019 r., DGP nr 151).i Prawo 6 sierpnia 2019 r., DGP nr 151).i Prawo 6 sierpnia 2019 r., DGP nr 151).

3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu 3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu 3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu 3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w WarszaKomunikacji Elektronicznej w Warsza -----wie zostaną przeprowadzone warsztaty wie zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem tego programu jest Cyfrowa (POPC). Celem tego programu jest Cyfrowa (POPC). Celem tego programu jest m.in. zapewnienie wsparcia dla projektów m.in. zapewnienie wsparcia dla projektów umożliwiających dostęp do sieci szerokoumożliwiających dostęp do sieci szeroko --pasmowych na obszarach, na których bez pasmowych na obszarach, na których bez pasmowych na obszarach, na których bez pasmowych na obszarach, na których bez publicznej pomocy nie byłyby realizowane publicznej pomocy nie byłyby realizowane samodzielne inwestycje przedsiębiorców samodzielne inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warsztaty mają telekomunikacyjnych. Warsztaty mają telekomunikacyjnych. Warsztaty mają telekomunikacyjnych. Warsztaty mają zwiększyć efektywność współpracy między zwiększyć efektywność współpracy między operatorami w sferze tzw. dostępu hurto --wego do sieci POPC. 

KonkursKonkurs

KonsultacjeKonsultacjeKonsultacjeKonsultacje

WarsztatyWarsztaty

23 września 2019 r. 23 września 2019 r. 23 września 2019 r. 23 września 2019 r. Organizatorzy turystyki i pośrednicy muszą Ubezpieczeniowego złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego i przekazać składkę Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego sierpień 2019 r. za sierpień 2019 r. za sierpień 2019 r. za sierpień 2019 r. 

3 września 2019 r. 3 września 2019 r. 3 września 2019 r. 3 września 2019 r. Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 1543)poz. 1543)poz. 1543)poz. 1543)Omówienie:Omówienie:  Wprowadzono możliwość przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Będzie to jednak musiała elektronicznej. Będzie to jednak musiała elektronicznej. Będzie to jednak musiała elektronicznej. Będzie to jednak musiała elektronicznej. Będzie to jednak musiała przewidywać umowa spółki (o nowelizaprzewidywać umowa spółki (o noweliza --cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna cji pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna 23–25 sierpnia 2019 r., DGP nr 163).Rozporządzenie ministra energii z 12  lipca Rozporządzenie ministra energii z 12  lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotycząw sprawie sprawozdania rocznego dotyczą --cego emisji gazów cieplarnianych w cyklu cego emisji gazów cieplarnianych w cyklu cego emisji gazów cieplarnianych w cyklu cego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. poz. 1551)poz. 1551)poz. 1551)poz. 1551)Omówienie:Omówienie:Omówienie:Omówienie:  Zmienił się m.in. załącznik do  Zmienił się m.in. załącznik do  Zmienił się m.in. załącznik do  Zmienił się m.in. załącznik do rozporządzenia zawierający wzór sprawoz ----dania rocznego dotyczącego emisji gazów dania rocznego dotyczącego emisji gazów dania rocznego dotyczącego emisji gazów dania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.elektrycznej.elektrycznej.elektrycznej.elektrycznej.5 września 2019 r. 5 września 2019 r. 5 września 2019 r. 5 września 2019 r. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o systemie instyUstawa z 4 lipca 2019 r. o systemie insty--tucji rozwojutucji rozwojuOmówienie:Omówienie: System instytucji rozwoju  System instytucji rozwoju  System instytucji rozwoju  System instytucji rozwoju tworzą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiętworzą: Polska Agencja Rozwoju Przedsię--biorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, biorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, biorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów i Handlu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Te instytucje rozwoju mają zajmować się m.in. wspieraniem przedsię--biorców (np. finansowo) oraz świadczeniem biorców (np. finansowo) oraz świadczeniem dla dla nich usług.dla nich usług.dla nich usług.dla nich usług.

Ważny Ważny Ważny termintermintermintermin

WchodząWchodząWchodząWchodząw życie

Co się wydarzyło w sierpniuCo się wydarzyło w sierpniuCo się wydarzyło w sierpniuCo się wydarzyło w sierpniu

Przekazanie informacji31 sierpnia 2019 r. upłynie termin złożenia przez określonych odbiorców prze--mysłowych informacji o ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek – przypomniał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).– przypomniał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).– przypomniał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).– przypomniał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawOmówienie:Omówienie:Omówienie: Będzie można tworzyć prostą spółkę akcyjną. Minimalna wysokość  jej  Będzie można tworzyć prostą spółkę akcyjną. Minimalna wysokość  jej  Będzie można tworzyć prostą spółkę akcyjną. Minimalna wysokość  jej kapitału akcyjnego wyniesie 1 zł. Część wspólników będzie mogła wnieść jako wkład do kapitału akcyjnego wyniesie 1 zł. Część wspólników będzie mogła wnieść jako wkład do kapitału akcyjnego wyniesie 1 zł. Część wspólników będzie mogła wnieść jako wkład do spółki swoją pracę (tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe), a część – kapitał finansowy. spółki swoją pracę (tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe), a część – kapitał finansowy. Spółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użyteczSpółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użyteczSpółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użyteczSpółka będzie mogła być szybko zarejestrowana oraz szybko rozwiązana. Ma być użytecz-na szczególnie dla start-upów (o nowej spółce pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna na szczególnie dla start-upów (o nowej spółce pisaliśmy w Tygodniku Gazeta Prawna 15–17 lutego 2019 r., DGP nr 33).15–17 lutego 2019 r., DGP nr 33).

Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograPodpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograPodpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra--niczenia zatorów płatniczychniczenia zatorów płatniczychOmówienie:Omówienie:Omówienie:Omówienie: Wprowadzono obowiązek stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu  Wprowadzono obowiązek stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca, a dłużzapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca, a dłuż---nikiem duża firma. Wprowadzono kary administracyjne nakładane przez prezesa UOKiK na przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się w płatnościach i tym samym kredytują swoją działalność kosztem kontrahentów (informacje o ukaranych będą publikowane).

Podpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościPodpisana została ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościOmówienie:Omówienie:Omówienie: Sprzedawcy żywności prowadzący sklepy o powierzchni powyżej 250 mkw.  Sprzedawcy żywności prowadzący sklepy o powierzchni powyżej 250 mkw. będą musieli zawrzeć z organizacją pozarządową umowę o nieodpłatnym przekazywaniu produktów na cele społeczne. W okresie 2 lat od dnia wejścia ustawy w życie wpro--wadzone nią obowiązki dotyczyć będą jedynie sprzedawców żywności prowadzących przedsiębiorstwo w co najmniej jednej jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni przewyższającej 400 mkw. o powierzchni przewyższającej 400 mkw. o powierzchni przewyższającej 400 mkw. 

ObowiązkiObowiązki

PrezydentPrezydent
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Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)Wejdzie w życie:Wejdzie w życie: po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminachprzepisów wchodzących w życie w innych terminachprzepisów wchodzących w życie w innych terminachnie:nie:Omówienie: Przywrócono m.in. odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Prio Przywrócono m.in. odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Prio-----rytetem ma być szybkie rozstrzyganie spraw przedłożonych sądowi gospodarczemu.Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)Wejdzie w życie:Wejdzie w życie: 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie  1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminachOmówienie:Omówienie:Omówienie: Nowelizacja przewiduje m.in., że nowi przedsiębiorcy będący osobami  Nowelizacja przewiduje m.in., że nowi przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. Przewidziano w takim przypadku jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie przypadku jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie przypadku jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie przewinienia.przewinienia.przewinienia.
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w cieniu wątpliwości

Patryk Słowik
patryk.slowik@infor.pl

@PatrykSlowik

Chodzi o pre-pack, czyli procedurę 
przygotowanej likwidacji w upadłości. 
W największym uproszczeniu polega 
ona na sprzedaży przedsiębiorstwa 
w toku postępowania upadłościowe-
go. To procedura, z którą rynek wią-
zał ogromne nadzieje. Działa jednak 
średnio. Zdaniem Ministerstwa Spra-
wiedliwości, które opracowało pro-
jekt nowelizacji prawa upadłościowe-
go (ustawa została uchwalona przez 
Sejm 19 lipca 2019 r.), dzieje się tak 
m.in. dlatego, że pojawiały się wątpli-
wości co do odpowiedzialności finan-
sowej nabywców za istniejące długi. 
Problem rozwiązano jednak w sposób, 
który w ocenie ekspertów skompliku-
je sytuację jeszcze bardziej.

(Nie)odpowiedni przepis

Do art. 317 prawa upadłościowego po-
stanowiono dodać ust. 2a w brzmie-
niu: „przepis art. 231 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy sto-
suje się odpowiednio”. Czyli regula-
cje o przejściu zakładu pracy należy 
stosować w przypadku pre-packu „od-
powiednio”. Co zastosowanie art. 231

kodeksu pracy oznaczałoby zatem 
w praktyce?

‒ Przede wszystkim to, że nabywca 
przedsiębiorstwa nie tylko przejmu-
je umowy o pracę, lecz także bierze 
na siebie odpowiedzialność za wszel-
kie zobowiązania wynikające ze sto-
sunku pracy, w tym zaległe pensje 
czy odprawy. Tak się dzieje, gdy do 
nabycia przedsiębiorstwa dochodzi 
poza ramami procedury upadłościo-
wej ‒ wyjaśnia Bartosz Sierakowski, 
radca prawny, wspólnik w kancela-
rii Zimmerman i Wspólnicy. Ale za-
znacza zarazem, że nie budziło do tej 
pory większych wątpliwości, iż zaku-
py u syndyka są pozbawione ryzyka 
w postaci odpowiedzialności za długi 
pracodawcy z przeszłości. Sierakow-
ski dodaje również, że w doktrynie 
i orzecznictwie, także Sądu Najwyż-
szego, panowała zgoda, iż nabywca 
nie ponosi odpowie-
dzialności za zobo-
wiązania względem 
pracowników sprzed 
ogłoszenia upadłości. 
Zakład pracy jest wów-
czas przejmowany ra-
zem z pracownikami 
(o ile na dzień nabycia 
są w nim zatrudnie-
ni), a więc z poszano-
waniem praw pracow-
niczych, ale zaspokajanie zaległych 
zobowiązań pracowniczych reguluje 
wyłącznie prawo upadłościowe, czy-
li zaspakaja je syndyk z funduszów 
masy upadłości. Inwestor zaś pono-
si odpowiedzialność za zobowiązania 
bieżące i przyszłe.

‒ Założenie to wydaje mi się słusz-
ne. Istotą pre-packu, czyli instytucji 
prawa upadłościowego, jest przede 
wszystkim zachęta do nabywania 
przedsiębiorstw, a nie ochrona praw 
pracowniczych ‒ wskazuje Jerzy Koz-
droń, radca prawny, były wiceminister 
sprawiedliwości, który odpowiadał za 
przygotowanie podwalin pod obecnie 

obowiązujące w Polsce prawo upadło-
ściowe. Zdaniem Kozdronia absolutnie 
kluczową kwestią jest to, by ustawo-
dawca możliwie najbardziej ułatwiał 
przeprowadzanie transakcji. ‒ A ko-
nieczność zaspokojenia zaległych zo-
bowiązań pracowniczych stanowiłoby 
balast dla potencjalnych nabywców. 
Mogłoby  to skutkować mniejszą licz-
bą pre-packów, a co się z tym wiąże, 
gorszą sytuacją także pracowników, 
którzy nie mogliby liczyć na stabil-
ne zatrudnienie ‒ spostrzega były wi-
ceminister.

Sęk w tym, że przepisy o przej-
ściu zakładu pracy będzie należało 
stosować „odpowiednio”. I to już po 
14  dniach od dnia ogłoszenia usta-
wy. Tymczasem zgodnie z art. 231 par. 
2 kodeksu pracy za zobowiązania wy-
nikające ze stosunku pracy, powstałe 
przed przejściem części zakładu pracy 
na innego pracodawcę, dotychczasowy 
i nowy pracodawca odpowiadają soli-
darnie. Czy będziemy zatem mieli do 
czynienia z rewolucją w pre-packu i zo-
bowiązaniu inwestorów do zaspokaja-
nia starych roszczeń pracowniczych?

‒ Nie wiadomo. Przepis noweliza-
cji mówiący o odpowiednim stoso-
waniu przepisów o przejściu zakładu 
pracy jest enigmatyczny, mało kla-
rowny. I to największy kłopot, bo przy 
takich transakcjach jak nabycie przed-
siębiorstwa jeszcze gorsze od złych 
dla nabywców regulacji są te niejasne 
‒ uważa Jerzy Kozdroń. W przypadku 
braku wątpliwości co do rozszerzo-
nej odpowiedzialności kupca miało-
by to przecież wpływ na niższą cenę, 
za jaką można by sprzedać przedsię-
biorstwo. W razie niejasności trudno 
zaś dokonać wyceny.

Karol Tatara, radca prawny i do-
radca restrukturyzacyjny z Kance-
larii Prawa Restrukturyzacyjnego 
i Upadłościowego Tatara i Współ-
pracownicy oraz wiceprzewodniczący 
sekcji prawa upadłościowego Instytu-
tu Allerhanda, mówi jasno: stosowa-
nie wprost par. 2 art. 231 kodeksu pra-
cy uśmierciłoby w praktyce transakcje 
nabycia przedsiębiorstwa w postępo-
waniu upadłościowym. ‒ Przeczyłoby 

dodatkowo zasadzie 
nabycia przedsiębior-
stwa ze skutkiem eg-
zekucyjnym, to jest 
bez ponoszenia od-
powiedzialności za 
długi związane z tym 
przedsiębiorstwem 
‒ uważa Tatara. Jego 
zdaniem zatem za 
najbardziej racjonal-
ną należy uznać wy-

kładnię, zgodnie z którą nabywca 
może co najwyżej odpowiadać za zo-
bowiązania powstałe po ogłoszeniu 
upadłości, związane wyłącznie z tymi 
pracownikami, którzy przechodzą do 
nabywcy wraz z transakcją. I to tylko 
wtedy, jeśli syndyk z jakichś powodów 
nie zaspokoi tych zobowiązań. A wte-
dy i tak pozostanie kwestia rozliczeń 
nabywcy z masą upadłości.

Za korzystną wykładnią dla na-
bywców optuje również Bartosz Sie-
rakowski. Jego zdaniem ustawodawca 
nie bez powodu posłużył się stwier-
dzeniem, że przepisy o przejściu za-
kładu pracy stosuje się odpowiednio, 

a nie wprost. ‒ Odpowiednie stoso-
wanie przepisów oznacza ich stoso-
wanie z niezbędnymi modyfikacjami. 
Tymi modyfikacjami zaś są przepi-
sy prawa upadłościowego regulujące 
w sposób kompleksowy i wyłączny za-
sady zaspakajania roszczeń powsta-
łych przed ogłoszeniem upadłości, 
w tym także roszczeń pracowniczych 
‒ wyjaśnia Sierakowski. I tłumaczy, 
że zasada ta jest prosta – roszczenia 
pracownicze zaspakaja się z pieniędzy 
uzyskanych w drodze 
upłynnienia składni-
ków masy upadłości. 
Upłynnienie masy 
upadłości zaś nastę-
puje w drodze sprze-
daży o skutkach eg-
zekucyjnych (nabycie 
pierwotne). W efekcie 
nabywca, mimo przej-
ścia na niego zakładu 
pracy, nie będzie ponosił odpowie-
dzialności względem pracowników 
za wypłatę zaległych, czyli powstałych 
przed ogłoszeniem upadłości, wyna-
grodzeń i innych świadczeń pienięż-
nych wynikających ze stosunku pra-
cy. Te roszczenia ‒ jak tłumaczy mec. 
Sierakowski ‒ nadal powinny obcią-
żać wyłącznie masę upadłości, czy-
li syndyka, nabywca partycypuje zaś 
w ich regulowaniu w ten sposób, że 
uiszcza cenę nabycia za przedsiębior-
stwo, które to środki syndyk przekazu-
je wierzycielom, w tym pracownikom, 
w ramach planów podziału. Mówiąc 
prościej: nabywca przedsiębiorstwa 
pośrednio reguluje dawne zobowiąza-
nia pracownicze. Po prostu dokonu-
je transakcji, a z pozyskanych z niej 
pieniędzy syndyk ma z czego zaspo-
koić pracowników.

Wykładnia projektodawcy

Ministerstwo Sprawiedliwości popro-
szone przez nas o komentarz wycho-
dzi z podobnego założenia. Słyszymy, 
że bynajmniej nikt nie chce wprowa-
dzać rewolucji. Chodzi raczej o pod-
kreślenie, że ogólnie przepisy prawa 
pracy należy stosować także w sfe-
rze prawa upadłościowego. Jednak nie 

jest tak, że to nabywca przedsiębior-
stwa będzie musiał płacić za wielo-
letnie opóźnienia przy wypłacie wy-
nagrodzeń.

Prawnicy podkreślają jednak, że sta-
nowisko Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści nie będzie wiążące dla sądów, któ-
rym przyjdzie oceniać, czy nabywca 
przedsiębiorstwa w ramach przygo-
towanej likwidacji odpowiada za sta-
re długi pracownicze. W ocenie Jerze-
go Kozdronia można sobie wyobrazić 

sytuację, w której sąd 
pracy wyżej posta-
wi dobro pracowni-
ka niż dobro systemu 
prawa upadłościowe-
go. Samo to ryzyko zaś 
będzie oznaczało więk-
szy strach inwestorów.

‒ Niezależnie od 
kierunku interpreta-
cji dodanego przepisu 

zmianę należy ocenić jednoznacznie 
negatywnie. Wprowadza niepotrzeb-
ny chaos prawny ‒ stwierdza Bartosz 
Sierakowski. I wtóruje Kozdroniowi, 
że przy nierozsądnej interpretacji sto-
sowanej przez sądy pracy może dojść 
do wielu niekorzystnych zdarzeń. Po 
pierwsze, wpłynęłoby to na obniżenie 
zaspokojenia wierzycieli, gdyż syndycy 
zamiast sprzedawać przedsiębiorstwo 
w całości będą zmuszeni sprzedawać 
poszczególne aktywa – z uwagi na brak 
zainteresowanych nabyciem zakładu 
pracy. Po drugie, nawet jeśli znajdzie 
się nabywca na całe przedsiębiorstwo, 
to syndyk przy szacowaniu jego warto-
ści będzie musiał odjąć koszty związa-
ne z ryzykiem odpowiedzialności tegoż 
nabywcy za długi pracodawcy z prze-
szłości, a tym samym poziom zaspo-
kojenia wierzycieli będzie niższy. I po 
trzecie wreszcie ‒ trudno byłoby mó-
wić o jakimkolwiek wzmocnieniu po-
zycji pracowników, gdyż co z tego, że 
formalnie mogliby żądać od nabyw-
cy pieniędzy, skoro by go najczęściej 
w ogóle nie było. A syndyk zapewne 
‒ w przeciwieństwie do przeciętnego 
kupca ‒ nie myślałby o rozwijaniu biz-
nesu, lecz o zwolnieniu załogi.
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 Ministerstwo Spra-
wiedliwości nie chce 
wprowadzać rewolu-
cji, a tylko podkreślić, że 
ogólnie przepisy prawa 
pracy należy stosować 
także w sferze prawa 
upadłościowego.

WAŻNEWAŻNE  Projekt zmian 
przewiduje, że nabywca 
przedsiębiorstwa nie tylko 
przejmuje umowy o pracę, 
lecz także bierze na siebie 
odpowiedzialność za wszel-
kie zobowiązania wynikają-
ce ze stosunku pracy.

Nowelizacja prawa upadłościowego miała rozstrzygnąć doktrynalne spory. Zdaniem prawników jednak 
kłopoty dopiero się zaczną. I mogą spowodować mniejsze zainteresowanie inwestorów nabywaniem 
przedsiębiorstw w fi nansowych tarapatach

Pracownik ma być chroniony, 
ale nie podwójnie
Pracownik ma być chroniony, Pracownik ma być chroniony, 

P 
rojektodawcy chodziło o to, że jeśli przed ogłoszeniem upadłości były 
zaległe roszczenia pracownicze z tytułu umów, które przejmie nabywca 
wraz z pracownikami, to nabywca nie będzie odpowiadał z tytułu tych 

zobowiązań. Te zobowiązania ma pokryć syndyk w postępowaniu upadłościo-
wym. Dopuszczamy jednak możliwość umownych modyfi kacji tego podejścia 
w praktyce, np. nabywca przejmie całość zobowiązań, a syndyk nie umieści ich 
na liście. Stąd woleliśmy wskazać w projekcie ustawy, że art. 231 kodeksu pracy 
stosuje się „odpowiednio”.
Założeniem jest to, by pracownik był chroniony, ale bynajmniej nie powinien 
być chroniony podwójnie. Jednocześnie część doktryny uważała, że w przy-
padku pre-packu przejście zakładu pracy w ogóle nie następowało. Ten pogląd 
ustawa eliminuje. ©℗
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