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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 

- o zmianie ustawy - Prawo 
upadłościowe i naprawcze (druk nr 3311). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rzadu do poselskieqo proiektu ustawv o zmianie ustawv -

Prawo upadłościowe i  naprawcze (druk nr  3311)

Poselsk i  projekt ustawy, oznaczony jako druk sejmowy nr 3311, proponuje

zmianę ustawy z d nia 28 |utego 2003 r. Prawo upadtosciowe

i  naprawcze (Dz '  U '  z  2009 r .  Nr  175,  poz ,  1361 ,  z  po in '  zm.) ,  zwaną da|e j  , ,PUIN ' ' ,

zmierzającą w kierunku uzupełnienia obowiązujących obecnie regu|acji dotyczących

sZCZego|nych skutkow ogłoszenia upadłosci W stosunku do poszczegoInych

transakcj i na rynku f inansowym.

Przewidziane projektem zmiany dotyczą w sz:zegolnosci:

1) rozszerzenia katalogu transakcj i o poŻyczki instrumentow finansowych,

w stosunku do ktorych będzie istniała moz|iwosc zastosowania szczegolnego

reŻimu roz|iczania zobowiązan dłuŻnika po ogłoszeniu upadłosci,

2) ustalenia skutecznosci - wobec ogłoszenia upadłosci - postanowien

w zakresie kompensacji wynikających z umow o ustanowienie zabezpieczenia

finansowego zawa ych zgodnie z ustawą Z dnia 2 kwietnia 2004 r '

o niektorych zabezpieczeniach f inansowych (Dz' U' Nr 91, poz, 871 z poŹn'

zm. ) ,

3) ograniczenia rygoru zachowania formy pisemnej z datą pewną W ce|u

usta lenia skutecznosc i  umow o ustanowienie zabezpieczenia f inansowego

w stosunku do masy upadłosci oraz zastąpienie zwrotu ,,papiery Wa osciowe' '

zwrotem,, i  nstrumenty f inansowe",

1) przyznaniu zastawnikowi zastawu finansowego uprawnienia do zaspokojenia

poprzez przejęcie przedmiotu zastawu '

Ana|iza przepisow zawatych w projekcie ustawy nasuwa następujące spostrzezenia

i  uwag i

Włączenie poŻyczek instrumentow f inansowych do grupy transakcj l ,  w stosunku do

ktorych mozna stosowac szczego|ny rezim roz|iczania zobowiązan dtuznika po

ogłoszeniu upadłosc i ,  wpisuje s ię W ustawodawstwo poSZCZegoInych krajow Uni i



Europejskiej, ktore zmierzają do objęcia mozl iwoscią kompensacji (nett ingu) Coraz

większej  i losc i  typow transakcj i  Iub instrumentow. Wptynie to na ich atrakcyjnosc

wsrod podmiotow uczestniczących W obrocie instrumentami f inansowymi, jak

izwiększy rea|nie ich bezpieczenstwo. Trzeba Zaznaczyc,  Że dotychCZaSoWe

brzmtenie przepisow PUiN, budzito powazne wątp|iwosci interpretacyjne W zakresie

mozl iwosci stosowania szczegolnego rezimu rozl iczania w stosunku do pozyczek

instrumentow f inansowych. Precyzy)ne okres lenie,  w ustawie zmienianej ,  tego

rodza1u transakcji rozwiązu1e te wątpliwosci'
7ąałą^ienie zwrotu ,,papiery wa osciowe' ' zwrotem ,, instrumenty f inanso\Me' ' ,L- r>Lą}J

rowniez zwiększa i|osc rodzajow transakcj i , ktore pod|ega1ąszczego|nemu reŻimowi

roz|iczania zobowiązan upadłego, co pozytywnie wpływa na atrakcyjnosc

i bezpieczenstwo uczestnikow rynku f inansowego.

Wprowadzenie do ustawy a11' 85a jest konsekwencją impIementacj i

postanowien Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2002147 A/VE z d nia

6 CZerWCa 2OO2 r' W sprawie uzgodnien dotyczących zabezpieczen finansowych

(Dz U. UE L,Oz' 168 .43), ktore ob|igują Panstwa Członkowskie do respektowania

zasad kompensacji w stosunku do umoW ustanawiających zabezpieczenia

finansowe. Respektowanie to dotyczy rowniez sytuacj i po ogtoszeniu upadłosci.

Jakkolwiek w zdecydowanej mierze postanowienia wyzej wymienionej dyrektywy

zostaty implementowane za posrednictwem ustawy z dnia 2 kwietnia 2A04 r.

o niektorych zabezpieczeniach f inansowych (Dz. U. Nr 91 , poz. 871 z poin. zm.),

jednak regulacje te nie są na|eŻycie precyzyjne, Wobec czego proponowana zmiana

jest W pełn i uzasadniona. Dodatkowo trzeba zwrocic uwagę , iŻ ana|ogiczne

rozw\ązanie istnieje juz w art. 498 PUiN dotyczącym postępowania naprawczego'

Wytączenie stosowania rygoru zachowania odpowiedniej formy czynnosci

prawnej w stosunku do zabezpieczen ustanawianych na mocy ustawy o niektorych

zabezpieczeniach f inansowych dla swojej skutecznosci wobec masy upadtosci,

proponowane w art. 1 pkt 1 projektu, stanowi rowniez imp|ernentację postanowien

Dyrektywy 2OO2|47^/VE, unieza|eŻniającą waŻnoŚć, skutecznoŚc, CzY wykonalnosc

takiej umowy od jakiejkolwiek czynnosci formalnej

Wątpl iwosci i  nterpretacyj ne moze jed nak b udzic brzmie n ie Zap ropon owa nego

przepisu ar1. 84 ust. 3 prowadzące do ustalenia, ze umowy o zabezpieczenie

ustanowione na mocy ustawy o n iektorych zabezpieczen iach f inansowych będą

całkowic ie n ieskuteczne wobec masy upadtosc i .



Mając na względzie, ze pozostawienie przepisu aft. 84 ust. 3

w zaproponowanym brzmieniu, niezaleznie od trudnosci interpretacyjnych na

gruncie prawa polsk iego, bytoby sprzeczne z prawem Uni i  Europejsk iej ,

W szczegolnosci Z a '  4 ust. 5 dyrektywy 2a2u47^/VE, proponuje Się dokonanie

zmiany brzmienia ar1. 84 ust. 3 w następujący sposob'

,,3' Umowa ustanaw\ająca zabezpieczenie finansowe na podstawie ustawy

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o nrektorych zabezpieczeniach f inansowych dla swojej

skutecznosc i  wobec masy upadłosc i  n ie Wymaga zachowania formy pisemnej

Z datą pewną'' .

Nalezy wskazac, ze wprowadzenie do ustawy zmienianej projektowanego

przepisu ar1. 85 ust. 2a odsyłająCego do art. 2 ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi zawierającego definicję instrumentow finansowych, Wymaga

odpowiedniej zmiany redakcyjnej w arL. 334 ust. 4 PUIN.

Umozl iwienie zaspokojenia zastawnika zastawu finansowego paprzez

przejęcie przedmiotu zastawu, ktore proponuje Się W zmienianym ar1. 31 ,1 ust. 2

PUIN, wymaga odpowiednich zmian w przepisach arL.327,,328,329 i  333 tej  ustawy,

W zakresie sposobu przejęcia przedmiotu tego zastawu ' W przeciwnym razie

praktyczne zastosowanie tego uprawnienia nie będzie moz|iwe.

Biorąc powyŻsze pod uwagę Rada Ministrow wyraŻa pozytywne stanowisko

wobec proponowanych zmian, Zaproponowane Zmiany nie budzą wątpl iwosci co do

ich zasadnosci oraz zgodnosci z prawem europejskim. Z pewnoscią zmiany te

wpłyną pozytywnie na bezpieczenstwo obrotu instrumentami f inanSowymi, jak

i zwiększą atrakcyjnosc transakcji w tej sferze, zwięksZaJąC teŻ zainteresowanie firm

inwestycjami w nowe instrumenty f inansowe.

Reasumując Rada Ministrow pozytywnie opin iuje poselsk i  projekt ustawy'

opowiadając s ię za sk ierowaniem projektu do da|szych prao |egis|acyjnych, w trakc ie

ktorych powinien zostac uzupetniony we wskazanym zakresie.


