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1. Najistotniejsz , o fundamentalnym dla praktyki znaczeniu, jest propozycja
ciowego i post powania

liw
o

po czenia w jednym post powaniu post powania upad

uk adowego. Propozycja ta zas uguje na poparcie. Warto podkre li , i uk adu nie
mo na traktowa
mo e le

jedynie jako przywileju d

nika do redukcji zad

enia. Uk ad

równie w ywotnym interesie wierzycieli czy to ze wzgl du na
nikiem wi zy kooperacyjne, czy mo liwo

wierzytelno ci ni

wy szego zaspokojenia

ied

ich z d

w drodze likwidacji (sprzeda y) przedsi biorstwa d

Tymczasem obecne regulacje post powania uk adowego sprowadzaj

bardzo zaw

nika.
interes

nie wyra ania zgody na uk ad i ustalaj

one propozycje uk adowe.

raw

wierzyciela do roli biernej - wyra anie b

cz ce

Jednak problem jednego post powania nie sprowadza si do prostego po czenia
dwóch

post powa .

Jest

to

zagadnienie

merytoryczne

dotycz ce

wyboru

Sp

optymalnego w konkretnej sprawie, najbardziej korzystnego sposobu realizacji
ochrony wierzycieli przed niewyp acalnym d
upad

nikiem, czy to w drodze uk adu, czy

ci. Jest wi c w pe ni uzasadnione poszukiwanie odpowiedniej drogi

cz cej

oba te post powania. Jednak w szczegó ach proponowane w projekcie rozwi zania

2.

Popieramy

propozycj

aru

w niektórych kwestiach budz w tpliwo ci a nawet zastrze enia.
przeniesienia

spraw

okr gowych. Przemawia za tym konieczno

upad

ciowych

do

s dów

likwidacji obecnego dualizmu w

ym
i

rozpoznawaniu tych spraw. Niewielka liczba spraw w s dach okr gowych (banki,
instytucje ubezpieczeniowe) nie pozwala na w

ciw

specjalizacje s dziów.

Ponadto waga tych spraw, ich znaczenie w gospodarce równie przemawia za t

3.

ut
W

koncepcj .
W

upad

zwi zku

z

czeniem

w

projekcie

dotychczasowego

post powania

ciowego i uk adowego w jedno post powanie, kluczowym zagadnieniem jest

ciwe unormowanie sposobu wyboru drogi post powania likwidacyjnego, czy

naprawczego (restrukturyzacyjnego). Od tego bowiem w g ównej mierze jest
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tyt

uzale niona efektywno

akceptowa

nowej regulacji w praktyce. Trudno w ca ej pe ni

zawarte w ocenianym projekcie propozycje. Zasadnicze w tpliwo ci i

zastrze enia nasuwa w szczególno ci propozycja tzw. wst pnego zgromadzenia

wierzycieli i mo liwo

zawarcia ju

na tym zgromadzeniu uk adu, nieadekwatna

ci

nazwa tego post powania zakres post powania naprawczego oraz sprzeda

Upad

d

liw
o

przedsi biorstwa.
nika z mo liwo ci zawarcia uk adu Przes anki takiego orzeczenia

du reguluje art. 14 ust. 1 projektu. Wed ug jego brzmienia proponuje si znie
dotychczasowe sztywne i do

liczne podmiotowe ograniczenia w otwarciu

ied

post powania uk adowego w prawie uk adowym bardzo utrudniaj ce w praktyce
zawarcie uk adu. Zmiana ta zas uguje na akceptacj . Jednak w tpliwo ci budzi
szczegó owe i wybiórcze wy czenie z uk adu wierzytelno ci zabezpieczonych

raw

rzeczowo (art. 274 ust. 2). Trudno dociec dlaczego nie wy czono wierzytelno ci
Skarbu Pa stwa zabezpieczonych zastawem skarbowym, nie wiadomo te dlaczego
nie wy czono wierzytelno ci zabezpieczonych rzeczowo w inny sposób, np.
zastawem ustawowym, przew aszczeniem powierniczym, przewidzianym w art. 102

Sp

Pr. bankowego kaucji na zabezpieczenie kredytu i innych. Opowiadamy si
celowo ci

za

wy czenia z uk adu wszystkich wierzytelno ci zabezpieczonych

rzeczowo.

aru

Wst pne zgromadzenie wierzycieli. popieramy wprowadzenie do Pr. upad . tej
nowej instytucji. Jej kompetencje powinny by

jednak ograniczone wy cznie do

podejmowania niezwykle wa kich decyzji dotycz cych powo ania rady wierzycieli i
przeprowadzenia post powania. Wst pne zgromadzenie wierzycieli

powinno by

zwo ane wówczas, gdy s d dysponuje ju opini

ym
i

sposobu

Natomiast opowiadamy si

bieg ego (art. 31).

przeciwko mo liwo ci zawarcia na tym zgromadzeniu

uk adu (art. 45 ust. 2). Uk ad nie powinien by dopuszczony przed orzeczeniem s du

ut
W

co do podstaw otwarcia post powania oraz przed ustaleniem listy wierzytelno ci.
Nie przekonuj

argumenty podane w uzasadnieniu do projektu co do celowo ci i

zasadno ci powo ania takiej instytucji. Przede wszystkim budzi zasadnicze
zastrze enia dopuszczona w projekcie ustawy przypadkowo

w uczestnictwie w

zgromadzeniu wierzycieli bez ustalenia wierzytelno ci nie wykazanych tytu em

Ins
tyt

wykonawczym. Ponadto uk ad jest i nadal powinien by szczególnego rodzaju ugod
w której ustawowo okre lona wi kszo

decyduje o jej zawarciu, a mniejszo

jest t

decyzj zwi zana. Zasady praworz dno ci i ochrony indywidualnych praw ka dego

wierzyciela

wymagaj

zatem

szczególnej

2

skrupulatno ci

w ustalaniu

owej

ci

wi kszo ci, której podporz dkowana jest mniejszo

. Tymczasem w tym wst pnym
ma tryb

liw
o

post powaniu nie jest to mo liwe. Nie wiadomo jaki obowi zywa
dopuszczania wierzycieli na to zgromadzenie i jak ma ustali
wierzytelno ci spornych (art. 44 ust. 2).

s d owe 15%

Jeste my za ograniczeniem kompetencji tej instytucji do pozosta ych spraw, a

ied

jednocze nie do unormowania, e odst pienie od odbycia wst pnego zgromadzenia

mog oby si odby tylko wyj tkowo zw aszcza ze wzgl du na niewielki maj tek, jakim
dysponuje upad y i powo anie rady wierzycieli mo e by nieuzasadnione.

odej cie przez Autorów projektu od

raw

Nazewnictwo. Z uznaniem nale y powita

pierwotnie proponowanej nazwy „prawo o niewyp acalno ci”. Przemawia o za tym
wiele argumentów. Ale, jak si

wydaje, równie

przedmiotowego

projektu.

Istniej

ciowe” jest nieadekwatna do zakresu

Sp

nazwy dotychczasowej „Prawo upad

obecna propozycja utrzymania

wr cz obawy,

e do projektu przylgnie

powiedzenie, e podaje si „nowy towar w starym opakowaniu”. Przede wszystkim
jednak nie przemawia za tym ani tradycja nazwy „upad

aru

zawarcia uk adu w toku post powania upad
praktyce gospodarczej upad
nadawaniu obecnie upad
mo liwo

”, ani fakt mo liwo ci

ciowego. D ugoletnie kojarzenie w

ci z bankructwem i likwidacj przemawia przeciwko

ci innej, a

ci lej - w

ciwej tre ci. Równie obecna

zawarcia uk adu w toku post powania upad

ciowego z wielu wzgl dów

ym
i

nie przemawia za propozycj krytykowanej nazwy projektu. Jest to, jak tego dowodzi
praktyka, post powanie incydentalne nie powi zane z wst pn
wszcz cia wobec d

ocen

nika post powania naprawczego. Proponowana obecnie

merytoryczna zmiana w tym zakresie polegaj ca na po czeniu upad

ut
W

celowo ci

- likwidacji z restrukturyzacj

ci z uk adem

- z natury rzeczy przes dza o potrzebie nazwy

adekwatnej do tej jako ciowo nowej tre ci. Tak nazw mog aby by nazwa „prawo
insolwencyjne”. Jest ona przyjmowana w dokumentach w mi dzynarodowych,
ostatnio w rozporz dzeniu RWE dotycz cym post powania insolwencyjnego w

Ins
tyt

pa stwach Unii. Tak

nazw

przyj a, jak wiadomo, niemiecka ustawa równie

cz ca w jednym akcie dotychczasowe post powania upad

ciowe i uk adowe.

Uniwersalizm pochodz cego z j zyka angielskiego poj cia i nazwy „insolwencja” jest

3

ci

podobna do uniwersalizmu poj cia „leasing”, tak e przyj tego do naszego kodeksu

upad

ciwe, by s d w wyniku rozpoznania wniosku mia og asza

(art. 51). Wobec po czenia obu post powa

otwarciu post powania insolwencyjnego (upad
jeden

ze

sposobów

post powania

s d powinien orzeka

o

ciowego), wskazuj c ewentualnie

(likwidacja,

naprawa)

lub

pozostawi

ied

Nie wydaje si te w

liw
o

cywilnego.

rozstrzygni cie w tym zakresie, w zale no ci od wyników, dalszemu post powaniu i
od wniosku stron (d

nika i wierzycieli, ewentualnie syndyka dzia aj cego w imieniu

art. 36 i nast. post powanie zabezpieczaj ce.

raw

wierzycieli). Skutkiem otwarcia post powania powinno by zawsze przewidziane w

W razie uznania za celowe zachowania tradycyjnych nazw „upad
mo na

by

tak

nazywa

sposób

przeprowadzenia

post powania

Sp

wówczas

” i „uk ad”,

insolwencyjnego - w drodze post powania upad

ciowego czyli likwidacyjnego lub

w drodze post powania uk adowego czyli naprawczego (restrukturyzacyjnego).
Zakres post powania naprawczego (uk adu). Na mocy art. 261 katalog propozycji

aru

„restrukturyzacyjnych” ma by katalogiem otwartym i poszerzonym w stosunku do
dotychczasowych. Ta propozycja jest w zasadzie zgodna z merytoryczn
post powania b

efektem po czenia upad

zmian

ci i uk adu. Ka da, odpowiadaj ca

ym
i

interesom wierzycieli propozycja restrukturyzacyjna jest lepsza ni likwidacja. Le y
to nie tylko w interesie wierzycieli, ale równie za ogi przedsi biorstwa albowiem
pozwala utrzyma zatrudnienie i nie powi ksza bezrobocia.

ut
W

Jednocze nie proponuje si
odroczenie sp at, roz
Wydaje si

utrzymanie na pierwszych miejscach, jak dotychczas,

enie na raty i zmniejszenie sumy d ugów upad ego.

jednak, i nowa merytorycznie odmienna regulacja powinna zawiera

nieco inne od proponowanych rozwi zania. Akcent powinien by
zaspokojenie wierzycieli, a nie na redukcj

po

ony na

d ugów i odroczenie ich sp aty, co

Ins
tyt

oczywi cie nie powinno wyklucza mo liwo ci przyj cia tak e takich postanowie

uk adowych w konkretnej sytuacji. Warto wyeksponowa

restrukturyzacj

przedsi biorstwa d

zw aszcza faktyczn

nika. Wierzyciele byliby zaspakajani z

dochodów tego przedsi biorstwa przej tego w zarz d (dobrowolny lub przymusowy)
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ci

przez wierzycieli lub utworzone w tym celu konsorcjum wierzycieli. Dopiero

otwiera mo liwo

liw
o

odrzucenie takiego sposobu zaspokojenia wierzytelno ci przez wierzycieli powinno
przyj cia innych propozycji uk adowych.

Zarz d przedsi biorstwem upad ego jako sposób zaspokojenia wierzycieli nie jest

obcy polskiemu prawu: jest to jeden ze sposobów egzekucji syngularnej

nych przeciwko przedsi biorcom (art. 1062 k.p.c.), jest jednym

ied

wierzytelno ci pieni

ze sposobów zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu rejestrowego, którego
wierzytelno

jest zabezpieczona takim zastawem (art. 27 ustawy z dnia 6.12.1996 r.

raw

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz.U. Nr 149, poz. 703). W ka dym
razie pierwsze stwo powinny mie takie rozwi zania, które mog najlepiej zaspokoi
wierzycieli nawet przy jednoczesnej redukcji d ugów. Mo e to sk ania wierzycieli do

Sp

wyra ania zgody na post powanie naprawcze w znacznie wi kszej liczbie spraw.
Sprzeda przedsi biorstwa jako przedmiot uk adu. Projekt nadaje w art. 313 i
nast. w

ciw , rang

sprzeda y przedsi biorstwa. Powinno to mie bezwzgl dny

priorytet. O przyj tym tam rozumieniu przedsi biorstwa b dzie jeszcze mowa ni ej.

regulacja powinna odnosi

ciowego). Podobna

aru

Dotyczy to jednak post powania likwidacyjnego (upad
si

do post powania naprawczego jako jedna z

alternatywnych propozycji uk adowych.

mo na traktowa wniesienie przedsi biorstwa do specjalnie

ym
i

Na równi ze sprzeda

w tym celu utworzonej spó ki kapita owej jako wk ad. Udzia y (akcje) w tej spó ce
obj liby wierzyciele za d ugi ci

ce na tym wk adzie. By mo e taki cel przy wieca

ut
W

zapisowi w art. 261 ust. 1 pkt. 4; zapis ten nie jest jednak do ko ca zrozumia y.
4. Projekt utrzymuj c instytucj syndyka, rozwi zuje szereg problemów zwi zanych z
jej funkcjonowaniem w dotychczasowej praktyce. Trudno natomiast zgodzi

si

z

ca kowitym pomini ciem unormowania dotycz cym statusu syndyka. W art. 157 jest
mowa o tzw. licencji. Tymczasem nie wiadomo co oznacza „licencja”, a jest to jedna

Ins
tyt

z podstawowych kwestii zwi zanych z prawem i post powaniem upad
dlatego powinna by unormowana w samym prawie upad

jest to u nas bardzo sporne zagadnienie.

5

ciowym i

ciowym tym bardziej, e

ci

Jak wiadomo aktualne, wykszta cone po 1990 r. zasady doboru kandydatów na

ciowe s odmienne od zasad stosowanych w praktyce

liw
o

syndyków przez s dy upad

mi dzywojennej oraz istniej cych tak e obecnie w innych pa stwach europejskich.
Kandydaci na syndyków pochodz
szczególno ci s

u nas z ró nych

rodowisk zawodowych, w

to ekonomi ci, in ynierowie, osoby o kwalifikacjach w zakresie

ied

zarz dzania, a w niewielkiej liczbie - osoby z wykszta ceniem prawniczym. Osoby

bez wykszta cenia prawniczego zdobywaj kwalifikacje do pe nienia funkcji syndyka
na szkoleniach kursowych, nie rzadko zatrudniaj w asny personel, w tym w asnych
radców prawnych, a zwi zane z tym wydatki s zaliczane do kosztów post powania
ciowego (nie s

pokrywane z wynagrodzenia syndyka). Przepis art. 178

raw

upad

ciwie porz dkuje kwestie zwi zane z takim zatrudnianiem. Natomiast kryteria
wydawania licencji s otwarte.

ciowego dokonana ustaw z dnia 31.7.1997 r.

Sp

Ostatnia nowelizacja Prawa upad

(Dz.U. Nr 117, poz. 751) niejako utrwali a kszta tuj cy si
dziewi

od pocz tku lat

dziesi tych dobór syndyków przez s dy. Przes dza to, e stosownie do tej

praktyki powinny by

zasady pozwalaj ce wyda

aru

powinny by

sformu owane kryteria w omawianym projekcie. Zaostrzone
danej osobie licencj

m.in. zdanie z

wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego (z wyj tkiem adwokatów i radców
prawnych). Wymagania, jakie powinien spe nia kandydat na syndyka oraz zakres

ym
i

przedmiotowy egzaminu okre la powinno rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci.
Unormowania w projekcie wymaga równie odwo ywanie z funkcji syndyka w danym
post powaniu upad

ciowym oraz utrata licencji.

ut
W

Natomiast sam fakt, e dobór kandydatów na syndyków odbywa si
odbywa w przysz

i b dzie si

ci spo ród osób o bardzo zró nicowanych kwalifikacjach

zawodowych wskazuje na potrzeb

powo ania - w

nie odr bn

samorz du syndyków. Jest to bowiem materia, która nie mie ci si
przedmiotowym regulacji prawa upad
wynika z faktu, e osoby te nie

ciowego. Celowo

ustaw

-

w zakresie

powo ania samorz du

czy obecnie, jak adwokatów, radców prawnych,

Ins
tyt

bieg ych rewidentów i inne wolne zawody, organizacja, która z jednej strony mog aby

kszta towa w

ciwe postawy syndyków, wp ywa na poziom i jako

przez nich funkcji, z drugiej za - zaj

wykonywanej

si problemami tego rodowiska. Utworzone

w ostatnich latach, w wyniku oddolnych inicjatyw, ró ne stowarzyszenia syndyków
6

istnienia organizacji skupiaj cej syndyków. Nie mog

powo ywane stowarzyszenia albowiem nie s

one i nie mog

tego
by

liw
o

spe nia

potrzeb

ci

potwierdzaj

wyposa one w uprawnienia w adcze, zw aszcza dyscyplinarne, wp ywaj ce na

poziom pracy i etyk zawodowa tego rodowiska oraz eliminuj ce z tego rodowiska
osoby niepo

dane. Uregulowanie w nowej ustawie samorz du zawodowego

rodowiskowy. Przynale no

ied

syndyków jest wskazane zarówno ze wzgl du na interes publiczny, jak i

do samorz du powinna by obowi zkowa dla ka dej

osoby wpisanej na list kandydatów na syndyków.

dwie

cz

ci:

unormowaniem

w

projekcie

raw

Opowiadamy si zatem za rozdzieleniem materii zwi zanej z statusem syndyka na
nowego

prawa

upad

ciowego

(insolwencyjnego) podstawowych kryteriów wymaganych od osoby ubiegaj cej si o
licencj

syndyka,

upowa nieniem

Ministra

Sprawiedliwo ci

okre lenia

zwi zanych z uzyskiwaniem

Sp

zaostrzonych w stosunku do obecnych wymaga

do

licencji, w tym zakresu wymaganych wiadomo ci do egzaminu kwalifikacyjnego oraz
unormowania odr bna ustaw samorz du syndyków.

aru

5. Praktyka na tle obowi zuj cego Prawa upad

ciowego dowodzi,

e rada

wierzycieli (art. 126 Pr. upad .) odgrywa niewielk rol dlatego, e z regu y nie jest
powo ywana, za wierzyciele nie wyst puje z
objawów

pasywno ci

wierzycieli

w

ca ym

post powaniu

ciowym. Przyczyny tego stanu s ró ne, jednak chyba najwa niejsz z nich

ym
i

upad

obserwowanej

daniem jej powo ania. Jest to jeden z

to brak przekonania,

e aktywno ci

cokolwiek si

zyska w zaspokojeniu swych

wierzytelno ci wobec ilo ci i wielko ci wierzytelno ci uprzywilejowanych.

ut
W

Projekt stwarza mechanizmy, które powinny sprzyja

prze amaniu tej bierno ci

wierzycieli. Np. znacz ce zmniejszenie wierzytelno ci uprzywilejowanych, pozwoli
na zaspokojenie cho by w cz

ci nieuprzywilejowanej wierzycieli cywilnoprawnych.

Dlatego do funkcjonowania rady wierzycieli i jej kompetencji nale

oby m. zd.

przywi zywa znacznie wi ksze ni dotychczas znaczenie. Proponuj przyj

jako

Ins
tyt

zasad , e o tym, czy ma funkcjonowa rada wierzycieli powinno si wypowiedzie

w sposób wi

cy pierwsze zgromadzenie wierzycieli. Je eli decyzja by aby

pozytywna, wówczas rad

dotychczasowych pi

powo uje to zgromadzenie. Celowe by oby utrzymanie
zada

rady: udzielanie pomocy syndykowi; kontrola

7

ci

czynno ci syndyka; badanie stanu funduszy masy; udzielanie syndykowi zezwole

innych spraw - na

danie syndyka lub s dziego komisarza.

Szczególne znaczenie nale
uprawnia

liw
o

na czynno ci, które mog by podj te jedynie za takim zezwoleniem; opiniowanie

oby przywi zywa do funkcji kontrolnej rady. Powinna

do badania zarówno legalno ci, jak i celowo ci czynno ci syndyka w

Rada mog aby ingerowa

ied

kontek cie podstawowego celu post powania tj. zaspokojenia wierzycieli upad ego.
w czynno ci syndyka poprzez zg aszanie stosownych

wniosków s dziemu komisarzowi je eli mog okaza si niekorzystne dla wi kszo ci
badanie stanu

raw

wierzycieli (a nie tylko reprezentowanych w radzie). Równie

faktycznego masy jako zadanie rady przes dza oby o jej prawie przegl dania
dokumentacji finansowo-ksi gowej i oceny ponoszonych przez syndyka wydatków,
ania sk adników masy.

Sp

jak i spieni

Rozwa enia wymaga natomiast celowo

powo ywania rady w ma ych upad

ciach

(mierzonych np. obrotem, aktywami, czy liczb wierzycieli).
6. Projekt w art. 377 i nast. do

obszernie reguluje problematyk

z

ciowym. Na tle zawartych w projekcie

aru

mi dzynarodowym post powaniem upad

zwi zan

propozycji unormowa powstaje jednak kilka istotnych kwestii.
(a) Z uzasadnienia projektu wynika,

e Autorzy mieli na uwadze fakt,

ym
i

pa stwach Unii Europejskiej obowi zywa

e w

b dzie rozporz dzenie RWE Nr

1346/2000 o post powaniu insolwencyjnym. B dzie ono mia o zastosowanie tak e u
nas wprost, bez wzgl du na nasze wewn trzne regulacje, z chwil wej cia Polski do
maleje znaczenie unormowania tej problematyki w prawie

ut
W

Unii. Przes dza to, i

wewn trznym. Powstaje wi c pytanie: czy racjonalne jest tak szerokie i g bokie
unormowanie w naszym prawie wewn trznym?
(b) Z proponowanej regulacji mo na wnosi , i b dzie obowi zywa a bez wzgl du na
zasad wzajemno ci. Taka regulacja budzi zasadnicze zastrze enia w zakresie, w

Ins
tyt

jakim - mówi c najogólniej - b dzie mo na realizowa przymusowo postanowienie o

upad

ci organu obcego pa stwa na terenie Polski.
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ci

Nie przekonuje twierdzenie, e takie s dzi tendencje mi dzynarodowe albowiem

jednak taka regulacja jest sprzeczna z zasad

liw
o

wyra aj si one bardziej w sferze postulatywnej ni realizacyjnej. Przede wszystkim
suwerenno ci pa stwowej i z

regulacjami zawartymi w k.p.c.

7. Niektóre zagadnienia szczegó owe. Przedsi biorca. W art. 5 proponuje si

ied

wprowadzi w asna definicj przedsi biorcy. Trudno dociec motywów takiej regulacji

skoro niedawno wesz o w ycie Prawo dzia alno ci gospodarczej, którego zaleta jest
po

enie kresu zamieszaniu na tle poprzedniej regulacji poj cia „podmiot
na bogate i wcale nie

raw

gospodarczy”. Na potwierdzenie tego wystarczy wskaza

jednolite orzecznictwo SN dotycz ce nie tylko spó ki cywilnej. Poza tym brak w
naszym prawie cywilnym „jednostki organizacyjnej” nie b
ustawa przyznawa aby zdolno

prawn

cej osob prawn , której

(poza osobowymi spó kami handlowymi).

Sp

Nie ma wi c racjonalnych powodów dla których trzeba poszerza

definicj

przedsi biorcy z art. 2 ustawy - Prawo dzia alno ci gospodarczej. Z drugiej strony
wskazuje si

na cechy przedsi biorcy, które zosta y odmiennie unormowane w

tym e art. 2 Pr. dz. gosp. Wydaje si ,

e brak argumentów za odej ciem od

aru

konstytutywnej definicji przedsi biorcy.
Równie

budzi w tpliwo ci rozszerzenie w art. 5 stosowania ustawy na osoby

fizyczne, które podj y przygotowania do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

ym
i

Nie wiadomo bowiem jaka czynno

jest pocz tkiem tych przygotowa ? Zg oszenie

wniosku do KRS, czy zakup urz dze i maszyn, czy zaci gni cie kredytu? Nie jest
te

zrozumia y pkt. 3 tego przepisu. Zapewne chodzi o og oszenie upad
spó ki

cywilnej

w

zakresie

wykonywanej

w asnej

dzia alno ci

ut
W

wspólnika

ci

gospodarczej? Wspólnicy spó ki cywilnej s bowiem obj ci zakresem podmiotowym
okre lonym w art. 5 ust. 2. Z natury rzeczy automatycznie poci ga to za sob tak e
upad

w zakresie indywidualnej dzia alno ci gospodarczej. W ka dym razie

wobec braku wyja nienia znaczenia tego zapisu projektu w uzasadnieniu, nie jest on

Ins
tyt

zrozumia y.

Przedsi biorstwo. Projekt utrzymuje wyra ona ju

upad

ca

w dotychczasowym Prawie

ciowym zasad , e przedsi biorstwo upad ego powinno by sprzedane jako

, chyba e nie jest to mo liwe. Zasad t odnosi si w projekcie równie do

9

ci

ci przedsi biorstwa oraz do zbioru rzeczy i praw. Z punktu

widzenia funkcji spo ecznej ta regulacja jest w pe ni po

dana - pozostaje bowiem w

liw
o

zorganizowanych cz

cis ym zwi zku z art. 23(1) k.p. zapewniaj cym za odze nieprzerwane zatrudnienie
w zwi zku z przej ciem na nabywc zak adu pracy lub jego cz
Budzi

jednak

w tpliwo ci

u ycie

okre lenia

ci.

„zorganizowana

cz

ied

przedsi biorstwa”. Nie zosta o ono bowiem zdefiniowane. Próba jego zdefiniowania
zosta a podj ta w pierwszej ustawie o prywatyzacji p.p. i zako czy a si

niepowodzeniem. W aktualnej ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji p.p. wycofano
z tego poj cia. Podobnie skre lono je w ustawie o podatku VAT w zwi zku z

raw

si

lawin spraw przed NSA co do jego znaczenia. Dlatego nie wydaje si celowe, aby
problem znaczenia tego okre lenia sta si
ciowym.

Sp

upad

zarzewiem sporów w post powaniu

Istnieje jednak potrzeba unormowania tego problemu. Otó jak si wydaje jego istota
tkwi w odpowiedzi na pytanie, czy jeden przedsi biorca mo e mie

wi cej

przedsi biorstw w znaczeniu art. 55(1) k.c.? Odpowied pozytywna rozwi zywa aby
ciowym. Mo na przytacza

aru

problem tak e w post powaniu upad

przyk ady

celowo ci takiej odpowiedzi, je eli np. oddzia spó ki, czy zak ad przedsi biorstwa
pa stwowego lub innego pomiotu spe nia przes anki powo anego przepisu. Problem
jest jednak sporny w doktrynie, brak te

jasnego stanowiska SN. Ale tak e

konieczno

ym
i

przeciwnicy pogl du, e przedsi biorca mo e mie kilka przedsi biorstw dostrzegaj
rozwi zywania tego niezwykle donios ego w praktyce problemu. W

zwi zku z tym S. W odyka proponuje stosowanie do tzw. zorganizowanej cz

ci

ut
W

przedsi biorstwa (oddzia u, zak adu) przepisów o przedsi biorstwie „w drodze
ostro nej analogii”.

Proponujemy rozwa
prawa

upad

ciowego

przedsi biorstwa”

w

przedsi biorstwa”.

Nie

Ins
tyt

celowo

przeci cia tego spornego problemu na gruncie

poprzez

miejsce

zapis

w

projekcie

„przedsi biorstwo

przekonuje

-

lub

„przedsi biorstwo
zorganizowane

lub

cz

ci

naszym zdaniem - argumentacja,

e

przedsi biorca mo e mie tylko jedno przedsi biorstwo. W ka dym razie w praktyce

problem wyst puje z ca

ostro ci w

nie w post powaniu upad

10

ciowym.

