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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 762 X

Warszawa, dnia 21 maja 2010 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Senat na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. ustosunkowały się do
zgłoszonego w toku dyskusji wniosku.
Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie
przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 762 S.
W załączeniu przekazujemy informację o pozostawaniu poza zakresem prawa Unii
Europejskiej poprawki zgłoszonej w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

-

art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i
naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191,
poz. 1484) art. 28 otrzymuje brzmienie:
"Art. 28. 1. Wniosek

o

ogłoszenie

upadłości

nieodpowiadający wymogom określonym w
ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się
bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie
wniosku, jeżeli został on zgłoszony przez
wnioskodawcę

reprezentowanego

przez

adwokata lub radcę prawnego.
2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia
zarządzenia o zwrocie z przyczyn określonych
w

ust.

1

odpowiadający

wniosek

ponownie

wymogom

złożony,

ustawowym

i

należycie opłacony, wywołuje skutek od daty
pierwotnego

wniesienia.

Skutek

taki

nie

występuje w razie kolejnego zwrotu z tej samej
przyczyny.".".

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
połączone komisje
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