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Czwarty kwartał każdego roku obfituje zwykle 
w najważniejsze wydarzenia dla środowiska związa-
nego z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. 
Nie inaczej jest w tym roku. Dwa terminy egzaminów 
dla osób ubiegających się o licencję doradcy restruk-
turyzacyjnego (październik i grudzień), doroczne INSO 
2016 zorganizowane 3-4 listopada przez Instytut Al-
lerhanda oraz grudniowe, kwartalne dwunaste już 
szkolenie Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyj-
nych w Krakowie to jedne z najważniejszych wydarzeń 
kwartału, a może nawet powoli mijającego roku. 

Wydarzenia te przyćmiło jednak coś zupełnie innego. Nie 
dość, że jest to rok przełomowy w związku z obowiązy-
waniem nowych przepisów, to niemal wraz z ich wej-
ściem w życie powstało Stowarzyszenie Sędziów Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych. Piszę o tym dopiero 
teraz z uwagi na fakt, iż 7-9 listopada 2016 r. w murach 
krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura-
tury miał miejsce pierwszy zjazd stowarzyszenia. Zjazd 
niezwykle ciekawy i wiele obiecujący. Obiecująca była 
przede wszystkim zaskakująco wysoka frekwencja sę-
dziów, która wskazuje nie tylko na potrzebę zrzeszania się 
orzekających w tej dziedzinie, ale też na głód informacji 
o praktycznych aspektach stosowania nowych przepisów. 
Bardzo wysoki poziom merytoryczny zapewnili prelegen-
ci, członkowie zarządu stowarzyszenia: SSO prof. Anna 
Hrycaj, SSR Aleksandra Machowska, SSR Zbigniew Miczek 
i SSR Janusz Płoch – członkowie zespołu ministerialnego 
opracowujący obowiązujące od stycznia 2016 r. regulacje 
prawne. Również pozostali prelegenci –  SSO Agnieszka 
Owczarewicz, SSR Monika Gajdzińska-Sudomir, SSR Daria 
Popołonyk i SSO Ewa Fiedorowicz, Katarzyna Skrzek (Mi-
nisterstwo Rozwoju), SSR Arkadiusz Zagrobelny, dr Ma-

rek Porzycki – przedstawili niezwykle ciekawe wystąpie-
nia. Zarówno osobiście obecny minister Łukasz Piebiak 
z Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i list gratulacyjny od 
ministra Mariusza Haładyja z Ministerstwa Rozwoju, wy-
stąpienie dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Pro-
kuratury sędziego Adama Czerwińskiego i wreszcie słowo 
prezesa Krystiana Markiewicza ze Stowarzyszenia Iustitia 
dobitnie podkreślały wagę tego wydarzenia.

Miło mi również poinformować, iż w imieniu Krajowej Izby 
Doradców Restrukturyzacyjnych miałem zaszczyt pod-
czas zjazdu złożyć na ręce zarządu i członków założycieli 
Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restruktury-
zacyjnych serdeczne podziękowania za podjętą inicjatywę 
powołania tej organizacji! Tą właśnie informacją chciałbym 
się podzielić z Koleżankami i Kolegami z izby oraz naszymi 
sympatykami. Potencjał współpracy izby i stowarzyszenia 
może doprowadzić do czegoś, czego nigdy nie doświad-
czyliśmy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upa-
dłościowych – do wprowadzenia standardów implemen-
tacji prawa, ustalania efektywnych schematów działania 
oraz sposobów wzajemnej komunikacji w przebiegu po-
stępowań, które przecież wspólnie z sędziami restruktu-
ryzacyjnymi i upadłościowymi prowadzimy. 

To zresztą nie wszystko, czego możemy oczekiwać. W mojej 
ocenie dla izby niezwykle ważna będzie możliwość przeka-
zania stowarzyszeniu naszych doświadczeń praktycznych, 
a także podzielenia się wątpliwościami stosowania prze-
pisów ze strony doradców restrukturyzacyjnych. Podczas 
zjazdu taką współpracę zadeklarowała w imieniu stowarzy-
szenia SSR Agnieszka Stańczak-Kujawska, członek zarządu, 
i przyjmuję to z ogromnym zadowoleniem. Stowarzyszeniu 
zaś życzę pełnej realizacji celów statutowych, członkom 
organów – wytrwałości, a zwykłym członkom – czerpania 
pełnymi garściami z jego idei i działań. 

 Jerzy Sławek, dziekan KIDR

Słowo od dziekana



CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY 
DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH
PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ALLERHANDA

nr 6 [4/2016]

REDAKTOR NACZELNY: 

Mateusz Bienioszek
e-mail: mateusz.bienioszek@kidr.pl

SIEDZIBA REDAKCJI:

Okręgowa Izba Doradców 
Restrukturyzacyjnych w Krakowie
ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice
tel. +48 32 323 14 09
e-mail: prenumerata@kidr.pl

WYDAWCA:

Krajowa Izba Doradców 
Restrukturyzacyjnych
ul. Elektoralna 12a/94
00-139 Warszawa
KRS 0000348299 
NIP 522-29-43-414 
www.kidr.pl

PROJEKT I DRUK: 

Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
www.grupainfomax.com
Korekta: Iwona Guzik

Nakład: 1000 szt.

3

W tym numerze:

Słowo od dziekana       2
Stanisław Gurgul: Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości 
lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków       4
Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski: Postanowienie sądu o ustaleniu planu 
spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej    32
Dariusz Chrapoński: Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne 
i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi    46
Cezary Zalewski: Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym    56
Paweł Janda: Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika    63
Małgorzata Lewandowska-Myczka: Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (art. 4915 P.U.)    71
Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, 
w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)    76
Rafał Adamus: Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne    90
Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska: Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia 
w postępowaniu upadłościowym konsumenta    97
Andrzej Gąsior: Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna 
za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie   104
Anna Czornik, Paulina Koczwara: Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego 
z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne   115
Agnieszka Biała: Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. 
Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA   125
Maciej Gazda: Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania 
i realizacji zamówień publicznych   146



4 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Stanisław Gurgul1

POWSTANIE I ISTOTA USTROJU MAŁŻEŃSKIEJ  
WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Zgodnie z treścią art. 36 § 1 KRO, wspólność ustawowa 
jest podstawowym ustrojem małżeńskiej wspólności ma-
jątkowej, powstającym z mocy samego prawa „z chwilą 
zawarcia małżeństwa”. Istnieje ona przez cały czas trwa-
nia małżeństwa w razie braku odmiennej małżeńskiej 
umowy majątkowej (art. 47 § 1 w związku z art. 51 KRO), 
chyba że w jego toku nastąpiły zdarzenia przewidziane 
w przepisach art. 52 § 1 (ustanowienie przez sąd rozdziel-
ności majątkowej), art. 53 § 1 (całkowite lub częściowe 
ubezwłasnowolnienie albo ogłoszenie upadłości jedne-
go z małżonków) oraz art. 54 § 1 (orzeczenie przez sąd 
separacji) KRO. Wspólność majątkowa, o której mowa, 
zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 31 § 1 i 2 
KRO (ustalonym ustawą z 17 czerwca 2004 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. nr 162, poz. 1691, która weszła 
w życie 20 stycznia 2005 r.), obejmuje „przedmioty mająt-
kowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków 
lub przez jednego z nich”, stanowiące „majątek wspólny” 
(§ 1), w szczególności zaś:

„§ 2. 
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej 

działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku 

osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pra-

cowniczego funduszu emerytalnego każdego z mał-
żonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, 
o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 

  1 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku.

MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE A OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 
LUB OTWARCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 
W STOSUNKU DO JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 121).”

Przedmiotami majątkowymi w rozumieniu przyto-
czonych przepisów są zatem wszelkie cywilne prawa 
majątkowe, zarówno bezwzględne (zwłaszcza prawo 
własności rzeczy i inne prawa rzeczowe), jak i względ-
ne (np. wierzytelności). W tym kontekście należy jed-
nak zauważyć, że majątek wspólny małżonków nie 
obejmuje przedmiotów, wierzytelności i innych dóbr 
wyliczonych wyczerpująco w art. 33 pkt 1-10 KRO, 
a także – według dominującego poglądu – zobowią-
zań, ciężarów i innych powinności, które stanowią 
obciążenie majątku, zwane też potocznie pasywami 
(art. 36 § 1 KRO stanowi wyraźnie o „zobowiązaniach 
obciążających majątek wspólny”, nie zaś np. o „zobo-
wiązaniach zaciąganych do majątku wspólnego”). 

Małżonkowie mogą – przez umowę zawartą w formie 
aktu notarialnego – wspólność ustawową rozszerzyć lub 
ograniczyć, a nawet wyłączyć, przy czym mogą tego do-
konać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w cza-
sie jego trwania (tzw. intercyza małżeńska – art. 47 § 1 
KRO). Małżonkowie nie mogą jednak rozszerzyć wspólno-
ści na przedmioty majątkowe, wierzytelności i inne prawa 
majątkowe, wymienione w przepisie art. 49 § 1 pkt 1-5 
KRO (umowa sprzeczna z tym byłaby w części nieważ-
na – art. 58 § 3 KC); ustanowić rozdzielności majątkowej 
w stosunku do prawa najmu lokalu mieszkalnego, „służą-
cego zaspokojeniu potrzeb rodziny”, prawo to bowiem za-
wsze stanowi przedmiot przymusowej współwłasności 
łącznej (zob. co do tego przepisy art. 196 § 1 oraz art. 680 
§ 1 zd. drugie i § 2 zd. pierwsze KC).

Małżeńska wspólność majątkowa w każdej postaci (roz-
szerzonej, zwykłej i ograniczonej) jest ściśle związana 
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ze stosunkiem prawnym o charakterze osobistym (scili-
cet, ze związkiem małżeńskim) i z tego względu została 
ukształtowana jako współwłasność łączna (art. 196 § 1 
i 2 KC). Przedmiotowa wspólność charakteryzuje się tym 
przede wszystkim, że w czasie jej trwania małżonkowie 
nie mają określonych ułamkowo udziałów w majątku 
wspólnym, nie mogą więc – stosownie do treści art. 35 
KRO – ani żądać podziału majątku wspólnego, ani też 
dokonywać czynności rozporządzających lub zobowią-
zujących w stosunku do potencjalnego udziału w tym 
majątku oraz udziału w poszczególnych przedmiotach 
należących do tego majątku (w doktrynie przedmiotowy 
rodzaj współwłasności określa się mianem wspólności 
do niepodzielnej ręki, nawiązującym do niemieckiej kon-
strukcji Rechtsgemeinschaft zur gesamten Hand).

Dla uzyskania całości obrazu należy wskazać, że małżon-
ków może – alternatywnie – obowiązywać także ustrój 
rozdzielności majątkowej, która powstaje w wyniku zaj-
ścia zdarzeń określonych w przepisach art. 51, 52 § 1, 
art. 53 § 1 i art. 54 § 1 KRO; ustrój rozdzielności mająt-
kowej z wyrównaniem dorobków, która powstaje w wy-
niku zawarcia stosownej umowy majątkowej (art. 47 
§ 1 w związku z art. 512-515 KRO). W tym kontekście 
godzi się także wyjaśnić, że: „pozostawanie małżonków 
w ustroju wspólności ustawowej nie wyłącza możli-
wości istnienia między małżonkami co do określonego 
przedmiotu majątkowego stosunku współwłasności 
w częściach ułamkowych. Tak jest np. wtedy, gdy mał-
żonkowie byli współwłaścicielami jeszcze przed zawar-
ciem małżeństwa albo gdy w czasie trwania wspólności 
nabyli rzecz na współwłasność w częściach ułamkowych 
z podlegających surogacji środków z ich majątków odręb-
nych; udziały we współwłasności należą wówczas do ich 
majątków osobistych; kodeks rodzinny i opiekuńczy re-
guluje stosunki tylko między małżonkami, wobec czego 
przepisy o wspólności ustawowej nie mają zastosowania 
do stosunków majątkowych między osobami pozostają-
cymi faktycznie we wspólnym pożyciu (konkubinacie). Do 
tych stosunków mają zastosowanie przepisy KC”2. 

USTANIE I SKUTKI USTANIA MAŁŻEŃSKIEJ 
WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, obowiązujących do 20 stycznia 2005 r., mał-
żeńska wspólność majątkowa (ustawowa i umowna, 
w tym rozszerzona lub ograniczona) ustawała przede 
wszystkim z chwilą ustania małżeństwa, tzn. z chwilą 
śmierci jednego z małżonków lub jednoczesnej śmierci 

  2 Pietrzykowski J., [w:] „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, red. 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 339 i 343.

obojga małżonków (w tym kontekście por. także przepi-
sy o uznaniu za zmarłego i o stwierdzeniu zgonu) albo 
z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązujące-
go małżeństwo przez rozwód lub orzekającego unie-
ważnienie małżeństwa. W czasie natomiast trwania 
małżeństwa wspólność, o której mowa, ustawała na 
skutek: zawarcia przez małżonków umowy wyłączają-
cej wspólność (art. 47 § 1 KRO), zniesienia wspólności 
przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku (art. 52 § 1 i 2 
KRO), całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnie-
nia jednego z małżonków (art. 53 KRO). Poczynając od 
1 października 2003 r., przyczyną ustania małżeńskiej 
wspólności majątkowej stało się także ogłoszenie 
upadłości w stosunku do jednego z małżonków, zgod-
nie z treścią art. 124 ust. 1 in principio ustawy z 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 
233 ze zm.; dalej PrUp); notabene, regulacja ta uznawa-
na jest powszechnie za jedną z najbardziej doniosłych 
zmian dokonanych w sferze małżeńskich stosunków 
majątkowych upadłego. 

Zgodnie z treścią przepisów art. 53 § 1 i art. 54 § 1 KRO, 
w brzmieniu obowiązującym od 20 stycznia 2005 r., 
w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków albo 
orzeczenia separacji powstaje „między małżonkami 
rozdzielność majątkowa”, co jednak nie stanowi zmiany 
merytorycznej w stosunku do poprzedniego stanu praw-
nego ukształtowanego przepisami art. 124 ust. 1 PrUp 
i art. 615 KRO, który został uchylony 20 stycznia 2005 r. 
(godzi się przy tym podkreślić, że skutek, o którym mowa, 
nie ma mocy wstecznej, działa on zatem ex nunc). 

Od chwili ustania małżeńskiej wspólności majątkowej 
(z przyczyn wymienionych w przepisach KRO) aż do 
podziału majątku objętego tą wspólnością stosuje się 
obecnie – w odniesieniu do tego majątku – odpowied-
nio przepisy o współwłasności w częściach ułamko-
wych (art. 46 KRO oraz art. 195 i nast. KC). W miejsce 
trzech mas majątkowych pojawiają się dwa majątki, 
z których każdy obejmuje dotychczasowy majątek oso-
bisty małżonka, przysługujący mu udział w dotychcza-
sowym majątku wspólnym (określenie wysokości tego 
udziału następuje na podstawie przepisów art. 43 
§ 1-3 KRO) oraz majątek nabyty po ustaniu wspólno-
ści. Nie dotyczy to tylko prawa najmu lokalu „służącego 
zaspokojeniu potrzeb rodziny”, pozostaje ono bowiem 
w dalszym ciągu przedmiotem małżeńskiej wspólności 
majątkowej, ukształtowanej jako przymusowa współ-
własność łączna obejmująca jako jedyny składnik to 
właśnie prawo (art. 196 § 1 w związku z art. 6801 § 1 
zd. drugie i § 2 zd. pierwsze KC). 
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Dalsze konsekwencje ustania wspólności polegają na 
tym, że małżonek może rozporządzać przysługują-
cym mu udziałem w majątku wspólnym oraz udziałem 
w konkretnym przedmiocie będącym składnikiem tego 
majątku; w drugiej sytuacji w grę wchodzi zarówno zby-
cie udziału (zob. uchwała SN z 15 października 1962 r., 
I CO 22/62, OSN 1964, nr 1, poz. 2), jak i obciążenie 
tego udziału (zob. wyrok SN z 10 listopada 1976 r., II CR 
268/76, OSNC 1977, nr 10, poz. 188). Rozporządzenie 
to nie wymaga do swej ważności zgody współmałżonka, 
może być jedynie uznane za bezskuteczne, jeżeli naru-
szałoby uprawnienie przysługujące temu małżonkowi, 
wynikające z art. 46 KRO w zw. z art. 1036 KC (o bezsku-
teczności takiego rozporządzenia rozstrzyga sąd w po-
stępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu 
wspólności majątkowej – zob. uchwała SN z 28 lipca 
1993 r., III CZP 95/93, OSNC 1994, nr 2, poz. 30). 

Przepisy art. 124-126 PrUp wprowadziły w tym zakresie 
szereg istotnych zmian. Przede wszystkim, jak już wyja-
śniono, samo ogłoszenie upadłości jednego z małżon-
ków powoduje ustanie małżeńskiej wspólności mająt-
kowej (zarówno ustawowej, jak i umownej), przy czym 
skutek ów powstaje ipso iure, bez potrzeby dokonywania 
jakichkolwiek dodatkowych czynności, w szczególności 
zamieszczenia stosownej wzmianki w postanowieniu 
o ogłoszeniu upadłości. Inne zmiany, równie doniosłe, 
wymagają obszerniejszej charakterystyki ze względu na 
nowatorstwo przyjętych rozwiązań oraz przewidywaną 
różnorodność interpretacji. 

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU A WSPÓŁWŁASNOŚĆ RZECZY

Jak wyjaśniono, majątek wspólny małżonków obejmu-
je różnego rodzaju „przedmioty majątkowe” (art. 31 § 1 
KRO), którymi są przede wszystkim rzeczy w rozumie-
niu art. 45 KC, stanowiące przedmiot prawa własności 
będącego podstawowym typem prawa podmiotowego, 
a ponadto różne inne cywilne prawa majątkowe, w tym 
również prawa o charakterze obligacyjnym (np. prawo 
najmu mieszkania – art. 6801 KC). Zgodnie z dominu-
jącym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny majątek 
wspólny małżonków obejmuje także: tzw. ekspektaty-
wy stanowiące szczególną postać prawa podmiotowego 
poprzedzającego nabycie w przyszłości jakiegoś prawa 
w pełnym zakresie (co do tego zob. w szczególności prze-
pis art. 19 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych; obszernie o tym M. Nazar3); posiadanie, któremu 
wprawdzie powszechnie odmawia się charakteru prawa 
podmiotowego, jednak z reguły ma ono określoną war-

  3 Nazar M., [w:] „System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne 
i opiekuńcze” pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2014, s. 275-276.

tość majątkową i dlatego w obrocie często traktowane 
jest na równi z prawami podmiotowymi (spośród wielu 
zob. E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński4).

Pojęcie majątku w przyjętym tu wąskim znaczeniu (tj. 
jako ogółu wyłącznie praw majątkowych, a nie także zo-
bowiązań) stanowi synonim pojęcia mienia, którym jest 
„własność i inne prawa majątkowe” (art. 44 KC). W tym 
kontekście godzi się zauważyć, że przepisy Konstytu-
cji RP używają pojęcia własności w różnym znaczeniu, 
zarówno wąskim, cywilistycznym (art. 64 ust. 1 i 2), jak 
i w szerokim, tożsamym z pojęciem mienia (art. 20 i 21 
ust. 1; obszernie o tym E. Skowrońska-Bocian, M. War-
ciński5 oraz B. Banaszak6). 

Istnieją podstawy normatywne do odróżniania poję-
cia wspólności majątku (mienia) oraz współwłasności 
rzeczy. Współwłasność to wielopodmiotowość prawa 
własności, którego przedmiotem jest tylko jedna rzecz 
w znaczeniu techniczno-prawnym (art. 45 i art. 195 KC). 
Wspólna rzecz w tym właśnie rozumieniu stanowi jed-
nak często tylko jeden ze składników majątku (mienia) 
należącego do więcej niż jednej osoby, obejmującego nie 
tylko prawo własności różnych rzeczy, lecz także szereg 
innych praw. W odniesieniu do takich wyodrębnionych 
mas majątkowych (oprócz majątku wspólnego małżon-
ków są to: majątek wspólników spółki cywilnej – art. 863 
§ 1-3 i art. 875 § 1 KC oraz majątek kilku spadkobierców 
do chwili działu spadku – art. 1035 KC) adekwatne jest 
wyrażenie „wspólność”, a nie „współwłasność”. W konse-
kwencji, majątek wspólny małżonków stanowi substrat 
pojęcia wspólności, własność poszczególnych rzeczy – 
substrat pojęcia współwłasności łącznej, wszystkie zaś 
inne prawa, ekspektatywy i posiadanie – substrat pojęcia 
wspólności łącznej (co do tego zob. E. Gniewek7). 

We wszystkich wymienionych przypadkach wspólności 
majątku (mienia) w grę wchodzi z reguły współwłasność 
wielu jednostkowych rzeczy oraz wspólność wielu innych 
praw majątkowych (w tym ekspektatyw nazywanych 
tymczasowymi prawami podmiotowymi), a także stanów 
posiadania. W związku z tym powstaje skomplikowany 
układ stosunków prawnych (wyjątkowo, majątek wspól-
ny małżonków może obejmować tylko jeden składnik 
w postaci prawa najmu lokalu mieszkalnego – art. 6801 

§ 2 KC), które regulują bezpośrednio przepisy dotyczące 
danego rodzaju wspólności, w dalszej zaś kolejności – 

  4 Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, tom I 
pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2013, s. 192.

  5 Tamże, s. 417-422.
  6 Warciński M., Banaszak B., „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz”, Warszawa 2012, s. 164-168 i 385-388.
  7 Gniewek E., [w:] „System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe” 

pod red. T. Dybowskiego, Warszawa 2007, s. 430-433 i przytoczona tam 
literatura.
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stosowane „odpowiednio” – przepisy o współwłasności 
w częściach ułamkowych (zob. przepisy art. 1035 KC, 
art. 46 KRO i art. 875 § 1 KC). Rozwiązanie to, co warto 
zauważyć, przybliża w znacznym stopniu pojęcia współ-
własności pojedynczych rzeczy, wspólności innych – tak-
że jednostkowych – praw majątkowych oraz wspólności 
majątku (mienia), stanowiącego zespół różnorodnych 
praw majątkowych oraz stanów posiadania; stępia ostre 
przeciwstawienie współwłasności (wspólności) ułamko-
wej i współwłasności (wspólności) łącznej.

Jak wiadomo, polski kodeks rodzinny przejął podział 
współwłasności rzeczy na współwłasność w częściach 
ułamkowych (condominium pro diviso, Bruchteilgeme-
inschaft) i współwłasność łączną (condominium pro in-
diviso, Gemeinschaft zur gesamten Hand) z kodeksu 
cywilnego niemieckiego. Współwłasność w częściach 
ułamkowych jest uregulowana w oderwaniu od źródła 
jej powstania, przy czym daje każdemu ze współwła-
ścicieli możliwość dysponowania udziałem we współ-
własności (art. 198 KC), a także możliwość żądania – 
w zasadzie w każdym czasie – podziału rzeczy wspól-
nej (art. 210 i 220 KC). Współwłasność łączna pozostaje 
w ścisłym związku ze stosunkiem prawnym, z którego 
się wywodzi, i trwa tak długo, jak długo istnieje stosu-
nek podstawowy (ustrój małżeńskiej wspólności mająt-
kowej, umowa spółki cywilnej). Udziały współwłaścicie-
li nie są tu ściśle określone, a możliwość dysponowania 
nimi przez współwłaścicieli jest wyłączona (art. 35 zd. 
drugie KRO i art. 863 § 1 KC).

Na zakończenie warto jeszcze wyjaśnić, że w prawie nie-
mieckim istniej również „wspólność” praw jako samo-
dzielna instytucja prawna uregulowana w części ogólnej 
zobowiązań (Gemeinschaft – § 741 i nast. BGB), dotyczą-
ca wszystkich praw nie tylko obligacyjnych, w odróżnie-
niu od współwłasności (Miteigentum), która – podobnie 
do prawa polskiego – jest szczególną postacią prawa 
współwłasności odnoszącą się tylko do własności jednej 
rzeczy (§ 1008 i nast. BGB oraz art. 195 KC); majątko-
we prawa autorskie są składnikiem majątku osobistego 
małżonka (art. 33 pkt 9 KRO), mogą być jednak zarazem 
przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych 
(zob. art. 9 ust. 5 prawa autorskiego). 

W okresie istnienia wspólności majątku (współwłasności 
jednostkowej rzeczy i wspólności innego prawa) wystę-
puje konieczność uregulowania zarówno stosunków za-
chodzących między współuprawnionymi podmiotami, jak 
i stosunków zewnętrznych łączących te podmioty z oso-
bami trzecimi. Przedmiotem tejże regulacji są zwłaszcza 
trzy kwestie: 1) współposiadanie rzeczy wspólnej i ko-

rzystanie z niej przez współuprawnione podmioty (co 
do tego zob. w szczególności art. 206 KC i art. 341 KRO), 
2) zarząd wspólnymi rzeczami i prawami oraz całym 
majątkiem wspólnym (co do tego zob. art. 198-209 KC 
i art. 36-40 KRO), 3) odpowiedzialność wspólnym mająt-
kiem za zobowiązania tylko jednego współuprawnionego 
(co do tego zob. art. 41 KRO oraz art. 787 i 7871 KPC). 
Całokształt regulacji dotyczącej przedmiotowych kwe-
stii ocenia się zgodnie w doktrynie jako „skomplikowaną 
mozaikę prawną”, co dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy do 
współuprawnionych podmiotów należy nie jedna rzecz, 
lecz pewna masa majątkowa stanowiąca przedmiot 
wspólności łącznej, jak się to dzieje w ustroju małżeń-
skiej wspólności majątkowej. 

PODSTAWY PRAWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
MAJĄTKOWEJ ZA ZOBOWIĄZANIA

Odpowiedzialność majątkową małżonków za zobowią-
zania o charakterze cywilnoprawnym regulują przede 
wszystkim przepisy art. 41 § 1-3 KRO. Źródłem tych zo-
bowiązań mogą być zarówno czynności prawne (w szcze-
gólności umowy) dokonywane przez małżonków, jak 
i inne zdarzenia prawne (np. czyny niedozwolone, bez-
podstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw 
bez zlecenia itd.), regulowane przepisami KC, prawa ro-
dzinnego, prawa pracy oraz innymi przepisami szcze-
gólnymi z obszaru prawa prywatnego. Powszechnie 
przyjmuje się także, że odpowiedzialność, o której mowa, 
obejmuje także odszkodowanie za szkodę „wynikającą 
bezpośrednio z popełnienia przestępstwa”, zasądzo-
ne na rzecz pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 
(art. 62 i nast. KPK). Przepisy art. 41 KRO nie obejmują 
jednak sytuacji, gdy „dłużnikami” są oboje małżonkowie 
(art. 370 KC) oraz gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte 
przez jednego z małżonków dla „zaspokojenia zwykłych 
potrzeb rodziny” (art. 30 § 1 KRO), w sytuacjach tych bo-
wiem małżonkowie odpowiadają „solidarnie” zarówno 
majątkiem wspólnym, jak i majątkami osobistymi. 

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania o cha-
rakterze publicznoprawnym regulują w szczególności 
przepisy: 

1. art. 26, art. 29 § 1-3 i art. 110 § 1-3 ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U z 2015 r., 
poz. 613 ze zm.; dalej OrdPod),

2. art. 31 i 32 ustawy z 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 121 ze zm.; dalej SUSU).

3. art. 28 § 1-3 kodeksu karnego wykonawczego (dalej: 
KKW).
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Wymienione przepisy ustanawiają na ogół surowsze re-
guły odpowiedzialności majątkowej małżonków za zobo-
wiązania publicznoprawne.

STATUS MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO OGŁOSZENIU 
UPADŁOŚCI JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

Pojęcia ustania małżeńskiej wspólności majątkowej 
i powstania rozdzielności majątkowej 

„Ogłoszenie upadłości dłużnika pozostającego w związ-
ku małżeńskim pociąga za sobą ten skutek, że majątek 
wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości. Re-
gulacja taka jest konsekwencją rozwiązań przyjętych 
w prawie materialnym, według których majątek wspól-
ny małżonków ma służyć na zaspokojenie wierzycieli 
także wtedy, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżon-
ków” (Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze). Przepisy prawa upadłościowe-
go z 1934 r. nie zawierały postanowienia, że ogłosze-
nie upadłości jednego z małżonków powoduje ustanie 
małżeńskiej wspólności majątkowej; stanowiły tylko, że 
w sytuacji tej „majątek wspólny należy do masy upadło-
ści” (art. 53 § 1). O ustaniu wspólności ustawowej jako 
skutku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków mó-
wił natomiast przepis art. 124 ust. 1 PrUp w pierwotnym 
brzmieniu, obowiązującym do 20 stycznia 2005 r. Po-
czynając od tego dnia, przepisy art. 53 § 1 KRO i art. 124 
ust. 1 PrUp stanowią zgodnie o „powstaniu rozdziel-
ności majątkowej” w razie ogłoszenia upadłości jedne-
go z małżonków, przy czym drugi z nich zawiera nad-
to formułę: „Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju 
wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków 
wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedo-
puszczalny”. W związku z tym warto jeszcze wyjaśnić, 
że wyrażenia: „majątek wspólny małżonków należy do 
masy upadłości” (art. 53 § 1 PrUp z 1934 r.) i „mają-
tek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości” 
(art. 124 ust. 1 zd. drugie PrUp) mają oczywiście to samo 
znaczenie; zastąpienie wyrażenia „wspólność ustawowa 
między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogło-
szenia upadłości” wyrażeniem „z dniem ogłoszenia upa-
dłości jednego z małżonków powstaje między małżon-
kami rozdzielność majątkowa [...]” nie jest zmianą mery-
toryczną, lecz terminologiczną; chodzi bowiem o to, że 
ustanie wspólności majątkowej przy dalszym trwaniu 
małżeństwa prowadzi zawsze do powstania między 
małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej (art. 47 
§ 1, art. 52 § 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 KRO). 

Wątpliwości powstają przy ocenie sytuacji, w której upa-
dły dłużnik zawiera związek małżeński po ogłoszeniu 

upadłości. W sytuacji tej „naturalny” wydaje się wnio-
sek, że między małżonkami powstanie wówczas usta-
wowa wspólność majątkowa jako tzw. regime primaire, 
czyli podstawowy ustrój majątkowych stosunków mał-
żeńskich (art. 31 § 1 KRO). Twierdzi się jednak także, że 
„ustrój ustawowy nie powstanie [...], gdy w związek mał-
żeński wstąpią osoby, w stosunku do których toczy się 
postępowanie upadłościowe; jeżeli bowiem [...] ogłosze-
nie upadłości małżonka w czasie trwania małżeństwa 
powoduje ustanie ustroju przymusowego (art. 53 § 1 
KRO), to te same racje uzasadniają powstanie ustroju 
przymusowego już w chwili zawarcia małżeństwa przez 
osobę, której upadłość ogłoszono” (patrz M. Nazar8). 
Pierwsze z tych stanowisk hołduje wyraźnie literalnej 
wykładni przepisów samego prawa rodzinnego, drugie 
natomiast preferuje argumenty z zakresu wykładni sys-
temowej i funkcjonalnej prawa rodzinnego oraz prawa 
upadłościowego. Osobiście uznaję za trafne drugie sta-
nowisko, jako wyrażające w pełni postulat tzw. zintegro-
wanej koncepcji wykładni prawa, a przy tym pozwalające 
uniknąć potrzeby rozstrzygania statusu majątku naby-
wanego przez każdego z małżonków w toku postępowa-
nia upadłościowego jednego z nich (tak również – co do 
zasady – A. Jakubecki9). 

Wejście „majątku wspólnego małżonków”  
do masy upadłości 

Nie powinno ulegać wątpliwości, że przepis art. 124 
ust. 1 PrUp w części, w której stanowi o powstaniu mię-
dzy małżonkami rozdzielności majątkowej na skutek 
ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, nie dotyczy 
przypadków wcześniejszego ustania wspólności, z jakiej-
kolwiek zresztą przyczyny (nieistniejąca bowiem wspól-
ność nie może ustać po raz drugi). Rodzi się jednak pyta-
nie, czy przepis ten w dalszej swej części, odnoszącej się 
do wejścia „majątku wspólnego” do masy upadłości oraz 
niedopuszczalności podziału tego majątku po ogłosze-
niu upadłości, powinien być stosowany wtedy, gdy przed 
ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków wspólność 
majątkowa już nie istniała, nie nastąpiło jednak zniesie-
nie współwłasności majątku, który był objęty tą wspól-
nością (art. 46 KRO).

Odpowiedź na to pytanie musi być negatywna, w sytu-
acji bowiem, o której mowa, nie ma już „majątku wspól-
nego” jako przedmiotu współwłasności łącznej małżon-
ków (a o taki właśnie majątek chodzi w przepisie ust. 1), 

  8 Nazar M., [w:] „System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne 
i opiekuńcze” pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2014, s. 257.

  9 Jakubecki A., [w:] „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, 
Warszawa 2010, s. 271.
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lecz dwie odrębne masy majątkowe, do których stosuje 
się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spad-
kowego i o dziale spadku (art. 1035-1046 KC w związku 
z art. 46 KRO), a w sprawach w nich nieuregulowanych 
– przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych 
(art. 195 i nast. KC w związku z art. 1035 KC). Masa 
upadłości obejmuje wówczas dotychczasowy majątek 
osobisty małżonka, w stosunku do którego ogłoszono 
upadłość, oraz udział we współwłasności majątku 
powstałej po ustaniu małżeńskiej wspólności mająt-
kowej; w skład masy upadłości nie wchodzi natomiast 
udział we współwłasności tego majątku przysługujący 
małżonkowi upadłego oraz – co oczywiste – majątek 
osobisty małżonka upadłego. 

Przyjęte tu stanowisko usprawiedliwiają dodatkowo: 

1. tradycja wykładni pojęcia majątku wspólnego, zarów-
no na gruncie licznych przepisów KRO (por. zwłaszcza 
art. 35, 36, 40, 41 § 1, art. 43 i 45), jak i przepisów 
art. 30 i 53 PrUp z 1934 r.;

2. wzgląd na wyjątkowy i zarazem restryktywny charak-
ter rozwiązania przyjętego w komentowanym przepi-
sie w stosunku do małżonka upadłego dłużnika; 

3. niedające się aprobować wyniki odmiennej wykładni; 
chodzi o to, że w niektórych, zapewne nierzadkich, sy-
tuacjach małżonek upadłego dłużnika poniósłby do-
tkliwe konsekwencje ogłoszenia upadłości, mimo że 
podstawy ogłoszenia upadłości powstały po upływie 
dłuższego czasu od ustania małżeńskiej wspólności 
majątkowej (reductio ad absurdum). 

Na kanwie omawianych przepisów wypowiedziano na-
stępujące zapatrywanie: „W wyniku przekształcenia ma-
jątku wspólnego we wspólność w częściach ułamkowych 
następuje ustawowy podział majątku wspólnego. Podział 
ten polega na przyznaniu upadłemu wszystkich rzeczy 
i praw przysługujących dotychczas wspólnie małżonkom. 
Majątek wspólny – jak stanowi art. 124 ust. 1 PrUp – 
wchodzi do masy upadłości, a masa upadłości jest mająt-
kiem upadłego (art. 61 PrUp). Małżonkowi upadłego przy-
sługuje jedynie roszczenie o zapłatę należności z tytułu 
przypadającego mu udziału w majątku wspólnym (innymi 
słowy, przysługuje mu spłata z tytułu udziału). W wyniku 
ogłoszenia upadłości dochodzi zatem nie tylko do usta-
nia wspólności, ale również do swoistego (sui generis) 
podziału majątku wspólnego. Problematyczne może być 
tylko ustalenie, w którym momencie podział ten nastę-
puje. Z jednej strony bowiem już od ogłoszenia upadłości 
uprawnionym do całego majątku jest wyłącznie upadły. 
Z drugiej strony wartość spłaty należnej małżonkowi 
z tytułu udziału ustala się dopiero w dalszym stadium 

postępowania” (tak M. Uliasz10). Niejednoznaczne sta-
nowisko w tej kwestii zajął Sąd Najwyższy w kilku swych 
orzeczeniach, w których sformułował następujące tezy:

1. „Użycie w art. 124 ust. 1 PrUp pojęcia «majątek 
wspólny» oznacza, że do masy upadłości wchodzą 
wszystkie składniki majątku wspólnego objętego 
wspólnością łączną w chwili ogłoszenia upadłości 
i w takiej właśnie postaci. Ze względu na wejście 
tych składników do masy upadłości z chwilą ogło-
szenia upadłości nie następuje przekształcenie 
majątku wspólnego we wspólność o charakterze 
ułamkowym mimo ustania wspólności ustawowej. 
Masa upadłości, przy uwzględnieniu normy art. 124 
ust. 1 PrUp, obejmuje nie tylko składniki należące do 
upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyte 
przez upadłego w toku postępowania upadłościowe-
go (art. 61 i 62 PrUp), lecz także składniki wchodzące 
do majątku wspólnego upadłego i jego małżonka [...], 
dlatego nie można przyjąć, że są to składniki mie-
nia nienależące do upadłego, o których jest mowa 
w art. 70 PrUp” (post. z 7 listopada 2008 r., II CSK 
317/08, niepubl.);

2. „W świetle art. 42 KRO orzeczenie rozwodu nie po-
woduje podziału majątku wspólnego z mocy pra-
wa. [...] Samo ustanie wspólności ustawowej nie 
powoduje «wyjścia» udziału małżonka upadłego 
z masy upadłości” (wyrok z 19 lutego 2009 r., II CSK 
469/08, niepubl.);

3. „Artykuł 124 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 533 
ze zm.) nie stanowi podstawy wpisu w księdze 
wieczystej na rzecz upadłego prawa własności 
nieruchomości objętej przed ogłoszeniem upa-
dłości jednego z małżonków ustawową wspólno-
ścią majątkową” (post. z 30 października 2008 r., 
II CSK 276/08, OSN C-ZD 2009, nr 3, poz. 68);

4. „W razie upadłości firmy prowadzonej przez męża, 
wspólne mienie małżonków nie staje się jego wła-
snością. Wierzycieli można spłacić tylko z tego mająt-
ku” (wyrok z 30 października 2008 r., II CSK 242/08, 
Lex Polonica nr 1959123).

Formułując stanowisko wyrażone w tezach orzeczeń 
wydanych w sprawach II CSK 242/08, II CSK 276/08 
i II CSK 317/08, SN wyjaśnił zarazem w uzasadnieniu 
tych orzeczeń, że: 
a) „Przepis art. 124 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościo-

we i naprawcze nie stanowi expressis verbis, że z chwilą 
ogłoszenia upadłości osoby pozostającej w związku 

10 Uliasz M., Nowe prawo upadłościowe i naprawcze – wpływ ogłoszenia upadłości 
na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego. „MoP” 2003, nr 11.
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małżeńskim, w którym obowiązywał ustawowy ustrój 
majątkowy małżeński, mienie wchodzące w skład ma-
jątku wspólnego upadłego i jego małżonka staje się 
własnością upadłego. Do takiego wniosku nie prowa-
dzi także wykładnia tego przepisu”;

b) „Ustanie wspólności ustawowej, według przepisów 
KRO, powoduje jedynie zmianę rodzaju wspólno-
ści, to jest wspólności łącznej (bezudziałowej) na 
wspólność, do której mają odpowiednie zastoso-
wanie przepisy o współwłasności ułamkowej; na 
skutek ustania ustawowej wspólności majątkowej 
nie zmieniają się natomiast podmioty, to jest małżon-
kowie, do których należą rzeczy i prawa wchodzące 
w skład majątku wspólnego”;

c) „Ze względu na wyłączenie podziału majątku wspól-
nego dochodzenie ustalenia nierównych udziałów 
w majątku wspólnym uznać należy za dopuszczalne 
jedynie w ramach i na potrzeby badania zgłoszo-
nej sędziemu-komisarzowi, w trybie art. 124 ust. 3 
ustawy, wierzytelności małżonka upadłego z tytułu 
udziału w majątku wspólnym. Za niedopuszczal-
ne należy uznać rozporządzanie udziałem w ma-
jątku wspólnym bądź udziałem w poszczególnych 
jego składnikach, ponieważ w skład masy upadło-
ści wchodzi «majątek wspólny» jako całość, nie zaś 
udziały w tej masie majątkowej”;

d) „Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po-
sługują się pojęciem majątku wspólnego nie tyl-
ko wtedy, gdy trwa wspólność ustawowa (tak 
w art. 31), lecz także wtedy, gdy wspólność ta usta-
ła i przekształciła się we wspólność, do której mają 
zastosowanie przepisy o współwłasności ułamko-
wej (tak w art. 43 § 1-3). Pojęcie majątku wspól-
nego jest więc związane z istnieniem zarówno 
wspólności majątkowej o charakterze łącznym, jak 
i ułamkowym; dopiero z chwilą dokonania sądowe-
go bądź umownego podziału majątku wspólnego, 
tj. zniesienia stosunku współwłasności ułamkowej, 
przestaje istnieć majątek wspólny”;

e) „W art. 124 ust. 1 zd. drugie ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze wyłączono podział majątku 
wspólnego, który wchodzi do masy upadłości. Gdy-
by konsekwencją prawną wejścia do masy upadło-
ści przedmiotów należących do majątku wspólnego 
było nabycie ex lege ich własności przez upadłego, 
zbędne byłoby formułowanie przez ustawodaw-
cę wyłączenia podziału tego majątku; wyłączenie 
podziału majątku ma sens wówczas, gdy istnie-
je wspólność majątkowa obejmująca przedmioty 
wchodzące w skład majątku wspólnego”; 

f) „Za wykładnią wykluczającą przejście ex lege na upa-
dłego całości majątku wspólnego przemawia fakt, 

że ustanie wspólności ustawowej nie powoduje – 
według przepisów KRO – przesunięć majątkowych 
co do poszczególnych składników majątku wspól-
nego, a jedynie przekształcenie wspólności o cha-
rakterze łącznym (bezudziałowej) we współwła-
sność ułamkową; odmienne rozwiązanie powinno 
wyraźnie wynikać z przepisów prawa upadłościo-
wego, tego jednak brak”;

g) „Podstawowym celem postępowania upadłościo-
wego jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu 
roszczeń wierzycieli, nie jest nim natomiast popra-
wienie sytuacji majątkowej upadłego i to kosztem 
jego małżonka; przyjęcie zaś, że z chwilą ogłoszenia 
upadłości upadły małżonek nabywa ex lege składniki 
majątku wspólnego, prowadziłoby do nieodwracal-
nego wejścia do majątku osobistego upadłego tych 
składników, które nie uległy zbyciu w ramach likwi-
dacji masy upadłości (art. 372 PrUp)”;

h) „Przyjęcie, że w skład masy upadłości wchodzą rze-
czy i prawa stanowiące nadal wspólność majątko-
wą upadłego i jego małżonka, nie przesądza rodzaju 
tej wspólności jako wspólności łącznej (bezudziało-
wej) czy wspólności ułamkowej. Należy jednak uznać, 
że «majątek wspólny» wchodzi do masy upadłości 
w takiej postaci prawnej, jaka istniała w chwili ogło-
szenia upadłości jednego z małżonków; mimo za-
tem ustania wspólności ustawowej nie następuje 
przekształcenie majątku wspólnego we wspólność 
o charakterze ułamkowym”;

i) „Przyjętej wykładni przepisów art. 124 ust. 1-3 usta-
wy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wykluczającej 
nabycie przez upadłego z mocy prawa z chwilą ogło-
szenia upadłości składników wchodzących do mająt-
ku wspólnego upadłego i jego małżonka, nie podważa 
treść przepisów art. 61 i 62 tej ustawy”.

Z przytoczonych tu wypowiedzi na pełną aprobatę za-
sługuje w szczególności twierdzenie SN, mające fun-
damentalne znaczenie w rozważanej kwestii, że mał-
żonek, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, nie 
staje się wyłącznym właścicielem „wspólnego majątku”, 
a w konsekwencji – podmiotami rzeczy i praw tworzą-
cych ów majątek pozostają w dalszym ciągu upadły 
i jego małżonek. Za nietrafne natomiast uznaję twier-
dzenie, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków 
i będące jego następstwem ustanie małżeńskiej wspól-
ności majątkowej nie powoduje przekształcenia współ-
własności łącznej (bezudziałowej) we współwłasność 
w częściach ułamkowych (w kwestii tej Sąd Najwyższy 
wyraźnie nie jest sam sobie wierny inaczej niż – sit venia 
verbo – bohaterowie J. Conrada).
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OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MAŁŻONKA A STATUS 
WIECZYSTOKSIĘGOWY WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

Ujawnienie w księdze wieczystej informacji o ogłosze-
niu upadłości i wszczęciu egzekucji z nieruchomości

Wstępnie należy wyjaśnić, że w księdze wieczystej każ-
dej nieruchomości należącej do upadłego ujawnia się po-
stanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 175 w związku 
z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o księgach wieczystych i hi-
potece; dalej KWU), odpowiednio, w księdze wieczystej 
nieruchomości należącej do egzekwowanego dłużnika 
ujawnia się informację o wszczęciu egzekucji skierowanej 
do tej nieruchomości (art. 924, art. 106415 § 2 i art. 1068 
§ 1 KPC oraz art. 110c § 3-5 ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j.: Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1015 ze zm.).

Ocena tytułowej problematyki na przykładzie spraw roz-
strzyganych w orzecznictwie sądowym

Wnioskodawca Władysław T. wniósł o wpisanie w dzia-
le  II księgi wieczystej KW nr [...] prowadzonej dla nieru-
chomości położonej przy ulicy K. 13 w S., Władysława T. 
jako jedynego właściciela nieruchomości. Uzasadniając 
to żądanie, wnioskodawca wyjaśnił, że „prawo własności 
nieruchomości przysługiwało mu wraz z żoną Mieczysła-
wą T. na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej”. 
25 maja 2009 r. ogłoszono upadłość Władysława T., 
ustanawiając zarząd własny upadłego. W konsekwencji 
do masy majątkowej objętej ustawową wspólnością ma-
jątkową znajduje zastosowanie uregulowanie zawarte 
w art. 124 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe i naprawcze, na podstawie którego „nierucho-
mość objęta wnioskiem weszła w skład masy upadłości 
i stała się własnością wyłącznie upadłego”. Uwzględnia-
jąc apelację uczestniczki postępowania, Mieczysławy 
T., Sąd Okręgowy w P. uchylił zaskarżony wpis i oddalił 
wniosek z następującym uzasadnieniem: „Ogłosze-
nie upadłości jednego z małżonków powoduje zgodnie 
z art. 124 ust. 1 PrUp, że ustaje z mocy prawa z dniem 
ogłoszenia upadłości wspólność ustawowa, a majątek 
wspólny wchodzi w skład masy upadłości. Cel tej regu-
lacji jest taki, że majątek wspólny małżonków ma służyć 
zaspokojeniu wierzycieli także wtedy, gdy dłużnikiem 
jest tylko jeden z małżonków. Od chwili ogłoszenia upa-
dłości między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności 
majątkowej, w którym prawo własności poszczególnych 
przedmiotów przysługuje im obojgu w dalszym ciągu, 
jednakże już jako współwłasność w częściach ułamko-
wych; małżonkowi upadłego przysługuje zatem udział 
we współwłasności nieruchomości wynoszący ½ część, 

z ograniczeniami, które obowiązują w okresie trwania 
postępowania upadłościowego w postaci braku możli-
wości rozporządzania udziałem, zarządzania nim oraz 
zgłoszenia żądania o podział majątku. Ogłoszenie upa-
dłości dłużnika nie pozbawia jego małżonka prawa do 
udziału w majątku wspólnym oraz w poszczególnych 
składnikach należących do tego majątku. Przyjęcie od-
miennej koncepcji prowadziłoby do pokrzywdzenia mał-
żonka upadłego, gdyż z mocy art. 372 ust. 1 i 2 PrUp 
zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie 
przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę 
również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania 
upadłościowego, a także w razie uchylenia tego postę-
powania. Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej na 
skutek ogłoszenia upadłości jednego z małżonków ma 
charakter definitywny w zakresie składników tego ma-
jątku zgromadzonych do dnia ogłoszenia upadłości [...]”. 

Jak już wyjaśniono, ogłoszenie upadłości jednego z mał-
żonków powoduje wprawdzie powstanie między nimi 
rozdzielności majątkowej (scilitet, ustanie ustroju wspól-
ności majątkowej, ustawowej lub umownej), nie pociąga 
jednak za sobą nabycia przez upadłego małżonka wy-
łącznej własności poszczególnych składników majątku 
wspólnego. Spór może dotyczyć tylko tego, czy majątek 
wspólny pozostaje w dalszym ciągu przedmiotem współ-
własności łącznej i w takiej właśnie postaci wchodzi do 
masy upadłości (tak SN w szczególności w uzasadnieniu 
orzeczenia II CSK 317/08), czy też staje się przedmiotem 
współwłasności w częściach ułamkowych (tak zgod-
nie sądy niższej instancji, orzekające we wskazanych 
sprawach). Zdaniem Sądu Najwyższego „zasadniczy ar-
gument wykluczający przekształcenie się wspólności 
łącznej we wspólność ułamkową wynika stąd, że w ta-
kim przypadku w skład masy upadłości nie wchodziłyby 
składniki objęte bezułamkową wspólnością majątkową 
upadłego i jego małżonka, lecz udziały upadłego i jego 
małżonka w majątku wspólnym i poszczególnych skład-
nikach tego majątku. Masa upadłości obejmowałaby 
wówczas mienie stanowiące własność upadłego (art. 61 
i 62 PrUp) oraz osoby trzeciej – małżonka upadłego, sta-
nowiące jego majątek osobisty. Brak byłoby racjonalne-
go wytłumaczenia pominięcia w przepisach tej ustawy 
regulacji prawnej, pozbawiającego małżonka upadłego 
prawa zarządu tą częścią jego majątku osobistego. Za-
sada odpowiedzialności małżonka upadłego wobec wie-
rzycieli upadłego, wynikająca z art. 124 ust. 1 ustawy, 
podobnie jak w regulacji zawartej w przepisach KRO, do-
tyczy odpowiedzialności małżonka dłużnika składnikami 
majątku wspólnego (objętego wspólnością łączną), które 
nie tracą takiego charakteru w związku z objęciem ich 
postępowaniem upadłościowym”. 
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Przedmiotowe stanowisko SN nie może być aprobowane 
z następujących, zasadniczych względów:

1. Warunkiem koniecznym powstania i trwania sto-
sunku prawnego współwłasności łącznej jest ist-
nienie podstawowego stosunku prawnego, z któ-
rego się wywodzi. W polskim porządku prawnym 
źródłem i podstawą współwłasności łącznej jest 
tylko ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej 
lub umowa spółki cywilnej (dawniej była to rów-
nież umowa spółki jawnej) – oba stosunki prawne 
o charakterze osobistym (obszernie o tym E. Gnie-
wek11). Oczywistą tego konsekwencją jest, że usta-
nie ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej lub 
rozwiązanie umowy spółki cywilnej powoduje usta-
nie stosunku prawnego współwłasności łącznej 
i jednocześnie powstanie stosunku współwłasności 
w częściach ułamkowych (art. 46 KRO w związku 
z art. 1035 KC oraz art. 875 § 1 KC; tak również – 
zgodnie – doktryna prawa). In casu między małżon-
kami T. powstała rozdzielność majątkowa (scilicet, 
ustała łącząca ich wcześniej wspólność ustawowa), 
jednocześnie więc (w doktrynie mówi się w takiej 
sytuacji o upływie „logicznej sekundy”) majątek 
wspólny małżonków T. przestał być przedmiotem 
współwłasności łącznej, a stał się przedmiotem 
współwłasności w częściach ułamkowych; 

2. Treść art. 124 ust. 1 zd. drugie PrUp nie tylko nie zmie-
nia ogólnych reguł wynikających z przepisów art. 46 
KRO i art. 875 § 1 KC, lecz – odwrotnie – potwierdza 
te reguły. Chodzi o to, że zakaz dokonywania podziału 
majątku wspólnego będącego przedmiotem wspól-
ności łącznej małżonków wynika z ogólnego przepisu 
art. 35 KRO, zakaz zatem wyrażony w treści art. 124 
PrUp może odnosić się tylko do majątku wspólne-
go będącego przedmiotem wspólności w częściach 
ułamkowych (odmienne stanowisko SN w tej części 
narusza postulat racjonalnego ustawodawcy);

3. Stanowisko, że ogłoszenie upadłości jednego 
z małżonków powoduje przekształcenie współ-
własności łącznej we współwłasność w częściach 
ułamkowych, znajduje potwierdzenie także w tre-
ści art. 124 ust. 3 PrUp, mowa w nim bowiem o ist-
niejącym już „udziale w majątku wspólnym”, co 
pojęciowo wyklucza współwłasność łączną jako – 
z definicji – współwłasność bezudziałową (art. 35 
zd. drugie i art. 42 KRO);

4. Uznanie, że na skutek ogłoszenia upadłości jedne-
go z małżonków należący do nich majątek wspólny 
(w tym każda nieruchomość) przestaje być przed-

11 Gniewek E., [w:] „System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe”, red. 
T. Dybowskiego, Warszawa 2007, s. 434-439.

miotem współwłasności łącznej, a staje się przed-
miotem współwłasności w częściach ułamkowych, 
nie pogarsza w istotnym stopniu sytuacji prawnej 
małżonka upadłego, również w przypadkach okre-
ślonych w przepisach art. 372 ust. 1 i 2 PrUp (o czym 
niżej). Sytuację tę pogarsza natomiast rozwiąza-
nie przyjęte w art. 124 ust. 3 PrUp, zgodnie z nim 
bowiem wierzytelność przysługująca małżonkowi 
upadłego z tytułu udziału w majątku podlega zgło-
szeniu sędziemu-komisarzowi, co oznacza, że jest 
zaspokajana według zasad ogólnych, w trybie po-
działu funduszów masy upadłości (art. 342 ust. 1 
PrUp). W związku z tym warto jednak wyjaśnić, że – 
zgodnie z jednolitym stanowiskiem doktryny – wie-
rzytelność, o której mowa, nie była objęta układem, 
ponieważ nie była wierzytelnością „powstałą przed 
dniem ogłoszenia upadłości dłużnika” (tak uchylo-
ny art. 272 ust. 1 PrUp); pogorszenie zatem sytu-
acji prawnej małżonka upadłego występowało tylko 
w ramach tzw. upadłości „likwidacyjnej”;

5. Broniona tu koncepcja (objęcie majątku wspólnego 
współwłasnością w częściach ułamkowych na skutek 
ogłoszenia upadłości jednego z małżonków) nie po-
zostaje w sprzeczności z przepisem art. 53 § 2 KRO, 
ponieważ – jak już wyjaśniono – istnienie wspólności 
ustawowej nie wyklucza istnienia między małżonka-
mi, co do określonych przedmiotów i praw, stosunków 
współwłasności w częściach ułamkowych. W konse-
kwencji bezprzedmiotowe stają się wyjaśnienia po-
czynione na gruncie przepisów art. 372 ust. 1 i 2 PrUp;

6. Powierzenie syndykowi sprawowania zarządu całym 
majątkiem wspólnym i przyznanie małżonkowi upa-
dłego tylko prawa zgłoszenia wierzytelności z tytułu 
udziału w tym majątku stanowi niewątpliwie pogor-
szenie sytuacji prawnej małżonka upadłego, nie jest 
to jednak argument na rzecz tezy, że majątek wspól-
ny pozostaje w dalszym ciągu przedmiotem współ-
własności łącznej upadłego i jego małżonka; wszak 
również w takiej sytuacji zakres uprawnień małżonka 
upadłego nie stałby się szerszy. 

W konkluzji należy uznać, że w analizowanej sprawie 
w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nierucho-
mości należącej do małżonków T. powinien być dokonany 
odpowiedni wpis, stwierdzający, że przestali być współ-
właścicielami nieruchomości „na zasadzie ustawowej 
wspólności majątkowej”, a stali się współwłaściciela-
mi w częściach ułamkowych, po ½ każdy (art. 195-197 
KC i art. 43 § 1 KRO oraz § 38 ust. 1 pkt 3 i § 41 ust. 2 
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 września 
2001 r., Dz. U. nr 102, poz. 1122 ze zm.).
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15 października 2012 r. Sąd Rejonowy w K. ogłosił upa-
dłość Stefana W., obejmującą likwidację majątku upadłe-
go. W skład tego majątku wchodziły m.in. dwie zabudo-
wane nieruchomości gruntowe, dla których prowadzone 
są księgi wieczyste Kw nr… i Kw nr… W dziale II tych ksiąg 
jako właściciele wpisani są małżonkowie Stefan i Kata-
rzyna W. „na zasadzie ustawowej wspólności majątko-
wej”. W 2008 r. orzeczono rozwód małżeństwa Stefana 
i Katarzyny W., nie spowodowało to jednak zmiany treści 
wpisów w księgach wieczystych; do dnia ogłoszenia upa-
dłości nie został też dokonany podział majątku wspólne-
go należącego do rozwiedzionych małżonków. 

W okolicznościach przedmiotowej sprawy w pełni re-
lewantne pozostają poprzednie wyjaśnienia, dla usu-
nięcia jednak ewentualnych wątpliwości warto dodat-
kowo zauważyć, że:

1. syndyk jest zobowiązany do niezwłocznego ujawnie-
nia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze 
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości należą-
cej do upadłego i jego małżonka (art. 175 PrUp), nie 
ma natomiast uprawnienia do żądania zmiany treści 
wpisu dotyczącego rodzaju wspólności obejmującej 
tę nieruchomość; uprawnienie to przysługuje nadal 
małżonkom W. jako współwłaścicielom (argument 
z art. 10 ust. 1 KWU i z art. 626 § 2 KPC);

2. z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego 
rozwód małżeństwa Stefana i Katarzyny W. ustała 
łącząca ich dotąd ustawowa wspólność majątkowa, 
w wyniku czego majątek wspólny (w tym obydwie 
nieruchomości) stał się przedmiotem współwła-
sności w częściach ułamkowych, w wysokości po 
½ dla każdego z małżonków (art. 43 § 1 i art. 46 KRO 
w związku z art. 196 § 1 i art. 1035 KC);

3. do masy upadłości Stefana W. wszedł udział we 
współwłasności majątku wspólnego, powstały w wy-
niku rozwiązania jego małżeństwa przez rozwód, oraz 
w całości majątek osobisty; przypomnieć tu należy, że 
przepis art. 124 ust. 1 PrUp nie odnosi się do sytuacji, 
w której powstanie rozdzielności majątkowej (ustanie 
wspólności majątkowej) nastąpiło przed ogłoszeniem 
upadłości jednego z małżonków;

4. uznanie, że masa upadłości jednego z małżonków 
może obejmować w określonych sytuacjach udział 
we współwłasności majątku objętego poprzednio 
małżeńską wspólnością majątkową oraz że podział 
majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jed-
nego z małżonków jest wyłączony tylko w szcze-
gólnej sytuacji, regulowanej przepisem ust. 1, 
uzasadnia potrzebę wyjaśnienia, że możliwe jest 
zaspokojenie wierzycieli upadłościowych z udzia-

łu w majątku wspólnym (po ustaniu niepodzielnej 
wspólności), bez uprzedniego podziału majątku 
wspólnego. Konieczność dokonania w upadłości 
takiego podziału, przyjmowana przez większość 
doktryny w odniesieniu do egzekucji singularnej 
(zob. J. Pietrzykowski12), rzeczywiście pociągałaby 
za sobą taki skutek, że „postępowanie upadłościo-
we na długi okres musiałoby utknąć w martwym 
punkcie” (zob. F. Zoll13). Obawa ta jest jednak nie-
uzasadniona, ponieważ możliwa jest sprzedaż ca-
łego udziału w majątku wspólnym, bez dokonywa-
nia podziału tego majątku (zob. J. Pietrzykowski14);

5. nie oznacza to jednak, by w analizowanej sprawie po-
dział wspólnego majątku był niedopuszczalny (zob. 
co do tego wyjaśnienie pod c). Podział ten może być 
korzystny z dwóch powodów: po pierwsze, usunie 
źródło sporów w sprawowaniu bieżącego zarządu 
majątkiem wspólnym przez syndyka i małżonka upa-
dłego; po drugie, ułatwi dokonywanie przez syndyka 
rozporządzeń udziałem w poszczególnych przedmio-
tach wchodzących w skład majątku wspólnego (argu-
ment z art. 1036 KC i art. 46 KRO);

6. podział majątku wspólnego in casu może być dokona-
ny w drodze umownej (ze względu na skład majątku 
umowa wymagałaby formy aktu notarialnego) albo 
w drodze sądowej, w postępowaniu nieprocesowym, 
którego wszczęcie mogłoby nastąpić na wniosek syn-
dyka lub małżonka upadłego; 

7. orzeczenie o podziale majątku wspólnego ma konsty-
tutywny charakter. Jeżeli postanowienie o podziale 
wspólnego majątku przyznaje małżonkowi upadłego 
określone przedmioty na wyłączną własność, wyda-
nie tych przedmiotów nie wymaga już zachowania 
przepisów o wyłączeniu z masy upadłości (art. 70-74 
PrUp). Obowiązek wydania rzeczy przez syndyka, wy-
nikający z orzeczenia sądu wydanego po ogłoszeniu 
upadłości, należy traktować tak, jak traktuje się zo-
bowiązania powstałe w stosunku do masy upadłości; 
dotyczy to również kwoty zasądzonej w postanowie-
niu tytułem wyrównania wartości udziału w majątku 
wspólnym (szeroko o tym A. Jakubecki15). 

Uwzględniając wniosek zgłoszony przez wierzycie-
la 23 listopada 2003 r., postanowieniem z 8 stycznia 
2004 r. Sąd Rejonowy w G. ogłosił upadłość Ryszarda G., 

12 Pietrzykowski J., [w:] K. Pietrzykowski, „Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
z komentarzem”, Warszawa 1993, s. 437 i przytoczona tam literatura.

13 Zoll F., [w:] Niektóre zagadnienia związane z majątkowymi stosunkami 
małżeńskimi w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 
1998, nr 5, s. 27.

14 Pietrzykowski J., [w:] op. cit., s. 432-435.
15 Jakubecki A., Wybrane problemy postępowania nieprocesowego toczącego się 

po ogłoszeniu upadłości uczestnika na przykładzie postępowań działowych, 
[w:] „Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi”, 
Warszawa 2012, s. 710-716.
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obejmującą likwidację majątku upadłego. Okoliczności 
tej sprawy obejmują następujące istotne fakty: 20 wrze-
śnia 2002 r. małżonkowie Ryszard i Barbara G. zawarli 
umowę o wyłączeniu obowiązującego ich dotąd ustroju 
wspólności ustawowej, a następnie umowę „o częścio-
wy podział majątku wspólnego”, w której postanowili, że 
nieruchomość położona w Rz. przy ul. Niemcewicza 23, 
o pow. 364 m2, zabudowana domem mieszkalnym jed-
norodzinnym, objęta księgą wieczystą (Kw) nr 17453 SR 
w Rz., staje się przedmiotem wyłącznej własności Barba-
ry G. Wyrokiem SR w Rz. z 6 czerwca 2003 r. małżeństwo 
Ryszarda i Barbary G. zostało prawomocnie rozwiązane 
(stwierdzenie prawomocności nastąpiło 12 lipca 2003 r.). 
19 stycznia 2004 r. Barbara G. zgłosiła wniosek o wyłą-
czenie z masy upadłości dłużnika udziału wynoszącego 
½ prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mie-
dzianej 25, dla której SR w Rz. prowadzi księgę wieczystą 
(Kw) nr 26754, twierdząc, że nieruchomość ta została 
zabudowana w czasie trwania małżeństwa ze wspólnych 
środków majątkowych oraz że dotąd „nie został dokona-
ny całkowity podział majątku objętego wspólnością mał-
żeńską i w związku z tym nieruchomość jest w dalszym 
ciągu wspólną własnością”.

Jurydyczna analiza przedstawionego stanu faktycznego 
uzasadnia następujące oceny:

a) jest oczywiste, że obie umowy zawarte przez mał-
żonków Ryszarda i Barbarę G. 20 września 2002 r. 
nie są skuteczne w stosunku do masy upadłości, 
ponieważ pomiędzy tą datą a datą złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości upłynęło znacznie mniej niż 
dwa lata (art. 116 i 126 ust. 1 PrUp); 

b) bezskuteczność umowy wyłączającej wspólność 
ustawową oraz umowy o częściowy podział mająt-
ku wspólnego nie pozwala jednak przyjąć, że majątek 
ten wszedł w całości w skład masy upadłości Ryszar-
da G. Chodzi bowiem o to, że późniejsze prawomocne 
orzeczenie rozwodu małżeństwa Ryszarda i Barbary 
G. spowodowało ustanie obowiązującego ich ustroju 
wspólności ustawowej (skuteczne wobec wszyst-
kich, w tym również w stosunku do masy upadło-
ści), a w konsekwencji – powstanie współwłasności 
w częściach ułamkowych zgodnie z treścią art. 501 

KRO. W tym stanie rzeczy, co wymaga podkreślenia, 
stosowanie art. 124 ust. 1 PrUp nie wchodzi w grę, 
ponieważ w chwili ogłoszenia upadłości Ryszarda G. 
nie istniała już współwłasność majątkowa, co stano-
wi konieczny element hipotezy art. 124 ust. 1 PrUp;

c) bezskuteczność umowy „o częściowy podział mająt-
ku wspólnego” oraz niedokonanie podziału majątku 
wspólnego po orzeczeniu rozwodu powoduje z jednej 

strony, że majątek ten jest w dalszym ciągu przed-
miotem współwłasności w częściach ułamkowych, 
z drugiej zaś, że masa upadłości Ryszarda G. obejmuje 
jego dotychczasowy majątek osobisty oraz udział we 
współwłasności majątku wspólnego, powstałej po 
ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej; 

d) wniosek o wyłączenie nieruchomości położonej 
przy ul. Miedzianej 25, objętej księgą wieczystą (Kw) 
nr 26754, nie powinien być uwzględniony, ponieważ 
przed zniesieniem istniejącej jeszcze współwłasności 
w częściach ułamkowych nie można ustalić, któremu 
ze współwłaścicieli przypadnie własność przedmio-
towej nieruchomości; 

e) w razie wszczęcia postępowania o zniesienie 
współwłasności powinno się ono toczyć z udziałem 
Barbary G. oraz syndyka masy upadłości, ponie-
waż do niego należy zarząd majątkiem Ryszarda G., 
w tym również zarząd udziałem w majątku objętym 
poprzednio wspólnością ustawową. W postępowa-
niu tym można wykazywać, że udział Barbary G. 
jest niższy niż jedna druga, byłoby to jednak bardzo 
trudne ze względu na rozwiązanie przyjęte w tej 
kwestii w treści art. 43 § 3 KRO;

f) okoliczność, że w księdze wieczystej jako właści-
ciel nieruchomości wpisany jest tylko Ryszard G., nie 
przesądza, że jest on wyłącznym właścicielem tej 
nieruchomości. Zależy to od szeregu okoliczności, 
których nie ustalono dotychczas w toku postępowa-
nia upadłościowego.

MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE PO OTWARCIU 
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 
W STOSUNKU DO JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

„Projekt reguluje również zagadnienie wpływu otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego na stosunki mająt-
kowe małżeńskie. Projekt odstępuje od przyjętej w p.u.n. 
zasady, zgodnie z którą ogłoszenie upadłości powoduje 
powstanie między małżonkami rozdzielności majątko-
wej. Taki skutek nie wydaje się konieczny w świetle tego, 
że postępowanie restrukturyzacyjne nie zakłada likwida-
cji majątku dłużnika. Ponadto, w świetle regulacji, że po-
stępowanie restrukturyzacyjne może być umorzone na 
wniosek dłużnika, powstanie z mocy ustawy rozdzielno-
ści majątkowej wskutek otwarcia postępowania mogłoby 
powodować nadużycia i wykorzystywanie postępowania 
restrukturyzacyjnego w celu uzyskania rozdzielności ma-
jątkowej z ominięciem trybu określonego w kodeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym. Projekt przewiduje jednakże, że 
majątek wspólny małżonków z dniem otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego wchodzi do masy układowej 
lub sanacyjnej (art. 73 zd. pierwsze p.r.). W konsekwencji, 
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nadzór albo zarząd nad tym majątkiem będzie sprawo-
wał nadzorca sądowy albo zarządca. W celu zabezpie-
czenia praw małżonka dłużnika art. 73 wyraźnie stano-
wi, że przepisy art. 341 i art. 36-39 ustawy z 25 lutego 
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 788 ze zm.) stosuje się odpowiednio” (Uzasadnienie 
do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, s. 26).

Z porównania treści przepisów art. 53 § 1 KRO i art. 124 
ust. 1 PrUp z jednej strony oraz art. 73 PrRestr z drugiej 
wynika w sposób oczywisty, że otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżon-
ków pozostających w ustroju wspólności majątkowej 
(zwykłej, rozszerzonej albo ograniczonej) nie powoduje 
ustania tej wspólności i powstania rozdzielności mająt-
kowej (wynika do także z przepisu art. 74 PrRestr). Ra-
tio tego rozwiązania stanowią okoliczności przytoczone 
w przywołanym Uzasadnieniu, z których pierwsza (re-
zygnacja z likwidacji majątku dłużnika) doznaje jednak 
znacznego osłabienia w świetle treści – w szczególności 
– przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 261 pkt 1 
i art. 280 ust. 1; art. 323 ust. 1 PrRestr (można przypusz-
czać, że sprzedaż poszczególnych składników wspólnego 
majątku małżonków, stanowiącego masę układową lub 
masę sanacyjną, będzie dokonywana dość często w toku 
postępowania restrukturyzacyjnego). 

Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo restruktury-
zacyjne przewidywało „odpowiednie” stosowanie prze-
pisów art. 341 i art. 36-39 KRO, art. 73 PrRestr natomiast 
nakazuje bezpośrednie stosowanie tych przepisów (ka-
tegoryczna formuła: „przepisy art. 341 i art. 36-39 stosu-
je się”). Uwzględniając tę zmianę zamiaru ustawodawcy, 
należy konsekwentnie przyjąć, co następuje. 

Posiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Przepis art. 341 KRO, wzorowany na art. 206 KC, ustana-
wia łączne współposiadanie i współkorzystanie przez 
małżonków ze składników majątku wspólnego, tak samo 
bezudziałowe jak bezudziałowa jest wspólność tych-
że składników. W praktyce zagadnienia związane z tym 
uregulowaniem oceniane są często w sposób prowadzą-
cy do różnych konkluzji, mamy tu bowiem do czynienia 
z jedną rzeczą i dwoma lub więcej współuprawniony-
mi, których interesy niekiedy są trudne do pogodzenia. 
Szczególnie znamienne w tej materii są następujące wy-
jaśnienia orzecznictwa i doktryny:

1. przepisy art. 206 KC i art. 341 KRO, określające 
treść uprawnień każdego ze współwłaścicieli do rze-
czy wspólnej, wymieniają expressis verbis prawo do 

współposiadania tej rzeczy oraz prawo do korzysta-
nia z niej „w takim zakresie, jaki daje się to pogodzić 
ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez 
pozostałych współwłaścicieli”. Każdemu ze współ-
właścicieli przysługują więc takie same uprawnienia, 
a patrząc od drugiej strony – każdy ze współwłaści-
cieli jest zobowiązany do poszanowania uprawnień 
pozostałych współwłaścicieli (prawa i obowiązki 
poszczególnych współwłaścicieli są zatem ściśle ze 
sobą skorelowane w takim stopniu, w jakim – sit ve-
nia verbo – powiązane są awers i rewers w monecie). 
W konsekwencji „wykonywanie współwłasności rze-
czy wspólnej podlega nie tylko ogólnym przepisom 
i ograniczeniom co do treści i wykonywania własności, 
lecz ponadto ograniczeniom wynikającym z koniecz-
ności respektowania praw pozostałych współwłaści-
cieli” (tak S. Skowrońska-Bocian i M. Barciński16); 

2. korzystanie z rzeczy wspólnej obejmuje w szcze-
gólności możliwość używania tej rzeczy, pozo-
staje zatem w ścisłym związku z władaniem rze-
czą, a więc z jej posiadaniem. Stosownie do tego 
w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się zgodnie, 
że w razie gdy przedmiotowe uprawnienia współ-
właściciela zostają naruszone, współwłaścicielo-
wi temu służy ochrona petytoryjna realizowana 
– w zależności od rodzaju naruszenia – bądź w po-
staci powództwa o dopuszczenie do współposia-
dania rzeczy wspólnej (rozumianego jako vindicatio 
partis – art. 222 § 1 KC), bądź powództwa „o przy-
wrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie 
naruszeń” (art. 222 § 2 KC; zob. w tej mierze wyrok 
SN z 9 lipca 2003 r., IV CKN 325/01, Legalis);

3. w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się na ogół, że 
współwłaściciel może domagać się dopuszczenia do 
współposiadania rzeczy wspólnej w przypadkach, 
gdy chodzi o korzystanie z takich obiektów jak miesz-
kanie, droga, pastwisko lub studnia, a więc gdy każdy 
ze współwłaścicieli korzysta wprawdzie z całej rzeczy 
wspólnej, czyni to jednak niezależnie od podobnego 
korzystania przez pozostałych współwłaścicieli; nie 
jest natomiast możliwe dopuszczenie do współposia-
dania w sytuacji, gdy wspólne posiadanie i korzysta-
nie z danej rzeczy może być wykonywane, ze względu 
na charakter i przeznaczenie gospodarcze tej rzeczy, 
tylko przy zgodnym współdziałaniu wszystkich za-
interesowanych, co dotyczy zwłaszcza przedsiębior-
stwa i gospodarstwa rolnego (tak w szczególności 
uchwała SN z 28 września 1963 r., III CO 33/62, OSNC 
1964, nr 2, poz. 22, oraz wyrok SN z 7 maja 1965 r., 
II CR 174/65, OSNC 1966, nr 4, poz. 56);

16 Skowrońska-Bocian S., Barciński M., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, 
tom I pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2013, s. 499.
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4. według uchwały SN z 26 maja 1977 r., III CZP 33/77 
(OSNC 1978, nr 11, poz. 3), „w drodze ochrony pety-
toryjnej małżonek może domagać się dopuszczenia 
do współposiadania takich przedmiotów majątko-
wych, których współposiadanie nie wymaga zgod-
nego współdziałania obojga małżonków; przed-
miotem takim może być w szczególności wspólne 
mieszkanie małżonków”. Wcześniej jeszcze za do-
puszczalnością ochrony petytoryjnej między mał-
żonkami w materii, o której mowa, wypowiedzieli 
się A. Szpunar17 oraz J.S. Piątowski (glosa do uchw. 
SN z 27 października 1969 r., III CZP 46/69, „OSPi-
KA” 1970, nr 11, poz. 221), przeciwko natomiast – 
A. Kunicki (glosa do wyroku SN z 7 maja 1965 r., II CR 
174/65, „OSPiKA” 1966, nr 7-8, poz. 169);

5. według przywołanej pod 4) uchwały SN z 27 paź-
dziernika 1969 r., III CZP 46/69 (OSNC 1970, nr 6, 
poz. 103), „małżonkowi, który został wyzuty ze 
współposiadania mieszkania przez drugiego z mał-
żonków, przysługuje ochrona posesoryjna, stosow-
nie do przepisów art. 344 i nast. KC, przy czym dla 
istnienia tej ochrony bez znaczenia jest okoliczność, 
że mieszkanie znajduje się w domu objętym wspól-
nością ułamkową”. Stanowisko to zostało zaapro-
bowane w doktrynie, z uzasadnieniem, że „trudno 
byłoby przyjąć, aby małżonek był w gorszej sytu-
acji od jakiejkolwiek innej osoby”, rozwiązaniu temu 
nie sprzeciwia się przepis art. 346 KC („Roszczenie 
o ochronę posiadania nie przysługuje w stosunkach 
pomiędzy współposiadaczami tej samej rzeczy, jeże-
li nie da się ustalić zakresu współposiadania”, ponie-
waż „przemawiają za nim głębokie racje społeczne, 
wynikające z naczelnych zasad prawa rodzinnego, 
w szczególności zasady równouprawnienia małżon-
ków”, zob. J. Pietrzykowski18);

6. uwzględniając roszczenie o dopuszczenie „do 
współposiadania rzeczy wspólnej oraz do ko-
rzystania z niej”, sąd nie może ograniczyć treści 
orzeczenia do tej ogólnej formuły, lecz powinien 
ściśle określić, do jakich świadczeń zobowiązuje 
pozwanego (treść tych świadczeń może być róż-
na, w zależności od rodzaju rzeczy wspólnej i jej 
przeznaczenia oraz od postaci naruszenia upraw-
nienia zainteresowanego współwłaściciela). W sy-
tuacji gdy rozstrzygnięcie takie nie jest możliwe 
ani w drodze powództwa petytoryjnego (art. 206 
KC i art. 341 KRO), ani w drodze skargi posesoryjnej 
(art. 344 i nast. KC), dopuszczalny jest tymczasowy 

17 Szpunar A., Wykonywanie przez małżonków zarządu majątkiem wspólnym, 
„Nowe Prawo” 1967, nr 1, s. 39.

18 Pietrzykowski J., [w:] „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, red. 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 403 i przytoczona tam literatura.

quasi-fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający 
na wydzieleniu z niej określonych części do wyłącz-
nego korzystania przez poszczególnych współwła-
ścicieli (tzw. podział quoad usum). Przyjmuje się przy 
tym na ogół, że przedmiotowy podział nie zmienia 
stosunków własnościowych, a rodzi jedynie skutki 
w sferze obligacyjnej; nie może prowadzić do zasie-
dzenia wydzielonych części, wbrew starorzymskiej 
zasadzie tantum praescriptum, quantum possessum, 
zawartej obecnie w przepisach art. 172 i art. 174 KC 
(co do tego zob. postanowienie SN z 11 paździer-
nika 2002 r., I CKN 1009/00, Legalis); może być 
dokonany przez sąd w trybie nieprocesowym na 
podstawie przepisu art. 201 zd. drugie KC, a mogą 
go także dokonać współwłaściciele w drodze za-
warcia stosownej umowy (co do tego zob. zwłasz-
cza uchwała SN z 28 września 1963 r., III CO 33/62, 
OSNC 1964, nr 2, poz. 22, oraz postanowienie SN 
z 20 lutego 1974 r., III CRN 361/73, Legalis).

Podział rzeczy wspólnej quoad usum, oprócz wydziele-
nia określonych części do wyłącznego posiadania i ko-
rzystania przez poszczególnych współwłaścicieli, do-
konywany jest w konkretnej sytuacji w różnych innych 
formach, z których przykładowo można wymienić roz-
dzielenie posiadania i korzystania z rzeczy w oznaczo-
nym czasie oraz rozdzielenie pożytków uzyskiwanych 
z rzeczy (więcej o tym A. Cisek19). W tym kontekście go-
dzi się też podkreślić, że podział rzeczy wspólnej, o któ-
rym mowa, nie stanowi podziału tej rzeczy w rozumie-
niu art. 35 zd. pierwsze KRO, nie oznacza bowiem znie-
sienia współwłasności oraz nie jest definitywny, gdyż 
w każdym czasie może ulec stosownej zmianie w za-
leżności od zmienionych okoliczności (tak w szczegól-
ności uchwała SN z 12 kwietnia 1973 r., III CZP 15/73, 
OSNC 1973, nr 12, poz. 208).

Istota i rodzaje zarządu rzeczą wspólną  
i majątkiem wspólnym 

Najogólniej rzecz biorąc, w doktrynie pojęciem zarządu 
obejmuje się wszelkie czynności o charakterze praw-
nym lub faktycznym oraz tzw. czynności urzędowe 
podjęte w postępowaniu sądowym lub administracyj-
nym dotyczące gospodarowania jednostkową rzeczą 
wspólną (art. 195 KC) lub wspólnym majątkiem (tu 
w szczególności art. 36 § 1 i 2 KRO) zarówno w toku 
ich normalnej eksploatacji, jak i w warunkach nadzwy-
czajnych (tak w szczególności J. Ignatowicz, K. Stefa-
niuk20). W orzecznictwie w materii tej wskazuje się, że 

19 Cisek A., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. E. Gniewka i P. Machni-
kowskiego, Warszawa 2013, s. 358-359.

20 Ignatowicz J., Stefaniuk K., [w:] „Prawo rzeczowe”, Warszawa 2006, s. 128.
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„należy przyjąć szerokie rozumienie pojęcia zarządu 
majątkiem wspólnym; zarząd ten obejmuje całokształt 
dotyczących majątku wspólnego czynności prawnych 
oraz działań faktycznych, także czynności, w wyniku 
których następuje zbycie przedmiotu stanowiącego 
składnik majątku wspólnego” (uzasadnienie uchwały 
SN z 10 kwietnia 1991 r., III CZP 76/90, OSNC 1991, 
nr 10-12, poz. 117); „zarząd majątkiem wspólnym to 
całokształt czynności prawnych i faktycznych, które 
dotyczą tego majątku bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez osiągnięty skutek gospodarczy; szersze niż 
dotychczas rozumienie pojęcia zarządu majątkiem 
wspólnym dyktują potrzeby życia, a zwłaszcza zja-
wisko coraz szerszego uczestnictwa w obrocie go-
spodarczym” (uzasadnienie uchwały SN z 25 marca 
1994 r., III CZP 182/93, OSNC 1994, nr 7-8, poz. 146, 
oraz uchwały SN z 16 marca 1995 r., III CZP 9/95, 
OSNC 1995, nr 11, poz. 149). 

Przepisy regulujące instytucję zarządu rzeczą wspól-
ną wyróżniają kategorię „czynności zwykłego zarządu” 
(art. 201 KC) oraz kategorię „czynności, które prze-
kraczają zakres zwykłego zarządu” (art. 199 KC), nie 
definiują jednak tych pojęć ani też nie wskazują kryte-
riów pozwalających zaliczyć daną czynność do jednej 
z owych kategorii. W orzecznictwie i doktrynie na ogół 
przyjmuje się, że: przez czynności zwykłego zarządu 
należy rozumieć załatwianie bieżących spraw zwią-
zanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem 
jej w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego 
jej przeznaczenia, pozostałe zaś czynności należy za-
liczyć do kategorii czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu (przykładowo, jest to zbycie rzeczy 
wspólnej, jej obciążenie, zmiana przeznaczenia i doko-
nanie nadzwyczajnego wydatku); w każdym razie oceny 
charakteru danej czynności należy dokonywać de casu 
ad casum, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności, 
a nie tylko natury (nazwy) czynności; ta sama czynność 
(faktyczna lub prawna) może być więc, w zależności od 
konkretnych okoliczności, uznana za czynność zwykłe-
go zarządu bądź czynność przekraczającą zakres zwy-
kłego zarządu. Ilustrują to następujące wyjaśnienia za-
warte w orzeczeniach sądowych: 

1. instalowanie przewodów wodociągowych i kanali-
zacyjnych nie jest czynnością faktyczną, która pro-
wadziłaby do zmiany przeznaczenia gruntu, zmiany 
jego konfiguracji oraz przeszkadzałaby współwła-
ścicielom w korzystaniu ze wspólnego gruntu 
(wspólnej drogi); chwilowe niedogodności wyni-
kające z prowadzenia robót ziemnych nie zmienia-
ją charakteru takiej czynności zwykłego zarządu 

(postanowienie SN z 21 listopada 1980, III CRN 
166/80, OSNC 1981, nr 6, poz. 111, oraz uchwały 
SN z 19 kwietnia 2002 r., III CZP 18/02, OSP 2003, 
nr 7-8, poz. 94);

2. czynnością zwykłego zarządu jest z reguły dokonanie 
podziału quoad usum (postanowienie SN z 6 marca 
1997 r., I CZ 7/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 111); 

3. w granicach zwykłego zarządu może pozostawać 
wydzierżawienie wspólnej nieruchomości przez 
jednego ze współwłaścicieli (wyrok SN z 4 paź-
dziernika 2006 r., III CSK 218/06, „Rzeczpospolita” 
2006, nr 2006, s. 63);

4. przekracza zakres zwykłego zarządu wzniesienie 
obiektu budowlanego na nieruchomości stanowiącej 
współwłasność (wyrok SN z 11 października 1990 r., 
III ARN 15/09, OSP 1991, nr 6, poz. 163);

5. zawarcie umowy użyczenia lokalu jest czynnością 
przekraczającą zakres zwykłego zarządu, jeśli współ-
właściciel nie korzysta wyłącznie z tego lokalu z mocy 
umowy o podziale rzeczy do użytkowania – quoad 
usum (wyrok SN z 10 czerwca 1990 r., II CRN 53/94, 
MoP 1999, nr 2, poz. 19);

6. zakres zwykłego zarządu przekracza umowa prze-
kazania następcy przez jednego ze współwłaści-
cieli posiadania oraz własności gospodarstwa rol-
nego stanowiącego współwłasność w częściach 
ułamkowych sporządzona przez naczelnika gmi-
ny w trybie art. 52 ust. ustawy z 27 października 
1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 
świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. nr 32, 
poz. 140) bez zgody pozostałych współwłaścicieli 
(uchwała SN z 17 stycznia 1989 r., III CZP 108/88, 
OSNC 1990, nr 1, poz. 7);

7. przekracza zakres zwykłego zarządu przeznaczenie 
wspólnej nieruchomości na cele budowlane (wyrok 
NSA z 18 listopada 2008 r., II OSK 1683/08, Legalis). 

Do dnia wejścia w życie ustawy z 17 czerwca 2004 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 162, poz. 1691) 
także zarząd majątkiem wspólnym małżonków opie-
rał się na koncepcji czynności zwykłego zarządu 
i czynności przekraczających zakres takiego zarządu. 
Pierwsze z nich były w pełni skuteczne względem 
kontrahenta, do skuteczności zaś drugich konieczna 
była zgoda drugiego z małżonków albo potwierdze-
nie przez niego dokonanej czynności. Rozgraniczenie 
zakresu tych pojęć nigdy jednak nie nastąpiło, co do-
tyczy zwłaszcza doktryny. W orzecznictwie natomiast 
w materii tej podkreślono, że: „nie jest możliwe skata-
logowanie czynności zwykłego zarządu i posługiwa-
nie się nim w praktyce orzeczniczej; pomocne nato-
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miast mogą się okazać niektóre funkcjonujące w na-
uce prawa oceny, takie jak rozmiar i charakter majątku 
wspólnego, wysokość zobowiązania w stosunku do 
wartości majątku wspólnego, doniosłość czynności 
z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarcze-
go rodziny oraz bezpieczeństwo obrotu” (uchwała SN 
z 25 marca 1994 r., III CZP 182/83, OSNC 1994, nr 7-8, 
poz. 146); „zmiany zachodzące w obrębie stosunków 
społeczno-gospodarczych, w tym coraz szersze uczest-
nictwo małżonków w obrocie gospodarczym, wymaga-
ją szybkiego, samodzielnego podejmowania czynności 
prawnych przez małżonka, któremu przypadło w udzia-
le bezpośrednie prowadzenie działalności gospodarczej; 
w konsekwencji, należy opowiedzieć się za szerszym 
niż dawniej pojmowaniem czynności zwykłego zarządu” 
(wyrok SN z 12 stycznia 2000 r., III CKN 513/98, Lega-
lis); „do czynności zwykłego zarządu zalicza się wszelkie 
czynności mające na celu utrzymanie rzeczy w dotych-
czasowym stanie oraz zarządzanie nią dla umożliwienia 
korzystania z niej i pobierania pożytków. Nie ma jednak 
ustawowej definicji zwykłego zarządu, niemożliwe jest 
także ich wyczerpujące skatalogowanie, [...] zmiany 
występujące w obrębie stosunków społeczno-gospo-
darczych wymuszają rozszerzanie zakresu czynności 
zwykłego zarządu” (uchwała SN z 19 kwietnia 2000 r., 
III CZP 18/02, OSNC 2003, nr 2, poz. 18). 

W ustawie z 17 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 162, poz. 
1691) zrezygnowano z podziału czynności zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków na czynności zwy-
kłego zarządu i czynności przekraczające zakres takie-
go zarządu (pojęcia te natomiast utrzymano w prze-
pisach art. 29 i art. 101 § 3 KRO). Jednocześnie zakres 
samodzielności małżonków w dokonywaniu czynności 
zarządu majątkiem wspólnym został znacznie posze-
rzony (art. 36 § 2 i 3 KRO) oraz jednoznacznie określo-
ny przez wyczerpujące (scil., enumeratywne) wskaza-
nie kategorii czynności prawnych, których dokonanie 
przez jednego małżonka wymaga zgody/potwier-
dzenia przez drugiego małżonka (art. 37 § 1-4 KRO). 
Podstawą przedmiotowych zmian normatywnych było 
założenie o zgodnym i lojalnym współdziałaniu mał-
żonków dla dobra rodziny (art. 23 KRO), tworzących 
dobrowolnie życiową wspólnotę osobisto-majątko-
wą, której odpowiednika nie ma w innych stosunkach 
prawnych polegających na współdziałaniu uczestni-
ków tych stosunków (np. w spółce cywilnej czy w sto-
sunku współwłasności ułamkowej). „Poprzednio obo-
wiązująca regulacja zarządu majątkiem wspólnym 
była, jak się wydaje, rezultatem odmiennego spojrze-
nia na stosunki między małżonkami i przyjęcia założe-
nia o zagrożeniu w ustroju wspólności majątkowej in-

teresów małżonków przez ich potencjalną obustronną 
nielojalność oraz realny brak współdziałania dla dobra 
założonej przez nich rodziny” (tak M. Nazar21).

Podział czynności zarządu majątkiem na czynności zwy-
kłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres ta-
kiego zarządu jest w pełni relewantny w obszarze prawa 
restrukturyzacyjnego, jednak tylko w relacji dłużnik – 
nadzorca sądowy lub zarządca; w stosunkach natomiast 
między dłużnikiem a jego małżonkiem obowiązują w dal-
szym ciągu – stosowane wprost – przepisy art. 36-39 
KRO (zob. co do tego art. 39 ust. 1, art. 224 ust. 1, art. 288 
ust. 3 i art. 323 ust. 1 i 4 prawa restrukturyzacyjnego).

Znowelizowany art. 36 § 2 KRO zawiera, jak się na ogół 
przyjmuje, definicję zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków. W tym kontekście warto podkreślić, że w dal-
szym ciągu nie ma ustawowej definicji zarządu jed-
nostkową rzeczą będącą przedmiotem współwłasności 
(art. 45 i art. 195 KC) albo przedmiotem wspólności in-
nego prawa rzeczowego (np. użytkowania wieczystego) 
lub prawa obligacyjnego (np. najmu – art. 680¹ § 1 i 2 KC).

Wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków

Przepisy art. 36-39 KRO regulują zasady sprawowania za-
rządu rzeczami i prawami stanowiącymi przedmiot wspól-
ności łącznej małżonków, podobnie do przepisów art. 199-
202 KC regulujących sprawowanie zarządu rzeczami bę-
dącymi przedmiotem współwłasności w częściach ułam-
kowych. Pojęciem zarządu, wspólnym obu tym grupom 
przepisów, obejmuje się zgodnie w orzecznictwie i doktry-
nie zarówno czynności prawne oraz czynności procesowe 
(w tym dokonywane w postępowaniu administracyjnym 
i sądowo-administracyjnym), jak i działania faktyczne (co do 
tego zob. zwłaszcza uchwałę SN z 25 marca 1994 r., III CZP 
182/93, OSNC 1994, nr 7-8, poz. 146). Z kolei do czynności 
prawnych zarządu zalicza się w szczególności:

1. czynności, których treścią jest zarówno zobowiąza-
nie się do zbycia prawa majątkowego stanowiącego 
składnik majątku wspólnego, jak i przeniesienie ta-
kiego prawa na inną osobę;

2. inne czynności rozporządzające, jak obciążenie rze-
czy wspólnej użytkowaniem, służebnością, zasta-
wem lub hipoteką;

3. czynności, w wyniku których następuje nabycie wła-
sności rzeczy lub innego prawa majątkowego na za-
sadach wspólności ustawowej;

4. użyczenie rzeczy wspólnej, oddanie jej w dzierżawę 
albo najem;

21 Nazar M., [w:] op. cit., s. 343.
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5. zaciąganie zobowiązań związanych z majątkiem 
wspólnym;

6. udzielenie osobie trzeciej upoważnienia do dokonania 
czynności prawnej w sprawach należących do zarzą-
du majątkiem wspólnym;

7. przeniesienie na inną osobę posiadania rzeczy będą-
cej składnikiem majątku wspólnego22.

Czynności procesowe z zakresu zarządu rzeczą 
wspólną mogą polegać na wytaczaniu stosownych 
powództw petytoryjnych i posesoryjnych, zgłoszeniu 
wniosku o rozgraniczenie nieruchomości, dokonywa-
niu czynności w postępowaniach sądowych i admini-
stracyjnych, w których współuprawnieni występują 
po stronie biernej itd. Przesłanki dokonywania przed-
miotowych czynności przez jednego ze współupraw-
nionych (małżonków w przypadku wspólności łącznej) 
albo łącznie przez nich wszystkich określają nie tylko 
przepisy prawa materialnego, lecz także przepisy KPC 
i KPA, co często stwarza szczególne trudności przy 
rozstrzyganiu konkretnych spraw (o tym w dalszej 
części opracowania).

Poza czynnościami prawnymi i procesowymi zarząd 
majątkiem wspólnym obejmuje zawsze różnego ro-
dzaju działania faktyczne dotyczące utrzymania, za-
bezpieczenia i eksploatacji rzeczy wspólnej. Chodzi tu 
przede wszystkim o uzyskanie właściwych efektów 
gospodarczych, zgodnych ze społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem danej rzeczy (np. przez zmianę 
sposobu korzystania z nieruchomości), a także o róż-
ne działania podejmowane w celu zachowania rzeczy 
i praw stanowiących przedmiot współwłasności (np. 
naprawa rzeczy zapobiegająca pogorszeniu się jej sta-
nu albo całkowitemu zniszczeniu, dozwolone działania 
przewidziane w treści art. 343 KC, zapobiegające cza-
sowej utracie rzeczy itp.).

W treści art. 36 § 2 zd. drugie in fine KRO wyodręb-
nia się wśród czynności zarządu majątkiem wspólnym 
tzw. czynności zachowawcze, które – według zgodne-
go stanowiska doktryny – obejmują: czynności prawne 
(np. sprzedaż rzeczy narażonej na zepsucie, zawarcie 
umowy o wykonanie robót zabezpieczających budy-
nek przed uszkodzeniem), czynności procesowe (np. 
powództwa posesoryjne i petytoryjne, wnioski: o wpis 
w księdze wieczystej, o ustanowienie służebności 
gruntowej, o rozgraniczenie nieruchomości), różno-
rodne działania faktyczne, obejmujące naprawę i kon-
serwację rzeczy, stosowanie środków przewidzianych 
w przepisach art. 343 § 1 i 2 KC itd. 

22 Rzonca S.K., „Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym”, Warszawa 1982.

WYKONYWANIE UPRAWNIENIA DO POSIADANIA  
I DO KORZYSTANIA Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO 
MAŁŻONKÓW W TOKU POSTĘPOWANIA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO

Zgodnie z kategorycznym brzmieniem art. 73 PrRestr 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym otwartym w sto-
sunku do jednego z małżonków pozostających w ustro-
ju wspólności majątkowej stosuje się w pełni m.in. 
przepis art. 34¹ KRO (według Uzasadnienia do projek-
tu ustawy przepisy art. 34¹ i art. 36-39 KRO miały być 
stosowane „odpowiednio”), który in extenso stanowi: 
„Każdy z małżonków jest uprawniony do współposia-
dania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego 
oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się 
pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy 
przez drugiego małżonka”. W związku z treścią przepi-
sów art. 2 i art. 189 ust. 1 i 2 PrRestr, należałoby – lege 
non distinguente – uznać, że przytoczona reguła obo-
wiązuje w każdym z postępowań restrukturyzacyjnych, 
a więc także w postępowaniu sanacyjnym. Tak jednak 
nie jest, o czym przesądza jednoznacznie treść przepi-
sów art. 52 ust. 1 i art. 291 ust. 1 PrRestr (szerzej o tym 
w dalszej części opracowania).

Stosownie do treści przepisów art. 210-224 PrRestr 
postępowanie o zatwierdzenie układu toczy się poza 
sądem restrukturyzacyjnym aż do zgłoszenia przez 
dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu, przyjętego 
wcześniej przez dłużnika i jego wierzycieli (co do tego 
zob. w szczególności art. 7 ust. 2 i art. 219-222 PrRestr). 
W tym czasie, a następnie do dnia powzięcia przez sąd 
postanowienia o zatwierdzeniu układu, status prawny 
dłużnika określają przepisy art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 37 
ust. 1 PrRestr, które nie nakładają na dłużnika żadnych 
ograniczeń w wykonywaniu przez niego uprawnień wy-
nikających z prawa własności rzeczy, tj. posiadania, ko-
rzystania i rozporządzania daną rzeczą (art. 140 KC). 
Ograniczenie uprawnień dłużnika pojawia się dopiero po 
wydaniu przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu ukła-
du, przy czym dotyczy ono tylko dokonywania czynności 
zarządu majątkiem dłużnika (art. 224 ust. 1 zd. drugie 
w związku z art. 39 ust. 1 PrRestr). Przedmiotowe ogra-
niczenie zatem nie odnosi się do posiadania i korzystania 
przez dłużnika z rzeczy i praw stanowiących jego mają-
tek; in casu oznacza to zaś, że dłużnik i jego małżonek nie 
zostają pozbawieni ani posiadania wspólnego majątku 
(ius possidendi), ani też możliwości samodzielnego korzy-
stania z niego (ius utendi et fruendi).

Dla uzyskania całości obrazu godzi się tu jeszcze wy-
jaśnić, że przepisy regulujące postępowanie o zatwier-
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dzenie układu nie przewidują powstania masy ukła-
dowej oraz nie dopuszczają możliwości pozbawienia 
dłużnika tzw. zarządu własnego i w konsekwencji 
– możliwości ustanowienia zarządcy (w kwestiach 
tych zob. art. 51 ust. 3, art. 67 ust. 1, art. 239 ust. 1, 
art. 240 i 273 PrRestr), który byłby uprawniony do ob-
jęcia we władanie majątku dłużnika (co do tego zob. 
art. 291 ust. 1 PrRestr).

W przyspieszonym postępowaniu układowym i w po-
stępowaniu układowym funkcjonuje – w zwykłym toku 
zdarzeń – nadzorca sądowy (art. 23 i art. 38 PrRestr), 
którego kompetencje, określone przede wszystkim 
w treści art. 39 i 40 PrRestr, nie obejmują posiadania 
majątku dłużnika i korzystania bezpośrednio z tego 
majątku. Charakterystyczne w tej materii są zwłaszcza 
przepisy art. 37 ust. 1, art. 238 i 273 PrRestr, stwierdza-
ją one bowiem wyraźnie, że nadzorca sądowy: nie obej-
muje we władanie majątku i przedsiębiorstwa dłużnika, 
lecz tylko uzyskuje „dostęp” do dokumentów i ksiąg ra-
chunkowych dotyczących tego majątku i przedsiębior-
stwa; może sprawdzać, czy mienie dłużnika […] „jest 
dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub 
utratą” (zakłada się tu zatem, że owo mienie znajduje 
się we władaniu dłużnika).

Jeśli dłużnik pozostaje ze swym małżonkiem w ustroju 
wspólności majątkowej, wykonywanie przez niego po-
siadania rzeczy wchodzących w skład wspólnego mająt-
ku oraz korzystanie z tych rzeczy odbywa się oczywiście 
na zasadach przyjętych w przepisie art. 34¹ KRO (art. 73 
PrRestr), a omówionych we wcześniejszej części opra-
cowania. Należy tu jednak poczynić uzupełniającą uwa-
gę: korzyści płynące z korzystania z majątku, o którym 
mowa, wchodzą również do masy układowej i podle-
gają nadzorowi spełnianemu przez nadzorcę sądowego 
w granicach określonych w treści art. 39 ust. 1 PrRestr.

Stosownie do brzmienia przepisów art. 51 ust. 1 
i art. 52 ust. 1 PrRestr w postanowieniu o otwarciu po-
stępowania sanacyjnego sąd powołuje zarządcę, który 
„niezwłocznie obejmuje zarząd masą sanacyjną i zarzą-
dza nią…”. Skorelowany jest z tym przepis art. 291 ust. 1 
PrRestr, który – co do zasady – zobowiązuje dłużnika 
do „wydania zarządcy całego swojego majątku oraz wy-
dania dokumentów dotyczących jego działalności, ma-
jątku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunko-
wych […]”. Pierwowzorem przedmiotowego rozwiąza-
nia w podstawowej jego części (obejmującej obowiązek 
niezwłocznego objęcia majątku dłużnika i zarządzania 
tym majątkiem) jest przepis art. 173 PrUp, który sta-
nowi: „Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłe-

go, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne 
oraz przystępuje do jego likwidacji”.

W doktrynie na gruncie przywołanego przepisu wyja-
śniono, że: „objęcie majątku upadłego przez syndyka 
następuje z mocy samego prawa, a więc bez potrzeby 
dokonywania w tym celu jakichkolwiek czynności, czy to 
przez upadłego, czy przez sędziego-komisarza lub sąd. 
Prawną podstawę do objęcia majątku upadłego przez 
syndyka stanowi wyłącznie postanowienie o ogłoszeniu 
upadłości i wyznaczeniu syndyka, bez potrzeby zaopa-
trywania tego postanowienia klauzulą wykonalności – 
art. 174 ust. 1 PrUp” (tak S. Gurgul23); „objęcie majątku 
upadłego przez syndyka polega na stworzeniu takiej sy-
tuacji faktycznej i prawnej, w której syndyk ma zapew-
nione całkowite władztwo nad majątkiem upadłego, 
z wyłączeniem osób trzecich. Stworzenie takiej sytuacji 
powinno nastąpić w drodze dobrowolnego przekazania 
majątku przez upadłego (art. 57) […]. Jeżeli nie nastąpi-
ło dobrowolne wydanie syndykowi majątku upadłego, 
wprowadzenia syndyka w posiadanie tego majątku do-
konuje komornik sądowy stosownie do art. 174 PrUp” 
(tak F. Zedler24). W świetle przytoczonych wyjaśnień, 
a zwłaszcza kategorycznego nakazu, że „dłużnik […] 
wskazuje i wydaje zarządcy cały swój majątek” (art. 191 
ust. 1 zd. pierwsze PrRestr), nie ma wartości poznawczej 
twierdzenie, że „użyte w art. 52 ust. 1 PrRestr pojęcie 
«niezwłoczne objęcie zarządu masą sanacyjną» oznacza 
w istocie rzeczy dwie czynności. Po pierwsze, w pojęciu 
tym mieści się niezwłoczne objęcie mienia wchodzące-
go w skład masy sanacyjnej jako przedmiotu zarządu; 
po drugie, pojęcie to zakreśla obowiązek niezwłocznego 
podjęcia w stosunku do objętego mienia czynności za-
rządczych” (tak A. Hrycaj25).

Powołanie/ustanowienie zarządcy możliwe jest tak-
że w toku przyspieszonego postępowania układowego 
oraz postępowania układowego w okolicznościach okre-
ślonych w przepisach art. 239 ust. 1 pkt 1-3 i art. 273 
PrRestr. Łączy się z tym „uchylenie zarządu własnego 
dłużnika”, a w konsekwencji – powstanie po jego stro-
nie obowiązku niezwłocznego wydania zarządcy „całe-
go majątku” (art. 52 ust. 1, art. 67 ust. 1, art. 239 ust. 2 
i art. 291 ust. 1 PrRestr).

W tym kontekście celowe staje się następujące wyjaśnie-
nie. Po pierwsze, wyrażenie „dłużnik […] wydaje zarządcy 

23 Gurgul S., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, Warszawa 2013, 
s. 427.

24 Zedler F., [w:] „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, Warszawa 
2011, s. 422-423.

25 Hrycaj A., [w:] „System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe”, Warszawa 2016, s. 204.
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cały swój majątek” (art. 291 ust. 1 PrRestr) nie może być 
rozumiane dosłownie, ponieważ dłużnikowi zawsze na-
leży pozostawić środki zapewniające mu tzw. minimum 
egzystencji (beneficium competentiae); na podstawie ro-
zumowania per analogiam iuris należy tu stosować art. 63 
ust. 1 pkt 1-3 PrUp oraz inne przepisy szczególne (ob-
szernie o tym S. Gurgul26). Po drugie, wydanie zarządcy 
„całego majątku” dłużnika (w tym majątku wspólnego 
małżonków – art. 73 zd. pierwsze PrRestr) eliminuje 
możliwość posiadania tego majątku oraz korzystania 
z niego przez dłużnika i jego małżonka; w konsekwen-
cji, w tym stadium postępowania restrukturyzacyjnego 
przepis art. 34¹ KRO nie znajduje już zastosowania (res 
ipsa loquitur), co oczywiście ogranicza zakres działania 
art. 73 zd. drugie PrRestr.

WYKONYWANIE ZARZĄDU MAJĄTKIEM WSPÓLNYM 
MAŁŻONKÓW W TOKU POSTĘPOWANIA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO (PRZYKŁADY)

Przynależność rzeczy (prawa) do kilku osób wymaga ure-
gulowania stosunków łączących samych współupraw-
nionych, a także stosunków zewnętrznych zachodzących 
między współuprawnionymi a osobami trzecimi. Sytu-
acja staje się znacznie bardziej złożona jurydycznie, gdy 
do współuprawnionych należy nie jedna rzecz (prawo), 
jak w przypadku z art. 195 KC, lecz pewna masa majątko-
wa objęta wspólnością łączną, jak w ustroju małżeńskiej 
wspólności majątkowej.

Otwarcie określonego rodzaju postępowania restruk-
turyzacyjnego (art. 2 PrRestr) wpływa w różny sposób 
na możliwość i sposób dokonywania czynności zarządu 
majątkiem wspólnym przez dłużnika i jego małżonka. 
Uwzględniając nadto niezwykłe bogactwo czynności ob-
jętych pojęciem zarządu majątkiem wspólnym małżon-
ków, wyłania się tu skomplikowany obraz jurydyczny, 
który wymagałby monograficznego opracowania. W ra-
mach publikowanego artykułu zostaną przeto przed-
stawione tylko niektóre czynności zarządu, występujące 
najczęściej w praktyce i zarazem wywołujące różne oce-
ny prawne (zakładam przy tym, że danej czynności za-
mierza dokonać małżonek dłużnika).

Zbycie i nabycie nieruchomości

Wstępnie należy wyjaśnić, czy odpłatne nabycie rzeczy 
(tu: nieruchomości) jest czynnością zarządu majątkiem 
wspólnym w znaczeniu przyjętym w przepisie art. 36 § 2 
zd. drugie KRO. W doktrynie kwestia ta jest sporna, co 
ilustrują następujące wypowiedzi:

26 Gurgul S., op. cit. s. 128-130.

a) „Czynność prowadząca do nabycia jakiegoś przed-
miotu majątkowego do majątku wspólnego z wy-
jątkiem umowy zamiany istniejącego, indywidualnie 
oznaczonego, składnika majątku wspólnego, nie jest 
przejawem zarządu majątkiem wspólnym (art. 603 
i 604 KC). W szczególności, dopiero umowa sprzeda-
ży prowadzi do nabycia na rzecz majątku wspólnego 
określonego przedmiotu majątkowego. Zobowią-
zanie zaś kupującego do zapłaty ceny nie wskazu-
je samo przez się na składniki majątku wspólnego, 
jako przedmiot wzajemnego świadczenia kupujące-
go. Sama treść umowy sprzedaży zawieranej przez 
jednego z małżonków w charakterze kupującego nie 
pozostaje w związku funkcjonalnym z majątkiem 
wspólnym. Strony bowiem, określając w umowie 
sprzedaży jej zobowiązujące skutki cywilnoprawne, 
nie wskazują na związek długu pieniężnego z okre-
śloną masą majątkową i nie odnoszą się do reżimu 
odpowiedzialności wyznaczonego ustawą […]. Do-
piero więc czynność polegająca na zapłacie ceny 
środkami pieniężnymi będącymi składnikami mająt-
ku wspólnego «dotyczy» tego majątku, jest zatem 
czynnością zarządu majątkiem wspólnym”27;

b) „Nie można się zgodzić z poglądem, jakoby w obo-
wiązującym stanie prawnym nie było podstaw do 
zaliczania do czynności prawnych zarządu mająt-
kiem wspólnym nabycia własności rzeczy lub innego 
prawa majątkowego do tego majątku, z wyjątkiem 
nabycia w wyniku zawarcia umowy zamiany. Po-
gląd ten, wywodzony z literalnej wykładni art. 36 § 2 
zd. drugie KRO, jest nietrafny, zdaje się bowiem nie 
traktować środków finansowych przeznaczonych 
na nabycie określonego prawa majątkowego jako 
przedmiotów należących do majątku wspólnego, 
co pozostaje w oczywistej sprzeczności zarówno 
z art. 31 § 2, który wymienia podstawowe skład-
niki majątku wspólnego, jak i z art. 37 § 1 pkt 1-3, 
który wymaga zgody drugiego małżonka na naby-
cie wymienionych tam praw majątkowych, a więc – 
według dawnej terminologii – zgody na dokonanie 
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 
majątkiem wspólnym. Artykuł 37 znajduje się zaś 
wśród przepisów art. 36-40 KRO, dotyczących za-
rządu majątkiem wspólnym małżonków”28. 

Osobiście uznaję za trafne drugie stanowisko, przema-
wiają bowiem za nim argumenty z zakresu wykładni 
systemowej (lokalizacja postanowień art. 37 § 1 pkt 1-3, 
mówiących o odpłatnym nabyciu danej rzeczy, wśród 
przepisów art. 36-40 KRO dotyczących zarządu mająt-

27 Nazar M., [w:] op. cit. s. 348-349.
28 Pietrzykowski J., [w:] op. cit., s. 407.
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kiem wspólnym) oraz wykładni funkcjonalnej, zwanej 
też celowościową lub teleologiczną (chodzi tu o ochronę 
przed działaniami niesłużącymi dobru rodziny, przewi-
dzianą w treści art. 36¹ i art. 40 KRO).

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, aż do wyda-
nia przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
małżonkowie sami decydują o zbyciu lub nabyciu nie-
ruchomości za środki pochodzące z majątku wspólne-
go (art. 36 ust. 1 PrRestr w związku z art. 37 § 1 pkt 1 
KRO). Po dniu wydania przedmiotowego postanowie-
nia czynności, o których mowa, wymagają zgody nad-
zorcy układu (art. 39 ust. 1 i art. 224 ust. 1 zd. drugie 
PrRestr), czynności te bowiem – według zgodnego 
stanowiska doktryny – są niewątpliwie czynnościami 
przekraczającymi zakres zwykłego zarządu (spośród 
wielu zob. co do tego G. Jędrejek29). W tym kontekście 
warto też zauważyć, że zarówno zgoda małżonka bę-
dącego dłużnikiem, jak i zgoda nadzorcy układu może 
być udzielona także po dokonaniu danej czynności, 
jednak w różnym zasadniczo terminie; sankcją braku 
zgody w obu sytuacjach jest nieważność czynności 
prawnej dokonanej przez małżonka dłużnika.

Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 240 i 273 PrRestr 
z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania ukła-
dowego lub postępowania układowego powstaje masa 
układowa, która obejmuje „mienie służące prowadzeniu 
przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika”. Je-
śli dłużnik pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności 
ustawowej, do masy układowej wchodzi także majątek 
wspólny małżonków, który w dalszym ciągu pozostaje 
przedmiotem zarządu obydwojga małżonków, z ogra-
niczeniem jednak do czynności zwykłego zarządu. Do 
dokonania czynności przekraczających zakres tego za-
rządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego (lub 
zezwolenie rady wierzycieli w przypadkach przewi-
dzianych w ustawie, np. art. 129 ust. 2), pod rygorem 
nieważności wchodzącej w grę czynności (art. 39 ust. 1 
i art. 73 PrRestr).

W analizowanym przypadku zbycie albo nabycie nie-
ruchomości za środki pochodzące z majątku wspólne-
go wymaga zgodnych oświadczeń woli trzech osób: 
małżonka dłużnika, dłużnika i nadzorcy sądowego 
(z zastrzeżeniem art. 129 ust. 2 PrRestr). Oczywiście, 
wszystkie te oświadczenia wymagają do swej ważno-
ści formy aktu notarialnego, mogą być jednak złożone 
w różnym terminie (co do tego por. art. 63 § 1 i 2 KC 
oraz art. 69 ust. 1 PrRestr).

29 Jędrejek G., „Zarząd majątkiem wspólnym małżonków”, Warszawa 2012, s. 39 
i 92.

Zbycie (sprzedaż) w toku postępowania sanacyjnego 
nieruchomości stanowiącej składnik majątku wspólne-
go dłużnika i jego małżonka stwarza problemy inter-
pretacyjne, które w doktrynie wykładni określa się mia-
nem crux interpretum. Pewne jest, że zamiar sprzedaży, 
o której mowa, powinien być ujawniony w treści planu 
restrukturyzacyjnego sporządzanego przez zarządcę 
(art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 313 ust. 1 PrRestr) oraz że 
sprzedaż ta wymaga uprzedniej zgody sędziego-komi-
sarza, który zarazem „określa warunki zbycia” nieru-
chomości (art. 323 ust. 1 zd. pierwsze PrRestr). Chodzi 
jednak o to, że w przedmiotowej sytuacji stosuje się 
wprost przepis art. 73 PrRestr, a na jego podstawie – 
przepisy art. 36-39 KRO dotyczące zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków. Uwzględniając tę „misterną” 
konstrukcję legislacyjną, trzeba przyjąć, że sprzedaż 
nieruchomości dokonywana przez zarządcę może objąć 
także nieruchomość stanowiącą składnik wspólnego 
majątku dłużnika i jego małżonka (art. 73 zd. pierwsze 
i art. 294 PrRestr). Z tym większą jednak mocą narzuca 
się tu pytanie, jaką rolę w procesie sprzedaży wspólnej 
nieruchomości odgrywa małżonek dłużnika: czy zacho-
wuje on uprawnienie zawarowane przepisem art. 37 § 1 
pkt 1 KRO, czy też traci to uprawnienie razem z utratą 
zarządu własnego przez małżonka dłużnika (argument 
z art. 52 ust. 1 i art. 67 ust. 1 zd. pierwsze)?

Moim zdaniem, trafne jest drugie rozwiązanie, sprzyja 
ono bowiem realizacji tego celu postępowania sanacyj-
nego, który określono jako „przeprowadzenie działań sa-
nacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzy-
cieli” (art. 3 ust. 1 in fine PrRestr). Przyjęcie przeciwnego 
stanowiska umożliwiałoby małżonkowi dłużnika działa-
nie in fraudem creditorum, przez odwlekanie, a nawet uni-
cestwienie zamiaru sprzedaży nieruchomości, który – co 
warto podkreślić – często jest uzgodniony z samym dłuż-
nikiem (art. 313 ust. 1 PrRestr). Wreszcie, dziwna byłaby 
sytuacja, w której sam dłużnik pozbawiony jest całkowi-
cie prawa wykonywania zarządu majątkiem wspólnym, 
małżonek dłużnika zaś zachowuje w pełni uprawnienia 
wynikające z przepisów art. 36 § 2, art. 36¹ § 1 i art. 37 
§ 1 KRO. Argumenty te skłaniają a fortiori do wniosku, że 
w postępowaniu sanacyjnym przepisy art. 36-39 KRO 
powinny być stosowane nie wprost, lecz „odpowiednio”, 
jak to przewidywano w treści Uzasadnienia do projektu 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (s. 26).

Wydzierżawienie nieruchomości

Według dominującego w doktrynie poglądu, jeśli mał-
żonek dokona czynności prawnej dotyczącej przedmiotu 
majątkowego, który służy mu do wykonywania zawodu 
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lub prowadzenia działalności zarobkowej i który zarazem 
jest wymieniony w art. 37 § 1 pkt 1-3 KRO, do ważno-
ści tej czynności potrzebna jest zgoda współmałżonka 
(co do tego zob. M. Nazar30 i przytoczona tam literatu-
ra). Pogląd ten zasługuje na aprobatę, przemawiają bo-
wiem za nim zarówno argumenty natury systemowej 
(kolejność wchodzących tu w grę przepisów art. 36 § 3 
i art. 37 § 1 pkt 1-3 KRO), jak i natury funkcjonalnej (war-
tość i gospodarcze znaczenie przedmiotów majątkowych 
wymienionych w art. 37 § 1 pkt 1-3 KRO). W rezultacie 
należy przyjąć, że wydzierżawienie w toku postępowania 
restrukturyzacyjnego nieruchomości stanowiącej skład-
nik wspólnego majątku dłużnika i jego małżonka wyma-
ga dokonania następujących czynności:

a) w postępowaniu o zatwierdzenie układu do dnia za-
twierdzenia układu – złożenia zgodnych oświadczeń 
woli – jednocześnie lub w wyznaczonym terminie – 
przez dłużnika i jego małżonka (art. 36 ust. 1 PrRestr 
oraz art. 37 § 1 pkt 1 i § 3 KRO),

b) w postępowaniu o zatwierdzenie układu po wyda-
niu przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu ukła-
du, w przyspieszonym postępowaniu układowym 
i postępowaniu układowym – złożenia zgodnych 
oświadczeń woli przez dłużnika i jego małżonka oraz 
wyrażenia stosownej zgody przez nadzorcę ukła-
du lub nadzorcę sądowego (art. 39 ust. 1 w związku 
z art. 224 ust. 1 zd. pierwsze i drugie PrRestr),

c) w przyspieszonym postępowaniu układowym i po-
stępowaniu układowym z udziałem zarządcy oraz 
w postępowaniu sanacyjnym – złożenia oświad-
czenia woli wyłącznie przez zarządcę (dotyczy to 
również sytuacji, w której dłużnikowi zezwolono 
na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią 
przedsiębiorstwa obejmującego wydzierżawianą 
nieruchomość – art. 288 ust. 3 PrRestr), nie sto-
suje się tu bowiem – z oczywistych względów – 
przepisów art. 129 ust. 1 pkt 5 i art. 323 ust. 1 
PrRestr dotyczących kompetencji rady wierzycieli 
i sędziego-komisarza.

Końcowo godzi się tu wyjaśnić, że w przypadku zawar-
cia umowy dzierżawy wspólnej nieruchomości przez 
jednego z małżonków stroną przedmiotowej umowy 
jest tylko ten małżonek (małżonek, który wyraził zgo-
dę na zawarcie umowy, ma status osoby trzeciej), wie-
rzytelność natomiast z tytułu czynszu należnego od 
dzierżawcy staje się składnikiem majątku wspólnego, 
a w konsekwencji – w zależności od rodzaju postępo-
wania restrukturyzacyjnego – składnikiem masy ukła-
dowej albo masy sanacyjnej.

30 Nazar M., [w:] op. cit., s. 354.

Udzielenie poręczenia przez małżonka dłużnika

Poręczenie, jako umowa nazwana (art. 876 § 1 KC), sta-
nowi jeden z instrumentów osobistych zabezpieczeń 
wierzytelności, do których zalicza się także instytucje 
gwarancji (w tym bankowej i ubezpieczeniowej), bloka-
dy środków na rachunku bankowym, akredytywy, prze-
lewu na zabezpieczenie oraz awalu wekslowego lub 
czekowego (co do tego zob. A. Szpunar31). Przedmiotem 
poręczenia jest obowiązek spełnienia świadczenia przez 
poręczyciela w sytuacji, kiedy dłużnik z zobowiązania 
głównego nie spełnia swojego świadczenia. Poręczenie 
może odnosić się w zasadzie do każdego zobowiąza-
nia; nie jest istotne ani źródło zobowiązania głównego, 
ani charakter świadczenia w zobowiązaniu głównym. 
W praktyce najczęściej jest to dług obejmujący świad-
czenie pieniężne. Przedmiotem poręczenia może być 
również dług przyszły (art. 878 § 1 KC).

W stanie prawnym do czasu wejścia w życie ustawy 
z 17 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1691) przyjmo-
wano na ogół, że umowa poręczenia zawarta przez jedne-
go z małżonków w czasie trwania małżeństwa i ustawo-
wej wspólności majątkowej wymaga dla swej ważności 
zgody drugiego małżonka (w uchwale z 25 marca 1994 r., 
III CZP 182/93, OSNC 1994, nr 7-8, poz. 146, Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że „zgoda drugiego małżonka jest wy-
magana wówczas, gdy umowa poręczenia stanowi czyn-
ność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem 
wspólnym”). Obecnie zgoda współmałżonka dla ważności 
umowy poręczenia zawartej przez jednego z małżonków 
nie jest już wymagana (argument a contrario z art. 37 § 1 
KRO w nowym brzmieniu). Poręczenie dokonane bez zgo-
dy drugiego małżonka, jako ważne, rodzi odpowiedzial-
ność poręczyciela jego majątkiem osobistym, a ponadto 
wierzyciel może zaspokoić się z wynagrodzenia za pracę 
lub z dochodów uzyskanych przez poręczyciela z innej 
działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych 
z praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własno-
ści przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 41 § 2 
w związku z art. 33 pkt 9 KRO). Na tej podstawie w dok-
trynie twierdzi się zgodnie, że „nie jest czynnością zarządu 
majątkiem wspólnym umowa poręczenia zawarta przez 
małżonka w charakterze poręczyciela, bez względu na 
zakres poręczenia, zobowiązanie bowiem małżonka nie 
dotyczy określonego składnika (lub oznaczonych skład-
ników) majątku wspólnego” (co do tego zob. M. Nazar32 
i przytoczona tam literatura). Z zawarciem takiej umowy 
wiąże się jedynie problem zakresu odpowiedzialności 
małżonka za długi (art. 41 § 1 i 2 KRO).

31 Szpunar A., Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, „Kwartalnik Prawa Prywat-
nego”, 1992, zeszyt 1-4, s. 161-177.

32 Nazar M., [w:] op. cit., s. 348.



24 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Uznanie, że udzielenie poręczenia przez jednego z mał-
żonków nie jest czynnością zarządu majątkiem wspól-
nym, prowadzi z konieczności logicznej do wniosku, że 
małżonek, w stosunku do którego otwarto dane postę-
powanie restrukturyzacyjne (art. 2 PrRestr), nie może 
skorzystać z instrumentu ochrony przewidzianego 
w przepisie art. 36¹ § 1 KRO. Co się zaś tyczy zagadnienia, 
w jakim stopniu skuteczność tego poręczenia zależy od 
rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, za uzasad-
nione uznaję następujące wnioski:

a) w postępowaniu o zatwierdzenie układu poręcznie, 
o którym mowa, jest w pełni skuteczne, jeśli zostało 
udzielone przed dniem wydania przez sąd postano-
wienia o zatwierdzeniu układu (analogia do art. 36 ust 
1 i art. 224 ust. 1 PrRestr);

b) udzielenie poręczenia przez małżonka dłużnika po 
dniu wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
po otwarciu przyspieszonego postępowania układo-
wego lub postępowania układowego jest skuteczne, 
jeśli może być uznane za czynność zwykłego zarządu 
w rozumieniu art. 39 ust.1 PrRestr;

c) udzielenie poręczenia w toku postępowań restruktu-
ryzacyjnych z udziałem zarządcy należy uznać za nie-
ważne w części dotyczącej odpowiedzialności mająt-
kiem wspólnym dłużnika i jego małżonka (analogia do 
art. 67 ust. 2 PrRestr).

W tym kontekście warto przypomnieć, że pojęcia czyn-
ności zwykłego zarządu majątkiem i czynności przekra-
czających zakres tego zarządu zostały usunięte (choć 
niecałkowicie) z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńcze-
go, w dalszym ciągu natomiast są relewantne w stosun-
kach między współwłaścicielami jednostkowej rzeczy 
(art. 199-201 KC), a obecnie także w relacjach zacho-
dzących między dłużnikiem a organami postępowania 
restrukturyzacyjnego (zob. w szczególności art. 36 ust. 1, 
art. 39 ust. 1 i art. 288 ust. 3 PrRestr).

Stosowanie tu wnioskowania przez analogię (legis) uza-
sadnia starodawna reguła ubi eadem legis ratio, ibi eadem 
legis dispositio; na tej zasadzie czynności prawne doko-
nywane przez małżonka dłużnika nie mogą być oceniane 
bardziej liberalnie niż czynności samego dłużnika. 

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki; zabezpieczenie 
wierzytelności z tego tytułu hipoteką albo przez 
przewłaszczenie nieruchomości

Prawo restrukturyzacyjne dopuszcza zaciąganie przez 
dłużnika albo zarządcę kredytów i pożyczek, „jeżeli jest 
to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego za-

spokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego 
i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub zawarcia 
i wykonania układu” (art. 129 ust. 3 in medio; pośrednio 
wynika to także z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 in principio Pr-
Restr). Należy tu jednak uwzględnić, że – zgodnie z prze-
pisami art. 8 ust. 2 i art. 284 ust. 1 pkt 4 PrRestr – dłużnik 
już we wniosku o otwarcie postępowania układowego lub 
sanacyjnego zobowiązany jest uprawdopodobnić swoją 
„zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępo-
wania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu” pod 
rygorem odmowy otwarcia tego postępowania. Można 
zatem przypuszczać, że w praktyce postępowań restruk-
turyzacyjnych możliwość zaciągania kredytów i pożyczek 
przez dłużnika albo zarządcę będzie rzadko realizowana.

Pierwowzorem rozwiązania przyjętego w art. 129 
ust. 3 PrRestr jest to stosowane nieprzerwanie w dzie-
dzinie prawa upadłościowego (por. przepisy art. 131 
§ 1 pkt 6 PrUp i art. 206 ust. 1 pkt 4 PrUp w pierwot-
nym i obecnym brzmieniu). Uzasadnia to przywołanie 
następujących wyjaśnień [...]:

1. „Ustawa dozwala wyraźnie syndykowi na zaciąganie 
pożyczek, a tylko dla zapobieżenia temu, by pożyczki 
nie przekroczyły miary koniecznej dla osiągnięcia ce-
lów postępowania upadłościowego, wymaga za każ-
dym razem zgody rady wierzycieli na ich zaciągnięcie, 
przy czym z natury rzeczy wynika, że nie wystarczy 
ogólnikowe zezwolenie na zaciągnięcie pożyczki, lecz 
rada musi wyrazić zgodę na pożyczkę w oznaczonej 
przez nią wysokości”33; 

2. „Prawo upadłościowe powinno ułatwiać i dostarczać 
zachęt dla finansowania dłużnika po ogłoszeniu jego 
upadłości, jeżeli reprezentant upadłościowy (np. syn-
dyk, zarządca) uzna to za niezbędne do kontynuacji 
lub zachowania przedsiębiorstwa upadłego albo do 
zachowania lub zwiększenia wartości majątku. Pra-
wo może wymagać, aby sąd lub wierzyciele wyrażali 
zgodę na finansowanie dłużnika po ogłoszeniu jego 
– szeroko rozumianej – upadłości”34.

W zwykłym toku zdarzeń (scilicet, w obrocie powszech-
nym) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez jednego 
z małżonków nie wymaga do swej ważności zgody dru-
giego małżonka (art. 37 § 1 i 2 KRO w brzmieniu obo-
wiązującym od 20 stycznia 2005 r.); brak zgody odnosi 
taki tylko skutek, że wierzyciel ma znacznie ograniczone 
możliwości zaspokojenia się ze wspólnego majątku mał-
żonków (art. 41 § 1 i 2 KRO). Zgoda drugiego małżonka 

33 Korzonek J., „Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowem. 
Komentarz”, Kraków 1935, s. 444-445.

34 „UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, cz. 2, Core Provisions for an 
Effective and Efficient Insolvency Law”, Nowy Jork, 2005, s. 118.
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jest natomiast konieczna, jeśli małżonek zawierający 
umowę kredytu lub pożyczki zamierzałby – dla zabez-
pieczenia zaspokojenia wynikającej stąd wierzytelności 
– dokonać przewłaszczenia przedmiotów majątkowych 
wskazanych w treści art. 37 § 1 pkt 1 i 2 KRO albo usta-
nowić hipotekę na tych przedmiotach. 

Dla usunięcia ewentualnych wątpliwości należy tu z mocą 
podkreślić, że zakaz dokonywania rzeczowych zabezpie-
czeń wierzytelności w toku przyspieszonego postępo-
wania układowego, postępowania układowego i postę-
powania sanacyjnego, statuowany przepisami art. 246 
ust. 1, art. 273 i art. 295 PrRestr, dotyczy wierzytelności 
powstałych przed dniem otwarcia przedmiotowych po-
stępowań. Wierzytelności, które powstały po tym dniu, 
nie są objęte układem (art. 150 ust. 1 pkt 1 PrRestr a con-
trario) i jako takie mogą być przedmiotem zabezpieczenia, 
z zachowaniem – oczywiście – wymagań określonych 
w treści art. 129 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 PrRestr. Go-
dzi się tu jeszcze zauważyć, że w przepisie art. 246 ust. 1 
PrRestr zakazuje się tylko ustanawiania praw zastawni-
czych jako instrumentów zabezpieczenia wierzytelności, 
pomija się natomiast instrumenty powierniczego zabez-
pieczenia wierzytelności (moim zdaniem, a fortiori należy 
uznać, że zakaz, o którym mowa, obejmuje także formy 
powierniczego zabezpieczenia wierzytelności). 

Przedstawione wyjaśnienia pozwalają w rezultacie przy-
jąć następujące, szczegółowe rozwiązania: 

a) w okresie między ustaleniem przez dłużnika dnia 
układowego a dniem wydania przez sąd postanowie-
nia o zatwierdzeniu układu (art. 211 ust. 1 i art. 224 
ust. 1 PrRestr) małżonek dłużnika może samodzielnie 
zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, bez względu na wy-
sokość kwoty kredytu lub pożyczki (art. 36 § 2 KRO 
w związku z art. 36 ust. 1 PrRestr); zgody dłużnika 
wymagałoby tylko zabezpieczenie odnośnej wierzy-
telności przez powiernicze przewłaszczenie przed-
miotów majątkowych wskazanych w art. 37 § 1 pkt 1 
i 2 KRO albo przez ustanowienie hipoteki na tych 
przedmiotach;

b) po zatwierdzeniu przez sąd układu oraz w przyspie-
szonym postępowaniu układowym i postępowaniu 
układowym małżonek dłużnika może zaciągnąć kredyt 
lub pożyczkę bez zgody drugiego małżonka, jednak tyl-
ko za zezwoleniem rady wierzycieli (sędziego-komisa-
rza w sytuacjach określonych w art. 139 ust. 1 i 2 Pr-
Restr). Nie ma przy tym znaczenia ani wysokość kwoty 
kredytu lub pożyczki (wynika to z porównania treści 
art. 39 ust. 1 zd. drugie i art. 129 ust. 1 pkt 4 PrRestr), 
ani to, czy wierzytelność z tytułu kredytu lub pożyczki 

została zabezpieczona w jeden ze sposobów wska-
zanych w przepisie art. 129 ust. 1 pkt 1 i 2 PrRestr. 
Zgoda samego dłużnika jest potrzebna wówczas, gdy 
zabezpieczenie wierzytelności, o której mowa, na-
stąpiło na przedmiotach majątkowych wskazanych 
w treści art. 37 § 1 pkt 1 i 2 KRO, przez powiernicze 
przewłaszczenie tych przedmiotów albo przez ustano-
wienie na nich hipoteki;

c) w postępowaniach restrukturyzacyjnych z udziałem 
zarządcy (art. 51 ust. 1, art. 67 ust. 1 zd. pierwsze 
w związku z art. 239 ust. 1 i art. 273 PrRestr) ża-
den z małżonków nie może dokonywać czynności 
obejmujących zaciąganie kredytów i pożyczek oraz 
– ewentualnie – zabezpieczanie odnośnych wierzy-
telności; czynności tych może dokonywać wyłącznie 
zarządca za zezwoleniem rady wierzycieli lub sędzie-
go-komisarza (art. 67 ust. 2, art. 129 ust. 1 pkt 1, 2 
i 4 w związku z art. 139 ust. 1 i 2 PrRestr). Moim zda-
niem, dotyczy to również sytuacji określonej w prze-
pisie art. 288 ust. 3 zd. pierwsze PrRestr; 

d)  zdezaktualizowało się stanowisko, wyrażone w po-
stanowieniu SN z 21 grudnia 1998 r., III CKN 982/98 
(OSNC 1999, nr 5, poz. 103), że „zaciąganie w toku 
postępowania układowego pożyczek w znacznej wy-
sokości w celu rozszerzenia prowadzonej działalności 
gospodarczej (nowe przedsięwzięcia inwestycyjne) 
w sytuacji, gdy zobowiązania dłużnika kilkakrotnie 
przewyższają jego majątek, jest czynnością prze-
kraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu 
art. 28 § 1 PrUkł” (odmiennie R. Adamus35).

Zbycie, nabycie, obciążenie ruchomości

„Wymaganiem uzyskania obligatoryjnej zgody (art. 371 
§ 1 pkt 1-3 KRO) zostały objęte czynności dotyczące 
przedmiotów mających nie tylko znaczną wartość ma-
jątkową, lecz także istotne, trwałe znaczenie gospodar-
cze. Analogiczne potraktowanie czynności dotyczących 
innych przedmiotów majątkowych (w szczególności ru-
chomości) wymagałoby albo określenia ich wartości (np. 
powyżej 5, 10 lub 20 tysięcy zł), albo kategorii (np. przed-
mioty urządzenia domowego, auta, akcje, obligacje, jed-
nostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych itp.). 
Ograniczenie samodzielności małżonków w zakresie 
zarządzania innymi jeszcze przedmiotami majątkowymi 
niż wskazane w przepisach art. 37 § 1 pkt 1-3 KRO lub 
także w zakresie ich nabywania mogłoby – w zależności 
od statusu majątkowego małżonków – zawężać samo-
dzielność małżonków w wykonywaniu zarządu mająt-
kiem wspólnym bardziej niż wcześniejsze rozróżnienie 

35 Adamus R., [w:] „System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe”, Warszawa 2016, s. 151-152.
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czynności zwykłego zarządu i czynności przekracza-
jących zwykły zarząd”36. Jak z tego wynika, pominięcie 
w treści art. 37 § 1 KRO czynności prawnych dotyczących 
ruchomości – z wyjątkiem ich zbycia w drodze darowizny 
(art. 37 § 1 pkt 4 KRO) – nie jest dziełem przypadku, lecz 
świadomym działaniem ustawodawcy. Tak więc każdy 
z małżonków może samodzielnie dokonywać wszelkich 
czynności prawnych obejmujących nabycie i obciążenie 
ruchomości oraz znakomitej większości czynności obej-
mujących zbycie ruchomości (art. 36 § 2 KRO). Oczywiście 
jednak „przedmiotami majątkowymi służącymi małżon-
kowi do wykonywania zawodu lub do prowadzenia dzia-
łalności zarobkowej” zarządza wyłącznie ten właśnie 
małżonek (art. 36 § 3 KRO). 

Przedstawiony obraz zmienia się radykalnie po otwar-
ciu postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do 
małżonka będącego przedsiębiorcą lub wspólnikiem 
handlowej spółki osobowej w rozumieniu przepisów 
art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 PrRestr. Następuje wówczas tzw. 
kontaminacja reguł prawnych, wynikających przede 
wszystkim z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego oraz prawa restrukturyzacyjnego, a w pewnej 
mierze także kodeksu cywilnego, co może być źródłem 
rozbieżnych wniosków. Osobiście formułuję w rozwa-
żanej materii następujące propozycje, dotyczące nie-
których przewidywanych zdarzeń:

a) poza postępowaniem sanacyjnym każdy z małżon-
ków może samodzielnie dokonać z majątku wspól-
nego „drobnej darowizny zwyczajowo przyjętej”, np. 
części garderoby, książki, taniego roweru itp. (art. 37 
§ 1 pkt 4 KRO; co do tego pojęcia zob. także zawie-
rające analogiczne wyrażenie przepisy art. 994 § 1 
i art. 1039 § 3 KC);

b) do dnia wydania przez sąd postanowienia w „przed-
miocie zatwierdzenia układu” (art. 224 ust. 1 PrRestr) 
małżonek będący dłużnikiem może sam dokonać 
wszelkich czynności prawnych dotyczących przed-
miotów majątkowych służących mu „do wykonywa-
nia zawodu lub do prowadzenia działalności zarob-
kowej”; może więc np. nabyć i obciążyć zastawem 
rejestrowym autobus przeznaczony do przywożenia 
i odwożenia z miejsca pracy robotników zatrudnio-
nych w przedsiębiorstwie prowadzonym przez dłuż-
nika (art. 36 § 3 zd. pierwsze KRO w związku z art. 36 
ust. 1 PrRestr); 

c) ta sama czynność dokonana przez dłużnika po za-
twierdzeniu przez sąd układu wymaga do swej waż-
ności zgody nadzorcy układu, czynność ta bowiem 
jest niewątpliwie czynnością przekraczającą zakres 

36 Nazar M., [w:] op. cit., s. 360.

zwykłego zarządu (art. 39 ust. 1, art. 73 i 224 ust. 1 
PrRestr w związku z art. 36 § 3 zd. pierwsze KRO);

d) w przyspieszonym postępowaniu układowym 
i postępowaniu układowym każdy z małżonków 
może samodzielnie zbyć i nabyć ruchomość, jeśli 
przedmiotowe czynności mieszczą się w granicach 
zwykłego zarządu rzeczą i jeśli dana ruchomość 
nie służy dłużnikowi do wykonywania zawodu lub 
prowadzenia działalności zarobkowej (art. 39 ust. 1 
i art. 73 PrRestr w związku z art. 36 § 2 KRO); ob-
ciążenie natomiast tej ruchomości zastawem zwy-
kłym lub zastawem rejestrowym wymagałoby 
zezwolenia rady wierzycieli, bez względu na wyso-
kość sumy zastawu (wniosek lege non distinguente 
z art. 129 ust. 1 pkt 1 PrRestr); 

e) w postępowaniu rejestrowym z udziałem zarządcy 
wszelkie czynności dotyczące zbycia i nabycia ru-
chomości będących składnikami majątku wspólnego 
dłużnika i jego małżonka mogą być dokonywane wy-
łącznie przez zarządcę; sam zarządca (tj. bez udziału 
dłużnika i jego małżonka) dokonuje także obciążenia 
ruchomości zastawem lub zastawem rejestrowym, 
czynność ta jednak wymaga zezwolenia rady wierzy-
cieli lub sędziego-komisarza (art. 67 ust. 1 zd. pierw-
sze i ust. 2 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 1 i art. 139 
ust. 1 i 2 PrRestr).

Nabycie praw udziałowych (udziałów, akcji) 
w spółkach kapitałowych

W wyroku z 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97 (OSNC 1999, 
nr 12, poz. 209), SN stwierdził, że „w przypadku naby-
cia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku 
wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spół-
ce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikiem staje 
się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności”; uza-
sadniając zaś to stanowisko, wyjaśnił, co następuje: 

a) „nie budzi wątpliwości, że przedmiotem majątku 
wspólnego małżonków mogą być tylko prawa o cha-
rakterze majątkowym, a nie korporacyjnym, udział 
więc w jego prawie materialnym, odzwierciedlającym 
prawa własnościowe w spółce, staje się elementem 
majątku wspólnego, prawa (obowiązki) korporacyj-
ne natomiast wykonuje tylko małżonek – nabywca 
udziału”,

b) „ocena skutków pochodnego nabycia udziałów nie 
powinna odbiegać od oceny skutków nabycia pier-
wotnego, dokonywanego przy obejmowaniu udzia-
łów w stadium zawiązywania spółki. Jest oczy-
wiste, że stroną umowy spółki staje się w chwili 
jej tworzenia tylko osoba uczestnicząca w umo-
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wie, choćby pozostawała w związku małżeńskim, 
a środki na pokrycie udziału pochodziły z majątku 
dorobkowego (wspólnego)”,

c) „nie można akceptować sytuacji, w której skład oso-
bowy spółki jest niejasny tylko dlatego, że niektórzy 
ze wspólników pozostają w związku małżeńskim 
i angażują do spółki środki finansowe stanowiące 
w całości lub części przedmiot majątku wspólnego”.

Przedmiotowe stanowisko (rozszerzone na nabycie 
akcji w spółce akcyjnej) jest już utrwalone w orzecz-
nictwie (zob. co do tego wyrok SN z 5 października 
2005 r., IV CK 99/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 127; 
wyrok SN z 21 stycznia 2009 r., II CSK 446/08 OSNC 
2010, nr 1, poz. 7; post. SN z 3 grudnia 2009 r., II CSK 
273/09, Legalis), w doktrynie natomiast zajmuje do-
minującą pozycję (w kwestii tej zob. M. Nazar37 i przy-
toczona tam bogata literatura).

Uznanie za trafne stanowiska, że akcje i udziały nabyte przez 
jednego z małżonków za środki pochodzące ze wspólnego 
majątku wchodzą w skład tego majątku (wspólnikiem czy 
akcjonariuszem jednak staje się tylko ten małżonek) stano-
wi z kolei podstawę do następujących twierdzeń: 

a) w przedsądowym stadium postępowania o zatwier-
dzenie układu każdy z małżonków może samodziel-
nie nabyć akcje lub udziały za środki pochodzące 
z majątku wspólnego, ze skutkiem wejścia tych praw 
do majątku wspólnego małżonków. W razie uznania, 
że nabycie akcji lub udziałów nie byłoby w danej sy-
tuacji korzystne dla dobra rodziny (np. ze względu na 
wysokość kwoty wydatku), drugi małżonek mógłby 
„sprzeciwić się” dokonaniu tej czynności, co jednak 
nie zawsze jest skuteczne (art. 36 § 1 i 2 KRO);

b) po zatwierdzeniu przez sąd układu (art. 224 ust. 1 
PrRestr) oraz w przyspieszonym postępowaniu ukła-
dowym i postępowaniu układowym wewnętrzne sto-
sunki prawne małżonków pozostają bez zmian, zmie-
niają się natomiast – na niekorzyść – ich zewnętrzne 
stosunki w zakresie zarządu majątkiem wspólnym 
(art. 39 ust. 1, art. 73 i 224 ust. 1 zd. drugie PrRestr). 
In casu oznacza to, że nabycie przez jednego z mał-
żonków akcji lub udziałów nie będzie wymagać zgody 
drugiego małżonka bez względu na wysokość wy-
datku na ten cel, konieczna będzie natomiast zgo-
da nadzorcy układu lub nadzorcy sądowego, jeżeli 
koszt nabycia akcji lub udziałów nie będzie się mieścił 
w granicach czynności zwykłego zarządu; 

c) w postępowaniach restrukturyzacyjnych z udziałem 
zarządcy (art. 67 ust. 1 PrRestr) nabycie akcji lub 

37 Nazar M., [w:] op. cit., s. 296-307.

udziałów za środki pochodzące z majątku wspólne-
go dłużnika i jego małżonka oraz z majątku osobi-
stego dłużnika należy do wyłącznej kompetencji za-
rządcy (art. 52 ust. 1, art. 67 ust. 2 i art. 73 PrRestr), 
bez względu na wysokość kosztów nabycia akcji lub 
udziałów oraz funkcjonowanie w sprawie zarządu 
własnego dłużnika w zakresie określonym w przepi-
sie art. 288 ust. 3 zd. pierwsze PrRestr). 

Dysponowanie bankowym rachunkiem wspólnym 
małżonków w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Szczególną formą rachunku bankowego jest rachunek 
wspólny, który „może być prowadzony dla kilku osób fi-
zycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego” 
(art. 725 KC i art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Pra-
wo bankowe, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.; dalej: 
PrBank). W praktyce współposiadaczami rachunku ban-
kowego prowadzonego dla osób fizycznych są najczęściej 
osoby powiązane więzami rodzinnymi; w szczególności 
zaś rozpowszechnione są rachunki oszczędnościowo-roz-
liczeniowe, których współposiadaczami są małżonkowie.

Sytuacja prawna współposiadaczy bankowego rachun-
ku wspólnego jest kwalifikowana w doktrynie jako ro-
dzaj solidarności wierzycieli (art. 367 § KC), z tą jednak 
różnicą, że bank zobowiązany jest spełnić świadczenie 
do rąk tego ze współposiadaczy rachunku, który za-
żądał spełnienia świadczenia (art. 51a pkt 1 PrBank), 
nie zaś do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych, 
według swojego wyboru (art. 367 § 2 KC). W doktrynie 
zgodnie przyjmuje się także, że na rachunku wspólnym 
mogą być gromadzone środki pieniężne pochodzące 
z różnych źródeł; w szczególności, mogą one pochodzić 
zarówno z majątku wspólnego współposiadaczy (np. 
małżonków lub wspólników spółki cywilnej), jak i z ma-
jątku osobistego/odrębnego każdego z nich (spośród 
wielu zob. W. Pyzioł38; pośrednio wynika to również 
z treści art. 8912 § 2 KPC).

Wspólny rachunek bankowy dla osób fizycznych jest 
z reguły (zwrot: „o ile umowa rachunku bankowego 
nie stanowi inaczej”) tak zwanym rachunkiem rozłącz-
nym, w ramach którego „każdy ze współposiadaczy 
rachunku może dysponować samodzielnie (tzn. bez 
współudziału oraz konieczności uzyskiwania zgody 
pozostałych współposiadaczy) środkami zgromadzo-
nymi na rachunku” (art. 51a pkt 1 PrBank). Dlatego 
też w razie wezwania do spełnienia świadczenia przez 
któregokolwiek ze współposiadaczy bank jest obowią-

38 Pyzioł W., Wspólny rachunek bankowy, „Prawo Bankowe” 1995, nr 3, s. 75 
i nast.
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zany świadczyć na jego rzecz, choćby wiedział o tym, 
że w stosunku „wewnętrznym” (między współposia-
daczami) nie ma on uprawnień do sumy, której żąda 
albo którą dysponuje (np. zlecając dokonanie przele-
wu). Dotyczy to również rachunku wspólnego małżon-
ków, ponieważ przepis art. 51a pkt 1 PrBank – jako lex 
specialis – wyłącza stosowanie tu przepisu art. 361 § 1 
KRO; małżonek zatem nie będzie mógł „sprzeciwić się” 
czynności dyspozycji rachunkiem wspólnym dokonanej 
przez współmałżonka, jeżeli umowa rachunku banko-
wego nie kształtuje ich relacji odmiennie, niż stanowi 
to art. 51a pkt 1 PrBank (communis opinio).

Jak widać, zawarcie umowy rachunku bankowego przez 
kilka osób powoduje powstanie stosunku prawnego, 
który sam przez się cechuje się znaczną złożonością, 
w dużej mierze odbiegającą od stosunku prawnego kre-
owanego przez umowę rachunku zawartą z bankiem 
przez tylko jedną osobę. 

Uwzględniając wynikające z tego implikacje oraz – sit 
venia verbo – „niedoskonałość” regulacji w PrRestr 
statusu majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka 
(zob. w szczególności art. 73 i art. 323 ust. 1 zd. dru-
gie), twierdzę, co następuje: 

a) do dnia wydania przez sąd postanowienia o zatwier-
dzenie układu (art. 224 ust. 1 zd. pierwsze PrRestr) 
każdy z małżonków może samodzielnie dysponować 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym 
rachunku bankowym, bez względu na przynależność 
tych środków do majątku wspólnego lub majątku oso-
bistego oraz bez możliwości zgłoszenia sprzeciwu co 
do danej czynności dyspozycji (art. 36 § 2 KRO i art. 51 
pkt 1 PrBank w związku z art. 36 ust. 1 PrRestr); 

b) po wydaniu przez sąd postanowienia o zatwierdze-
niu układu oraz w przyspieszonym postępowaniu 
układowym i postępowaniu układowym z udziałem 
nadzorcy sądowego każdy z małżonków może bez 
współudziału i bez zgody drugiego małżonka dys-
ponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
wspólnym rachunku bankowym, także należącymi 
do wspólnego majątku małżonków; zgoda nadzorcy 
układu lub nadzorcy sądowego wymagana jest wów-
czas, gdy dany akt dyspozycji dotyczy środków pie-
niężnych należących do majątku osobistego dłużnika 
lub do majątku wspólnego małżonków, przy czym 
nie mieści się w granicach zwykłego zarządu (art. 51 
pkt 1 PrBank w związku z art. 39 ust. 1, art. 73 i 224 
ust. 1 zd. pierwsze i drugie PrRestr); 

c) w postępowaniach restrukturyzacyjnych z udziałem 
zarządcy akty dyspozycji środkami pieniężnymi nale-

żącymi do majątku osobistego dłużnika lub do wspól-
nego majątku małżonków mogą być dokonywane 
wyłącznie przez zarządcę (art. 51 ust. 3, art. 52 ust. 1 
i art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 291 ust. 1 PrRestr).

Powiernicze nabycie i zbycie nieruchomości

Zagadnienia ogólne

Instytucja powierniczych (fiducjarnych) czynności prawnych 
ma bardzo odległą proweniencję, sięgającą czasów klasycz-
nego prawa rzymskiego (czynności te nie były natomiast 
regulowane w „Corpus Iuris Civilis” Justyniana). Jej istotą 
było przeniesienie przez zbywcę na inną osobę własno-
ści rzeczy lub innego prawa, z zastrzeżeniem, że nabywca 
będzie korzystać z przedmiotu umowy w ściśle określony 
sposób, a następnie przeniesie tenże przedmiot z powro-
tem na zbywcę lub osobę trzecią. Pierwotnie zastrzeżenie, 
o którym mowa, nie korzystało z żadnej ochrony prawnej, 
opierało się więc na zaufaniu (fides, fiducia), że nabywca 
dobrowolnie wykona zobowiązanie zawarte w udzielonym 
przyrzeczeniu (z tego też powodu przedmiotowa konstruk-
cja prawna nosiła miano pactum fiduciae, nie zaś contractus, 
który był zaskarżalny według prawa cywilnego). 

Współcześnie w europejskich systemach prawnych 
funkcjonują dwa rodzaje powierniczych czynności 
prawnych: czynności typu zabezpieczającego (fiducia 
cum creditore contracta, Sicherungstreuhand) i czynno-
ści typu zarządzającego (fiducia cum amico contracta, 
Verwaltungstreuhand). W tym opracowaniu przedsta-
wione zostaną – w niezbędnym zakresie – obydwa ro-
dzaje czynności powierniczych. 

Instytucja powierniczych czynności prawnych nie zosta-
ła dotąd uregulowana przepisami KC, jest jednak bardzo 
często stosowana w powszechnym, a przede wszystkim 
profesjonalnym obrocie prawnym (zob. co do tego art. 93 
ust. 1, art. 101 ust. 1 i art. 102 ust. 1 PrBank oraz art. 28 
ust. 1 i art. 29 in principio ustawy z 15 stycznia 2015 r. 
o obligacjach, Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm.). Dopusz-
czalność tych czynności została wielokrotnie potwier-
dzona w orzecznictwie, w którym podkreślono m in., że:

a) Konstytucja RP, gwarantując w art. 6 swobodę dzia-
łalności gospodarczej bez względu na formę własno-
ści, tym samym proklamuje zasadę swobody kształ-
towania treści czynności prawnych (umów);

b) w dziedzinie stosunków obligacyjnych zasada ta 
znalazła normatywny wyraz w art. 3531 KC, stano-
wiącym, że „strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 
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treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecz-
nego” (uchwała SN (7) z 10 stycznia 1990 r., III CZP 
97/89, OSNC 1990, nr 6, poz. 27). 

Identyczne stanowisko w omawianej kwestii przyjmu-
je także doktryna prawnicza, w której podkreśla się 
dodatkowo, że:

a) powiernicze zabezpieczenie wierzytelności stanowi 
„figurę prawną” różną jakościowo od praw zastawni-
czych (obejmujących instytucję hipoteki i zastawu oraz 
projektowanego długu gruntowego), tradycyjnie słu-
żących rzeczowemu zabezpieczeniu wierzytelności;

b) powiernicze zabezpieczenie wierzytelności realizuje po-
stulat pełniejszej ochrony interesów wierzyciela, wyraź-
nie niedoceniany w obowiązującym prawie polskim.

W doktrynie dominuje zapatrywanie, że czynność powier-
nicza typu zabezpieczającego wiąże ściśle dwa elementy:

1. przeniesienie przez powierzającego na powiernika 
jakiegoś prawa (przysporzenie), w następstwie czego 
powiernik może korzystać z tego prawa względem 
osób trzecich w zakresie wyznaczonym treścią prawa 
(własność, wierzytelność etc.);

2. zobowiązanie powiernika wobec powierzającego 
(w stosunku wewnętrznym), że będzie z powierzonego 
mu prawa korzystał w ograniczonym zakresie, wska-
zanym w treści umowy powierniczej, w szczególno-
ści że powierzone prawo powróci do powierzającego 
w określonej sytuacji (tak A. Kędzierska-Cieślak39). 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest to umowa prze-
nosząca prawo własności rzeczy w celu zabezpiecze-
nia wykonania określonego zobowiązania pieniężnego. 
W umowie tej zbywca rzeczy (przewłaszczający), będący 
dłużnikiem z tytułu określonego stosunku zobowiąza-
niowego, przenosi prawo własności rzeczy na swojego 
wierzyciela z tego stosunku, przy czym nabywca – wie-
rzyciel zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania 
z przysługującego mu prawa własności jedynie w grani-
cach określonych w umowie stron oraz do przeniesienia 
prawa własności rzeczy z powrotem na zbywcę z chwilą 
zaspokojenia istniejącego długu pieniężnego. Nieumiesz-
czenie przedmiotowego zastrzeżenia w treści umowy 
przewłaszczenia powoduje, że należy ją traktować jako 
datio in solutum, poprzez którą dłużnik zwalnia się z za-
ciągniętego wcześniej zobowiązania (zob. co do tego uza-
sadnienie wyroku SN z 20 marca 2003 r., III CKN 804/00, 

39 Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo [Próba określenia konstrukcji prawnej], 
„PiP” 1997, nr 8-9, s. 50.

Legalis). W tym kontekście wymaga też podkreślenia, że 
przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 
może być także nieruchomość, umowa taka bowiem nie 
jest umową o przeniesienie własności nieruchomości za-
wartą pod warunkiem (uzasadnienie wyroku SN z 20 maja 
2000 r., III CKN 246/00, OSNC 2000, nr 11, poz. 213). 

Cechą charakterystyczną umowy przewłaszczenia jest 
możliwość zachowania przewłaszczonej rzeczy przez 
zbywcę w swoim posiadaniu na podstawie stosunku 
prawnego ustalonego przez strony w umowie prze-
właszczenia, np. użyczenia, przechowania itp. Stosunek 
ten z reguły polega na nieodpłatnym korzystaniu z rze-
czy przez zbywcę (zob. co do tych kwestii zwłaszcza 
wyrok SN z 10 maja 1948 r., I C Prez. 18/48, OSN 1948, 
nr III, poz. 58; oraz wyrok SN z 19 listopada 1992 r., II CRN 
87/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 89). 

Do czynności powierniczych typu zarządzającego (cum 
amico contracta), normowanych w licznych aktach praw-
nych, należy w szczególności umowa-zlecenia, z mocy 
której zleceniobiorca nabywa daną rzecz wprawdzie we 
własnym imieniu, jednak „nie dla siebie”, lecz dla innej 
osoby (scilicet, na jej rachunek). W sytuacji tej zlecenio-
biorca staje się nominalnie właścicielem nabytej rze-
czy, zobowiązany jest jednak wydać ją zleceniodawcy 
(art. 740 zd. drugie KC), przez co należy rozumieć również 
przeniesienie własności nabytej rzeczy na zleceniodawcę. 
Uwzględniając przy tym, że przedmiotowe zobowiązanie 
wynika bezpośrednio z ustawy, należy uznać za oczy-
wiste, że nie wymaga ono wysłowienia w treści umowy 
zlecenia, nawet jeżeli „wydanie” polega na przeniesieniu 
własności nieruchomości (tak stanowczo SN w wyro-
ku z 10 listopada 2010 r., II CSK 256/10, Legalis); sama 
umowa zlecenia nie wymaga szczególnej formy, jaka jest 
zastrzeżona dla czynności prawnych zobowiązujących 
do przeniesienia praw określonego rodzaju (co do tego 
zob. wyrok SN z 1 października 1955 r., III CR 783/55, 
OSN 1957, nr 2, poz. 42; oraz uchwała SN z 27 czerwca 
1975 r., III CZP 55/75, OSNC 1976, nr 4, poz. 75).

Fundamentalne znaczenie w omawianej tu materii ma 
jednak wyjaśnienie, że powiernicze nabycie rzeczy przez 
jednego z małżonków „nie ma charakteru nabycia dorob-
kowego; jest to pozycja <zerowa> w majątku nabywcy, 
nie zaś jego dorobek objęty – stosownie do art. 32 KRO 
– wspólnością ustawową” (tak wyrok SN z 1 czerwca 
1976 r., I CR 128/76, OSNC 1977, nr 4, poz. 70). Stanowi-
sko to nie budzi zastrzeżeń jako przekonująco uzasadnio-
ne, spotkało się też z powszechną aprobatą w doktrynie 
(spośród wielu zob. P. Machnikowski40). 

40 Machnikowski P., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, Warszawa 2013, s. 1273.
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Dokonywanie przez małżonków w toku postępowań restruk-
turyzacyjnych czynności powierniczych cum amico contracta

Jak wyjaśniono, przedmiot powierniczego nabycia rzeczy 
lub prawa podlega szeroko rozumianemu obowiązkowi 
„wydania” na rzecz zleceniodawcy (art. 740 zd. drugie KC) 
i dlatego nie wchodzi w skład majątku wspólnego mał-
żonków, mimo że nabycia dokonuje jeden z małżonków 
w czasie trwania wspólności ustawowej (art. 31 § 1 zd. 
pierwsze KRO). Co więcej, przedmiot powierniczego naby-
cia nie wchodzi także w skład majątku osobistego zawie-
rającego umowę małżonka, co w doktrynie uzasadniono, 
jak następuje: „Należy uznać, kierując się założeniem ra-
cjonalności prawodawcy, że normując w ustroju wspólno-
ści ustawowej skład poszczególnych mas majątkowych, 
uwzględnił takie tylko przedmioty, które mogą być wyko-
rzystane do zaspokojenia potrzeb małżonków lub rodziny, 
którą utworzyli. Do majątku wspólnego albo do majątków 
osobistych małżonków wchodzą zatem jedynie przedmio-
ty majątkowe nabywane przez małżonków we własnym 
imieniu, na własny rachunek („dla siebie”). Przedmiot ma-
jątkowy nabyty przez małżonka (małżonków) w imieniu 
własnym, ale na cudzy rachunek (a więc nie dla siebie) 
nie zostaje objęty ani zakresem majątku wspólnego, ani 
majątków osobistych, będących elementem małżeń-
skiego ustroju wspólności majątkowej. Ani interes mał-
żonków, ani interes rodziny nie wymaga sytuowania ta-
kich przedmiotów majątkowych w masach majątkowych, 
które są elementami ustroju wspólności majątkowej, kre-
owanymi przez przepisy KRO. W płaszczyźnie natomiast 
wyznaczonej przez ogólne unormowania prawa cywilnego 
przedmioty nabywane przez małżonków w ustroju wspól-
ności majątkowej w sposób, o którym mowa, są tymcza-
sowo składnikami ogólnych majątków małżonków, obok 
majątku osobistego i nieoznaczonego ułamkiem udziału 
w majątku wspólnym” (tak M. Nazar41). 

Stosownie do treści przepisów art. 240, 273 i 294 PrRestr 
w skład masy układowej lub masy sanacyjnej wchodzi 
„mienie należące do dłużnika”, a jeśli dłużnik pozostaje 
w ustroju wspólności ustawowej – także majątek wspól-
ny małżonków (art. 73 PrRestr). Połączenie (kontaminacja) 
tych reguł z regułami zawartymi w przepisach art. 740 zd. 
drugie KC i art. 36-38 KRO pozwala kategorycznie stwier-
dzić, że: powiernicze nabycie nieruchomości przez jednego 
z małżonków nie jest w ogóle czynnością zarządu mająt-
kiem wspólnym i dlatego nie wymaga zgody drugiego mał-
żonka i nie może być skutecznie przez niego „oprotesto-
wane” (art. 36 § 2 zd. drugie, art. 361 § 1 i art. 37 § 1 pkt 1 
KRO); nieruchomość nabyta powierniczo przez któregokol-
wiek z małżonków nie wchodzi w skład masy układowej 

41 Nazar M., [w:] op. cit., s. 279 i 309-310.

lub masy sanacyjnej i oczywiście nie podlega ani nadzorowi 
nadzorcy sądowego, ani zarządowi zarządcy (art. 73 zd. 
pierwsze PrRestr); jeśli małżonek otrzymał wynagrodze-
nie za wykonanie zlecenia (art. 735 § 1 KC), wchodzi ono do 
majątku wspólnego i tym samym do masy układowej lub 
masy sanacyjnej (art. 31 § 2 pkt 1 KRO i art. 73 PrRestr).

Na gruncie przepisów prawa upadłościowego wyrazi-
łem pogląd, że „upadły nie traci prawa do zarządzania 
majątkiem innej osoby, jeśli prawo takie przysługuje 
mu na podstawie ustawy lub umowy, a więc przykła-
dowo w sytuacjach: 

1. sprawowania przez rodziców zarządu majątkiem 
dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską 
(art. 101 § 1 KRO i art. 58 PrBank); 

2. wykonywania – w roli osoby trzeciej – funkcji admi-
nistratora hipoteki lub zastawu rejestrowego, regulo-
wanej przepisami art. 68 ust. 1-7 KWU, art. 31 ust. 4 
i 5 ObligU oraz art. 4 ust. 1-4 ZastRejU;

3. sprawowania zarządu majątkiem na podstawie tzw. 
kontraktu menedżerskiego będącego z reguły umową 
nienazwaną (por. co do tego art. 87 § 1 KPC);

4. powierniczego sprawowania zarządu zbywalnymi 
prawami udziałowymi w spółkach kapitałowych. 
We wszystkich tych sytuacjach rzeczy i prawa sta-
nowiące przedmiot zarządu nie należą do upadłe-
go wykonującego ten zarząd, nie mogą być zatem 
zaliczone do masy upadłości; do masy tej wcho-
dzi natomiast wynagrodzenie otrzymywane przez 
upadłego za sprawowanie zarządu42. Analogicznie, 
rzeczy i prawa nabyte powierniczo w toku postępo-
wań restrukturyzacyjnych prowadzonych z udzia-
łem zarządcy mają status majątku cudzego i pod-
legają zarządowi małżonka – nabywcy do chwili ich 
„wydania” zleceniodawcy. 

Dokonywanie przez małżonków w toku postępowań re-
strukturyzacyjnych czynności powierniczych cum creditore 
contracta

Przewłaszczenie nieruchomości jako powiernicze za-
bezpieczenie wierzytelności (fiducia cum creditore con-
tracta) można rozpatrywać z uwzględnieniem dwóch 
sytuacji: udzielenia kredytu lub pożyczki przez dłuż-
nika albo zarządcę oraz zaciągnięcia kredytu lub po-
życzki przez dłużnika albo zarządcę. Pierwsza z tych 
sytuacji nie jest regulowana przez przepisy PrRestr 
zapewne w przewidywaniu, że w praktyce nie będzie 
dochodzić do udzielania pożyczek przez dłużnika albo 

42 „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 
2016, s. 193.
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zarządcę (osobiście uczestniczyłem tylko jeden raz 
w rozpoznaniu sprawy, I ACr 57/98 Sądu Apelacyjnego 
w P., w której pożyczki udzielił syndyk). W tym kon-
tekście godzi się jednak wyjaśnić, że przepisy PrRestr 
nie zakazują dłużnikowi albo zarządcy udzielania kre-
dytów lub pożyczek; zakazu takiego nie uzasadniają 
także przepisy formułujące cele poszczególnych po-
stępowań restrukturyzacyjnych, w tym postępowania 
sanacyjnego (art. 3), oraz dotyczące środków służą-
cych realizacji tych celów (co do tego zob. zwłaszcza 
art. 10 ust. 1 pkt 3-8 i art. 313-318 PrRestr). W drodze 
wnioskowania a fortiori można tylko uznać, że udzie-
lanie kredytów lub pożyczek nie jest dopuszczalne 
w postępowaniu układowym dotyczącym banków ko-
mercyjnych, banków spółdzielczych i spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych (art. 368 ust. 1 i 4, 
art. 373 ust. 1 pkt 2 oraz art. 375 ust. 1 i 4 PrRestr). 
Należy tu także zauważyć, że w prawie restrukturyza-
cyjnym nie ma odpowiednika przepisu art. 227 PrUp, 
który nakazuje umieszczanie „wolnych” środków pie-
niężnych na oprocentowanym rachunku bankowym 
lub na rachunku depozytowym ministra finansów, 
udzielanie kredytów lub pożyczek może być bardziej 
korzystne niż oprocentowanie depozytu bankowego, 
uzyskanie zabezpieczenia w postaci przewłaszcze-
nia rzeczy, której wartość przekracza wysokość sumy 
kredytu lub pożyczki, eliminuje niebezpieczeństwo 
poniesienia straty z tego tytułu, ponieważ po upływie 
terminu zwrotu kredytu lub pożyczki wierzyciel – we-
dług swego wyboru – może albo sprzedać przedmiot 
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie i zaspoko-
ić się z ceny stąd uzyskanej, albo złożyć oświadczenie, 
że zatrzymuje przedmiot umowy do swojej wyłącznej 
dyspozycji i zalicza jego wartość na poczet wierzy-
telności z tytułu kredytu lub pożyczki (szerzej o tym 
S. Gurgul43). W obu tych sytuacjach wierzyciel (powier-
nik – fiducjariusz) zobowiązany jest zwrócić dłużniko-

43 Gurgul S., op. cit., s. 169.

wi (powierzającemu – fiducjentowi) ewentualną nad-
wyżkę wartości przedmiotu zabezpieczenia nad wyso-
kością sumy kredytu lub pożyczki.

Nabycie nieruchomości na podstawie umowy prze-
właszczenia na zabezpieczenie zawartej przez jednego 
z małżonków nie wymaga zgody drugiego małżonka, po-
nieważ nie jest to „nabycie odpłatne” w rozumieniu art. 37 
§ 1 pkt 1 KRO. W sytuacji tej potrzebna jest natomiast 
zgoda nadzorcy sądowego na samo udzielenie kredytu 
lub pożyczki, gdy środki pieniężne objęte tą czynnością 
pochodzą z majątku wspólnego dłużnika i jego małżon-
ka albo z majątku osobistego dłużnika, a wydatkowanie 
tych środków – ze względu na ich wysokość – nie mieści 
się w granicach zwykłego zarządu (art. 39 PrRestr); ze-
zwolenie rady wierzycieli nie wchodzi tu w grę, ponieważ 
art. 129 ust. 1 pkt 2 i 4 PrRestr dotyczy odwrotnej sytu-
acji, tj. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki przez dłużnika 
(lub przez zarządcę dłużnika i zabezpieczenia wykonania 
zobowiązania z tego tytułu na rzecz jego wierzyciela. 

W postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem za-
rządcy udzielenie kredytu lub pożyczki i zawarcie umo-
wy powierniczego zabezpieczenia wierzytelności stąd 
wynikających należy do wyłącznej kompetencji zarządcy, 
który jednak musi przy tym zachować szczególną dba-
łość o interes wierzycieli. 

Istotne problemy wyłaniające się w drugiej sytuacji (za-
ciągnięcie kredytu lub pożyczki i powiernicze zabezpie-
czenie wierzytelności z tego tytułu) zostały omówione 
wyżej. Tu wystarczy dodatkowo wyjaśnić, że instrumen-
tami powierniczego zabezpieczenia wierzytelności, obok 
przewłaszczenia nieruchomości lub ruchomości, są także 
przelew wierzytelności lub praw (co do tego zob. art. 167 
ust. 2 Pr) oraz indos powierniczy, zaliczane w doktrynie do 
kategorii tzw. osobistych zabezpieczeń wierzytelności. 
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POSTANOWIENIE SĄDU O USTALENIU PLANU SPŁATY 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM 
WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ4 

Treść postanowienia sądu o ustaleniu planu spłaty okre-
śla art. 491(15) ust. 1-3 pr. upadł., stanowiąc, że sąd:

1. Określa, w jakim zakresie upadły jest obowiązany 
spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelno-
ści, niewykonane w toku postępowania na podsta-
wie planów podziału;

2. Określa, w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzie-
ści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spła-
cać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, 
niewykonane w toku postępowania na podstawie 
planów podziału;

3. Określa, jaka część zobowiązań upadłego powsta-
łych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie 
umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli;

4. Uwzględnia w pełnej wysokości zobowiązania po-
wstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane 
w toku postępowania oraz określa liczbę i częstotli-
wość rat dla ich spłaty z założeniem, że czas spłaty 
nie może być dłuższy niż przewidziany na wykona-
nie planu spłaty wierzycieli;

5. Obciąża upadłego tymczasowo pokrytymi przez 
Skarb Państwa kosztami postępowania;

6. Uwzględnia tymczasowo pokryte przez Skarb Pań-
stwa koszty postępowania w planie spłaty wierzy-
cieli w pełnej wysokości, przy czym może rozłożyć 
ich spłatę na raty na czas nie dłuższy niż przewi-
dziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli.

1 Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa 
Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością 
w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

2 Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
3 Dyrektor ds. Projektów Kapitałowych w Polskim Domu Maklerskim S.A.; 

Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego 
oraz Badań nad Niewypłacalnością.

4 Autorzy artykułu składają serdeczne podziękowania sędziemu Arkadiuszowi 
Zagrobelnemu, zastępcy przewodniczącego Wydziału X Gospodarczego 
do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy za merytoryczne wsparcie, konsultacje i wszelką pomoc 
w przygotowaniu przedstawionego w artykule arkusza kalkulacyjnego do 
tworzenia planu spłaty wierzycieli.

Regulacja ta rodzi następujące problemy merytoryczne:
1. Zdefiniowanie przesłanek pozwalających na uza-

sadnienie decyzji o wysokości miesięcznej kwoty, 
którą upadły ma przeznaczać na zaspokojenie wie-
rzycieli zgodnie z planem spłaty;

2. Określenie zasad spłaty wierzycieli, w tym usta-
lenie, czy wierzyciele muszą być spłacani pro-
porcjonalnie, czy dopuszczalne jest dokonywanie 
podziału wierzycieli na kategorie albo czy dopusz-
czalne jest nierównomierne spłacanie wierzycieli, 
w tym np. ustalenie krótszego czasu spłaty dla 
„drobnych” wierzycieli;

3. Określenie treści planu spłaty w sytuacji, gdy 
wskutek braku zgłoszeń wierzytelności w postę-
powaniu upadłościowym nie została sporządzona 
lista wierzytelności;

4. Ustalenie, czy dopuszczalne jest określenie, że umo-
rzeniu po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pod-
lega jedynie część zobowiązań niezaspokojonych 
w wyniku wykonania planu spłaty;

5. Ustalenie, czy zobowiązania powstałe po ogło-
szeniu upadłości oraz pokryte tymczasowo przez 
Skarb Państwa koszty postępowania upadłościo-
wego muszą być rozłożone na taką samą liczbę rat 
co wierzytelności uznane na liście wierzytelności, 
czy też liczba rat może być mniejsza, a przez to 
czas spłaty krótszy.

Po rozstrzygnięciu wskazanych problemów i przyjęciu 
określonej koncepcji tworzenia planu spłaty pojawia 
się kolejny problem związany z koniecznością mate-
matycznego obliczenia wysokości spłaty dla każdego 
wierzyciela z uwzględnieniem przyjętych założeń. Pu-
blikowany artykuł stanowi próbę rozwiązania przed-
stawionych kwestii.
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WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ KWOTY PRZEZNACZANEJ 
NA ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI 

Zgodnie z art. 491(15) ust. 4 pr. upadł., ustalając plan 
spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę: 

• możliwości zarobkowe upadłego, 
• konieczność utrzymania upadłego i osób pozo-

stających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby 
mieszkaniowe, 

• wysokość niezaspokojonych wierzytelności,
• realność zaspokojenia wierzytelności w przyszłości, 

przy czym przy ustalaniu planu spłaty sąd nie jest 
związany stanowiskiem upadłego. 

Możliwości zarobkowe upadłego

Analizując treść pojęcia „możliwości zarobkowe upa-
dłego”, należy w pierwszej kolejności zauważyć po-
dobieństwo przesłanek wskazanych w art. 491(15) 
ust. 4 pr. upadł. do tych określonych w art. 135 § 1 k.r. 
i o., który regulując zakres świadczeń alimentacyjnych, 
wskazuje, że zależy on od usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych 
możliwości zobowiązanego. Pojęcie „możliwości za-
robkowe i majątkowe” występuje ponadto w Roz-
porządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 
2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad 
ustalania kosztów postępowania w sprawach nielet-
nich5. Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia oce-
niając, czy z uwagi na sytuację materialną osób zobo-
wiązanych do uiszczania kosztów postępowania nie 
zachodzi potrzeba zmiany wysokości tych kosztów, 
sąd rodzinny bierze m.in. pod uwagę możliwości zarob-
kowe i majątkowe ujawnione w postępowaniu w spra-
wie nieletniego. Wskazane pojęcia użyte w treści róż-
nych aktów prawnych mają takie samo znaczenie, przy 
czym pominięcie w treści art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. 
odwołania do możliwości majątkowych upadłego wy-
nika z faktu, że ustalanie planu spłaty następuje w sy-
tuacji, gdy cały majątek upadłego został zlikwidowany 
w toku postępowania upadłościowego, albo gdy usta-
lono, że upadły nie posiada żadnego majątku. Trudno 
więc byłoby uzasadnić jako przesłankę ustalenia planu 
spłaty „możliwości majątkowe upadłego”.

Z uwagi na tożsamość przesłanki w postaci „możliwo-
ści zarobkowych” użytej w treści art. 135 § 1 k.r.i o. 
oraz art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. można uznać, że 
dorobek orzecznictwa i doktryny na gruncie pojęcia 
„zarobkowe możliwości zobowiązanego”, użytego 
w art. 135 § 1 k.r.i o., może być odpowiednio stoso-

5 Dz. U. 2016, poz. 863.

wany do interpretacji tego samego pojęcia użytego 
w treści art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. W szczególności, 
aktualny wydaje się pogląd Sądu Najwyższego wyra-
żony w wyroku z 16 maja 1975 r.6, w którym wska-
zał on, że „zasadne i zgodne z treścią art. 135 k.r. i o. 
jest oparcie się na możliwościach zarobkowych po-
zwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. 
Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien 
być większy od wynikającego z faktycznych zarob-
ków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym 
i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności za-
robki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki 
społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu 
wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie”. Podobny 
pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 26 maja 
1995 r., wskazując, że „możliwości zarobkowe moż-
na określić przez przypisanie zobowiązanemu poten-
cjalnego i prawdopodobnego poziomu dochodu na 
podstawie dochodów z lat ubiegłych, osiąganych, gdy 
strony były jeszcze razem, przebiegu dotychczasowe-
go zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji, dostępnych 
możliwości podjęcia pracy i poziomu zarobków w da-
nej społeczności. Istnieje tu pewna sfera ocen, które 
odnoszą się do przypuszczenia, domysłu, a nie do fak-
tów jako okoliczności rzeczywistych”7.

Należy przy tym zauważyć, że w prawie upadłościo-
wym nie ma odpowiednika art. 136 k.r. i o., zgodnie 
z którym jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed są-
dowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych 
osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, 
bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego 
lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo je-
żeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej 
zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany 
przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. 
Uzasadnienie takiego rozwiązania wynika z istoty 
postępowania upadłościowego wobec konsumenta, 
w którym okoliczności związane z ewentualnym wy-
zbyciem się przez konsumenta majątku są oceniane 
na etapie badania wniosku o ogłoszenie upadłości 
i mogą ewentualnie doprowadzić do jego oddalenia, 
a w razie ich ujawnienia na późniejszym etapie mogą 
być podstawą umorzenia postępowania. Jeżeli jednak 
sąd nie podejmie decyzji o oddaleniu wniosku o ogło-
szenie upadłości ani o umorzeniu postępowania, to 
przy ustalaniu planu spłaty okoliczności te nie mogą 
działać na niekorzyść konsumenta.

6 III CRN 48/75, LEX nr 7702.
7 Uchwała składu 7 sędziów SN z 26 maja 1995 r., III CZP 178/94, LexisNexis 

nr 303704, OSNC 1995, nr 10, poz. 136.
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Oceniając możliwości zarobkowe upadłego, należy więc 
wziąć pod uwagę jego aktualne i poprzednie zarobki oraz 
rodzaj wykonywanej pracy, wiek, stan zdrowia, zwłasz-
cza w kontekście możliwości podjęcia dodatkowego za-
trudnienia, wykształcenie i dodatkowe umiejętności8. 
Można zaproponować opracowanie wzoru zarządzenia 
w formie ankiety, do wypełnienia której zobowiązany 
byłby upadły. Zaletą proponowanego rozwiązania jest 
to, że wówczas w każdej sprawie sąd będzie dysponował 
takimi samymi danymi na temat potencjalnych możliwo-
ści zarobkowych upadłego, co niewątpliwie będzie sprzy-
jało ujednolicaniu orzecznictwa. Wzór ankiety zostanie 
przedstawiony w dalszej części artykułu.

Konieczność utrzymania upadłego 
i osób pozostających na jego utrzymaniu

Ustalanie miesięcznej kwoty spłaty na podstawie nie-
ostrego kryterium możliwości zarobkowych upadłego 
z uwzględnieniem konieczności utrzymania upadłe-
go i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich 
potrzeb mieszkaniowych, rodzi ryzyko rozbieżnej prak-
tyki orzeczniczej i pewnej dowolności w przyjmowaniu 
różnych kryteriów. Podobne problemy pojawiają się na 
gruncie orzekania o alimentach, więc warto zauważyć, 
że w doktrynie zaproponowano pewne rozwiązania 
oparte na algorytmach matematycznych pozwalających 
wyliczyć kwotę alimentów z zastosowaniem w każdym 
przypadku takiego samego, powtarzalnego toku rozu-
mowania9. Takie rozwiązanie niewątpliwie zapobiega 
arbitralności decyzji i sprzyja ujednoliceniu orzecznictwa. 

W postępowaniu upadłościowym uwzględnienie przy 
ustalaniu planu spłaty kosztów utrzymania upadłego 
i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich 
potrzeb mieszkaniowych, wymaga przeprowadzenia 
postępowania zmierzającego do ustalenia aktualnej 
wysokości tych kosztów oraz podjęcia decyzji, czy i do 
jakich wskaźników będzie odnosił się sąd, weryfikując 
dane otrzymane od upadłego i syndyka oraz ustalając 
wysokość kosztów potrzebnych na zapewnienie utrzy-
mania upadłego i jego rodziny. W tym zakresie można 
zaproponować następujący schemat postępowania. 
Sąd powinien zażądać od upadłego szczegółowych da-
nych na temat wydatków ponoszonych na utrzymanie 
upadłego i jego rodziny. Również w tym przypadku za-
sadne wydaje się przygotowanie zarządzenia w formie 
ankiety, której wypełnienie nie sprawi trudności upa-

8 Na temat pojęcia „możliwości zarobkowe upadłego” por. również szerokie 
rozważania Lipowicz Ł., [w:] P. Filipiak (red.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, „Upadłość 
konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz”, Poznań 2015, s. 237-238.

9 Wierciński J., [w:] J. Wierciński (red.), „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz”, Warszawa 2014, komentarz do art. 135. 

dłemu, a jednocześnie zagwarantuje dostarczenie są-
dowi pełnych informacji. Dane podane przez upadłego 
w razie wątpliwości mogą być weryfikowane w dwojaki 
sposób. W pierwszej kolejności do podanych danych po-
winien się odnieść syndyk, który ma pełne informacje 
na temat sytuacji majątkowej upadłego. W drugiej ko-
lejności szacunkowym punktem odniesienia dla oceny 
wysokości przeciętnych rozchodów na osobę w gospo-
darstwach domowych według liczby osób mogą być 
dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na 
podstawie badania budżetów gospodarstw domowych: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/
dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-
gospodarstw-domowych-w-2015-r-,9,10.html. 

Określając przeciętne wydatki gospodarstwa domowe-
go i odnosząc to do sytuacji zarobkowej upadłego, na-
leży wziąć pod uwagę, że ustalając plan spłaty, trzeba 
zapewnić upadłemu raczej utrzymanie na poziomie mi-
nimalnym niż przeciętnym. Dłużnik, który jest niewypła-
calny i którego niewykonane zobowiązania ostatecznie 
zostaną umorzone, powinien w okresie wykonywania 
planu spłaty zaspokoić swoich wierzycieli w maksy-
malnie możliwym stopniu, nawet kosztem zaspokajania 
potrzeb własnych i rodziny. Powstaje jednak pytanie: 
co wyznacza granicę stopnia zaspokojenia wierzycieli. 
Poszukując odniesienia do jakiś stałych i konkretnych 
wskaźników, które, z uwzględnieniem oczywiście nie-
zbędnej korekty wynikającej z uznania sędziowskiego, 
pozwolą na ujednolicenie praktyki orzeczniczej, można 
rozważyć następujące punkty odniesienia. 

Po pierwsze, można rozważyć jako punkt odniesienia 
odwołanie do zakresu dopuszczalnej egzekucji z określo-
nych źródeł dochodu dłużnika. Rozwiązanie to ma jed-
nak tę wadę, że w żaden sposób nie realizuje zawartego 
w art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. nakazu wzięcia pod uwagę 
konieczności utrzymania upadłego i osób pozostających 
na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeb mieszkaniowych. 
Granice dopuszczalnej egzekucji z wynagrodzenia za 
pracę, rent, emerytur czy innych przychodów są bowiem 
niezależne od tego, ile osób pozostaje na utrzymaniu 
dłużnika oraz jakie są ich potrzeby mieszkaniowe. Uza-
sadnienie decyzji o ustaleniu planu spłaty przez odwo-
łanie się do dopuszczalnego zakresu egzekucji jest więc 
sprzeczne z regulacją art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. 

Po drugie, poszukując punktu odniesienia, można roz-
ważyć odwołanie do ustalanych corocznie granic mini-
mum socjalnego albo minimum egzystencji. Minimum 
socjalne oraz minimum egzystencji to odmienne stan-
dardy poziomu potrzeb bytowych i konsumpcyjnych. 
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Obie kategorie, mimo istotnych odmienności, są nor-
matywnymi modelami zaspokajania potrzeb bytowo-
-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Wzorce te mają 
postać koszyków, określonych ilościowo i wartościo-
wo, które są zbudowane w oparciu o normy odpowia-
dające danym grupom potrzeb. 

Minimum socjalne stanowi kategorię socjalną, mie-
rzącą koszty utrzymania gospodarstw domowych, 
uwzględniającą podstawowe potrzeby bytowo-kon-
sumpcyjne. Wzorzec minimum socjalnego jest mode-
lem zaspokajania potrzeb na generalnie niskim pozio-
mie, ale wystarczającym dla reprodukcji sił witalnych 
człowieka na każdym etapie jego biologicznego roz-
woju, dla posiadania i wychowania potomstwa oraz dla 
utrzymania więzi ze społeczeństwem10. Jest to więc 
model zaspokajania potrzeb na poziomie minimalnego 
dobrobytu. Minimum socjalne nazywane jest też gra-
nicą wydatków gospodarstw domowych, mierzącą go-
dziwy poziom życia. W Polsce od 1981 r. na podstawie 
uchwały Rady Ministrów minimum socjalne szacowa-
ne jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. IPiSS 
ustala wartość koszyka minimum socjalnego oddziel-
nie dla 6 typów pracowniczych gospodarstw domo-
wych (od rodziny 1- do 5-osobowej) oraz dwóch typów 
gospodarstw emeryckich (1- i 2-osobowych). Koszyk 
minimum socjalnego określony jest ilościowo (mini-
malna ilość danych dóbr i usług według norm zużycia, 
zalecanych przez naukowców) i wartościowo (koszt 
nabycia danych ilości dóbr i usług). W 2015 r. dla oso-
by samotnej w wieku produkcyjnym minimum socjalne 
utrzymało się na poziome 1 079,53 zł, dla samotnego 
emeryta – 1 080,20 zł. W rodzinie z trójką dzieci na 
utrzymaniu minimum socjalne wynosiło 4 198,12 zł 
(dane: www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjal-
ne; wejście z 4 października 2016 r.). 

Minimum egzystencji, zwane również minimum bio-
logicznym, stanowi dolne kryterium ubóstwa, istotnie 
różniąc się od minimum socjalnego. Zakres i poziom za-
spokajania potrzeb według minimum egzystencji wyzna-
cza granicę, poniżej której występuje biologiczne zagro-
żenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka11. 
Takie założenie ma swoje odzwierciedlenie w zawar-

10 Kurowski P., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Koszyki minimum socjalnego 
i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście (www.ipiss.com.
pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji); na temat 
minimum socjalnego zob. również Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Kategoria 
minimum socjalnego, [w:] S. Golinowska, „Polska bieda II. Kryteria – Ocena 
– Przeciwdziałanie”, IPiSS, Warszawa, 1997, Deniszczuk L., Kurowski P., 
Styrc M., „Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane 
metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania 
w polityce społecznej”, IPiSS, Warszawa, 2007.

11 Kurowski P., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Koszyki minimum socjalnego 
i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście (www.ipiss.com.
pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji). 

tości koszyka, stworzonego w gronie ekspertów IPiSS 
w 1995 r.12. Znajdują się w nim wyłącznie niezbędne wy-
datki pozwalające na przeżycie. Grupami potrzeb o naj-
większym znaczeniu w tym koszyku są: potrzeby miesz-
kaniowe oraz artykuły żywnościowe. W szczególności, 
minimum egzystencji nie uwzględnia potrzeby utrzyma-
nia więzi ze społeczeństwem, co oznacza, że nie bierze 
pod uwagę kosztów wypoczynku, transportu i łączności 
(dojazdy do pracy) czy udziału w kulturze. Ponadto, w za-
kresie potrzeb mieszkaniowych oraz artykułów żywno-
ściowych w minimum egzystencji uwzględniane są jedy-
nie potrzeby o charakterze faktycznie podstawowym, co 
pozwala na określenie minimum egzystencji jako dolnej 
granicy ubóstwa. Minimum egzystencji za 2015 r. dla 
najbardziej typowej rodziny (gospodarstwo z dwojgiem 
dzieci na utrzymaniu) oszacowano na 1 856,45 zł (464 zł 
na osobę). Koszyk minimum dla osoby samotnej w wieku 
produkcyjnym wyniósł 545,76 zł, a dla samotnego eme-
ryta – 518 zł (dane: www.ipiss.com.pl/?zaklady=mini-
mum-egzystencji-2).

Zawartość koszyka dla minimum socjalnego i minimum 
egzystencji można porównawczo pokazać w następujący 
sposób (tab. 1).

Po trzecie, odpowiednim punktem odniesienia mogą 
być również progi dochodowe określane na potrzeby 
ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej13 kryteria dochodowe 
podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wy-
niku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu 
interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych14. Zasady ustalania progu interwencji so-
cjalnej są określone w Rozporządzeniu Ministra Po-
lityki Społecznej z 7 października 2005 r. w sprawie 
progu interwencji socjalnej15. Zgodnie z § 2 tego roz-
porządzenia próg interwencji socjalnej jest ustalany na 
podstawie badania przeprowadzonego metodą eks-
percko-empiryczną z uwzględnieniem:

• zawartości koszyka dóbr i usług zapewniających za-
spokojenie potrzeb egzystencjalnie niezbędnych;

• wysokości cen towarów i usług, o których mowa 
w pkt 1, dla określonego typu gospodarstwa domo-
wego w wyznaczonym okresie.

12 Badania zrealizowane w ramach projektu „Polityka społeczna państwa 
w okresie przebudowy ustroju i systemu gospodarczego pod kierunkiem 
prof. Stanisławy Golinowskiej”, zobacz Kurowski P., Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe 
podejście (www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-
egzystencji). 

13 Dz. U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.
14 Zob. szerzej www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2015/05/ 

2015_02_Raort_PIS.pdf. 
15 Dz. U. z 2005, nr 211, poz. 1762.
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Zgodnie z § 3 ust. 3 zakres potrzeb niezbędnych do 
egzystencji branych pod uwagę przy ustalaniu pro-
gu interwencji socjalnej obejmuje wydatki na: żyw-
ność; mieszkanie; odzież i obuwie; edukację; ochronę 
zdrowia i higienę; transport i łączność; kulturę, sport 
i wypoczynek. Minimalny zakres wydatków, o których 
mowa w ust. 3, powinien zapewnić zaspokojenie po-
trzeb niezbędnych do egzystencji osoby lub rodziny 
(§ 3 ust. 4).

Minimum socjalne Minimum egzystencji Próg dochodu uprawniający do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej

1 079,53 zł 545,76 zł 634 zł

Tabela 1. Grupy potrzeb w koszykach minimum socjalnego i egzystencji według: Piotr Kurowski, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście, www.ipiss.com.pl/?zakla-
dy=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji, wejście z 29 października 2016 r.

Wyszczególnienie Minimum socjalne Minimum egzystencji

Wyżywienie uwzględnia się uwzględnia się

Mieszkanie uwzględnia się uwzględnia się

Odzież i obuwie uwzględnia się uwzględnia się

Ochrona zdrowia uwzględnia się uwzględnia się

Higiena osobista uwzględnia się uwzględnia się

Oświata i wychowanie uwzględnia się uwzględnia się

Transport i łączność uwzględnia się nie uwzględnia się

Kultura uwzględnia się nie uwzględnia się

Sport i wypoczynek uwzględnia się nie uwzględnia się

Obecnie na podstawie badań progu interwencji socjal-
nej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie 
przekracza kwoty 634 zł,

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 514 zł16.

Porównując podane dane w odniesieniu do osoby samot-
nej w wieku produkcyjnym (2015 r.), można otrzymać na-
stępujące zestawienie:

16 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 1058.
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Rozważania te pozwalają na skonstruowanie następują-
cych wniosków:

1. Uzasadnianie planu spłaty poprzez odwoływanie 
się do określonych w k.p.c. granic egzekucji jest nie-
zgodne z regulacją art. 491(15) ust. 4 pr. upadł.

2. Ustalenie, że dochody upadłego nie przekraczają 
minimum egzystencji, co oznacza, że upadły żyje 
w dolej sferze ubóstwa, nie pozwala na ustalenie 
planu spłaty, ale uzasadnia umorzenie zobowiązań 
bez ustalania planu spłaty. Pozbawienie upadłego 
środków niezbędnych do biologicznego przetrwania 
stanowiłoby naruszenie gwarantowanej w art. 30 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej godności czło-
wieka, której poszanowanie i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych.

3. Również ustalenie, że dochody upadłego nie prze-
kraczają progu, który uzasadnia prawo upadłego 
do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, nie pozwala na ustalenie planu spłaty, 
ale uzasadnia umorzenie zobowiązań bez usta-
lania planu spłaty. Nie można bowiem uzasadnić 
poglądu, że osoby, uznane przez ustawę o pomo-
cy społecznej za niezdolne do samodzielnego za-
spokojenia swoich potrzeb materialnych (i przez to 
uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej), są 
zdolne do realizowania planu spłaty17. Nie można 
przy tym pomijać faktu, że w takiej sytuacji ustale-
nie planu spłaty mogłoby oznaczać, że upadły bę-
dzie zaspokajał swoich wierzycieli ze środków pie-
niężnych otrzymywanych od instytucji publicznych 
w ramach pomocy społecznej.

4. Ustalenie, że dochody upadłego przekraczają mini-
mum egzystencji oraz próg dochodowy dla świad-
czeń z pomocy społecznej, a nie przekraczają mini-
mum socjalnego, wymaga szczególnego rozważenia 
przy ustalaniu planu spłaty. Jak wskazano, minimum 
egzystencji, a podobnie również próg dochodowy-
dla świadczeń z pomocy społecznej, nie może być 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Por. taki sam pogląd wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 28 października 2015 r. (sygn. akt 21/14) w odniesieniu do ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 
ze zm.) – Dz. U. z 2015 r., poz. 1784, OTK ZU Nr 9A, poz. 152.

bowiem granicznym wyznacznikiem, jako że jest 
on konstruowany na potrzeby określenia granicy 
biologicznego przeżycia, a nie granicy godnego 
przeżycia. Obowiązek zaspokojenia wierzycieli 
w drodze realizowania planu spłaty nie uzasadnia 
ograniczenia utrzymania upadłego i jego rodziny 
do poziomu biologicznego przeżycia. W szczegól-
ności, należy zauważyć, że minimum egzystencji 
nie uwzględnia kosztów transportu i łączności, co 
dla osoby aktywnej zawodowo jest niezbędnym 
kosztem funkcjonowania. Biorąc pod uwagę, że 
minimum socjalne jest określane jako minimalny 
próg dobrobytu, można zaproponować przyjęcie 
jako pewnego punktu odniesienia wartości na po-
ziomie 70% minimum socjalnego, co kształtuje się 
mniej więcej na poziomie średniej minimum eg-
zystencji oraz socjalnego i daje kwotę nieznacz-
nie wyższą niż próg dochodowy dla świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (według danych 
z 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej 
kwota ta wynosiłaby 755,67 zł). Oczywiście tak 
ustalony wskaźnik jest jedynie punktem odnie-
sienia i w każdej sprawie będzie podlegał korek-
cie sędziowskiej opartej na rozważeniu okolicz-
ności konkretnego przypadku.

5. Ustalenie, że dochody upadłego przekraczają mi-
nimum socjalne, z pewnością pozwala na ustale-
nie planu spłaty z określeniem miesięcznej kwoty 
spłaty do granicy minimum socjalnego, a zależnie 
od uznania sądu do granicy 70% minimum socjal-
nego albo niższej.

6. Do ustalenia możliwości zarobkowych upadłego 
oraz wydatków związanych z utrzymaniem upadłe-
go i osób pozostających na jego utrzymaniu może 
być przydatna ankieta, której wzór jest przedstawio-
ny niżej. Złożenie przez upadłego ankiety może sta-
nowić formę wysłuchania (art. 491(14) ust. 1 w zw. 
z art. 217 ust. 1 pr. upadł.

Zarządzenie – ankieta (opracowanie własne)

Dane personalne upadłego

Wiek 

Wykształcenie

Wyuczony zawód 
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Zawód wykonywany przez upadłego (obecnie i w ciągu ostatnich 
5 lat)

obecnie ostatnich 5 lat

Miejsce pracy upadłego (obecnie i w ciągu ostatnich 5 lat) obecnie ostatnich 5 lat

Stan zdrowia (należy wymienić choroby przewlekłe, przebyte 
operacje, grupę inwalidzką)

Liczba osób pozostających na utrzymaniu upadłego stopień 
pokrewień-
stwa

wiek stan 
zdrowia

szczególne 
koszty zwią-
zane z utrzy-
maniem danej 
osoby wraz 
z uzasadnie-
niem
(np. wydatki 
na leki, dojaz-
dy do szkoły, 
wydatki na 
rehabilitację)

1)

2)

3)

4)

Przychody za ostatni miesiąc najwyższe miesięczne 
przychody w okresie 
ostatnich 12 miesięcy

Miesięczny dochód z pracy najemnej (dochody uzyskane we 
wszystkich miejscach pracy upadłego, niezależnie od długości 
trwania okresu pracy i rodzaju umowy)

Miesięczny dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie

Miesięczny dochód z pracy na własny rachunek poza gospo-
darstwem indywidualnym w rolnictwie, np. z wykonywania 
wolnego zawodu

Miesięczny dochód z tytułu własności (obejmuje wartość odsetek 
od lokat, bonów skarbowych, obligacji, udzielonych pożyczek oraz 
udziałów w zyskach przedsiębiorstw)

Miesięczny dochód z wynajmu nieruchomości (dochód brutto, 
czyli przychody minus nakłady, pochodzący z wynajmu lokali 
mieszkalnych, garaży i innych budynków niezwiązanych z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą) oraz dochód z wynajmu ziemi
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Miesięczne świadczenia z ubezpieczeń społecznych (świad-
czenia otrzymane przez upadłego, wynikające z faktu ubezpie-
czenia w funduszu ubezpieczeń społecznych. Są to emerytury, 
renty strukturalne za przekazane gospodarstwo rolne, świad-
czenia o charakterze rent, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy, 
szkoleniowe, renty przyznane rolnikom indywidualnym (bez rent 
socjalnych), renty rodzinne, świadczenia rehabilitacyjne oraz za-
siłki, w tym macierzyńskie, pogrzebowe i chorobowe (po ustaniu 
stosunku pracy: emerytury i renty przyznane byłym żołnierzom 
zawodowym oraz byłym funkcjonariuszom i członkom ich rodzin 
przez odpowiednie resorty)

Pozostałe miesięczne świadczenia, w tym świadczenia rodzin-
ne (świadczenia finansowane z budżetu państwa bądź gmin, ze 
specjalnych funduszy oraz towary i usługi otrzymane od insty-
tucji niekomercyjnych). Są to przede wszystkim zasiłki rodzinne, 
dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, za-
siłki pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia pienięż-
ne i niepieniężne udzielone na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej, renty socjalne, stypendia oraz zasiłki dla bezrobotnych 
i inne świadczenia z Funduszu Pracy oraz zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne

Miesięczne pozostałe świadczenia (w tym darowizny i alimenty)

Łączna wysokość przychodów

Wydatki za ostatni miesiąc najwyższe miesięczne 
wydatki z ostatnich  
12 miesięcy

Żywność i napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

Wyroby tytoniowe

Inne używki

Odzież i obuwie

Czynsz za mieszkanie i inne opłaty za mieszkanie, bez opłat za 
media

Opłaty za energię elektryczną

Opłaty za gaz

Opłaty za wodę i wywóz nieczystości płynnych

Opłaty za wywóz nieczystości stałych

Opłaty za telewizję

Opłaty za internet

Opłaty za telefon

Wydatki na zdrowie (opłaty za leki, rehabilitację)

Wydatki na transport

Wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodar-
stwa domowego

Sport, rekreacja, kultura

Pozostałe wydatki

Łączna wysokość wydatków
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Wysokość wierzytelności

Ustalenie wysokości wierzytelności, które nie zostały 
zaspokojone w toku postępowania upadłościowego, 
nie jest zabiegiem skomplikowanym. Zasadniczo wy-
maga to odjęcia od wartości wierzytelności uznanych 
na liście wierzytelności sum wypłaconych wierzycie-
lom w toku postępowania. 

Realność zaspokojenia wierzytelności w przyszłości

Niewątpliwie ustalenie planu spłaty wierzycieli w każ-
dym przypadku musi mieć charakter realny. W momen-
cie orzekania musi być uzasadnione przekonanie, że 
określony w planie spłaty zakres wierzytelności może 
zostać realnie zaspokojony przez upadłego w wyniku 
wykonania planu spłaty.

OKREŚLENIE ZASAD SPŁATY WIERZYCIELI

Regulacje dotyczące planu spłaty są dość skąpe, jeże-
li chodzi o określenie sposobu i kolejności zaspokajania 
wierzycieli. W takiej sytuacji powstaje pytanie: czy można 
stosować zasady zupełnie dowolne, czy można doko-
nywać podziału wierzycieli na kategorie, stosując od-
powiednio regulacje art. 342 pr. upadł., oraz czy można 
ustalić równe kwoty spłat dla poszczególnych wierzycie-
li, doprowadzając w ten sposób do zróżnicowanego po-
ziomu ich zaspokojenia (jeden wierzyciel w takiej sytuacji 
może zostać zaspokojony w 100%, a inny w 2%). Odpo-
wiedź na wszystkie postawione pytania jest negatywna.

Skąpość regulacji dotyczącej sposobu i kolejności zaspo-
kajania wierzycieli nie oznacza bowiem braku regulacji. 
Z treści art. 491(15) ust. 1-4 wynikają następujące zasa-
dy ustalania planu spłaty wierzycieli:

1. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości 
i niewykonane w toku postępowania oraz tymcza-
sowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postę-
powania uwzględnia się w planie spłaty w pełnej 
wysokości, przy czym ich spłatę można rozłożyć na 
raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wyko-
nanie planu spłaty wierzycieli;

2. Ustalając plan spłaty, a konkretnie zakres spłaty dla 
poszczególnych wierzycieli sąd bierze pod uwagę 
wysokość niezaspokojonych wierzytelności.

Te regulacje są wystarczające do określenia, w jaki spo-
sób powinien być sporządzany plan spłaty. 

Po pierwsze, nie ma podstaw do dokonywania podziału 
wierzycieli na kategorie, gdyż:

a) Nie przewiduje tego regulacja art. 491(15) pr. upadł., 
która ma w tym zakresie charakter wyczerpujący;

b) Nie stosuje się odpowiednio art. 342 pr. upadł., 
gdyż dotyczy on zaspokajania wierzytelności z fun-
duszów masy upadłości, a plan spłaty nie jest za-
spokajaniem wierzytelności z funduszów masy. 
Poza tym gdyby ustawodawca zakładał odpowied-
nie stosowanie przepisów o podziale funduszów 
masy upadłości, to zbędne byłoby szczególne re-
gulowanie w art. 491(15) ust. 2 i 3 zasad spłacania 
kosztów postępowania i zobowiązań powstałych 
po jego otwarciu, gdyż kwestie te są uregulowane 
w art.  343 ust. 1 i 1a pr. upadł18. 

Po drugie, nie jest właściwe ustalanie równych spłat dla 
poszczególnych wierzycieli, gdyż jest to sprzeczne z za-
wartym w art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. nakazem uwzględ-
niania przy ustalaniu planu spłaty wysokości niezaspo-
kojonych wierzytelności. Przy założeniu, że upadły ma 
spłacać na rzecz wszystkich wierzycieli określoną kwotę 
miesięcznie albo kwartalnie, konieczność uwzględnienia 
przy tworzeniu planu spłaty wysokości wierzytelności 
oznacza konieczność określenia co do zasady proporcjo-
nalnego udziału poszczególnych wierzytelności w mie-
sięcznej kwocie spłaty. Tylko proporcjonalny udział za-
kłada bowiem odniesienie do wielkości niezaspokojonych 
wierzytelności. Należy jednak zauważyć, że określenie 
proporcjonalnego udziału poszczególnych wierzycieli 
w planie spłaty jest jedynie sposobem na uwzględnienie 
przy jego tworzeniu przesłanki w postaci wysokości nie-
zaspokojonych wierzytelności, a nie bezwzględnym naka-
zem narzuconym przez ustawodawcę. W szczególności, 
trzeba podkreślić, że ustawodawca w treści art. 491(15) 
ust. 4 pr. upadł. nakazał co prawda uwzględnianie w pla-
nie spłaty wysokości niezaspokojonych wierzytelności, ale 
nie powtórzył kategorycznego brzmienia art. 344 ust. 2 
pr. upadł., który w planie podziału funduszy masy upadło-
ści nakazuje zaspokajanie wierzytelności stosunkowo do 
wysokości każdej z nich. Rozwiązanie takie jest uzasad-
nione charakterem planu spłaty, który jest wykonywany 
przez upadłego po zakończeniu postępowania w sposób 
ciągły, w określonych odstępach czasu (miesięcznie, kwar-
talnie19). Kategoryczny nakaz zaspokajania wierzytelności 
w sposób proporcjonalny mógłby prowadzić do sytuacji, 
w której przy dużym zróżnicowaniu wysokości wierzytel-
ności upadły musiałby płacić na rzecz określonego wie-
rzyciela kwotę kilku groszy miesięcznie, co nie miałoby 

18 Por. w szczególności, Lipowicz Ł., [w:] P. Filipiak (red.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, 
„Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz”, Poznań 2015, 
s.  235, który słusznie wskazuje, że do ustalania planu spłaty nie stosuje się 
art. 342 ust. 1 pr. upadł. 

19 Na temat dopuszczalności ustalania rat w terminach miesięcznych, 
dwumiesięcznych, kwartalnych itd. zob. Lipowicz Ł., [w:] P. Filipiak (red.), 
A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, „Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. 
Komentarz”, Poznań 2015, s. 229.
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żadnego uzasadnienia celowościowego zwłaszcza przy 
uwzględnieniu faktu, że koszty przelewu przekraczałyby 
wówczas wysokość płaconej ratalnie należności. Wła-
ściwe więc wydaje się przygotowanie najpierw symulacji 
planu spłaty z uwzględnieniem proporcjonalnego zaspo-
kajania wierzycieli, a następnie dokonanie korekty w taki 
sposób, aby plan spłaty, uwzględniając wysokość nieza-
spokojonych wierzytelności poszczególnych wierzycieli, 
był jednocześnie uzasadniony ekonomicznie. 

Korekta ta może mieć dwojaki charakter. Po pierwsze, co 
do zasady dopuszczalne wydaje się zwiększenie kwoty 
ratalnej spłaty (np. przez wprowadzenie wysokości mi-
nimalnej ratalnej spłaty na poziomie np. 5 zł albo 10 zł 
– tak aby koszty przelewu nie były wyższe niż raty). To 
jednak spowoduje, że dany wierzyciel będzie co prawda 
spłacany w takim samym czasie jak pozostali, ale osta-
tecznie zostanie zaspokojony w wyższym stopniu niż inni 
(w skrajnym przypadku taki wierzyciel może być zaspo-
kojony w 100%, podczas gdy pozostali będą zaspokojeni 
jedynie w nieznacznym procencie).

Po drugie, można ująć drobnych wierzycieli w pierwszej 
racie. To rozwiązanie wymaga obliczenia przypadają-
cej drobnym wierzycielom kwoty zgodnie z ustalonym 
wskaźnikiem proporcjonalnego zaspokajania i przyję-
ciem, że cała ta kwota zostanie jednorazowo spłacona 
w pierwszej racie (albo w kilku pierwszych ratach). Takie 
rozwiązanie spowoduje, że określeni wierzyciele zostaną 
co prawda zaspokojeni wcześniej niż inni, ale poziom ich 
zaspokojenia będzie taki sam jak pozostałych wierzycieli. 
To rozwiązanie wydaje się bardziej sprawiedliwe, zgod-
ne z określonym w art. 491(15) ust. 4 pr. upadł. nakazem 
uwzględniania w planie spłaty wysokości niezaspokojo-
nych wierzytelności, oraz uzasadnione ekonomicznie.

OKREŚLENIE TREŚCI PLANU SPŁATY W SYTUACJI 
BRAKU ZGŁOSZEŃ WIERZYTELNOŚCI

Analiza postępowań upadłościowych prowadzonych 
w 2015 r. pozwala zauważyć pewien powtarzający się 
problem, a mianowicie sytuację braku zgłoszeń wierzy-
telności. Brak zgłoszeń wierzytelności nie oznacza przy 
tym, że dłużnik nie posiada wierzycieli, ale najczęściej, 
że z różnych względów nie dokonali oni zgłoszenia wie-
rzytelności. Pojawia się w związku z tym pytanie, jakie 
to ma znaczenie dla biegu postępowania, a w szczegól-
ności: jakie to ma znaczenie dla możliwości i zakresu 
umorzenia zobowiązań dłużnika. 

Zgodnie z art. 236 ust. 1 pr. upadł. wierzyciel osobi-
sty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowa-

niu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie 
jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym 
w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sę-
dziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Zgłoszenie 
wierzytelności jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 
wierzyciela (argument z art. 236 ust. 2 pr. upadł.). W li-
teraturze wskazuje się, że zgłoszenie wierzytelności jest 
przesłanką uczestniczenia w postępowaniu upadłościo-
wym oraz umieszczenia wierzytelności na liście wierzy-
telności i uwzględnienia jej w planie podziału. Zgłoszenie 
wierzytelności sędziemu-komisarzowi należy więc uznać 
za szczególną formę sądowego dochodzenia wierzytel-
ności w postępowaniu upadłościowym, natomiast za-
twierdzenie listy wierzytelności należy traktować jako 
orzeczenie co do istoty sprawy20. Ustawodawca prze-
widział również, że niektóre kategorie wierzytelności 
podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzę-
du (art. 236 ust. 2 i 3, 237 i 238 pr. upadł.). Po ustaleniu, 
że zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom 
formalnym, sędzia-komisarz przekazuje odpis zgłosze-
nia syndykowi (art. 241 pr. upadł.), który sprawdza, czy 
zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księ-
gach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego 
albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, 
oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym ter-
minie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje (art. 243 
pr. upadł.). Oczywiste jest, że w braku jakiegokolwiek 
zgłoszenia wierzytelności ten fragment postępowania 
nie będzie miał miejsca. Trzeba jednak rozstrzygnąć, czy 
w sytuacji gdy nie zostało wniesione ani jedno zgłosze-
nie wierzytelności, a jednocześnie nie ujawniono istnie-
nia wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście 
wierzytelności z urzędu w postępowaniu, należy sporzą-
dzić listę wierzytelności. W tym zakresie można zapropo-
nować i rozważyć dwa rozwiązania. Pierwsze, zakładają-
ce, że wskutek braku zgłoszeń wierzytelności syndyk nie 
sporządza listy wierzytelności, a więc również i ten etap 
postępowania nie wystąpi21, oraz drugie, zgodnie z któ-
rym syndyk sporządzi listę wierzytelności w rozumieniu 
dokumentu procesowego, z tym że lista nie będzie obej-
mowała żadnej wierzytelności. 

Z treści art. 244 pr. upadł. wynika, że syndyk przystępuje 
do sporządzania listy wierzytelności po upływie terminu 
do zgłaszania wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych 
wierzytelności. Oczywiste jest, że warunek w postaci 
upływu terminu wyznaczonego do dokonywania zgło-
szeń wierzytelności spełni się w każdym postępowaniu 

20 Kos M., Wpływ czynności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i postępowaniu 
upadłościowym na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, „Monitor Prawa 
Bankowego”, 2013, nr 5, s. 75-84.

21 Tak, Werengowski J., Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli, 
„Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 1, 2015, s. 47.
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niezależnie od dokonania bądź braku zgłoszeń. Można 
też uznać, że w sytuacji braku zgłoszeń wierzytelności 
również drugi wskazany w art. 244 pr. upadł. warunek 
będzie spełniony, gdyż mówi on o sprawdzeniu wierzy-
telności, ale wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności 
zgłoszonych. Ustawodawca nie wprowadził więc jako 
warunku sporządzenia listy wierzytelności dokonania 
przez wierzycieli zgłoszeń wierzytelności. Warto zauwa-
żyć, że odmiennie jest w przypadku podziału funduszy 
masy upadłości. Zgodnie z art. 337 ust. 1 pr. upadł. po-
działu funduszy dokonuje się jednorazowo albo kilkakrot-
nie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu 
przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, co ozna-
cza, że warunkiem dokonania podziału funduszy masy 
upadłości, co następuje na podstawie planu podziału, 
jest postępująca likwidacja masy upadłości. Podziału 
ostatecznego dokonuje się po całkowitym zlikwidowaniu 
masy upadłości (art. 337 ust. 2 pr. upadł.). 

Przechodząc do analizy zaproponowanych rozwiązań, 
należy zauważyć, że przyjęcie koncepcji, zgodnie z którą 
brak zgłoszeń wierzytelności usprawiedliwia odstąpienie 
od sporządzania listy wierzytelności, ma pewne uzasad-
nienie celowościowe. Z przepisów regulujących treść listy 
wierzytelności wynika bowiem, że ustawodawca założył 
niejako, że lista wierzytelności będzie obejmowała zgło-
szone i rozpoznane przez syndyka wierzytelności. Poza 
tym brak listy wierzytelności niewątpliwie pozwoli na 
przyspieszenie postępowania chociażby z tego powodu, 
że nie będzie trzeba dokonywać obwieszczenia o liście 
ani nie trzeba będzie czekać na upływ terminu do wnie-
sienia sprzeciwu w celu zatwierdzenia listy. Argumenty 
te jednak wydają się mało przekonujące. 

Po pierwsze, przepisy, które regulują treść listy wierzy-
telności, z założenia mają zastosowanie wówczas, gdy 
na liście są ujmowane jakiekolwiek wierzytelności, co 
nie oznacza jednocześnie, że zwalniają one z obowiązku 
tworzenia listy w przypadku braku zgłoszeń wierzytelno-
ści. Po drugie, argument o przyspieszeniu postępowania 
jest mało przekonujący, jeżeli zwróci się uwagę, że brak 
listy może prowadzić do naruszenia praw uczestników 
postępowania. Przede wszystkim, w braku listy wierzy-
telności wierzyciele nie będą mieli możliwości zweryfiko-
wania jej treści. Nie można bowiem wykluczyć, że wierzy-
ciel dokonał zgłoszenia wierzytelności, które z różnych 
powodów nie znalazło się w aktach postępowania upa-
dłościowego. Brak listy i brak jakiegokolwiek formalnego 
odzwierciedlenia takiej sytuacji procesowej może pozba-
wić go możliwości obrony swoich praw w postępowaniu 
upadłościowym. Ponadto, jak wskazano, lista jest do-
kumentem procesowym sporządzanym przez syndyka 

i podlegającym rozpoznaniu przez sędziego-komisarza. 
To rozpoznawanie przybiera postać nie tylko rozpozna-
wania sprzeciwów, ale również uwzględnia możliwość 
późniejszej zmiany listy w trybie art. 261 pr. upadł. W sy-
tuacji braku listy wierzytelności sędzia-komisarz, nawet 
jeżeli uzna, że istnieją wierzytelności, które podlegałyby 
umieszczeniu na liście z urzędu, nie będzie miał możli-
wości dokonania zmiany listy i ujęcia na niej tych wierzy-
telności. Podsumowując, należy uznać, że sporządzenie 
listy wierzytelności jest etapem postępowania upadło-
ściowego, którego wystąpienie nie jest zależne od tego, 
czy wierzyciele dokonali zgłoszeń wierzytelności, ani od 
tego, czy w ocenie syndyka istnieją wierzytelności podle-
gające umieszczeniu na liście z urzędu. W konsekwencji, 
w każdym przypadku syndyk powinien sporządzić listę 
wierzytelności. W sytuacji braku zgłoszeń syndyk powi-
nien wskazać na liście, że suma uznanych wierzytelności 
wynosi zero złotych22. 

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego po 
ustaleniu i zatwierdzeniu listy wierzytelności jest spo-
rządzenie planu spłaty. Jak wynika z art. 49115 ust. 1 pr. 
upadł., planem spłaty objęte są tylko te zobowiązania 
powstałe przed ogłoszeniem upadłości, które zosta-
ły uznane na liście wierzytelności. Zatem w przypadku 
braku dokonania przez wierzyciela zgłoszenia wierzytel-
ności nie będzie on partycypował ani w planie podziału 
funduszy masy upadłości, ani w planie spłaty, poza wy-
jątkiem opisanym w art. 49119 ust. 4 pr. upadł. Poza zo-
bowiązaniami uznanymi na liście wierzytelności w planie 
spłaty winny zostać ujęte również:

a) zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości 
i niewykonane w toku postępowania (art. 49115 
ust.  2 pr. upadł.),

b) tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty 
postępowania (art. 49115 ust. 3 pr. upadł.).

Z przedstawionych regulacji wynika, że podobnie jak 
lista wierzytelności plan spłaty jest dokumentem 
procesowym, który powinien zostać sporządzony 
w każdym postępowaniu upadłościowym23. Plan spła-
ty może obejmować bowiem wyłącznie zobowiązania 
powstałe po ogłoszeniu upadłości oraz tymczasowo 
pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania. 
Może być też tak, że plan spłaty, podobnie jak lista 
wierzytelności, nie będzie obejmował żadnych wie-
rzytelności. Nie można bowiem wykluczyć, że nie tylko 
w danym postępowaniu nie będzie zgłoszeń wierzytel-

22 Tak, Hrycaj A., Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym, „Monitor Prawniczy”, 2016, nr 2. 

23 Tak, Hrycaj A., Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym, „Monitor Prawniczy”, 2016, nr 2; odmiennie, 
Werengowski J., Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli, „Doradca 
Restrukturyzacyjny”, nr 1, 2015, s. 47.
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ności, ale nie będzie również zobowiązań powstałych 
po ogłoszeniu upadłości ani niepokrytych kosztów 
postępowania. W takiej sytuacji plan spłaty powinien 
stwierdzać, że upadły nie jest zobowiązany do spła-
cania zobowiązań i że 100% zobowiązań powstałych 
przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzonych. 
Sporządzenie planu spłaty w tym przypadku jest nie-
zbędne, gdyż na postanowienie to przysługuje zażale-
nie, a na postanowienie sądu drugiej instancji – skarga 
kasacyjna. Brak sporządzenia planu spłaty pozbawiłby 
wierzycieli możliwości zaskarżenia planu. Oczywiście, 
można w tym miejscu podnieść argument, że skoro 
nie zostały dokonane zgłoszenia wierzytelności, to 
żaden wierzyciel nie jest uczestnikiem postępowania, 
a więc nie ma podmiotów, które mogłyby wnieść zaża-
lenie i ewentualnie skargę kasacyjną24. Argument ten 
jednak inkorporuje w sobie założenie, że nie zostały 
dokonane zgłoszenia wierzytelności, co stało się uza-
sadnioną podstawą do zaniechania sporządzenia pla-
nu spłaty, podczas gdy założenie to może być błędne. 
Nie można chociażby wykluczyć sytuacji, że wierzyciel 
dokonał zgłoszenia wierzytelności po ustaleniu listy 
wierzytelności i że jego zgłoszenie powinno zostać 
ujęte na liście uzupełniającej. Po dokonaniu zgłosze-
nia wierzyciel niewątpliwie jest uczestnikiem postę-
powania i może skutecznie zaskarżyć plan spłaty25. 
Ponadto, uprawomocnienie się postanowienia o pla-
nie spłaty oznacza zakończenie postępowania. A cont-
rario w braku planu spłaty postępowanie nie uległoby 
zakończeniu. Zgodnie z art. 491 ust. 1 pr. upadł. po 
wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych 
w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie 
o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu 
zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogło-
szenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykona-
nia planu spłaty. Z przepisu tego jednoznacznie wyni-
ka, że umorzeniu podlegają wszystkie wierzytelności 
wobec dłużnika powstałe przed dniem ogłoszenia 
upadłości, niezależnie od tego, czy były ujęte na liście 
wierzytelności lub w planie spłaty. 

24 W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że w momencie ustalenia 
planu spłaty wierzycieli albo w momencie umorzenia zobowiązań upadłego 
bez ustalania planu spłaty, zapada właściwe rozstrzygnięcie co do zakresu 
umorzenia zobowiązań upadłego. Dlatego zasadne jest wprowadzenie 
możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od tych właśnie orzeczeń. Późniejsze 
postanowienie o umorzeniu zobowiązań jest już bowiem co do zasady 
zdeterminowane określeniem przez sąd w postanowieniu o ustaleniu planu 
spłaty wierzycieli, jaka część zobowiązań upadłego zostanie umorzona po 
wykonaniu planu spłaty. Uzasadnieniem dla wprowadzenia możliwości 
wniesienia skargi kasacyjnej, będącej wyjątkiem w postępowaniu 
upadłościowym, jest bardzo głęboka ingerencja w prawa wierzycieli, jaka 
następuje w tych postanowieniach.

25 Poza tym teza, że wierzyciel jest uczestnikiem postępowania dopiero 
od momentu dokonania zgłoszenia wierzytelności, bynajmniej nie jest 
oczywista, gdyż zgodnie z art. 236 ust. 1 pr. upadł. zgłoszenia wierzytelności 
powinien dokonać wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć 
w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego 
wierzytelności, podczas gdy do wniesienia zażalenia na zaskarżalne 
postanowienie nie jest niezbędne ustalenie wierzytelności wierzyciela.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że zasady 
ustalania planu spłaty wierzycieli mają zachęcić ich do zgła-
szania wierzytelności i aktywnego udziału w postępowaniu. 
W konsekwencji spłacie w ramach planu spłaty podlegają 
jedynie te wierzytelności, które zostały uznane na liście 
wierzytelności, podczas gdy zakres umorzenia zobowiązań 
upadłego jest szerszy i obejmie także zobowiązania po-
wstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, niezależnie od 
ich umieszczenia na liście wierzytelności. W uzasadnieniu 
projektu ustawy wskazano również, że konsekwencją umo-
rzenia zobowiązań konsumenta będzie „nowy start” i funk-
cjonowanie bez obciążenia związanego z nieuregulowanymi 
zobowiązaniami. Celowi temu przeczyłaby sytuacja, w któ-
rej wierzyciel świadomie nie brałby udziału w postępowaniu 
upadłościowym w celu uniknięcia objęcia jego wierzytelno-
ści planem spłaty i postanowieniem o umorzeniu zobowią-
zań. Wierzyciele niebiorący udziału w postępowaniu, ale 
wskazani wcześniej przez dłużnika w spisie wierzycieli za-
łączonym do wniosku o ogłoszenie upadłości są więc objęci 
zakresem umorzenia26.

USTALENIE, CZY DOPUSZCZALNE JEST OKREŚLENIE, 
ŻE UMORZENIU PO WYKONANIU PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI PODLEGA JEDYNIE CZĘŚĆ ZOBOWIĄZAŃ 
NIEZASPOKOJONYCH W WYNIKU JEGO WYKONANIA

Literalne brzmienie art. 491(15) ust. 1 pr. upadł., zgod-
nie z którym w planie spłaty sąd określa, jaka część zo-
bowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłosze-
nia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu 
spłaty wierzycieli, rodzi wątpliwość, czy dopuszczalne 
jest określenie, że w drodze planu spłaty upadły ma 
spłacić określoną część wierzytelności, np. 30%, a po 
wykonaniu planu spłaty umorzone zostanie 50% wie-
rzytelności niezaspokojonych w postępowaniu upadło-
ściowym oraz niezaspokojonych w wyniku wykonania 
planu spłaty. Interpretacji art. 491(15) ust. 1 pr. upadł. 
należy jednak dokonywać łącznie z art. 491(24) ust. 1 pr. 
upadł., zgodnie z którym po wykonaniu przez upadłego 
obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd 
wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu 
spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego 
powstałych przez dniem ogłoszenia upadłości i niewy-
konanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. 
Ten przepis precyzyjnie określa zakres umorzenia zobo-
wiązań, nie pozostawiając wątpliwości, że „część zobo-
wiązań”, o której mowa w art. 491(15) ust. 1 pr. upadł., 
to wszystkie zobowiązania upadłego powstałe przed 
dniem ogłoszenia upadłości i niewykonane w wyniku 
wykonania planu spłaty wierzycieli27.

26 www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2265.
27 Por. również Lipowicz Ł., [w:] P. Filipiak (red.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, „Upadłość 

konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz”, Poznań 2015, s. 231.
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USTALENIE LICZBY RAT DLA ZOBOWIĄZAŃ 
POWSTAŁYCH PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 
ORAZ POKRYTYCH TYMCZASOWO 
PRZEZ SKARB PAŃSTWA KOSZTÓW 
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 

Z regulacji art. 491(15) ust. 3 i 4 wynika, że zobowią-
zania powstałe w toku postępowania upadłościowego 
oraz pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa koszty 
postępowania mogą być rozłożone na raty, przy czym 
czas spłaty nie może być dłuższy niż przewidziany 
na wykonanie planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, 
a contrario, że czas ten może być krótszy. Tak więc do-
puszczalne jest zarówno takie rozwiązanie, w którym 
koszty i zobowiązania są spłacane proporcjonalnie 
razem z innymi wierzycielami w takim samym czasie, 
jak i rozwiązanie, w którym koszty i zobowiązania są 
spłacane w pierwszej kolejności w krótszym czasie niż 
przewidziany na wykonanie całego planu spłaty. To 
drugie rozwiązanie wydaje się bardziej uzasadnione, 
gdyż podnosi prawdopodobieństwo całkowitej zapłaty 
kosztów i zobowiązań.

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

Opracowanie szczegółowego planu spłaty jest niewąt-
pliwie pracochłonne. Pomocne może być wykorzystanie 
arkusza kalkulacyjnego, dzięki któremu wiele czynności 
można zautomatyzować, a efekty zmian najważniej-
szych parametrów planu spłaty obserwować na ekranie 
komputera przed ostatecznym zatwierdzeniem. 

Poniżej omówiono przykładowe rozwiązanie, przygo-
towane z zastosowaniem najpopularniejszego arkusza 
kalkulacyjnego – Microsoft Excel. Uzupełnieniem poniż-
szego tekstu jest zamieszczona na przedostatniej stro-
nie kwartalnika tabela, która zawiera przykładowy plan 
spłaty. Dla pełnego zrozumienia prezentowanych treści 
niezbędne jest jednoczesne analizowanie treści tabeli.

Prezentowany przykład28 oparty jest na następujących 
założeniach:
a) koszty i zobowiązania niepokryte w toku postępowa-

nia zostają zaspokojone w pierwszej kolejności, acz-
kolwiek przygotowany arkusz kalkulacyjny umożliwia 
również ich zaspokojenie równomiernie w takiej sa-
mej liczbie rat jak pozostałych wierzycieli;

b) wierzyciele zaspokajani są proporcjonalnie;

28 Prezentowany arkusz można pobrać ze strony internetowej Instytutu 
Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad 
Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego www.lazarski.pl/pl/uczelnia/
instytuty/Instytut-Prawa-Upadlosciowego-i-Restrukturyzacyjnego-oraz-
Badan-nad-Niewyplacalnoscia/  oraz ze strony Krajowej Izby Doradców 
Restrukturyzacyjnych – www.kidr.pl.

c) zasada proporcjonalnego zaspokajania wierzycieli po-
woduje, że ratalna wysokość spłaty dla drobnych wie-
rzycieli może być tak niewielka, iż ustalenie spłat w takiej 
wysokości mogłoby spowodować, że koszty przelewu 
znacznie przekraczałyby wysokość ratalnej spłaty dla 
danego wierzyciela. W celu wyeliminowania tego zja-
wiska zidentyfikowano tzw. drobnych wierzycieli, okre-
ślając, że wierzyciele, którzy w toku całego planu spłaty 
mają otrzymać spłatę poniżej określonej kwoty, zostaną 
zaspokojeni jednorazowo, w pierwszej kolejności, bez-
pośrednio po zaspokojeniu kosztów postępowania oraz 
zobowiązań niepokrytych w toku postępowania;

d) po wykonaniu ostatecznego planu podziału do masy 
upadłości może jeszcze wpłynąć jakaś kwota, która 
zostanie doliczona do raty, od której rozpoczyna się 
spłata wierzycieli. Taka sytuacja wystąpi jedynie wów-
czas, gdy w toku postępowania koszty i zobowiązania 
masy zostaną zaspokojone w całości. W przeciwnym 
przypadku kwota, która wpłynie do masy upadłości 
po wykonaniu ostatecznego planu podziału, zostanie 
przeznaczona na zaspokojenie kosztów i zobowiązań 
powstałych w toku postępowania;

e) przyjęte rozwiązanie powoduje, że koszty i zobowiąza-
nia niepokryte w toku postępowania zostaną spłacone 
w całości w pierwszej kolejności; wszyscy wierzyciele 
zostaną zaspokojeni proporcjonalnie; drobni wierzycie-
le zostaną zaspokojeni w pierwszej kolejności.

Do białych (niewypełnionych kolorem) komórek głów-
nej tabeli, zawartej w wierszach od 3 do 22, wpisywa-
ne są dane wejściowe oraz najważniejsze parametry 
przyszłego planu spłaty.

Należy wpisać:
• nazwy wierzycieli i kwoty, które pozostały do zapłaty 

po wykonaniu planów podziału – w komórkach od B8 
do B17 i od C8 do C17,

• wysokość kosztów i zobowiązań masy niepokrytych 
w toku postępowania – w komórce C20,

• przyjętą wysokość jednej raty (miesięcznej płatności) 
– w komórce D3 (w przykładzie zakładamy, że konsu-
ment będzie mógł spłacać miesięcznie 1 500 zł),

• liczbę rat – w komórce D4 (np. 21 rat),
• maksymalną wysokość wierzytelności spłacanych 

jednorazowo – w komórce F3, scalonej z F4 (ta war-
tość służy wyeliminowaniu drobnych, często groszo-
wych rat. Wierzyciele, którzy otrzymaliby przez cały 
okres spłaty wierzytelność poniżej określonej kwoty, 
zostaną zaspokojeni jednorazowo po spłacie kosz-
tów. W przykładzie ustalono tę wartość na 50 zł),

• kwotę, która wpłynęła do masy po wykonaniu planu 
podziału – w komórce I3, scalonej z I4.
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Pozostałe wartości, widoczne w wypełnionych komór-
kach głównej tabeli oraz w tabelkach poniżej niej, gene-
rowane są automatycznie przez Excela:
• tabelka zawierająca wysokość rat w całości przezna-

czonych na spłatę kosztów i zobowiązań niepokry-
tych w toku postępowania, w tym przypadku jest to 
jedna pełna rata (1 500 zł) oraz kwota pozostała do 
spłaty w kolejnej racie (47 zł),

• tabelka zawierająca wysokość poszczególnych 
płatności w ramach raty, od której rozpoczyna się 
spłatę wierzycieli i „kosztów pozostałych do spła-
ty” (w przykładzie 47 zł) – komórki od B30 do C42. 
W prezentowanym przykładzie, zgodnie z ustaloną 
maksymalną wysokością wierzytelności spłacanych 
jednorazowo na 50 zł, wierzyciele, którzy uzyskaliby 
przez cały okres spłaty maksymalnie 50 zł, zostaną 
spłaceni w całości w tej racie. Pozostała, po spłacie 
kosztów i „drobnych wierzycieli”, kwota jest rozliczo-
na pomiędzy pozostałych wierzycieli proporcjonalnie 
do wielkości ich wierzytelności. Dodatkowo, rata ta 
jest zwiększona o środki, które wpłynęły do masy 
upadłości po wykonaniu planu podziału (w zastoso-
wanym przykładzie jest to 4 zł, wpisane w komórce 
I3, scalonej z I429). Rata ta wynosi łącznie 1 504,00 zł 
(ze względu na zaokrąglenia do pełnych groszy wynik 
obliczeń może dawać wartości różniące się o 1 grosz),

• tabelka zawierająca wysokość poszczególnych płat-
ności w ramach kolejnych rat – komórki od F30 do 
J42 (będą to wierzyciele, których wierzytelność do 
spłaty przekracza ustalony limit, w przykładzie usta-
lono 50 zł). Kolejne 19 rat w opisywanym przykładzie 
zostało wyliczone na 1 499,99 zł, (ze względu na za-
okrąglenia do pełnych groszy wynik obliczeń może 
dawać wartości różniące się o 1 grosz),

• tabelka „TEST KOSZTÓW”, w której sygnalizowane 
jest, czy przyjęta kombinacja wysokości pojedynczej 

29 Należy jednak pamiętać, że jest to przykład skonstruowany w taki 
sposób, aby w ramach jednego fikcyjnego planu spłaty pokazać wszystkie 
możliwe sytuacje. W rzeczywistości gdyby po wykonaniu ostatecznego 
planu podziału wpłynęła do masy upadłości jakaś kwota to została by 
przeznaczona na zaspokojenie kosztów postępowania i zobowiązań 
niepokrytych w toku postępowania. Tak więc, można założyć, że komórka I3 
będzie wypełniana wówczas gdy w komórce C20 nie będzie kwoty kosztów 
i niepokrytych zobowiązań.

raty i liczby rat pozwala na spłacenie całości kosztów 
i zobowiązań masy upadłości niepokrytych w toku 
postępowania – komórki od B44 do C45. 

Arkusz stworzony został przy zastosowaniu możliwie 
prostych formuł, wykorzystujących działania matema-
tyczne i kilka podstawowych funkcji Excela:
• SUMA – zwracająca sumę liczb zawartych w określo-

nym zakresie komórek,
• JEŻELI – wykonująca określone działanie, jeśli jakaś 

wartość jest prawdziwa, i inne działanie, jeśli jest nie-
prawdziwa,

• ZAOKR – zwracająca liczbę zaokrągloną do określonej 
liczby miejsc po przecinku – w przykładzie do 2, czyli 
do pełnych groszy.

Przygotowanie planu spłaty z wykorzystaniem przedsta-
wionego arkusza wymaga od sędziego jedynie następu-
jących czynności:
a) ustalenia na podstawie okoliczności sprawy wysoko-

ści jednej raty, którą ma spłacać upadły;
b) ustalenia czasu spłaty i liczby oraz częstotliwości rat 

(miesięcznie, kwartalnie);
c) ustalenia łącznej kwoty spłaty dla danego wierzycie-

la, poniżej której będzie on traktowany jako „drobny” 
i zostanie zaspokojony w pierwszej kolejności.

Wszystkie symulacje i obliczenia matematyczne zosta-
ną wykonane automatycznie, co zdecydowanie ułatwi 
i skróci czas przygotowywania planu spłaty.

Zaprezentowane rozwiązanie to propozycja. Możliwe 
jest zarówno przyjęcie innych pryncypiów (np. rozłożenie 
spłat kosztów i zobowiązań masy niepokrytych w toku 
zobowiązania równomiernie ze spłatami na rzecz wie-
rzycieli), jak i zastosowanie innych formuł. Można także 
tworzyć bardziej skomplikowane narzędzia pozwalające 
wygenerować szczegółowe harmonogramy spłat – za-
równo z wykorzystaniem samego arkusza kalkulacyjne-
go Microsoft Excel, jak i formularzy i funkcji napisanych 
w języku VBA (Visual Basic for Applications).
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Prawo restrukturyzacyjne reguluje wpływ poszczegól-
nych postępowań restrukturyzacyjnych na postępo-
wania egzekucyjne i zabezpieczające skierowane prze-
ciwko dłużnikowi, normując dopuszczalność i zasady 
ich prowadzenia. Nie jest to jednolicie ukształtowana 
legislacyjnie materia, albowiem przepisy poruszające 
tę problematykę rozsiane są w różnych częściach pra-
wa restrukturyzacyjnego, regulujących poszczególne 
typy restrukturyzacji. 

I tak w przypadku postępowania o zatwierdzenie ukła-
du kwestię tę normuje art. 224 ust. 2 pr.rest., który 
jest normą odsyłającą do art. 259 i 260 pr.rest. – re-
gulujących przyspieszone postępowanie układowe. 
W przypadku postępowania układowego norma sa-
modzielnie określająca wpływ tego postępowania na 
postępowania egzekucyjne i zabezpieczające została 
zawarta w art. 278 ust. 1 i 2 pr.rest. Natomiast art. 278 
ust. 3 i art. 279 pr.rest. odsyłają w tym zakresie do 
odpowiedniego zastosowania art. 259 ust. 2 i 3 oraz 
art. 260 pr.rest. Ze względu na wzajemne powiązanie 
wskazanych przepisów wpływ tych wszystkich po-
stępowań układowych na postępowania egzekucyjne 
i zabezpieczające jest w podobny sposób ukształtowa-
ny przez ustawodawcę. W tej sytuacji wskazaną pro-
blematykę należy omówić łącznie dla postępowania 
o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowa-
nia układowego i postępowania układowego, akcentu-
jąc jedynie pewne odrębności pomiędzy poszczególny-
mi typami restrukturyzacji. Prawo restrukturyzacyjne 
natomiast w art. 312 w sposób samodzielny normuje 
wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na postę-
powania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone 
przeciwko dłużnikowi.

1 Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach.

Mając na względzie te okoliczności omawiane zagadnie-
nie należało omówić, dzieląc je w sposób dychotomiczny 
– na postępowania układowe i postępowanie sanacyjne.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU, 
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE 
I POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Zawieszenie postępowania

Postępowanie o zatwierdzenie układu nie chroni dłużni-
ka przed postępowaniami egzekucyjnymi, ochrona ta po-
jawia się dopiero na etapie sądowym – po wydaniu przez 
sąd postanowienia w przedmiocie zawarcia układu. Od tej 
daty stosuje się w tym postępowaniu art. 259 i 260 pr.rest. 
(art. 224 ust. 2 pr.rest.). Można powiedzieć, że postępowa-
nie to jest skierowane do tych dłużników, w stosunku do 
których nie toczą się jeszcze postępowania egzekucyjne, 
a więc że dotyczy ono dłużników, którzy są jedynie zagro-
żeni niewypłacalnością albo są niewypłacalni stosunko-
wo krótko, gdy wierzyciele nie podjęli jeszcze wobec nich 
czynności windykacyjnych. W rezultacie należy uznać, że 
wszczęcie przez dłużnika procedowania na etapie przedsą-
dowym w przedmiocie zawarcia układu – poprzez dokona-
nie czynności, o których mowa w art. 210-212 pr.rest., po-
zostaje bez żadnego wpływu na postępowania egzekucyjne 
i zabezpieczające toczące się przeciwko niemu. Położenia 
dłużnika nie zmienia również złożenie przez niego wniosku 
o zatwierdzenie układu, gdyż uzyskuje on ochronę dopiero 
z datą wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie za-
warcia układu. Przez postanowienie w przedmiocie zawar-
cia układu rozumieć należy merytoryczne rozstrzygnięcie 
o przyjęciu lub oddaleniu wniosku o zatwierdzenie układu. 
Hipoteza art. 224 ust. 2 pr.rest. nie obejmuje postanowień 
o charakterze formalnym – umorzenia postępowania czy 
odrzucenia wniosku o zatwierdzenie układu.

WPŁYW POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 
NA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE 
PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI
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Skutek, o którym mowa w art. 224 ust. 2 pr.rest., na-
stępuje ex lege – z datą wydania postanowienia roz-
strzygającego wniosek dłużnika o zatwierdzenie ukła-
du. Z taką datą uzyskuje on ochronę analogiczną do tej, 
jaką ustawodawca zapewnia dłużnikowi w przyspie-
szonym postępowaniu układowym. Różnica pomię-
dzy tymi typami postępowania restrukturyzacyjnego 
sprowadza się w zasadzie do daty przyznania dłużni-
kowi ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi 
i zabezpieczającymi. W przyspieszonym postępowaniu 
układowym art. 259 i 260 pr.rest. będą miały zasto-
sowanie już od daty otwarcia przez sąd tego postę-
powania. W przypadku postępowania o zatwierdzenie 
układu wskazane przepisy będą miały zastosowanie 
dopiero od daty wydania przez sąd merytorycznego 
rozstrzygnięcia wniosku o zatwierdzenie układu.

Podstawowe znaczenie dla ochrony dłużnika ma 
art. 259 pr.rest., który reguluje dwa zagadnienia: wpływ 
otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 
oraz postępowania układowego i wydania postanowie-
nia w przedmiocie zatwierdzenia układu – w postępo-
waniu o zatwierdzenie układu – oraz dopuszczalność 
wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowań egze-
kucyjnego i zabezpieczającego w toku postępowania 
restrukturyzacyjnego. Zgodnie z brzmieniem art. 259 
ust. 1 zdanie pierwsze pr.rest. postępowanie egzeku-
cyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa 
układem wszczęte przed dniem otwarcia przyspie-
szonego postępowania układowego lub postępowania 
układowego (wydaniem postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu) ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem wy-
dania przez sąd stosownego postanowienia. Zawiesze-
nie ipso iure odnosi się do postępowań egzekucyjnych 
o wierzytelności pieniężne i niepieniężne, gdyż oba te 
rodzaje wierzytelności objęte są układem. Regulacja za-
warta w tym przepisie odnosi się tylko do wierzytelno-
ści ipso iure objętych układem i nie dotyczy tych, które 
za zgodą wierzyciela mogą być objęte układem (wierzy-
telności nieobjętych układem z mocy prawa). Omawia-
na norma nie ma więc zastosowania do wierzytelności, 
o których mowa w art. 151 ust. 2 pr.rest., oraz do wie-
rzytelności, które nie mogą być objęte układem nawet 
za zgodą wierzyciela (art. 151 ust. 1 pr.rest.). Uwzględ-
niając kontekst językowy art. 259 ust. 1 zdanie pierwsze 
pr.rest., uprawniony staje się wniosek, że zawieszeniu 
nie ulegają postępowania egzekucyjne dotyczące rosz-
czeń, które wynikają z pozaobligacyjnych stosunków 
prawnych – roszczeń mających swoje podłoże w pra-
wach o charakterze bezwzględnym2. Zawieszeniu nie 

2 Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 

podlegają więc postępowania egzekucyjne o roszczenia 
wynikające z bezwzględnych praw majątkowych o cha-
rakterze materialnym i niematerialnym, gdyż roszczenia 
z praw o charakterze rzeczowym nie są objęte układem.

Nie został natomiast rozstrzygnięty w sposób jedno-
znaczny status postępowania egzekucyjnego dotyczący 
wierzytelności nieobjętej z mocy prawa układem w sy-
tuacji, gdy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytel-
ności układem – w trakcie postępowania układowego. 
Przyjąć należy, że postępowanie egzekucyjne nie może 
być kontynuowane, w związku z czym per analogiam na-
leży stosować regulację art. 259 ust. 1 pr.rest.3.

Art. 259 ust. 1 pr.rest. verba legis przewiduje zawieszenie 
ex lege postępowań egzekucyjnych, a organ egzekucyjny 
nie wydaje w tym przedmiocie żadnego orzeczenia – za-
wieszającego postępowanie4. Organ egzekucyjny jed-
nocześnie jest zobowiązany do dokonania we własnym 
zakresie oceny, czy postępowanie egzekucyjne dotyczy 
wierzytelności objętej układem z mocy prawa5. Mieć na-
leży wszakże na względzie okoliczność, że mogą zdarzyć 
się sytuacje sporne, w których organ egzekucyjny może 
mieć wątpliwość, czy określona wierzytelność jest z mocy 
prawa objęta układem, szczególnie wtedy, gdy na tym tle 
będą istniały spory pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. 
Wychodząc naprzeciw tego typu sytuacjom, ustawo-
dawca w art. 259 ust. 1 zdanie drugie pr.rest. wprowadził 
unormowanie, zgodnie z którym na wniosek dłużnika lub 
nadzorcy sądowego sędzia-komisarz stwierdza zawie-
szenie postępowania egzekucyjnego. W istocie, stwier-
dzenie zawieszenia postępowania egzekucyjnego ozna-
cza zakwalifikowanie wierzytelności jako wierzytelności 
układowej. Orzeczenie sędziego-komisarza ma charak-
ter deklaratywny i jest niezaskarżalne6. Postanowienie 
to podlega doręczeniu organowi egzekucyjnemu. Treść 
art. 259 ust. 1 zdanie drugie pr.rest. nie pozwala żywić 
wątpliwości, że sędzia-komisarz wydaje postanowienie 
stwierdzające zawieszenie postępowania egzekucyjne-
go jedynie na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego. 
Wyłączona została możliwość wydania takiego posta-
nowienia z urzędu, jak również na wniosek wierzyciela. 
Także organ egzekucyjny nie jest uprawniony do wystą-
pienia do sędziego-komisarza o rozstrzygnięcie kwestii, 
czy wierzytelność objęta jest z mocy prawa układem – 

Warszawa 2016, s. 1209.
3 Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Komentarz”, Warszawa 2010, s. 324.
4 Hrycaj A., [w:] „System Prawa Handlowego. Prawo restrukturyzacyjne 

i upadłościowe. Tom 6”, Warszawa 2016, s. 232; Zimmerman P., „Prawo 
upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2016, 
s. 1511.

5 Hrycaj A., [w:] „System…”, s. 231.
6 Odmiennie Jakowlew A., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 

2016, s. 320.
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poprzez wydanie postanowienia stwierdzającego zawie-
szenie postępowania egzekucyjnego.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych ma ten sku-
tek, że organ egzekucyjny nie dokonuje żadnych czyn-
ności procesowych. Jednocześnie należy stwierdzić, 
że zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie po-
woduje uchylenia dokonanych zajęć, które pozostają 
w mocy. Jak słusznie się przyjmuje, nie oznacza to, że 
dłużnik odzyskuje zarząd nad tymi składnikami mająt-
ku, które w toku egzekucji zostały zajęte7. Dłużnik jest 
pozbawiony prawa zarządu składnikami majątkowymi, 
które zostały zajęte przez organ egzekucyjny, do czasu 
rozstrzygnięcia o układzie.

Art. 278 ust. 1 pr.rest. odnoszący się do postępowania 
układowego jest lustrzanym odbiciem art. 259 ust. 1 
pr.rest., co uprawnia do stwierdzenia, że prawo restruk-
turyzacyjne w analogiczny sposób jak w przyspieszonym 
postępowaniu układowym reguluje wpływ otwarcia ukła-
du na postępowania egzekucyjne wszczęte przeciwko 
dłużnikowi. Ustawodawca nie zawarł jednakże w art. 259 
pr.rest. analogicznego do zawartego w art. 278 ust. 2 
pr.rest. unormowania, że sumy uzyskane w zawieszonym 
postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane prze-
lewa się do masy układowej niezwłocznie po wydaniu po-
stanowienia o otwarciu postępowania układowego. Rodzi 
to pytanie, czy w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
i przyspieszonym postępowaniu układowym organ egze-
kucyjny po otwarciu postępowania bądź po wydaniu po-
stanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przele-
wa uzyskane sumy do masy układowej8.

Wydaje się, że jeśli wyegzekwowane sumy zosta-
ły przekazane wierzycielom przed otwarciem przy-
spieszonego postępowania układowego (wydaniem 
postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu 
w postępowaniu o zatwierdzenie układu), to niedo-
puszczalna jest ich restytucja na rzecz dłużnika, gdyż 
zawieszenie postępowania egzekucyjnego wywołuje 
skutki z datą otwarcia przyspieszonego postępowania 
układowego lub datą wydania postanowienia w przed-
miocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o za-
twierdzenie układu, nie wywołując jednocześnie skut-
ków retroaktywnych. Nie można także tracić z pola 
widzenia faktu, że przekazanie środków pieniężnych 
wierzycielowi prowadzi do wygaśnięcia wierzytelności 
do wysokości przekazanych sum. Jeśli do wskazanej 
daty sumy wyegzekwowane nie zostały przekazane 
wierzycielowi, to organ egzekucyjny zatrzymuje wy-

7 Hrycaj A., [w:] „System…”, s. 233.
8 Por. Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1511. 

egzekwowane środki, nie przekazując ich do masy 
układowej, gdyż brak ku takiemu zachowaniu norma-
tywnych podstaw. Podstaw prawnych zatrzymania 
środków pieniężnych przez organ egzekucyjny należy 
szukać w treści art. 179 § 3 k.p.c. w zw. z art. 13 §  2 
k.p.c., przyjmując, że w trakcie zawieszenia postępo-
wania egzekucyjnego organy egzekucyjne nie wykonu-
ją żadnych czynności, do których należy również prze-
kazanie otrzymanych od dłużnika świadczeń. Z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzają-
cego układ postępowania egzekucyjne ulegają umo-
rzeniu z mocy prawa. W takiej sytuacji na podstawie 
art. 826 k.p.c. następuje ipso iure uchylenie wszystkich 
dokonanych czynności egzekucyjnych, co powoduje 
upadek podstawy prawnej do przekazania wierzycie-
lowi uzyskanych w egzekucji sum pieniężnych9. Sumy 
te w całości podlegają przekazaniu dłużnikowi. 

W przypadku postępowania układowego organ egze-
kucyjny po otrzymaniu postanowienia o otwarciu tego 
postępowania będzie zobowiązany przelać do masy 
układowej sumy uzyskane, a niewydane wierzycielom, 
bez prawa dokonania jakichkolwiek potrąceń. Nadto do 
wykonania tego obowiązku nie jest konieczne wydanie 
postanowienia przez sędziego-komisarza.

W postępowaniach zabezpieczających odpada co do 
zasady poruszany problem przekazania wierzycie-
lom wyegzekwowanych kwot, gdyż zgodnie z art. 731 
k.p.c. zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspoko-
jenia wierzyciela. Wyjątkiem są roszczenia pieniężne 
określone w art. 753, 7531 i 754 k.p.c. oraz niepienięż-
ne zdefiniowane w art. 755 k.p.c., do których to przy-
padków można stosować zabezpieczenia nowacyjne, 
prowadzące do zaspokojenia wierzyciela.

Prawo restrukturyzacyjne nie reguluje natomiast 
wprost wpływu postępowań układowych na postępo-
wania zabezpieczające wszczęte przeciwko dłużnikowi 
przed rozstrzygnięciem wniosku o zatwierdzenie ukła-
du w postępowaniu o zatwierdzenie układu czy przed 
otwarciem postępowania układowego w przyspieszo-
nym postępowaniu układowym i postępowaniu ukła-
dowym. Fragmentaryczna regulacja tego zagadnie-
nia zawarta w art. 259 ust. 2 pr.rest. pozwala jednak 
na postawienie wniosku, że zajęcia dokonane przed 
wskazanymi datami pozostają w mocy. Uprawnione 
jest także stwierdzenie, że co do postępowań zabez-
pieczających wszczętych przez otwarciem postępowa-
nia układowego czy rozstrzygnięciem wniosku o za-
twierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie 

9 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 października 2004 r., II CK 90/04.
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układu należy stosować per analogiam art. 259 ust. 1 
pr.rest. Oba postępowania – egzekucyjne i zabez-
pieczające – w odniesieniu do wierzytelności z mocy 
prawa objętych układem mają na celu bądź zaspoko-
jenie wierzyciela, bądź zapewnienie w przyszłości jego 
zaspokojenia. Co więcej, art. 743 § 1 k.p.c. ustanawia 
zasadę, że jeśli postanowienie o udzieleniu zabezpie-
czenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wy-
konania tego postanowienia stosuje się odpowiednio 
przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Jednolitość 
traktowania obu postępowań wyraża również art. 170 
ust. 1 pr.rest., stanowiąc, że z dniem uprawomocnie-
nia się postanowienia zatwierdzającego układ umo-
rzeniu podlegają także postępowania zabezpieczające 
prowadzone przeciwko dłużnikowi, to również takie 
postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa na 
skutek otwarcia przyspieszonego postępowania ukła-
dowego. Oba te postępowania winny być traktowane 
w analogiczny sposób na gruncie prawa restruktury-
zacyjnego, a zasadę tę potwierdza także art. 259 ust. 3 
pr.rest.10. W rezultacie należałoby uznać, że postępo-
wania zabezpieczające, tak samo jak postępowania 
egzekucyjne, z mocy prawa ulegają zawieszeniu na 
skutek wystąpienia zdarzeń określonych w art. 259 
ust. 1, art. 224 ust. 2 i art. 278 ust. 1 pr.rest. Zaznaczyć 
trzeba jednakże, że pod pojęciem postępowania zabez-
pieczającego w ujęciu prawa restrukturyzacyjnego na-
leży rozumieć postępowanie związane z wykonaniem 
postanowienia o zabezpieczeniu, a nie postępowanie 
związane z orzeczeniem o zabezpieczeniu. To drugie 
ma charakter rozpoznawczy i wiąże się z orzekaniem 
o zabezpieczeniu, a nie z wykonaniem zabezpieczenia 
i leży poza sferą regulacji art. 259 pr.rest. 

Uchylenie dokonanych zajęć

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powo-
duje z mocy prawa uchylenia dokonanych zajęć. Uchy-
lenie zajęć może zostać dokonane jako dodatkowy i fa-
kultatywny sposób zabezpieczenia majątku dłużnika. 
Zgodnie z art. 259 ust. 2 w związku z art. 224 ust. 2 
i art. 278 ust. 3 pr.rest. sędzia-komisarz może dokonać 
uchylenia zajęć dokonanych: 

• przed wydaniem postanowienia w przedmiocie za-
twierdzenia układu (postępowanie o zatwierdzenie 
układu);

• przed otwarciem postępowania układowego w przy-
spieszonym postępowaniu układowym i postępowa-
niu układowym.

10 Por. Malmuk-Cieplak A., [w:] „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. 
Zagadnienia praktyczne”, red. A. Machowska, Warszawa 2016, s. 190.

Uchylenie dokonanych zajęć dopuszczalne jest odno-
śnie do postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, 
w których egzekwowane są wierzytelności objęte z mocy 
prawa układem, jeśli jest to konieczne dla dalszego pro-
wadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie 
w przedmiocie uchylenia dokonanych zajęć toczy się na 
wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego, co wyłącza 
możliwość dokonania takiej czynności procesowej przez 
sędziego-komisarza z urzędu.

Analizując normę art. 259 ust. 2 pr.rest., należy zwrócić 
uwagę, że podobnie jak art. 259 ust. 1 pr.rest. odnosi się 
ona wyłącznie do wierzytelności objętych z mocy prawa 
układem, co wyklucza jej zastosowanie do wierzytelno-
ści, które mogą być objęte układem za zgodą wierzy-
ciela, tudzież wierzytelności nieobjętych układem. Oba 
przepisy są ze sobą powiązane w ujęciu funkcjonalnym. 
O ile zawieszenie postępowania na podstawie art. 259 
ust. 1 pr.rest. nie wywołuje skutków w postaci uchyle-
nia uprzednio dokonanych zajęć, to w razie gdyby taka 
ochrona dłużnika nie była wystarczająca wedle kryteriów 
tego przepisu, następnym posunięciem sędziego-ko-
misarza winno być uchylenie dokonanych zajęć. Skutek 
uchylenia jest taki, że to, co zostało wyegzekwowane, 
winno być przez organ egzekucyjny zwrócone dłużnikowi. 
W tym kontekście należy przyjąć, że niedopuszczalne jest 
uchylenie zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyj-
nym, w którym doszło już do przekazania wierzycielowi 
świadczenia, albowiem takie zdarzenie wywołuje skutek 
w postaci zaspokojenia wierzytelności i jej wygaśnięcia.

Lege non distinguente ustawodawca nie zawęża moż-
liwości uchylenia dokonanych zajęć do określonych 
typów egzekucji komorniczej. Uznać trzeba, że uchy-
lenie może odnosić się do każdego dozwolonego pra-
wem typu zajęcia, a jedynym kryterium zastosowania 
art. 259 ust. 2 pr.rest. jest niezbędność takiej czynności 
procesowej z punktu widzenia zapewnienia dłużnikowi 
prowadzenia przez niego przedsiębiorstwa. Ze wzglę-
du na to kryterium środek zabezpieczenia przewidziany 
w tym przepisie z uwagi na jego skutki i nieodwracal-
ność uchylenia zajęcia należy uznać za wyjątkowy, więc 
winien on być stosowany jedynie w takich wypadkach, 
gdy samo zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
nie jest wystarczające do zapewnienia prawidłowo-
ści dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. 
Ustawodawca nie wskazuje bliższych kryteriów rozu-
mienia przypadku, gdy uchylenie zajęcia jest niezbędne 
dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, pozosta-
wiając tę kwestię doktrynie i judykaturze. Wykładnia 
tego pojęcia winna być ścisła, uchylenie zajęcia nie 
będzie dopuszczalne jedynie wtedy, gdy stanowi ono 
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uciążliwość dla dłużnika, lecz nie prowadzi do zagro-
żenia funkcjonowania jego działalności. Trzeba bowiem 
mieć na względzie, że w razie uprawomocnienia się 
postanowienia zatwierdzającego układ postępowania 
egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przeciw-
ko dłużnikowi podlegają umorzeniu (art. 170 ust. 1 
pr.rest.), co oznacza, że organ egzekucyjny przeka-
że dłużnikowi niewyegzekwowane kwoty, albowiem 
zgodnie z art. 826 k.p.c. umorzenie postępowania eg-
zekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czyn-
ności egzekucyjnych. Następuje więc powrót do stanu 
sprzed egzekucji, co dla dłużnika oznacza możliwość 
dysponowania zajętymi przedmiotami11. O ile więc nie 
jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez 
dłużnika, zajęcia komornicze nie powinny być uchyla-
ne. Uchylenie zajęć winno być dokonane, jeśli bez tego 
nastąpią nieodwracalne dla przedsiębiorstwa dłużnika 
skutki w postaci utraty możliwości prowadzenia dzia-
łalności operacyjnej lub regulowania zobowiązań po-
zaukładowych. Ze względu na to uchylenie dokonanych 
zajęć w pierwszej kolejności może odnosić się do za-
jęć rachunków bankowych, wierzytelności lub środków 
obrotowych. Wyłączne zastosowanie omawianej regu-
lacji w zasadzie będzie możliwe w odniesieniu do zajęć 
nieruchomości, w tym także do wpisów hipotecznych, 
a to z tego powodu, że takie zajęcia nie uniemożliwiają 
dłużnikowi prowadzenia działalności gospodarczej.

Postanowienie sędziego-komisarza jest niezaskarżalne 
i podlega doręczeniu dłużnikowi, nadzorcy sądowemu, wie-
rzycielowi egzekwującemu oraz organowi egzekucyjnemu. 

Zakaz prowadzenia egzekucji 
i postępowania zabezpieczającego

Zgodnie z art. 259 ust. 3 pr.rest. wszczęcie postępowa-
nia egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o za-
bezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia 
roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy 
prawa układem jest niedopuszczalne po otwarciu przy-
spieszonego postępowania układowego, postępowania 
układowego albo rozstrzygnięciu przez sąd w przed-
miocie wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu. 

Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie do tych po-
stępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, w których 
wniosek wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu jed-
nego ze wskazanych zdarzeń lub później. W odniesieniu 
do postępowań wcześniej wszczętych wprost znajdzie 

11 Por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 8 marca 2013 r., III CZP 1/13, 
OSNC 2013, nr 12, poz. 136.

zastosowanie art. 259 ust. 1 pr.rest. Istnieje natomiast 
wątpliwość, jak pojmować niedopuszczalność egzekucji 
w ujęciu tego przepisu, co będzie miało miejsce wtedy, 
gdy wierzyciel złoży stosowny wniosek egzekucyjny do 
komornika, np. nie wiedząc, że w stosunku do dłużnika 
zaistniało zdarzenie uniemożliwiające mu prowadzenie 
stosownego postępowania. W literaturze wyrażono za-
patrywanie, że niedopuszczalność wszczęcia egzeku-
cji i postępowania egzekucyjnego oznacza, że w razie 
złożenia przez wierzyciela stosownego wniosku w tym 
zakresie, organ egzekucji winien go oddalić jako niedo-
puszczalny, a w razie wszczęcia postępowania – umo-
rzyć je na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.12. Co do 
możliwości oddalenia wniosku o wszczęcie przez ko-
mornika postępowania egzekucyjnego lub postępowa-
nia brak normatywnych podstaw w procedurze cywil-
nej. W takiej sytuacji pozostaje zastosowanie regulacji 
zawartej w art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c., zgodnie z którą ko-
mornik umarza postępowanie egzekucyjne, gdy egze-
kucja ze względu na jej przedmiot lub osobę dłużnika 
jest niedopuszczalna. W omawianym przypadku eg-
zekucja jest niedopuszczalna ze względu na charakter 
wierzytelności, w związku z tym można przyjąć, że jest 
niedopuszczalna ze względu na przedmiot świadczenia. 
Należy rozważyć także możliwość zastosowania w sy-
tuacji określonej w art. 259 ust. 3 pr.rest. per analogiam 
art. 259 ust. 1 pr.rest., przyjęcie takiego rozwiązania 
skutkowałoby zawieszeniem z mocy prawa postępo-
wania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. 

Bez względu jednak na treść podjętego przez organ 
egzekucyjny rozstrzygnięcia bezsprzeczny jest wnio-
sek, że niedopuszczalność egzekucji i zabezpieczenia 
oznacza, że organ egzekucyjny nie może podejmować 
żadnych czynności egzekucyjnych i zabezpieczających. 
W razie naruszenia zakazu określonego w art. 259 
ust. 3 pr.rest. dłużnik może złożyć skargę na czynności 
komornika (art. 767 § 1 k.p.c.), w której może domagać 
się uchylenia dokonanych zajęć i umorzenia postępo-
wania egzekucyjnego13.

Jednocześnie należy zaakcentować, że uregulowanie 
omawianego przepisu odnosi się jedynie do czynności 
egzekucyjnych i wykonania zabezpieczenia. Nie odnosi 
się ono natomiast do kwestii merytorycznej – rozpo-
znania przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczania 
oraz do nadania klauzuli wykonalności tytułowi egze-
kucyjnemu. W pierwszym przypadku sąd rozpoznający 
wniosek o udzielenie zabezpieczenia ocenia go jedynie 
według kryteriów określonych w art. 7301 k.p.c. Poza 

12 Hrycaj A., [w:] „System…”, s. 239.
13 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z 26 lutego 1969 r., III CZP 131/68, OSNCP 

1969, nr 9, poz. 156.
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sferą kognicji sądu leży zagadnienie związane z moż-
liwością wykonania zabezpieczenia. Stan faktyczny 
zresztą w tym zakresie może ulec zmianie i wykonanie 
zabezpieczenia będzie możliwe po umorzeniu postępo-
wania restrukturyzacyjnego. Podobnie rzecz przedsta-
wia się w odniesieniu do postępowania klauzulowego. 

Otwarcie postępowania układowego w obu warian-
tach przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym 
albo orzeczenie w przedmiocie zatwierdzenia ukła-
du w postępowaniu o zatwierdzenie układu nie może 
stanowić przeszkody do nadania tytułowi egzeku-
cyjnemu wydanemu przeciwko dłużnikowi przed tym 
zdarzeniem tudzież już po nim klauzuli wykonalności, 
albowiem art. 259 ust. 3 pr.rest. nie zawiera w tym za-
kresie zakazu14. Przepis ten zawęża przedmiot swojej 
regulacji jedynie do postępowań egzekucyjnego i za-
bezpieczającego, przez co należy rozumieć inicjowanie 
takiego postępowania przez wierzyciela i jego prowa-
dzenie przez organ egzekucyjny. Postępowanie klau-
zulowe, choć funkcjonalnie związane z postępowaniem 
egzekucyjnym, to jednak nie jest sensu stricto elemen-
tem tego postępowania. Postępowanie klauzulowe ma 
charakter autonomiczny w stosunku do postępowania 
rozpoznawczego, poprzedzającego wydanie tytułu eg-
zekucyjnego, oraz taki sam charakter w stosunku do 
właściwego postępowania egzekucyjnego, mającego 
na celu przeprowadzenie egzekucji. Stanowi ono więc 
stadium pośrednie między postępowaniem rozpoznaw-
czym a wykonawczym15. W postępowaniu klauzulowym 
sąd nie bada faktycznych przesłanek dopuszczalności 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego na gruncie 
określonego stanu faktycznego. Zakres kognicji sądu 
jest ograniczony, a jego przedmiotem jest ustalenie, czy 
zostały spełnione przesłanki nadania tytułowi egzeku-
cyjnemu klauzuli wykonalności, a zatem czy określony 
tytuł egzekucyjny uprawnia wierzyciela do wszczęcia 
egzekucji w rozumieniu podstaw określonych w art. 776 
i 777 k.p.c., czy nadaje się do egzekucji sądowej, a tak-
że czy z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności 
wystąpiła osoba uprawniona16. Przedmiotem postę-
powania klauzulowego nie mogą być inne kwestie, wy-
kraczające poza wskazane ramy kognicji. Przyjęcie, że 
sąd w postępowaniu klauzulowym miałby obowiązek 
badania, czy dopuszczalne jest wszczęcie postępowa-

14 Por. odmiennie Hrycaj A., [w:] „System…”, s. 239; Zimmerman P., „Prawo…”, 
s.1513.

15 Zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 9 listopada 1994 r., III CZP 143/94, OSNC 
1995, nr 3, poz. 46 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 10 maja 2000 r., 
III CZ 48/00.

16 Zob. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 28 października 2010 r., 
III CZP 65/10, OSNC 2011, nr 3, poz. 27 a także postanowienie Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu z 22 lutego 2013 r., I ACz 127/13 i postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7 marca 1993 r., I ACz 138/93, OSA 1993, z. 11, 
poz. 78.

nia egzekucyjne, oznaczałoby, że sąd oceniałby w tym 
postępowaniu, czy wierzytelność jest objęta układem. 
Odnośnie do wierzytelności, o których mowa w art. 260 
ust. 1 pr.rest., sąd klauzulowy miałby obowiązek bada-
nia, czy wierzytelność jest zabezpieczona rzeczowo, al-
bowiem klauzulę wykonalności mógłby nadać jedynie 
z ograniczeniem wynikającym z art. 260 ust. 2 pr.rest. 
Tak szeroko określona kognicja sądu w postępowaniu 
klauzulowym nie znajduje uzasadnienia w treści prze-
pisów prawa restrukturyzacyjnego i procedury cywilnej. 
Reasumując zatem ten wątek, sąd w postępowaniu klau-
zulowym bada istnienie wskazanych przesłanek nadania 
tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w ode-
rwaniu od problematyki zakazu wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego w świetle treści art. 259 ust. 3 pr.rest. 
bądź jej ograniczeń wynikających z art. 260 ust. 1 pr.rest.

Ograniczenia egzekucji 

Ograniczenia egzekucji określa art. 260 pr.rest., który 
reguluje trzy jej rodzaje: zawężenie postępowania eg-
zekucyjnego do przedmiotu zabezpieczenia, zawiesze-
nie postępowania egzekucyjnego i zwolnienie zajętego 
przedmiotu spod zajęcia.

Art. 260 ust. 1 pr.rest. ustanawia zasadę, że wierzyciel 
posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu 
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 
zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku 
postępowania układowego prowadzić egzekucje wyłącz-
nie z przedmiotu zabezpieczenia. W pierwszej kolejności 
należy określić zakres ograniczenia wynikającego z tego 
przepisu. Niewątpliwie ma on zastosowanie do wierzy-
cieli zabezpieczonych rzeczowo, a więc do których nie 
będzie miał zastosowania art. 259 ust. 1 pr.rest. Inny-
mi słowy, postępowania egzekucyjne odnoszące się do 
wierzycieli objętych z mocy prawa układem, lecz nieza-
bezpieczonych rzeczowo podlegają zawieszeniu na pod-
stawie art. 259 ust. 1 pr.rest., a inne zabezpieczone są 
ograniczone warunkami art. 260 ust. 1 pr.rest. Drugie 
pytanie, jakie wyłania się na tle stosowania tego prze-
pisu, odnosi się do kwestii, czy ta regulacja ma zasto-
sowanie jedynie do wierzytelności nieobjętych z mocy 
prawa układem, a więc wymienionych w art. 151 ust. 2 
pr.rest., które mogą być nim objęte za zgodą wierzyciela, 
czy też dotyczy ona wszelkich zabezpieczonych rzeczo-
wo wierzytelności – a więc również tych wyłączonych 
ustawowo z układu, które zostały określone w art. 151 
ust. 1 pr.rest.17. Za przyjęciem tego drugiego stanowi-
ska przemawiałaby wykładania językowa art. 260 ust. 1 
pr.rest., która odnosi się w ogólności do wierzytelności 

17 Tak Jakowlew A., „Prawo…”, s. 321. 
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zabezpieczonych rzeczowo. Jest to inaczej niż w art. 260 
ust. 2 pr.rest., który odnosi się do wierzytelności nieob-
jętych z mocy prawa układem. Odpowiedzi na to pytanie 
można pośrednio znaleźć w art. 260 ust. 5 pr.rest., który 
uniemożliwia zastosowanie wspomnianego ograniczenia 
do wierzytelności wyłączonych z mocy prawa z układu 
na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 1 pr.rest., pomijając zu-
pełnie wierzytelności wyłączone z układu na podstawie 
art. 151 ust. 1 pkt 2 i 3 pr.rest. W rezultacie uprawniony 
staje się wniosek, że ograniczenie egzekucji do przed-
miotu zabezpieczenia odnosi się do wszystkich wierzy-
telności zabezpieczonych rzeczowo na mieniu dłużnika, 
zarówno nieobjętych z mocy prawa układem, jak i wyłą-
czonych z mocy prawa z układu, poza wierzytelnościami 
określonymi w art. 151 ust. 1 pkt 1 pr.rest.

Kolejna sprawa, jaka wyłania się na tle stosowania tego 
przepisu, odnosi się do jego zakresu temporalnego. W tej 
regulacji chodzi zarówno o postępowania egzekucyjne 
wszczęte przed otwarciem postępowania układowego 
lub wydaniem postanowienia w przedmiocie zatwierdze-
nia układu, jak i postępowania wszczęte po tej dacie. Za 
takim wnioskiem przemawia analiza językowa art. 260 
ust. 1 pr.rest., który nie odnosi się do momentu wszczę-
cia postępowania egzekucyjnego, jak to ma miejsce 
w art. 259 ust. 1 pr.rest., lecz ogólnie porusza problem 
zakresu przedmiotowego egzekucji w trakcie trwania po-
stępowania układowego. Po zakończeniu lub umorzeniu 
postępowania restrukturyzacyjnego nie występują żad-
ne ograniczenia co do przedmiotu postępowania egzeku-
cyjnego wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Wie-
rzyciel więc może postępowanie egzekucyjne skierować 
do dowolnego składnika majątku dłużnika, nie będąc tym 
samym ograniczony przedmiotem zabezpieczenia.

Użyte w art. 260 ust. 1 pr.rest. sformułowanie, choć 
w sposób jednoznaczny stanowi, że egzekucja co do in-
nego składnika majątku dłużnika niż przedmiot zabez-
pieczenia nie jest możliwa, to jednak nie wyjaśnia skut-
ków naruszenia tego zakazu. Na tym tle możliwe są dwa 
przypadki. Pierwszy, najczęściej spotykany – wierzyciel 
przed otwarciem postępowania układowego lub wyda-
niem przez sąd postanowienia w przedmiocie układu 
wszczął postępowanie egzekucyjne z innego składnika 
majątku dłużnika niż przedmiot zabezpieczenia, do cze-
go przecież jest uprawniony. Drugi przypadek dotyczy 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego po wydaniu 
przez sąd postanowienia w odniesieniu do mienia niebę-
dącego przedmiotem zabezpieczenia. 

Na temat pierwszego przypadku w literaturze wyra-
żono zapatrywanie, że postępowanie egzekucyjne nie-

dotyczące przedmiotu zabezpieczenia nie może zostać 
umorzone na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c., lecz ko-
mornik powinien wstrzymać się z czynnościami egzeku-
cyjnymi wobec takich składników. Wstrzymanie dokona-
nia czynności egzekucyjnych jest instytucją stosowaną 
przez ustawodawcę w sytuacjach, w których pojawiają 
się przeszkody do prowadzenia egzekucji z określonego 
składnika majątkowego18. Wydaje się jednak, że pogląd 
ten nie zasługuje na podzielenie, albowiem wstrzyma-
nie się z czynnościami egzekucyjnymi przez komornika 
może mieć miejsce jedynie w przypadkach wyraźnie 
określonych w przepisach (art. 773 § 1, art. 822, art. 852 
§ 2, art. 979 § 1, art. 988 § 1 k.p.c.). Innymi słowy, ko-
mornik musi mieć wyraźną podstawę prawną do okre-
sowego niepodejmowania czynności egzekucyjnych. 
Pamiętać też trzeba, że wstrzymanie postępowania tym 
różni się od zawieszenia postępowania egzekucyjnego, 
że odnosi się do konkretnych czynności egzekucyjnych, 
a nie całego postępowania jako takiego. Gdyby zatem 
postępowanie egzekucyjne w całości zostało skiero-
wane do przedmiotów niebędących zabezpieczeniem 
rzeczowym, to wstrzymanie postępowania byłoby nie-
możliwe. W takiej sytuacji do omawianego przypadku 
właściwsze byłoby zastosowanie per analogiam art. 259 
ust. 1 pr.rest. Postępowanie egzekucyjne skierowane do 
innych składników niż przedmiot zabezpieczenia winno 
zostać ex lege zawieszone. Będzie to zawieszenie postę-
powania w całości, jeśli postępowanie egzekucyjne zo-
stało skierowane wyłączenie do składników mienia nie-
będących przedmiotem zabezpieczenia, lub częściowe 
– gdy postępowanie egzekucyjne obejmuje przedmiot 
zabezpieczenia i mienie niezabezpieczone. Postępowa-
nie dotyczące mienia zabezpieczonego będzie kontynu-
owane na zasadach ogólnych, a w pozostałym zakresie 
zawieszone. Przyjęcie takiej koncepcji z jednej strony 
wywoła skutek, że zajęcia egzekucyjne dokonane przed 
zawieszeniem postępowania pozostaną w mocy. Z dru-
giej strony powstanie możliwość uchylenia tych zajęć na 
podstawie art. 259 ust. 2 pr.rest. 

Odnosząc się do drugiego przypadku, trzeba uznać, że 
wszczęcie postępowania egzekucyjnego co do przed-
miotu niebędącego przedmiotem zabezpieczenia jest 
niedopuszczalne. W tym zakresie postępowanie winno 
być umorzone przez organ egzekucyjny na podstawie 
art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.

Drugim ograniczeniem egzekucji jest przewidziana 
w art. 260 ust. 2 pr.rest. dopuszczalność zawieszenia 
postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z tym przepisem 
w razie skierowania egzekucji do przedmiotu zabezpie-

18 Hrycaj A., [w:] „System…”, s. 235 i n.
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czenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa 
możliwe jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
na czas nieprzekraczający 3 miesięcy. Regulacja zawarta 
w tym przepisie nawiązuje do art. 260 ust. 1 pr.rest. co 
do rodzaju wierzytelności objętej hipotezą tego przepisu. 
Zawieszenie postępowania w trybie art. 260 ust. 2 pr.rest. 
może dotyczyć jedynie wierzytelności zabezpieczonych 
rzeczowo. Nadto jego zakres jest węższy, gdyż odnosi się 
tylko do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa ukła-
dem, czyli wymienionych w art. 251 ust. 2 pr.rest. A con-
trario, nie można zawiesić postępowań egzekucyjnych 
dotyczących wierzytelności nieobjętych układem, które 
zostały zabezpieczone rzeczowo (art. 151 ust. 1 pr.rest.). 

Zawieszenie postępowania może nastąpić jedynie na 
wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego, a tego rodzaju 
regulacja wyłącza możliwość wydania przez sędziego-
-komisarza postanowienia w tym przedmiocie z urzędu. 
Pojęcie przedmiotu niezbędnego do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej jako podstawa zawieszenia po-
stępowania winno być rozumiane tak samo jak podsta-
wa uchylenia zajęcia egzekucyjnego na gruncie art. 259 
ust. 2 pr.rest. Choć to nie zostało wysłowione wprost 
przez ustawodawcę, ratio legis zawieszenia postępowa-
nia ma miejsce jedynie wtedy, gdyby bez podjęcia tego 
rodzaju decyzji nastąpił skutek w postaci sprzedaży mie-
nia, a to uniemożliwiałoby prowadzenie przez dłużnika 
przedsiębiorstwa. Ustawodawca wprowadził maksy-
malny termin zawieszenia postępowania egzekucyjnego, 
który wynosi 3 miesiące. Nie ma przeszkód, aby sędzia-
-komisarz wydał kilkukrotnie postanowienie zawiesza-
jące postępowanie egzekucyjne, byle tylko łączny czas 
zawieszenia postępowania nie przekroczył 3 miesięcy19. 
Sporne jest, czy na po upływie okresu zawieszenia po-
stępowanie egzekucyjne podjęte jest z mocy prawa20, 
czy też konieczne jest wydanie przez organ egzekucyj-
ny postanowienia, w którym podejmuje on zawieszone 
postępowanie, z tego względu, że postępowanie cywilne 
nie zna instytucji podjęcia ex lege postępowania egzeku-
cyjnego21. Ten drugi pogląd zasługuje na pełną aprobatę 
z tym zastrzeżeniem, że organ egzekucyjny podejmuje 
postępowanie z urzędu po upływie okresu, na który po-
stępowanie zostało zawieszone, bez konieczności skła-
dania wniosku przez wierzyciela o podjęcie zawieszo-
nego postępowania. Nie będzie miał tutaj zastosowania 
per analogiam art. 170 ust. 2 pr.rest. Podstawy podjęcia 
postępowania z urzędu przez komornika należy szukać 
w art. 180 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 pr.rest.

19 Gurgul S., „Prawo…”, s. 1211; Malmuk-Cieplak A. [w:], „Prawo…”, s. 192.
20 Tamże.
21 Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo…”, s. 330; Malmuk-Cieplak A., 

[w:] „Prawo…”, s. 193.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania podlega 
doręczeniu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie 
sędziego-komisarza oddalające wniosek o zawieszenie 
postępowania przysługuje zażalenie dłużnikowi, a na 
postanowienie uwzględniające wniosek – wierzycielowi 
prowadzącemu egzekucję (art. 260 ust. 4 pr.rest.).

Ustawodawca w art. 260 ust. 2 zdanie trzecie pr.rest. 
wprowadził możliwość zwolnienia zajętego przedmio-
tu spod zajęcia zgodnie z przepisami kodeksu postępo-
wania cywilnego. Ze względu na usytuowanie tej normy 
prawnej zasadny staje się wniosek, że odnosi się ona 
tylko do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, które 
nie są objęte z mocy prawa układem. Ponadto, zwolnie-
nie spod zajęcia ograniczone zostało do przedmiotu za-
bezpieczenia rzeczowego. W tym trybie nie jest możliwe 
zwolnienie innych przedmiotów, w stosunku do których 
wierzyciel skierował postępowanie egzekucyjne. Znie-
sienie skutków zajęcia egzekucyjnego w odniesieniu do 
pozostałego mienia dłużnika jest możliwe jedynie w try-
bie uchylenia zajęcia na podstawie art. 259 ust. 2 pr.rest.

Wykładnia art. 260 ust. 2 zdanie trzecie pr.rest. ze 
względu na szczupłość regulacji może wywoływać 
trzy zasadnicze trudności. Pierwsza wiąże się z trybem 
zwolnienia spod egzekucji. Jak zgodnie się przyjmuje 
w literaturze, nie będzie tym powództwo ekscydencyj-
ne z art. 841 i 842 k.p.c., a postępowanie przewidziane 
w art. 1061 k.p.c.22. Pogląd ten jest słuszny z tej przy-
czyny, że powództwo ekscydencyjne służy ochronie 
osoby trzeciej, której prawa na skutek zajęcia egzeku-
cyjnego określonego mienia zostały naruszone. Tym-
czasem, uwzględniając systematykę całego art. 260 
ust. 2 pr.rest., chodzi w tym przypadku o zwolnienie 
spod zajęcia określonego przedmiotu na wniosek dłuż-
nika. Zgodnie z art. 1061 § 1 k.p.c. dłużnik prowadzący 
działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zosta-
nie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia 
tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie 
tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku skład-
niki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie 
roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. 
Uwzględniając wniosek, sąd orzeka o wyłączeniu okre-
ślonej rzeczy spod zajęcia. Jednocześnie w tym posta-
nowieniu sąd wymienia inne składniki mienia dłużnika, 
z których można zaspokoić roszczenie wierzyciela w za-
mian za rzecz zwolnioną. Z datą uprawomocnienia się 
takiego postanowienia następuje skutek w postaci wy-
łączenia określonego mienia spod egzekucji, natomiast 

22 Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo…”, s. 330; Hrycaj A. [w:], 
„System…”, s. 237; Gurgul S., „Prawo…”, s. 1212; Malmuk-Cieplak A., [w:], 
„Prawo…”, s. 193.
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skutki zajęcia mienia zastępczego następują już w dacie 
wydania postanowienia23. Na skutek wydania postano-
wienia mienie zastępcze traktuje się jak mienie zabez-
pieczone ograniczonym prawem rzeczowym, w stosun-
ku do którego wierzyciel może prowadzić postępowanie 
egzekucyjne na zasadach określonych w art. 260 ust. 1 
pr.rest. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłu-
chaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzy-
ciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze zna-
czenie działalności gospodarczej dłużnika. 

Druga wątpliwość, jaka powstaje na tle tego przepisu, to 
termin do złożenia wniosku o zwolnienie spod egzeku-
cji. Na gruncie zasad ogólnych przyjmuje się, że wiosek 
może być złożony w każdym czasie trwania egzekucji, aż 
do sprzedaży rzeczy objętej wnioskiem. W realiach po-
stępowania restrukturyzacyjnego mieć należy na uwadze 
systematykę art. 260 ust. 2 pr.rest., który najpierw mówi 
o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, a później 
o uchyleniu zajęcia. Zasadne byłoby więc przyjęcie, że 
wniosek o zwolnienie spod zajęcia aktualizowałby się po 
upływie okresu zawieszenia postępowania egzekucyjne-
go – gdyby dalsze prowadzenie egzekucji wiązało się dla 
dłużnika z nadmierną uciążliwością dla prowadzonego 
przez niego przedsiębiorstwa.

Trzeci problem wiąże się z określeniem organu sądowe-
go właściwego do rozpoznania wniosku o zwolnienie 
zajętego przedmiotu. W orzecznictwie przyjmuje się, 
że sądem właściwym do rozpoznania wniosku o wyłą-
czenie spod zajęcia rzeczy niezbędnej do prowadzenia 
działalności gospodarczej jest sąd egzekucyjny, w któ-
rego okręgu prowadzona jest egzekucja24. Biorąc pod 
uwagę fakt, że wniosek o zwolnienie zajętego przed-
miotu dotyczy dłużnika znajdującego się w postępowa-
niu restrukturyzacyjnym, w którym kwestie dotyczące 
postępowań egzekucyjnych skierowanych przeciwko 
dłużnikowi rozstrzyga sędzia-komisarz, właściwym do 
rozpoznania wniosku o zwolnienie zajętego przedmio-
tu spod zajęcia winien być ten organ sądowy25. Rozwią-
zanie to wszakże obarczone jest mankamentem, albo-
wiem art. 260 ust. 2 pr.rest. nie przewiduje zażalenia 
na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie 
zwolnienia zajętego przedmiotu spod zajęcia. Jest to 
zatem postanowienie niezaskarżalne (art. 200 ust. 1 
pr.rest.). Natomiast na postanowienie sądu w przed-
miotowej kwestii wydawane na zasadach ogólnych – 
poza postępowaniem restrukturyzacyjnym – przysłu-

23 Flaga-Gieruszyńska K., [w:], „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz”, 
red. A. Zieliński, Warszawa 2012, s. 1596.

24 Zob. uzasadnienie uchwały SN z 30 czerwca 1992 r., III CZP 74/92, OSNC 
1992, nr 12, poz. 229

25 Hrycaj A., [w:] „System…”, s. 237.

guje zażalenie (art. 1061 § 2 k.p.c.). W sytuacji gdy na 
postanowienie niejako mniejszej wagi – zawieszenie 
postępowania – przysługuje środek odwoławczy, brak 
możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie 
zwolnienia zajętego przedmiotu spod zajęcia uznać na-
leży za poważny defekt legislacyjny. Pozbawia to za-
interesowanego wierzyciela prowadzącego egzekucję 
kontroli instancyjnej prawidłowości zapadłego orze-
czenia, którego skutki mogą mieć poważane znaczenie 
dla możliwości skutecznego przeprowadzenia egzeku-
cji z mienia zastępczego.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Zgodnie z treścią art. 312 ust. 1 pr.rest. postępowanie 
egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzą-
cego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem 
otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu 
z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wnio-
sek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz stwierdza za-
wieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie 
to doręcza się również organowi egzekucyjnemu. Regu-
lacja zawarta w tym przepisie zbliżona jest pojęciowo do 
art. 259 ust. 1 pr.rest., lecz jej zakres jest szerszy. O ile 
w przypadku postępowań układowych zawieszenie ex 
lege postępowań egzekucyjnych odnosi się do postępo-
wań dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa 
układem, to w przypadku postępowania sanacyjnego 
zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania przeciw-
ko dłużnikowi, których przedmiotem są składniki masy 
sanacyjnej. W rezultacie zawieszeniu ulegają postępo-
wania dotyczące wierzytelności objętych układem, wie-
rzytelności nieobjętych z mocy prawa układem – zabez-
pieczonych (art. 151 ust. 2 pr.rest.), jak i wierzytelności 
wyłączonych z układu (art. 151 ust. 1 pr.rest.). Ograni-
czenie egzekucji nie dotyczy świadczeń alimentacyjnych 
oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, 
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu 
zamiany uprawnień objętych treścią dożywocia na doży-
wotnią rentę (art. 312 ust. 5 pr.rest.).

Tak ukształtowany skutek otwarcia postępowania sana-
cyjnego na postępowania egzekucyjne wynika z charak-
teru prawnego tego postępowania, którego celem jest 
poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie 
mu zdolności wykonywania zobowiązań, przy jedno-
czesnej ochronie przed egzekucją (art. 4 ust. 6 pr.rest.). 
Zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych po-
dyktowane jest potrzebą zabezpieczenia integralności 
majątku dłużnika po to, aby mógł zostać zrealizowany 
cel tego postępowania.
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Art. 312 ust. 1 pr.rest. nie reguluje, podobnie jak art. 259 
ust. 1 pr.rest., wpływu otwarcia postępowania sanacyj-
nego na postępowania zabezpieczające. Również jednak 
i w tym przypadku regulację zawartą w tym przepisie na-
leży per analogiam stosować do postępowań zabezpie-
czających. Wykonane zabezpieczenia pozostaną w mocy, 
a postępowania ulegną zawieszeniu z mocy prawa na 
skutek otwarcia postępowania sanacyjnego. 

Zawieszenie ex lege postępowań egzekucyjnych i po-
stępowań zabezpieczających ma ten skutek, że orga-
ny egzekucyjne nie podejmują w tym czasie żadnych 
czynności. Różny jest natomiast los zawieszonych 
postępowań w przypadku zakończenia lub umorzenia 
postępowania sanacyjnego. Z dniem uprawomocnie-
nia się postanowienia zatwierdzającego układ postę-
powania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone 
przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytel-
ności objętych układem ulegają na podstawie art. 170 
ust.  1 pr.rest. umorzeniu z mocy prawa. To samo doty-
czyć będzie postępowań egzekucyjnych i zabezpiecza-
jących odnoszących się do wierzytelności nieobjętych 
układem z mocy prawa, gdy wierzyciele wyrazili zgodę 
na objęcie ich wierzytelności układem. Postępowania 
egzekucyjne i zabezpieczające dotyczące wierzytel-
ności nieobjętych z mocy prawa układem i wierzytel-
ności wyłączonych z mocy uprawa z układu zostaną 
podjęte na wniosek wierzycieli po uprawomocnieniu 
się postanowienia zatwierdzającego układ (art. 170 
ust. 2 pr.rest.). W razie zaś umorzenia postępowania 
sanacyjnego lub uchylenia układu postępowania eg-
zekucyjne i zabezpieczające podejmowane są z urzędu 

przez organy egzekucyjne26. W pozostałym zakresie 
normy art. 312 ust. 1 i art. 259 ust. 1 pr.rest. mają takie 
same znaczenie pojęciowe.

Również art. 312 ust. 2 pr.rest. umożliwiający uchylenie 
dokonania zajęć odpowiada treści art. 259 ust. 2 pr.rest., 
przy czym treść jego hipotezy jest szersza – uchylenie 
dokonania zajęć jest możliwe w odniesieniu do każde-
go postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego 
wszczętego przed dniem otwarcia postępowania sana-
cyjnego, a nie tylko dotyczącego wierzytelności obję-
tych z mocy prawa układem.

Art. 312 ust. 4 pr.rest. wyraża zakaz wszczynania prze-
ciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych i zabezpie-
czających, w tym także w odniesieniu do wierzytelności 
nieobjętych układem, w szczególności powstałych po 
otwarciu postępowania sanacyjnego. Nie doznaje nato-
miast żadnych ograniczeń możliwość wytoczenia przez 
wierzyciela przeciwko zarządcy powództwa o wierzytel-
ność objętą i nieobjętą układem, przy czym w tym drugim 
przypadku możliwość wszczęcia postępowania egzeku-
cyjnego zaktualizuje się dopiero po zakończeniu lub umo-
rzeniu postępowania sanacyjnego. Z kolei art. 312 ust. 2 
jest odpowiednikiem art. 278 ust. 2 pr.rest.

Reasumując, regulacja zawarta w postępowaniu sana-
cyjnym z jednej strony jest konstrukcyjnie zbliżona do 
postępowań układowych, z drugiej zaś jej skutki są szer-
sze, gdyż odnoszą się do wszystkich postępowań egze-
kucyjnych i zabezpieczających, o ile zostały skierowane 
do mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej. 

26 Jakubecki A., [w:} A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo…”, s. 321. 



56 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Cezary Zalewski1

Znacząca liczba otwartych postępowań sanacyjnych, 
w których sąd pozostawił zarząd własny dłużnikowi, 
zmusza do refleksji nad stanem, w jakim wyjątek usta-
lony przez ustawodawcę staje się normą powszechną. 
Zauważyć bowiem należy, że są sądy, w których we 
wszystkich dotychczas otwartych postępowaniach sa-
nacyjnych dłużnik uzyskał zgodę na wykonywanie za-
rządu własnego nad całością swego przedsiębiorstwa. 
Zgodnie z art. 288 ust. 2. Pr.re. sąd, uwzględniając 
wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, od-
biera zarząd własny dłużnikowi i wyznacza zarządcę. 
Przy wykładni literalnej nie może ulegać wątpliwości, 
iż jest to zasada, od której ustawodawca przewidział 
wyjątek opisany w ust. 3 tego artykułu, zgodnie z któ-
rym, jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania 
sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub 
jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwa-
rancję należytego sprawowania zarządu, sąd może 
zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad 
całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nie-
przekraczającym zakresu zwykłego zarządu. 

Podkreślić należy, że przepis art. 288 ust. 3 Pr.re. używa 
stwierdzenia „skuteczne przeprowadzenie postępowa-
nia sanacyjnego wymaga...” (podkreślenia własne), nie 
zaś „sprzyja”, „ułatwia”, „zwiększy skuteczność” itp. 

Tytułem przykładu można byłoby przywołać sytuację, 
w której dłużnik jest podmiotem realizującym zlecenia 
Ministerstwa Obrony Narodowej i wszyscy członkowie 
zarządu przeszli procedurę dopuszczającą ich do dostępu 
do informacji niejawnych i tajemnic istotnych z zakresu 
bezpieczeństwa państwa. W takiej dopiero sytuacji sku-
teczne przeprowadzenie postępowania wymaga pozo-

1 Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, przewodniczący X Wydziału do 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy w Warszawie.

stawienia zarządu własnego, gdyż zarządca nie będzie 
miał możliwości zarządzania przedsiębiorstwem w za-
kresie, w którym nie posiadałbym on dostępu do wszyst-
kich istotnych informacji. 

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY

Oczywistą relację „zasada – wyjątek” między ustę-
pem 2 i 3 art. 288 Pr.re. wzmacnia dodatkowo treść 
uzasadnienia projektu – Prawo restrukturyzacyjne, 
które stanowi, że tylko „w wyjątkowych przypadkach”2 
(podkreślenie własne) przewiduje się pozostawienie 
dłużnikowi zarządu własnego. Trafnie bowiem usta-
wodawca uznał, że „Korzyści płynące z postępowania 
sanacyjnego będą jednakże tak atrakcyjne dla dłużni-
ka, że prawdopodobne mogłoby stać się nadużywanie 
tej procedury przez dłużnika z pokrzywdzeniem wie-
rzycieli. Zasadne jest więc wprowadzenie jako zasady 
konieczności odbierania dłużnikowi zarządu własnego 
i ustanawianie zarządcy. Taka decyzja będzie logiczna 
w odniesieniu do podmiotu, który doprowadził do tak 
trudnej sytuacji swojego przedsiębiorstwa, że jedynym 
ratunkiem pozostaje skorzystanie z najdalej idących in-
strumentów jego naprawy”3 (podkreślenia własne). 

Ta część uzasadnienia projektu w zetknięciu z prak-
tyką sądów powszechnie pozostawiających zarząd 
własny dłużnikowi w postępowaniu sanacyjnym po-
woduje możliwość zarzucenia sądom, iż współuczest-
niczą w nadużywaniu „tej procedury przez dłużnika 
z pokrzywdzeniem wierzycieli”, a już bez wątpienia, że 
wydawane rozstrzygnięcia pozostają w kontrze do za-
mierzeń ustawodawcy.

2 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk sejmowy 
nr 2824, s. 56.

3 Uzasadnienie projektu, s. 55.
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WYJĄTKOWOŚĆ ZARZĄDU WŁASNEGO DŁUŻNIKA 
NA TLE INNYCH PRZEPISÓW

Wyjątkowość możliwości wskazanej w art. 288 ust. 3 
Pr.re. uzasadnia również to, że ustawodawca mimo pozo-
stawienia w postępowaniu sanacyjnym zarządu własnego 
dłużnikowi nakazuje ustanowić zarządcę, nie zaś nadzorcę 
sądowego (jak to miało miejsce, na przykład, na gruncie 
upadłości z możliwością zawarcia układu). Co do zasady 
bowiem taka sytuacja, z punktu widzenia obrotu gospo-
darczego, może być myląca, gdyż wykładnia systemowa 
i zakres uprawnień zarządcy, bez względu na podstawę 
jego ustanowienia, wskazują, że podmiot, dla którego zo-
stał ustanowiony zarządca, został całkowicie pozbawiony 
prawa dysponowania swoim majątkiem. Jedynym racjo-
nalnym uzasadnieniem innego uregulowania tej kwestii 
w postępowaniu sanacyjnym była ocena ustawodawcy 
(mylna, jak się obecnie okazuje), że takich sytuacji będzie 
statystycznie tak mało, że bezcelowe jest wprowadzanie 
odrębnej konstrukcji prawnej w tym zakresie. 

Wniosek ten potwierdza również regulacja dotycząca 
sprawozdań rachunkowych, do składania których zobo-
wiązany jest tylko zarządca, czyli osoba dysponująca na 
zasadzie wyłączności środkami wchodzącymi w skład 
masy układowej i sanacyjnej. Nadzorca sądowy nie jest 
zobowiązany składać sprawozdań rachunkowych, gdyż 
nie ma on uprawnień analogicznych jak zarządca i jedy-
nie kontroluje działania dłużnika. Staje się to całkowicie 
nieaktualne w przypadku, gdy sąd, otwierając postępo-
wanie sanacyjne, ustanawiając zarządcę, pozostawia za-
rząd własny dłużnikowi, tworząc w ten sposób sytuację 
nieuregulowaną w prawie, której rozwiązanie wymaga 
zastosowania zasad wykładni i ustalenia treści normy 
prawnej na wypadek stwierdzenia luki w prawie. 

Kolejnym potwierdzeniem, jak w ocenie ustawodaw-
cy pozostawienie zarządu dłużnika w postępowaniu 
sanacyjnym miało być wyjątkową i rzadką sytuacją, 
jest okoliczność, że nawet w przypadku zastosowania 
art. 288 ust. 3 Pr.re. (tj. pozostawienia zarządu własne-
go dłużnikowi) zawsze tylko zarządca uprawniony jest 
do udzielania pełnomocnictw, w tym prokury (art. 293 
Pr.re.), ustalenia składu masy sanacyjnej (art. 296 ust. 1 
Pr.re.), odstąpienia od umowy wzajemnej (art. 298 
ust. .1 Pr.re.), wykonywania uprawnień syndyka w za-
kresie spraw ze stosunku pracy (art. 300 Pr.re.).

Również, mimo pozostawienia zarządu własnego, dłużnik 
w postępowaniu sanacyjnym nie jest uprawniony do roz-
porządzenia spadkiem czy udziałem należącym do spad-
ku (art. 302 Pr.re.), czy też do odrzucenia spadku (art. 303 

Pr.re.). Zawsze też inne postępowania sądowe mogą być 
wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo 
przeciwko niemu (art. 311 ust. 1 Pr.re. z zastrzeżeniem 
wyjątków wskazanych w art. 311 ust. 2 Pr.re.). 

WYKŁADNIA SYSTEMOWA 

Mimo tak oczywistego wyjątkowego charakteru przepi-
su art. 288 ust. 3 Pr.re. zasadne jest rozważenie, czy jego 
częstsze stosowanie nie znajduje przekonującego uzasad-
nienia. By móc dokonać analizy w tym zakresie, konieczne 
jest systemowe spojrzenie na postępowania restruktury-
zacyjne, nie zaś tylko zamknięcie się na wykładni przepi-
sów dotyczących samego postępowania sanacyjnego. 

Postępowania restrukturyzacyjne nie są przypadko-
wym zbiorem procedur, lecz układają się w cały system 
logicznych i powiązanych ze sobą rozwiązań zastoso-
wanych wedle racjonalnych i logicznych założeń. Wśród 
takich zasad jest ta, która ściśle wiąże ochronę mająt-
ku dłużnika przed przymusową egzekucją prowadzoną 
przez wierzycieli z ograniczeniami prawa dłużnika do 
swobodnego dysponowania swoim majątkiem. „Ogra-
niczenie to jest tym większe, im większe uprawnienia 
i ochronę przed wierzycielami uzyskuje dłużnik, pro-
wadząc określone postępowanie”4, i tak: w przypadku 
samodzielnego zbierania głosów i zatwierdzenia układu 
wierzyciele mogą prowadzić egzekucję i dopuszczalne 
jest ogłoszenie upadłości; za to dłużnik nie jest w ża-
den sposób ograniczony w zarządzie swoim majątkiem 
i w sposób całkowicie swobodny może podejmować de-
cyzje, nawet przekraczające zarząd własny. 

W przyspieszonym postępowaniu układowym i w po-
stępowaniu układowym na czynności przekraczające 
zarząd własny dłużnik musi uzyskać zgodę nadzorcy 
sądowego, chyba że niezbędna jest zgoda rady wierzy-
cieli, ale niedopuszczalna jest egzekucja wierzytelności 
objętej układem. Możliwe jest zawieszenie innych eg-
zekucji na 3 miesiące, lecz odbywa się to za zgodą sę-
dziego-komisarza, który winien rozważyć interes nie 
tylko samego dłużnika, ale również ogółu wierzycieli, 
w tym prowadzącego egzekucję.

W końcu też w postępowaniu sanacyjnym wykluczo-
ne jest prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji przeciwko 
dłużnikowi, w tym wierzytelności, które nie są objęte 
układem, lecz naturalną konsekwencją winno być po-
zbawienie dłużnika zarządu własnego nawet w zakre-
sie czynności zwykłego zarządu. Uzasadnienie projektu 
ustawy wskazuje wprost, że „dlatego też w postępowa-

4 Uzasadnienie projektu, s. 29.
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niu sanacyjnym dłużnik zostaje pozbawiony prawa za-
rządu majątkiem”5, nie omawiając nawet wyjątku od tych 
zasad, uznając je za marginalne. 

Zasada ta i jej realizacja w poszczególnych postępowa-
niach jest wyrazem dążenia ustawodawcy do wyważe-
nia interesu dłużnika i wierzycieli. Zawsze bowiem jest 
tak, że większe uprawnienia i korzyści dłużnika wiążą 
się z pozbawieniem określonych uprawnień wierzycie-
li, i odwrotnie. Celem racjonalnego ustawodawcy było 
stworzenie takich regulacji, które najpełniej realizo-
wałyby zasadę arystotelesowskiego „złotego środka”. 
Z kolei dążeniem sądów w procesie stosowania prawa 
winna być realizacja tej zasady. 

SŁUSZNY INTERES WIERZYCIELI

W każdej sytuacji wyjątki są wrogiem zasady i tworzą 
wyłomy, które, w przypadku gdy są nadmiernie stoso-
wane, skutkują zupełnym zniszczeniem tychże zasad. 
Odnosząc się do treści art. 288 ust. 2 i 3 Pr.re., należy 
stwierdzić, że nadużywanie wyjątku przewidzianego 
w art. 288 ust. 3 Pr.re. i zbyt częste pozostawianie dłuż-
nikowi zarządu własnego musi skutkować pokrzywdze-
niem interesu wierzycieli i zniweczeniem zasady zrów-
noważonego interesu obu stron (dłużnika i wierzycieli), 
czego wyrazem jest treść art. 288 ust. 2 Pr.re. (zasada 
odbierania zarządu własnego dłużnikowi).

Sąd, rozpoznając wniosek dłużnika o otwarcie postępo-
wania sanacyjnego, winien być świadomy tego, że za-
poznał się zwykle wyłącznie ze stanowiskiem dłużnika 
i jego jednostronnym spojrzeniem na stan faktyczny, co 
z założenia powoduje zagrożenie interesu wierzycieli. 

Sąd powinien więc z urzędu mieć na względzie interes 
wierzycieli, którego zagrożenie naruszenia nie musi być 
jasno widoczne w okolicznościach danej sprawy, gdyż 
na tym etapie sąd nie jest w stanie poznać stanowiska 
wierzycieli. Z tego względu powinien stosować zasa-
dę opartą na wyważonym interesie obu stron (dłużnika 
i wierzycieli), czyli gwarantując dłużnikowi ochronę przed 
jakąkolwiek egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, wi-
nien pozbawiać dłużnika jakichkolwiek możliwości dys-
ponowania swoim majątkiem.

Sąd, pozostawiając zarząd własny dłużnikowi w postę-
powaniu sanacyjnym, winien mieć pewność, że dłużnik 
w ramach zarządu własnego nie doprowadzi do stanu, 
w którym wierzyciele doznają jakiegokolwiek uszczerb-
ku. Praktyka działań dłużnika w ramach pozostawionego 

5 Uzasadnienie projektu, s. 29.

zarządu własnego (doświadczenia w upadłości z możli-
wością układu są w tym względzie bezcenne) wskazuje 
jednoznacznie, że interes wierzycieli nie jest wówczas 
należycie zabezpieczony. Dłużnik bowiem w ramach za-
rządu własnego zbyt często podejmuje działania bądź 
zaniechania, które skutkują pokrzywdzeniem wierzycie-
li, zaś osoba, która jedynie nadzoruje działania dłużnika 
(nadzorca sądowy w upadłości z możliwością zawar-
cia układu w poprzednim stanie prawnym i zarządca 
w postępowaniu sanacyjnym z pozostawionym zarzą-
dem własnym w postępowaniu sanacyjnym), zbyt często 
ogranicza się do cyklicznego żądania od dłużnika jedynie 
wyrywkowych lub bardzo ogólnych danych, które nie ob-
razują w pełni sytuacji dłużnika z punktu widzenia intere-
su wierzycieli w okresie, jaki ma fundamentalne znacze-
nie dla dalszego przebiegu postępowania. 

Jeżeli sąd spróbuje spojrzeć na sytuację z punktu widzenia 
wierzyciela, którego wierzytelność nie jest objęta ukła-
dem po otwarciu postępowania sanacyjnego, gdy dłużnik 
zachował prawo zarządu własnego, powinien bez trudu 
dostrzec, jak bardzo interes takiego wierzyciela jest naru-
szony i jak wielkie uprawnienia zachowuje dłużnik.

W przypadku gdy dłużnik sformułuje we wniosku 
o otwarcie postępowania sanacyjnego żądanie pozosta-
wienia zarządu własnego (uzasadniając to na przykład 
tym, że przy pozbawieniu zarządu własnego dłużnika 
zarządca będzie utożsamiany z osobą syndyka), sąd po-
winien zawsze zadać sobie pytanie: z jakiego powodu 
dłużnik wnosi o otwarcie postępowania sanacyjnego, 
nie zaś o otwarcie któregoś z postępowań układowych 
(przyspieszonego albo zwykłego), gdzie miałby pewność 
zachowania zarządu własnego? 

Jeżeli ta motywacja nie jest jasna, to już ta okoliczność 
wykluczać powinna pozostawienie dłużnikowi zarządu 
własnego w postępowaniu sanacyjnym. Z kolei jeżeli mo-
tywacją dłużnika wnioskującego o otwarcie postępowa-
nia sanacyjnego jest dążenie do skorzystania z jednego 
ze szczególnych narzędzi dostępnych wyłącznie w tym 
postępowaniu (np. możliwości odstąpienia od nieuza-
sadnionych ekonomicznie, z punktu widzenia dłużnika, 
umów wzajemnych, tj. art. 298 Pr.re.), to należy zawsze 
pamiętać o zasadzie pacta sunt servanda oraz że wyjątek 
od tej i każdej innej zasady winien być wyjątkiem. Jeżeli 
więc dłużnik zawarł umowę, której w danej sytuacji nie 
jest w stanie dotrzymać, winien liczyć się z konsekwen-
cją tej sytuacji. W postępowaniu sanacyjnym już sama 
możliwość naruszenia zasady obligującej do dotrzyma-
nia zawartych umów powinna wiązać się z negatywnymi 
konsekwencjami dla dłużnika, wyrażającymi się odebra-
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niem zarządu własnego. Jak bowiem można pozostawić 
zarząd własny podmiotowi, który zawarł niekorzystną 
dla swego przedsiębiorstwa umowę wzajemną?

Przedstawiony tok myślenia należałoby odnieść do in-
nych szczególnych instrumentów charakterystycznych 
dla postępowania sanacyjnego, tj. przede wszystkim 
możliwości sprzedaży niektórych składników majątko-
wych dłużnika ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej czy 
możliwości zwolnienia pracowników bez gwarancji za-
chowania ich uprawnień zapewnionych w kodeksie pracy, 
których możliwość niedotrzymania jest charakterystycz-
na dla postępowania upadłościowego. 

Czy dłużnik, który swoimi działaniami i zaniechaniami do-
prowadził do tak złej sytuacji przedsiębiorstwa, że jedy-
nym ratunkiem jest otwarcie postępowania sanacyjnego, 
zasługuje na „nagrodę” w postaci zachowania zarządu 
własnego? Pytanie to ma charakter wyłącznie retoryczny.

ROLA DŁUŻNIKA, KTÓREMU ODEBRANO 
ZARZĄD WŁASNY, W POSTĘPOWANIU SANACYJNYM

Argumentacja pozostawienia zarządu własnego pomija 
wskazane wnioski i konkluzje, opierając się na zupełnie 
innych aspektach. W praktyce nie brakuje sytuacji, w któ-
rych działalność gospodarcza opiera się na indywidual-
nych przymiotach jednego członka zarządu, który jest 
jednocześnie jedynym udziałowcem czy akcjonariuszem. 
W takiej sytuacji sąd może mieć naturalną skłonność do 
myślenia: „skoro przedsiębiorstwo opiera się na aktyw-
ności jednego człowieka, to całkowite odsunięcie go od 
zarządu nad nim nieuchronnie spowoduje upadek firmy”.

Dla jasności dalszego wywodu: nie neguję, że całkowite 
odsunięcie od zarządu własnego osób, które stworzyły 
swoimi indywidualnymi staraniami wartość danej firmy, 
może się odbić negatywnie na efektowności przedsię-
biorstwa dłużnika. Jest to oczywistość, która jednakże 
nie uzasadnia w stopniu dostatecznym zasadności pozo-
stawienia zarządu własnego. Należy bowiem pamiętać, 
że właśnie te osoby (osoba) doprowadziły swoimi dzia-
łaniami lub zaniechaniami do wyjątkowo trudnej sytuacji 
przedsiębiorstwa (o czym mowa była wcześniej). Nawet 
jeśli dana sytuacja nie wynikała z żadnych zawinionych 
postaw dłużnika, to ochrona uzasadnionego interesu 
wierzycieli może wymagać odebrania zarządu własnego 
dłużnika z uwagi na pozbawienie wierzycieli ich upraw-
nień do egzekucji swoich wierzytelności. Niemniej prze-
słanki te, dotyczące z założenia wszystkich dłużników, 
winny być uzupełnione o dodatkowe argumenty podwa-
żające celowość pozostawienia zarządu własnego dłuż-

nika. Najistotniejsze jest zrozumienie sytuacji prawnej 
i faktycznej dłużnika, gdy traci on całkowicie zarząd nad 
swoim przedsiębiorstwem. 

Wówczas u dłużnika może pojawić się poczucie, że całko-
wicie utracił wpływ na przebieg postępowania ze szkodą 
dla przedsiębiorstwa, gdyż został pozbawiony zarządu 
własnego. Ten sposób myślenia nie znajduje uzasadnienia 
ani w przepisach prawa, ani w sytuacjach faktycznych. 

Dłużnik pozbawiony zarządu własnego pozostaje ab-
solutnie najważniejszym podmiotem inicjującym prze-
bieg realnej sanacji w swoim przedsiębiorstwie. Przede 
wszystkim to dłużnik już na etapie wniosku o otwarcie 
postępowania sanacyjnego zobowiązany jest przed-
stawić wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uza-
sadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywró-
ci mu zdolność do wykonywania zobowiązań (art. 284 
ust. 1 pkt 3 Pr.re.). Jakie jest ratio legis tej regulacji? 
Przecież nie jest nim wyłącznie umożliwienie sądowi 
podjęcia decyzji co do otwarcia postępowania sana-
cyjnego, lecz nadanie właściwego kierunku i dynamiki 
przemianom w przedsiębiorstwie. 

Naturalna bowiem powinna być postawa zarządcy, 
który po wnikliwym zapoznaniu się ze wstępnym pla-
nem restrukturyzacyjnym w porozumieniu z dłużni-
kiem składa plan restrukturyzacyjny (art. 313 ust. 1 
Pr.re.). Norma prawna tego przepisu jest wyjątkowo 
ważna i niedoceniana w dotychczasowym piśmiennic-
twie. Z tego przepisu wynika bowiem obowiązek za-
rządcy i dłużnika do podjęcia wysiłku w celu stworzenia 
i przedstawienia sędziemu-komisarzowi wspólnego 
planu restrukturyzacyjnego. Takie założenie winno być 
podstawą podejmowania działań w każdym postępo-
waniu sanacyjnym. Zasadne byłoby sformułowanie 
wobec zarządcy zarzutu nieprawidłowego wykonywa-
nia swoich obowiązków w sytuacji, gdy zaniechał on 
działań w celu wspólnego z dłużnikiem sformułowania 
planu restrukturyzacyjnego (należy zakładać, że dłuż-
nik pozbawiony zarządu własnego tym bardziej będzie 
zainteresowany stworzeniem z zarządcą wspólnego 
planu restrukturyzacyjnego). 

Założeniem prawa restrukturyzacyjnego jest wykorzy-
stanie w pełni inicjatywy dłużnika i jego pomysłów na 
ratowanie swego przedsiębiorstwa nawet w sytuacji, 
gdy pozbawiony jest on zarządu własnego. Nie traci on 
bowiem ani zdolności sądowej, ani zdolności do czynno-
ści prawnych, a jedynie czasowo traci prawo zarządu, do 
momentu, gdy wierzyciele, akceptując propozycje ukła-
dowe, nie przywrócą mu pełni praw. 
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Regulacja dotycząca tworzenia planu restrukturyza-
cyjnego najpełniej oddaje intencje ustawodawcy w za-
kresie roli organów i uczestników postępowania. Jeżeli 
założymy nie tylko racjonalność ustawodawcy w tym 
zakresie, ale również racjonalność uczestników postę-
powania, to wówczas nie będzie wątpliwości, że dłuż-
nik, prezentując uzasadnione ekonomicznie propozycje 
we wstępnym planie restrukturyzacyjnym, bez trudu 
przekona zarządcę o zasadności wdrożenia przedsta-
wionych w nim narzędzi sanacyjnych, tak by znalazły się 
one w docelowym planie restrukturyzacyjnym. 

Nie sposób bowiem znaleźć racjonalne argumenty, któ-
re uzasadniałyby postawę zarządcy, który nie chciałby 
wykorzystać trafnych propozycji dłużnika zwiększają-
cych efektywność jego przedsiębiorstwa. Przecież w ten 
sposób zarządca działałby nie tylko na niekorzyść dłuż-
nika i wierzycieli, ale przede wszystkim na swoją własną 
szkodę, zmniejszając prawdopodobieństwo zawarcia 
i wykonania układu, i w ten sposób zmniejszając możli-
wość otrzymania większego wynagrodzenia. 

Całościowy system sprzyjający przyjmowaniu układu 
motywuje wszystkich uczestników i organy tego po-
stępowania (dłużnika, wierzycieli i zarządcę) do jego za-
warcia, oferując korzyści każdemu z nich. Dla racjonal-
nie działających podmiotów winna to być „gra do jednej 
bramki”, gdzie jedyną przeszkodą mogą być twarde pra-
wa rynku i interesy nim rządzące.

W tym kontekście regulacja, iż plan restrukturyzacyj-
ny powinien być stworzony wspólnie przez dłużnika 
i zarządcę, a następnie pozytywnie zaopiniowany przez 
radę wierzycieli, nie jawi się jako naiwne oczekiwanie 
ustawodawcy, lecz racjonalna konsekwencja trafnego 
wyważenia interesu uczestników postępowania, którą 
istotnie może zaburzać przesadne uprzywilejowanie in-
teresów tylko jednej strony. Jak wskazuje doświadcze-
nie pierwszych miesięcy obowiązania nowych regulacji, 
uzyskanie takiego konsensusu jest absolutnie możliwe 
przy założeniu etycznego i profesjonalnego dążenia 
do odnalezienia „złotego środka” godzącego pozornie 
sprzeczne interesy różnych stron.

Myśląc o sytuacji, gdy dłużnik zostanie pozbawiony za-
rządu własnego, należy zawsze pamiętać, że taka de-
cyzja nie oznacza, iż osoby zarządzające przedsiębior-
stwem dłużnika zostają „odstawione na boczny tor”, że 
mogą one jedynie biernie przyglądać się zachodzącym 
zmianom. Takie myślenie będzie nieuchronnie prowadzić 
do negatywnego zakończenia procesu sanacji. Wówczas 
należy być świadomym, że przesądzi o tym negatywny 

sposób myślenia i związana z tym postawa, nie zaś regu-
lacje prawne czy decyzja sądu o całkowitym pozbawieniu 
dłużnika zarządu nad swoim majątkiem.

Żaden bowiem przepis prawa nie pozbawia człon-
ków zarządu dłużnika będącego spółką obowiązków 
i uprawnień wynikających z zawartych umów o pra-
cę. Żaden przepis prawa nie stoi na przeszkodzie, aby 
zarządca udzielił członkom zarządu dłużnika pełno-
mocnictwa do działania zgodnego z interesem przed-
siębiorstwa, lecz w granicach gwarantujących zabez-
pieczanie interesu wierzycieli. W końcu też, żaden 
przepis prawa nie pozbawia osób reprezentujących 
dłużnika możliwości przekonywania zarządcy co do 
celowości podejmowania działań zgodnie z interesem 
przedsiębiorstwa dłużnika, zaś samych wierzycieli 
(w tym zarówno członków rady wierzycieli, jak i wie-
rzycieli biorących udział w zgromadzeniu wierzycieli) 
do akceptacji pomysłów dłużnika na naprawę przed-
siębiorstwa w interesie wszystkich uczestników. Ode-
branie zarządu własnego dłużnikowi w postępowaniu 
sanacyjnym nie powinno być utożsamiane z zamianą 
zarządu na zarządcę, lecz z wprowadzeniem organu, 
który dzięki swoim uprawnieniom stanowi ogniwo 
pośrednie między dłużnikiem a wierzycielami. W ten 
sposób lepsza znajomość potencjału przedsiębiorstwa 
przez samego dłużnika może zostać w pełni wykorzy-
stana bez zagrożenia interesu wierzycieli. 

Oczywiście z punktu widzenia zarządcy decyzja 
o pozbawieniu dłużnika zarządu własnego jest trudna, 
gdyż może się ona wiązać z koniecznością zapoznania 
się z olbrzymią ilością danych, nowych informacji i po-
trzebą wprowadzenia własnego modelu zarządzania 
przedsiębiorstwem, co jest bardzo czasochłonne i wy-
maga znacznego nakładu pracy. Niemniej jest to ab-
solutnie konieczne z punktu widzenia zabezpieczenia 
interesu wierzycieli. Jeżeli tych działań nie podejmie 
zarządca, będzie to oznaczało, że dłużnik w ramach 
pozostawionego zarządu własnego w istocie będzie 
podlegał wyłącznie formalnej kontroli.

Praktyka wskazuje, że skuteczne zawarcie układu wy-
maga osobistego zaangażowania dłużnika w proces 
przekonywania wierzycieli i negocjowania optymalnych 
propozycji układowych, co z założenia utrudnia bieżące 
prowadzenie przedsiębiorstwa. Zarządca w tym świetle 
w sposób oczywisty ułatwia dłużnikowi pozbawionemu 
całkowicie zarządu własnego skupienie się na funda-
mentalnej kwestii, czyli sformułowaniu propozycji ukła-
dowych, które z największym stopniem prawdopodo-
bieństwa będą przyjęte przez ogół wierzycieli. 
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Absolutnie standardem postępowania powinny być 
wspólne negocjacje zarządcy i osób reprezentujących 
dłużnika oraz posiadających osobiste kontakty, relacje, 
we wszelkich rozmowach biznesowych. Dłużnik może 
w ten sposobów wykorzystać swoje indywidualne atry-
buty, zaś zarządca jest gwarantem zabezpieczenia nie 
tylko interesów wierzycieli, ale również ważności umo-
wy na wypadek sporu, czy zawarcie danego kontraktu 
mieści się w zakresie zarządu własnego. Pozostawienie 
zarządu własnego dłużnikowi może, w tym kontekście, 
przynieść więcej problemów niż korzyści. 

W efekcie pozbawienie zarządu własnego dłużnika winno się 
kojarzyć z sytuacją, gdy jedynie ostateczna decyzja należy do 
zarządcy, który będzie kierował się obiektywnymi kryteriami 
oraz wyważeniem interesu dłużnika i ogółu wierzycieli przy 
równoczesnym pełnym zaangażowaniu dłużnika w proces 
naprawy przedsiębiorstwa oraz przy wykorzystaniu wszyst-
kich, dostępnych wyłącznie jemu możliwości, kontaktów 
i wpływu na zawierane kontrakty i decyzje biznesowe.

Przytoczone argumenty natury językowej, celowo-
ściowej i systemowej znajdują swoje oparcie również 
w wykładni historycznej.

WYKŁADNIA HISTORYCZNA

W wielkim błędzie pozostają osoby, którym wydaje się, 
że ustawodawca wprowadził w prawie restrukturyza-
cyjnym nieznane wcześniej procedury prawne. W isto-
cie jest wręcz przeciwnie: ustawodawca trafnie uznał, 
że racjonalne jest wykorzystanie dotychczasowych do-
świadczeń związanych ze stosowaniem procedur spraw-
dzonych w praktyce. Z tego względu każde z nowych po-
stępowań restrukturyzacyjnych w istocie stanowi dalsze 
lub bliższe, ale ewidentne wykorzystanie wszystkich po-
zytywnych elementów procedur funkcjonujących w po-
przednim stanie prawnym, i tak:

Zatwierdzanie układu po samodzielnym zbieraniu głosów 
jest jedynie (albo „aż”) modyfikacją postępowania napraw-
czego, gdzie najistotniejszym elementem było zawieranie 
układu bez udziału sądu czy sędziego-komisarza.

Z kolei przyspieszone postępowanie układowe powstało 
w wyniku niewielkiej modyfikacji wspaniale sprawdzają-
cej się procedury wstępnego zgromadzenia wierzycieli. 
Fakt, iż obecnie właśnie to postępowanie jest najbar-
dziej popularnym postępowaniem restrukturyzacyjnym, 
zawdzięczamy twórcom ustawy z 2003 r. i genialnie 
uproszczonej formule zawierania układu na wstępnym 
zgromadzeniu wierzycieli. 

Postępowanie układowe, co oczywiste, wywodzi się 
wprost z postępowania upadłościowego z możliwo-
ścią zawarcia układu.

Jakie postępowanie było zatem protoplastą postępowa-
nia sanacyjnego? W pierwszym skojarzeniu wydaje się, 
że żadne, gdyż w poprzednim stanie prawnym nie było 
więcej procedur, które miały na celu zawarcie układu. 
Niemniej właśnie nie teoretyczne założenia, lecz prakty-
ka konkretnych postępowań, faktyczny ich przebieg legły 
u fundamentów postępowania sanacyjnego. To właśnie 
doświadczenia konkretnych postępowań upadłościowych 
prowadzonych w celu likwidacji majątku dłużnika zrodziły 
konkluzje, że wyłącznie syndyk posiada najefektywniejsze 
instrumenty naprawy przedsiębiorstwa. Nie jest przy-
padkiem, że tylko w postępowaniu sanacyjnym zarząd-
ca posiada uprawnienia syndyka w zakresie uprawnień 
pracowniczych, że to tylko w postępowaniu sanacyjnym 
możliwa jest sprzedaż składników majątkowych dłużnika 
ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, to tylko postępowa-
nie sanacyjne umożliwia uznanie pewnych czynności za 
bezskuteczne wobec masy sanacyjnej. Czyż to nie są in-
strumenty prawne charakterystyczne dla upadłości? Czy 
w tym kontekście może dziwić uprawnienie wierzycieli do 
żądania otwarcia postępowania sanacyjnego, ale wyłącz-
nie po wykazaniu niewypłacalności dłużnika? 

Jasno zatem należy stwierdzić: postępowanie sanacyj-
ne jest formą postępowania upadłościowego! Cechy 
charakterystyczne dla przebiegu tego postępowania 
umiejscawiają je, wbrew pozorom, bliżej postępowania 
upadłościowego niż układowego. Jedynie cel tego postę-
powania, nie zaś cechy charakterystyczne dla jego prze-
biegu, zdecydował, że procedura ta znalazła się w prawie 
restrukturyzacyjnym, nie zaś upadłościowym. 

I tu winno paść zasadnicze pytanie: czy sąd rozpoznający 
wniosek o pozostawienie dłużnikowi zarządu własnego 
w ramach czynności zwykłego zarządu byłby skłonny 
pozostawić zarząd własny dłużnikowi mimo ogłosze-
nia upadłości i ustanowienia syndyka? Jeśli tak, zarząd 
własny w postępowaniu sanacyjnym jest uzasadniony; 
jeśli nie – pozostawienie zarządu własnego dłużnikowi 
sprzeciwia się istocie i „pochodzeniu” postępowania sa-
nacyjnego oraz jego umiejscowieniu w całym systemie 
i relacjach z innymi postępowaniami. 

ZNACZENIE JEDNOSTKOWYCH DECYZJI 
O POZOSTAWIENIU ZARZĄDU WŁASNEGO 

Nie jest tak, że decyzja co do pozostawienia zarządu 
własnego dłużnikowi w konkretnym postępowaniu 
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sanacyjnym ma znaczenie i odnosi skutek tylko w kon-
kretnej sprawie. Mając na uwadze niezaskarżalny cha-
rakter decyzji o pozostawieniu zarządu własnego 
dłużnikowi w postępowaniu sanacyjnym oraz liczbę 
otwartych postępowań sanacyjnych w zestawieniu 
z liczbą odpowiedzi Sądu Najwyższego na pytania 
prawne, należy stwierdzić, że każda decyzja sądu re-
strukturyzacyjnego kształtuje praktykę w stopniu po-
dobnym jak uchwała Sądu Najwyższego. 

Sąd restrukturyzacyjny podejmujący decyzję w kon-
kretnej sprawie powinien być świadomy, że przez swo-
je rozstrzygnięcie wpływa nie tylko na przebieg kon-
kretnego postępowania, ale równocześnie w sposób 
bardzo wymierny i konkretny kształtuje postawę 
uczestników w innych sprawach. 

Jeżeli dłużnicy nabiorą przekonania, że prawdopodobień-
stwo pozostawienia zarządu własnego w postępowaniu 
sanacyjnym jest wysokie, to stracą motywację do inicjo-
wania postępowań układowych, w szczególności przy-
spieszonego postępowania układowego, z wielką szko-
dą dla interesu wierzycieli. Tylko nieracjonalnie myślący 
dłużnik będzie inicjował postępowanie, w którym nie bę-
dzie miał zapewnionego pełnego zabezpieczenia przed 
egzekucją prowadzoną przez jakiegokolwiek wierzyciela 
i w dodatku w procedurze, która bardzo szybko oddaje 
w ręce wierzycieli ostateczną decyzję co do przedstawio-
nych propozycji układowych. Każdy dłużnik, a w szcze-
gólności ten, który nie szuka rzeczywistego i uczciwego 
porozumienia z wierzycielami, będzie dążył do otwarcia 
postępowania sanacyjnego z pozostawionym zarządem 
własnym. Uwzględnienie tego wniosku stworzy najwięk-

sze możliwe zagrożenie interesu wierzycieli, jak to jest 
tylko możliwe w obecnym stanie prawnym.

W tym kontekście wszelkie uwagi, zastrzeżenia i oba-
wy profesora Feliksa Zedlera6 nabierają uzasadnionych 
podstaw, zgodnie z którymi postępowania restruktury-
zacyjne (a dokładnie mówiąc: postępowanie sanacyjne 
z pozostawieniem zarządu własnego) mogą stać się pro-
cedurą wykorzystywaną przez nieuczciwych dłużników 
do pokrzywdzenia słusznych interesów wierzycieli. 

Tylko zrozumienie sensu poszczególnych procedur re-
strukturyzacyjnych, nie tylko odrębnie, ale również jako 
elementów w logicznie ułożonym całościowym syste-
mie, może uchronić przed brzemiennymi w skutki przy-
kładami postępowań restrukturyzacyjnych, które nie tyl-
ko nie pozwolą na uratowanie przedsiębiorstwa dłużnika, 
ale będą też wywoływały daleko idące negatywne kon-
sekwencje dla wierzycieli.

W ten sposób sukces polskiego ustawodawstwa doce-
niony na arenie europejskiej7 może bardzo łatwo stać 
się antyprzykładem mającym swe źródło w błędnej, 
powszechnej praktyce sądów i dokonywanej przez nich 
wykładni przepisów prawa bez odpowiedniej analizy 
przepisu z zastosowaniem zasad wykładni językowej, 
systemowej, celowościowej oraz historycznej.

6 Zedler F., [w:] Restrukturyzacja a upadłość likwidacyjna, „Rzeczpospolita” 
z 23 lipca 2014 r.

7 Prawo upadłościowe: Polska wzorem do naśladowania dla UE, „Gazeta 
Prawna” z 26 października 2016 r., gdzie w stosunku do nowego prawa 
restrukturyzacyjnego i zmian w prawie upadłościowym stwierdzono m.in.: 
„Z analiz przeprowadzanych przez KE wynika, że modelowym przykładem 
państwa, które doskonale poradziło sobie z wyzwaniami, jest Polska”.
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dr Paweł Janda1

W publikowanym artykule opisano obowiązki tymcza-
sowego nadzorcy sądowego, które wynikają z zarzą-
dzenia sądu upadłościowego, zobowiązującego go do 
dokonania analizy stanu przedsiębiorstwa dłużnika. 
Sprawozdanie będące odpowiedzią na przedmiotowe 
zarządzenie stanowi wielce pomocny dla sądu doku-
ment ułatwiający ustalenie stanu faktycznego niezbęd-
nego do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. 
Opisywana praktyka ukształtowała się w przeciągu 
kilku ostatnich lat w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. 
Na tle obowiązującej ustawy – Prawo upadłościowe 
podstawą do zobowiązania tymczasowego nadzor-
cy sądowego do złożenia sprawozdania obejmującego 
w szczególności informacje na temat stanu finansowe-
go dłużnika, rodzaju i wartości majątku oraz przewidy-
wanych kosztów postępowania jest art. 38 ust. 3 p. u.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w po-
stępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości to jeden 
ze sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez 
zachowanie jego integralności. W wyniku ustanowienia 
tymczasowego nadzorcy sądowego dłużnik traci moż-
liwość swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. 
Zgodnie bowiem z art. 38a p. u. jest on uprawniony do 
dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokona-
nie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
niezbędna jest zgoda tymczasowego nadzorcy sądowe-
go pod rygorem nieważności. Obok funkcji zabezpiecza-
jącej interesy wszystkich wierzycieli dłużnika tymczaso-
wy nadzorca sądowy, jak już wspomniałem, może złożyć 
sprawozdanie o stanie przedsiębiorstwa upadłego. Sąd 
upadłościowy, zobowiązując tymczasowego nadzorcę 
sądowego do złożenia sprawozdania, może wskazać 

1 Sędzia Sądu Rejonowego, doktor nauk prawnych, kierownik sekcji do spraw 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 
adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca 
Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów.

elementy, które są niezbędne dla oceny przesłanek po-
zytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości.

OCENA STANU PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA 

W celu kompleksowej identyfikacji dłużnika oprócz peł-
nej nazwy, daty rozpoczęcia działalności tymczasowy 
nadzorca sądowy winien podać wszelkie jego dane re-
jestrowe, takie jak: NIP, REGON, w przypadku podmiotu 
wpisanego do KRS numer KRS oraz wskazać właściwy 
sąd rejestrowy, a także osoby zasiadające w organach 
takiego podmiotu. Należy podać również formę, w jakiej 
prowadzona jest księgowość dłużnika (księga przycho-
dów i rozchodów, ryczałt, pełna księgowość), oraz dane 
osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. 

Oprócz danych rejestrowych należy dołączyć ogólny 
opis przedsiębiorstwa, przedstawiając jego krótką hi-
storię, podać główne profile działalności, liczbę zatrud-
nionych pracowników oraz wskazać główne przyczyny 
złej sytuacji finansowej. Powody, dla których dłużnik 
znalazł się w złej sytuacji finansowej, można pogrupo-
wać wg następujących kryteriów:
• makroekonomiczne (załamanie popytu na produkty 

na zagranicznych rynkach, wahania kursów walut),
• branżowe (zmiany cen surowców, pogorszenie kon-

dycji finansowej odbiorców towarów, zmiany techno-
logiczne, konkurencja),

• mikroekonomiczne (błędy w zarządzaniu finansa-
mi, zasobami ludzkimi, kontraktami, brak dywersy-
fikacji, defraudacje).

W celu pełnego zobrazowania obecnej kondycji finan-
sowej dłużnika na tle danych historycznych należy 
przestawić sumaryczne zestawienie wyników finan-
sowych za ostatnich 5 lat. 

SPRAWOZDANIE TYMCZASOWEGO NADZORCY SĄDOWEGO 
O STANIE PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA
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OCENA PRAWDZIWOŚCI DANYCH 
ZAWARTYCH WE WNIOSKU

W celu zweryfikowania prawdziwości danych zawar-
tych zarówno we wniosku o ogłoszenie upadłości, jak 
i załącznikach do tego wniosku, tymczasowy nadzor-
ca sądowy winien rzetelnie ocenić ich wiarygodność. 
Zdarzyć się bowiem może, że stan majątkowy dłużnika 
przedstawiony we wniosku o upadłość w sposób rażą-
cy odbiega od rzeczywistego, co w konsekwencji rzu-
tować może na zasadność prowadzenia całego postę-
powania upadłościowego. Może się również zdarzyć, iż 
dane zawarte we wniosku są niepełne i należy je uzu-
pełnić lub może zaistnieć sytuacja, w której w okresie 
od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do 
momentu podjęcia decyzji przez sąd okoliczności, jakie 
mogą mieć znaczący wpływ na zasadność prowadze-
nia upadłości, uległy zmianie. Wśród takich zdarzeń 
można wymienić sprzedaż majątku dłużnika w toku 
prowadzonej egzekucji komorniczej, uszczuplenie ma-
jątku obrotowego wskutek prowadzenia działalności 
gospodarczej, zmiana struktury wymaganych wierzy-
telności. Weryfikacja prawdziwości danych powinna 
więc polegać na porównaniu danych zawartych we 
wniosku o ogłoszenie upadłości z danymi faktycznymi 
wynikającymi z dokumentów dłużnika i winna skupiać 
się na następujących obszarach prowadzonej działal-
ności: majątkowej, finansowej, kadrowej. 

Ocena prawdziwości danych w obszarze sfery mająt-
kowej przedsiębiorstwa dłużnika ma na celu przede 
wszystkim ustalenie faktycznego stanu majątkowego 
dłużnika. Dane, jakimi w takim przypadku winien po-
siłkować się tymczasowy nadzorca sądowy, to głów-
nie dokumentacja księgowa dłużnika, m.in.: rejestr 
środków trwałych, rejestr wyposażenia, ostatni spis 
z natury, bilans, oraz dokumentacja wynikająca z ogól-
nie dostępnych rejestrów, np. ksiąg wieczystych. Ba-
dając faktyczną sytuację majątkową dłużnika, tymcza-
sowy nadzorca sądowy winien również przeprowadzić 
wizję lokalną w celu stwierdzenia, czy majątek fak-
tycznie ujawniony w rejestrach rzeczywiście istnieje 
i jaki jest jego stan techniczny. W celu zobrazowania 
sytuacji majątkowej do sprawozdania winien załączyć 
poglądowe zdjęcia majątku. W obszarze majątkowym 
konieczne jest również zweryfikowanie stanu należ-
ności dłużnika, ponieważ zdarzyć się może, iż część 
należności została spłacona od dnia złożenia wniosku 
o upadłość. W przypadku ujawnienia różnic pomiędzy 
danymi zawartymi we wniosku i załącznikach tymcza-
sowy nadzorca sądowy winien je wyjaśnić z dłużni-
kiem, podając w sprawozdaniu przyczyny takiego sta-

nu rzeczy, oraz podać faktyczny wykaz majątku, który 
według niego mógłby stanowić masę upadłości, a więc 
taki, który przedstawia jakąkolwiek wartość rynkową. 

W obszarze finansowym tymczasowy nadzorca są-
dowy powinien zweryfikować aktualną sytuację fi-
nansową dłużnika, porównując ją z tą podaną we 
wniosku. Na podstawie dokumentów wewnętrznych 
dłużnika, takich jak sprawozdania finansowe, wykaz 
zobowiązań czy rejestry zakupów i sprzedaży, uzyska 
on pełny obraz sytuacji finansowej, a w przypadku 
ujawnienia różnic wykaże je w sprawozdaniu. Z uwagi 
na fakt, iż dłużnik w złej kondycji finansowej ogra-
nicza koszty poprzez dokonywanie różnego rodzaju 
zwolnień, tymczasowy nadzorca sądowy winien rów-
nież zweryfikować sytuację kadrową poprzez porów-
nanie stanu faktycznego wynikającego z np. ostatnich 
list płac z tym podanym we wniosku. 

Należy wskazać, iż właściwa ocena prawdziwości da-
nych zawartych zarówno w samym wniosku, jak i za-
łącznikach ma kardynalne znaczenia dla prawidłowej 
oceny pozostałych kwestii ujętych w sprawozdaniu 
tymczasowego nadzorcy sądowego. 

OCENA MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ DŁUŻNIKA

Sąd, podejmując decyzję co do ogłoszenia upadłości, 
powinien posiadać wiedzę na temat, czy działalność go-
spodarcza prowadzona przez dłużnika może być dalej 
kontynuowana. Zgodnie bowiem z zasadą optymalizacji 
wyrażoną w art. 2 pr. up. postępowanie upadłościowe 
należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły 
zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli 
racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe 
przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Tym-
czasowy nadzorca sądowy powinien więc ocenić zasad-
ność i możliwość kontynuacji działalności. Prowadzenie 
działalności gospodarczej jest szczególnie uzasadnione 
w przypadkach, jeżeli istnieje możliwość:
• sprzedaży przedsiębiorstwa w całości – art. 316 pr. up., 
• sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – 

art. 318 pr. up.,
• spieniężenia części lub całości majątku stanowiącego 

masę upadłości (hurtownie, sklepy), 
• zaspokojenie bieżących kosztów i innych zobowiązań, 

w szczególności należności pracowniczych w trakcie 
trwania wypowiedzenia umów o pracę,

• wynajmowania majątku stanowiącego składniki 
masy upadłości do momentu jego likwidacji zgodnie 
z przepisami prawa upadłościowego.
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Dla uzasadnienia stanowiska w przedmiocie prowa-
dzenia działalności gospodarczej tymczasowy nadzorca 
sądowy winien sporządzić szczegółową kalkulację kosz-
tów i przychodów generowanych w trakcie kontynuacji 
działalności. W celu sporządzenia takiej kalkulacji przy-
datne mogą być w szczególności księgowe rejestry za-
kupu i sprzedaży oraz analiza kosztów za okres ostatnich 
kilku miesięcy. Na ich podstawie tymczasowy nadzorca 
sądowy może z dużym prawdopodobieństwem oszaco-
wać, czy kontynuowanie działalności gospodarczej jest 
uzasadnione ekonomicznie. Należy także mieć na uwa-
dze możliwość zastosowania po ogłoszeniu upadłości 
art. 98 p. u., który pozwala na odstąpienie od umów wza-
jemnych przez syndyka. Dokonując analizy rentowności 
kontraktów, można przewidzieć powstanie kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz spodziewane 
dochody. Pozostawienie do wyboru syndykowi możli-
wości wykonania umowy wzajemnej lub odstąpienia od 
niej powoduje, że w wyniku tych decyzji może nastąpić 
restrukturyzacja kontraktów w przedsiębiorstwie upa-
dłego. Dokonując jednocześnie restrukturyzacji zatrud-
nienia, syndyk może osiągnąć rezultat w postaci naprawy 
przedsiębiorstwa, co w konsekwencji może spowodować 
jego zachowanie i utrzymanie „w ruchu”. Takie pożądane 
działanie organów postępowania upadłościowego przy-
nieść powinno rezultaty korzystne dla wierzycieli przy 
jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa upadłego. 
W takiej sytuacji bowiem, cena uzyskana za zbyte przed-
siębiorstwo „w ruchu” prowadzi zazwyczaj do większego 
zaspokojenia wierzycieli upadłego. 

OCENA NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA 

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność 
dłużnika. Sąd, badając jej przesłanki, oprócz danych 
zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości może 
w znacznym stopniu posiłkować się ustaleniami, jakich 
dokonał tymczasowy nadzorca sądowy. Ocena niewy-
płacalności dłużnika winna sprowadzać się do stwier-
dzenia, czy dłużnik stał się niewypłacalny w rozumie-
niu art. 11 pr. up. z rozbiciem na przesłanki wynikające 
z ust. 1 i 1 a oraz osobno z ust. 2 art. 11 p.u. Zgodnie 
z art. 11 ust. 1 pr. up. za niewypłacalny jest uznawany 
podmiot, który utracił zdolność wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych, natomiast na 
podstawie ust. 1 domniemywa się, że dłużnik utracił 
zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu 
zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. W tym 
zakresie winien on sporządzić w formie tabelarycznej 
stosowne zestawienie wszystkich wymagalnych wie-

rzytelności. Zestawienie to wskazywać powinno dane 
wierzyciela z podaniem jego pełnej nazwy i adresu, 
wartość wymagalnego zobowiązania, terminy wyma-
galności tych wierzytelności oraz oznaczenie, czy wie-
rzytelność jest sporna. Tymczasowy nadzorca sądowy 
powinien oznaczyć w nim także najwcześniejsze wyma-
galne zobowiązania w stosunku do przynajmniej dwóch 
wierzycieli. Tak sporządzona lista wierzytelności powin-
na zobrazować sytuację dłużnika pod kątem oceny jego 
niewypłacalności na podstawie art. 11 ust. 1 i 1a. p. u. 

Jeżeli dłużnik jest osobą prawną albo jednostką organi-
zacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której od-
rębna ustawa przyznaje zdolność prawną, tymczasowy 
nadzorca sądowy również winien zbadać, czy stał się on 
niewypłacalny na podstawie art. 11 ust. 2 pr. up., zgod-
nie z którym za niewypłaconego uważa się podmiot, któ-
rego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego 
majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekra-
czający 24 miesiące. Przy czym na podstawie ust. 5 wy-
mienionego artykułu domniemywa się, że zobowiązania 
pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, 
jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłącze-
niem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec 
jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego akty-
wów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekracza-
jący 24 miesiące. W takiej sytuacji niezbędne jest prze-
analizowanie przez tymczasowego nadzorcę sądowego 
dokumentów upadłego, głównie bilansów sporządza-
nych przez dłużnika na koniec każdego roku obrotowe-
go zgodnie z ustawą o rachunkowości – art. 45 ustawy 
o rachunkowości – za okres co najmniej ostatnich 2 lat. 
Dla czytelnego zobrazowania sytuacji tymczasowy nad-
zorca sądowy powinien również przedstawić dane w for-
mie tabeli, zestawiając wartość majątku i zobowiązania 
(z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowią-
zań wobec jednostek powiązanych) przypadające na ko-
lejne dni bilansowe (dzień, na który jednostka sporządza 
sprawozdanie finansowe – art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o rachunkowości) za okres ostatnich 2 lat. Oczywiście 
należy pamiętać, że do wartości majątku nie wlicza się 
tych składników, które nie wchodziłyby do masy upadło-
ści (art. 11 ust. 3 pr. up.), i że do zobowiązań pieniężnych 
nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań 
pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec 
wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub in-
nej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których 
mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4 (art. 11 ust. 4 pr. up.). 

Ponieważ stan niewypłacalności powoduje szereg 
konsekwencji prawnych, wśród których jako najważ-
niejszą należy wskazać tę wynikającą z art. 21 pr. up., 
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a więc obowiązek zgłoszenia wniosku i ogłoszenie 
upadłości nie później niż w terminie 30 dni od daty 
niewypłacalności, tymczasowy nadzorca sądowy po-
winien w sprawozdaniu wskazać również, czy dłużnik 
wypełnił ten obowiązek w terminie. 

CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE ZAKWALIFIKOWANIU 
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 
JAKO BEZSKUTECZNE WOBEC MASY UPADŁOŚCI

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego po-
winno z całą pewnością zawierać ustalenia dotyczące 
czynności dłużnika dających się zakwalifikować w przy-
padku ogłoszenia upadłości jako bezskuteczne w stosun-
ku do masy upadłości na podstawie art. 127 i następne p. 
u. Informacja taka bowiem może być kluczowa dla sądu 
podejmującego decyzję w przedmiocie ogłoszenia upa-
dłości dłużnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 13 ust. 3 
p. u., jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia 
majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów 
ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdze-
nia wierzycieli, jak również jeżeli zostanie uprawdopo-
dobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych 
bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wy-
zbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosz-
tów postępowania, a okoliczności sprawy wskazują, że 
zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarża-
niu czynności upadłego doprowadzi do uzyskania mająt-
ku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość 
kosztów, nie stosuje się przepisów o oddaleniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wy-
starcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wy-
starcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. 

Sąd wydający postanowienie w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości musi zatem posiadać rzetelną informację doty-
czącą czynności dających się zakwalifikować w przypad-
ku ogłoszenia upadłości jako bezskuteczne w stosunku 
do masy upadłości. Tymczasowy nadzorca sądowy powi-
nien zatem podjąć wszelkie działania pozwalające usta-
lić, czy występują czynności dające się zakwalifikować 
jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. 

W pierwszej kolejności tymczasowy nadzorca sądowy 
powinien pisemnie wezwać dłużnika do udzielenia peł-
nej informacji dotyczącej czynności dłużnika dokona-
nych w okresie jednego roku przed złożeniem wniosku 
o ogłoszenie upadłości, w jakim dłużnik rozporządzał 
majątkiem nieodpłatnie lub odpłatnie, gdy wartość 
świadczenia dłużnika przewyższała wartość świadcze-
nia otrzymanego przez dłużnika lub zastrzeżonego dla 
dłużnika lub osoby trzeciej – czynności objęte dyspo-

zycją art. 127 ust. 1 pr. up. Pisemne wezwanie powinno 
obejmować także ujawnienie innych czynności wymie-
nionych w Dziale III ustawy – Prawo upadłościowe za-
tytułowanym „Bezskuteczność i zaskarżanie czynności 
upadłego”. Szczególną uwagę powinien skierować od-
nośnie do ewentualnych czynności dokonanych przez 
dłużnika z osobami bliskimi – art. 128 pr. up.

Podkreślenia wymaga, iż dłużnik często może zdawać 
sobie sprawę, iż zakwalifikowanie poszczególnych czyn-
ności jako potencjalnie bezskutecznych wobec masy 
upadłości może doprowadzić do wydania przez sąd po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycie-
la w interesie dłużnika może natomiast być uniknięcie 
postępowania upadłościowego. Dłużnik zatem może 
unikać udzielenia tymczasowemu nadzorcy sądowemu 
rzetelnych informacji dotyczących dokonanych czynno-
ści podlegających ewentualnemu zakwalifikowaniu jako 
bezskuteczne wobec masy upadłości. 

W praktyce tymczasowy nadzorca sądowy powinien 
wtedy podjąć szereg innych czynności pozwalających 
na ustalenie czynności potencjalnie bezskutecznych, 
np. w przypadku gdy wniosek złożył wierzyciel, prze-
prowadzenie rozmów z tym wierzycielem, przepro-
wadzenie rozmów z pracownikami dłużnika, złożenie 
zapytania do ksiąg wieczystych odnośnie do nierucho-
mości, jakie kiedyś były własnością/współwłasnością 
dłużnika, złożenie zapytania do rejestru pojazdów 
odnośnie do pojazdów, jakie kiedyś były własnością/
współwłasnością dłużnika, przeglądnięcie akt reje-
strowych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczą-
cych dłużnika lub spółek z nim powiązanych.

W przypadku gdyby wyjaśnienia dłużnika nie pozwoliły 
jednoznacznie ustalić czynności potencjalnie bezsku-
tecznych wobec masy upadłości, tymczasowy nadzor-
ca sądowy nie ma praktycznie żadnych instrumentów 
pozwalających na przymuszenie dłużnika do ujawnie-
nia określonych dokumentów lub udzielenia informacji. 
Wówczas może on wnioskować do sądu, aby w trybie 
art. 30 pr. up. wysłuchać dłużnika lub w przypadku, gdy 
wysłuchanie byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrud-
nione, zobowiązać dłużnika do złożenia wyjaśnień na 
piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych ze-
znań. Tymczasowy nadzorca sądowy może również zło-
żyć do sądu sprawozdanie, w którym wskaże, iż dłużnik 
uniemożliwił mu ustalenie czynności potencjalnie bez-
skutecznych wobec masy upadłości. Wówczas powinien 
on złożyć wniosek o ustanowienie na podstawie art. 40 
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pr. up. zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika 
z uwagi na niewykonywanie przez dłużnika jego poleceń. 
Zarządca przymusowy natomiast będzie miał wgląd do 
całej dokumentacji dłużnika, co z pewnością pozwoli mu 
ustalić czynności bezskuteczne wobec masy upadłości 
w przypadku ogłoszenia upadłości. 

Tymczasowy nadzorca sądowy, wskazując czynności 
potencjalnie bezskuteczne wobec masy upadłości, po-
winien w swoim sprawozdaniu dokonać także wstęp-
nej kalkulacji kosztów związanych z przeprowadzeniem 
postępowań o uznanie tych czynności prawnych za 
bezskuteczne wobec masy upadłości. Podkreślania wy-
maga, iż wszczynając owe postępowania, syndyk zgod-
nie z art. 132 ust 2 pr. up. nie ponosi opłat sądowych. 
Sama procedura uznania niektórych czynności prawnych 
za bezskuteczne wobec masy upadłości może jednak 
być skomplikowana. W takim przypadku syndyk będzie 
musiał skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej lub 
wnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych, 
co będzie skutkowało poniesieniem kosztów. Tymczaso-
wy nadzorca sądowy powinien w swoim sprawozdaniu 
dokonać wstępnej analizy wysokości tych kosztów. 

ANALIZA STANU MAJĄTKOWEGO DŁUŻNIKA

Tymczasowy nadzorca sądowy w sprawozdaniu powi-
nien z całą pewnością dokonać analizy stanu mająt-
kowego dłużnika pod kątem możliwości spieniężenia 
składników powstałej w przypadku ogłoszenia upadło-
ści masy upadłości. Analiza powinna zostać wykonana 
z rozbiciem na poszczególne grupy składników, tj.: nie-
ruchomości, ruchomości, prawa własności intelektual-
nej (patenty, znaki towarowe itp.), prawa udziałów, ak-
cji, obligacji itp. oraz wierzytelności. 

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład majątku 
dłużnika powinien zawierać dokładny ich opis wraz ze 
wskazaniem numerów działek: obrębu, miejscowości, 
granic, ich położenia. Tymczasowy nadzorca sądowy 
powinien również dokonać ich oszacowania. Dokonanie 
wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowe-
go z uwagi na związane z tym koszty jest bowiem wy-
kluczone. Zgodnie z art. 22a pr. up. wnioskodawca uiszcza 
zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 
roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Zaliczka ta podlega wyko-
rzystaniu w głównej mierze właśnie na wynagrodzenie 
tymczasowego nadzorca sądowego i nie sposób z niej 

pokryć kosztów wycen nieruchomości dokonanych przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Zatem powinien on dokonać 
samodzielnej wyceny nieruchomości oraz wskazać przy-
puszczalną cenę, za jaką nieruchomość może zostać zby-
ta w przypadku ogłoszenia upadłości. Z reguły bowiem 
cena, za jaką poszczególne składniki masy upadłości zo-
stają zbyte, jest niższa od wartości ich oszacowania. 

Tymczasowy nadzorca sądowy powinien także doko-
nać szczegółowego opisu nieruchomości wchodzącej 
w skład majątku dłużnika z uwzględnieniem wszyst-
kich praw z nią związanych. Sąd podejmujący decyzję 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości powinien bowiem 
dysponować informacjami, jakie są niezbędne przy zby-
waniu nieruchomości w postępowaniu upadłościowym 
– m.in. art. 313 pr. up. Zatem tymczasowy nadzorca 
sądowy powinien opisać prawa i roszczenia wpisane 
do księgi wieczystej oraz prawa i roszczenia istniejące, 
a niewpisane do księgi wieczystej. Powinien on również 
wskazać, które prawa i roszczenia osób trzecich wyga-
sną w następstwie sprzedaży nieruchomości w ramach 
postępowania upadłościowego, a w zamian za wygasłe 
prawo lub roszczenie uprawniony nabędzie prawo do 
zaspokojenia się z ceny uzyskanej ze sprzedaży. Tym-
czasowy nadzorca powinien również wskazać prawa 
i roszczenia, jakie pozostaną pomimo sprzedaży nieru-
chomości w postępowaniu upadłościowym. 

Szczególnie ważne jest wskazanie przez tymczasowe-
go nadzorcę sądowego hipotek i innych ograniczonych 
praw rzeczowych, jakie zostały ustanowione na nieru-
chomości wchodzącej w skład majątku dłużnika. Sąd 
wydający postanowienie w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości powinien bowiem posiadać informację, praw-
dopodobnie jaka część z uzyskanej ceny będzie pod-
legała przekazaniu wierzycielom hipotecznym, a jaka 
wejdzie do ogólnych funduszów masy upadłości. Wy-
nika to bezpośrednio z treści art. 13 ust. 2 pr. up., na 
podstawie którego sąd może oddalić wniosek o ogło-
szenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłuż-
nika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem re-
jestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską 
w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystar-
cza na zaspokojenie kosztów postępowania. Informacje 
dotyczące istniejących na nieruchomości ograniczonych 
praw rzeczowych oraz wysokości zadłużenia zabezpie-
czonego hipotecznie są zatem dla sądu kluczowe. 

W przypadku gdy nieruchomość wchodząca w skład 
majątku dłużnika jest obciążona hipotekami, tymcza-
sowy nadzorca sądowy powinien w swoim sprawoz-
daniu dokonać także analizy, jaka część z uzyskanej 
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ze sprzedaży ceny będzie mogła zostać przekazana 
w przypadku ogłoszenia upadłości na koszty postępo-
wania upadłościowego – art. 345 pr. up. Zgodnie bo-
wiem z tym przepisem wierzytelności zabezpieczone 
hipotecznie podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej 
z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej 
o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty 
postępowania upadłościowego w wysokości nieprze-
kraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwida-
cji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postę-
powania upadłościowego, która wynika ze stosunku 
wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej 
masy upadłości. Zatem nawet w przypadku gdy zadłu-
żenie wobec wierzycieli posiadających zabezpieczenia 
hipoteczne przewyższa sumę, za jaką nieruchomość 
zostanie zbyta w postępowaniu upadłościowym, okre-
śloną część uzyskanej sumy będzie można przezna-
czyć na koszty postępowania upadłościowego. 

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego po-
winno zatem wskazywać, jaką część z przypuszczalnie 
uzyskanej ceny ze zbycia nieruchomości będzie można 
przeznaczyć na koszty postępowania upadłościowego. 
Celem wskazania sposobu jak w praktyce w przypadku 
sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie wyli-
czyć wysokość sumy, którą będzie można przeznaczyć 
na koszty postępowania upadłościowego, oraz sumy, 
jaka powinna zostać przekazana do wierzyciela hipo-
tecznego, odsyłam do Komentarza – Prawo Upadło-
ściowe P. Zimmermana (Warszawa 2016 r.), dotyczące-
go art. 345 pr. up. Poniżej cytuję przykład podany przez 
autora w tym komentarzu. „Przedsiębiorstwo X zostało 
wycenione na 10 000 000 zł. W skład przedsiębiorstwa 
wchodzi obciążona hipoteką nieruchomość Y o warto-
ści rynkowej oszacowanej na 8 000 000 zł. W opisie 
i oszacowaniu wskazano, iż udział jej wartości w war-
tości całego przedsiębiorstwa to 80%. Nieruchomość 
w toku postępowania sprzedano za 7 000 000 zł. Wie-
rzyciel, bank hipoteczny, ma wierzytelność w kwocie 
9 000 000 zł zabezpieczoną hipoteką na przedmiotowej 
nieruchomości (5 000 000 kwota główna, 3 900 000 
odsetki i 100 000 koszty dochodzenia należności). Do 
dnia przygotowania planu podziału syndyk wydatkował 
na koszty postępowania 500 000 zł. Na nieruchomości 
zatrudnionych było 100 pracowników upadłego, wobec 
których zaległości w wynagrodzeniu za okres poprze-
dzający dzień sprzedaży nieruchomości wynoszą po 
4000 zł na każdego pracownika miesięcznie, za ostatnie 
4 miesiące. Syndyk nie wypłacił również przez ostatnie 
11 miesięcy przed sprzedażą, a już po ogłoszeniu upa-
dłości, alimentów zasądzonych wyrokiem sądu w kwo-
cie po 2000 zł na każde z dwojga dzieci.

Przyjmując za podstawę obliczeń uzyskane ze sprzedaży 
samej nieruchomości 7 000 000 zł, należy kolejno:
1. zastosować art. 346 ust. 1 PrUp i zaspokoić należ-

ności pracownicze i alimenty w zakresie określonym 
tym przepisem. Dla 100 pracowników należy się za-
tem maksimum 3-krotne minimalne wynagrodzenie 
za pracę. Dla dwojga uprawnionych dzieci upadłego 
należności alimentacyjne za 11 miesięcy pomnożone 
przez minimalne wynagrodzenie za pracę. Łącznie od 
uzyskanej ze sprzedaży kwoty trzeba odjąć 322 mi-
nimalne wynagrodzenia za pracę (1500 zł x 322 = 
483 000 zł). Do dalszego rozdysponowania pozostaje 
zatem kwota 6 517 000 zł;

2. określić kwotowe granice zaspokojenia kosztów po-
stępowania i wybierając niższą z nich, określić kwo-
tę, o którą można pomniejszyć kwotę przeznaczoną 
na zaspokojenie wierzyciela. Jeżeli koszty wyniosły 
500 000 zł, a wartość nieruchomości stanowi 80% 
wartości masy upadłości, to obliczony proporcjonal-
nie udział wierzyciela zabezpieczonego w ponosze-
niu tych kosztów wyniesie 400 000 zł. Druga granica 
to 10% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, która wyno-
si 700 000 zł (byłaby górną granicą, gdyby koszty 
przekraczały 875 000 zł). Konsekwentnie, od kwoty 
6 517 000 zł odjąć w omawianym przykładzie należy 
mniejszą z dwóch wyliczonych kwot, czyli 400 000 zł. 
Kwota ta pozostanie na rachunku masy upadłości, 
powiększając fundusze masy podlegające podziałowi 
w ramach ogólnego planu podziału. Do dalszych obli-
czeń pozostaje kwota 6 117 000 zł (jako wynik odej-
mowania 6 517 000-400 000 zł).

Do obliczenia, w jaki sposób zaliczyć 6 117 000 zł na 
poczet wierzytelności w kwocie 9 000 000 zł, zasto-
sować należy art. 345 ust. 3 p. u. W konsekwencji, 
zaspokojone zostanie w całości 5 000 000 zł kapitału 
oraz część odsetek w kwocie 1 117 000 zł. Pozostałe 
odsetki, to jest 2 783 000 zł, oraz koszty zaspokojone 
zostaną w ramach kategorii trzeciej”.

Opis ruchomości wchodzących w skład majątku dłuż-
nika powinien zawierać ich numery fabryczne, nadwo-
zia, rejestracyjne lub silnika itp. Tymczasowy nadzorca 
sądowy powinien oczywiście dokonać również samo-
dzielnej wyceny ruchomości oraz wskazać ograniczone 
prawa rzeczowe, jakimi te ruchomości są obciążone, 
tj. zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy lub 
przewłaszczenie na zabezpieczenie (zgodnie bowiem 
z art. 701 pr. up. do przewłaszczenia na zabezpieczenie 
stosujemy odpowiednio przepisy o zastawie). Powinien 
on również dokonać analizy opartej na art. 345 pr. up., 
której wynikiem będzie suma uzyskana ze sprzedaży 
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obciążonej ruchomości, jaką będzie można przeznaczyć 
na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. 
Podobnie tymczasowy nadzorca sądowy powinien po-
stąpić odnośnie do wchodzących w skład majątku dłuż-
nika: praw własności intelektualnej (patenty, znaki to-
warowe itp.), prawa udziałów, akcji, obligacji. 

Do swojego sprawozdania tymczasowy nadzorca sądo-
wy powinien dołączyć także dokumenty potwierdzające 
informacje zawarte w złożonym sprawozdaniu, a doty-
czące majątku dłużnika, tj. odpisy z ksiąg wieczystych, 
rejestrów zastawów, centralnej ewidencji pojazdów, kra-
jowego rejestru sądowego itp. 

Nierzadko ważnym składnikiem majątku dłużnika są 
wierzytelności (należności), w szczególności w przy-
padku dłużników przedsiębiorców. Tymczasowy nad-
zorca sądowy powinien zatem w swoim sprawozdaniu 
dokonać dokładnej analizy wszystkich wierzytelności 
przysługujących dłużnikowi. Musi rozbić je na wynika-
jące ze świadczonych na bieżąco usług lub sprzedaży 
towarów. W przypadku bowiem tych wierzytelności 
prawdopodobieństwo uzyskania zapłaty będzie zapew-
ne bliskie 100%. Ponadto wycenie powinny podlegać 
również wszystkie inne wierzytelności, np. wierzytel-
ności sporne, wierzytelności, które nie zostały przez 
komornika wyegzekwowane z uwagi na brak majątku 
u dłużnika, wierzytelności przedawnione, wynikające 
tylko z zapisów księgowych, odnośnie do których brak 
jakichkolwiek dokumentów potwierdzających ich istnie-
nie. Tymczasowy nadzorca sądowy powinien zatem do-
konać samodzielnej wyceny wszystkich wymienionych 
wierzytelności, nierzadko wskazując jako wartość 0 zł 
lub przysłowiową 1 złotówkę. 

Analiza stanu majątku dłużnika powinna zatem być 
kompleksowa i jednoznacznie wskazywać na wartość 
poszczególnych jego składników. Powinna również 
uwzględniać wartość ograniczonych praw rzeczowych, 
jakie zostały ustanowione na majątku dłużnika, oraz 
analizę pod kątem art. 345 pr. up. Tylko taka analiza sta-
nu majątkowego dłużnika pozwoli bowiem na podjęcie 
przez sąd rzetelnej i zgodnej z prawem decyzji w przed-
miocie ogłoszenia upadłości. 

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ SPODZIEWANYCH KOSZTÓW 
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego po-
winno z całą pewnością zawierać orientacyjną wysokość 
spodziewanych kosztów postępowania upadłościowego 
wraz z wskazaniem przypuszczalnego okresu jego trwa-

nia. Bowiem z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 pr. up. wysokość 
kosztów postępowania jest dla sądu informacją kluczo-
wą. W przypadku gdy majątek dłużnika, jaki można prze-
znaczyć na pokrycie kosztów postępowania upadłościo-
wego, nie pozwala na pokrycie tych kosztów, wniosek 
o ogłoszenie upadłości powinien zostać oddalony. 

W związku z nowelizacją art. 230 pr. up., jaka weszła w ży-
cie 1 stycznia 2016 roku, aktualna interpretacja art. 13 pr. 
up. pozwala przyjąć, iż wniosek o ogłoszenie upadłości 
powinien zostać oddalony tylko w przypadku, gdy majątek 
nie wystarcza na pokrycie kosztów wskazanych w art. 230 
ust. 1 pr. up. Natomiast wysokość innych zobowiązań 
masy upadłości wymienionych w art. 230 ust. 2 pr. up. nie 
powinna bezpośrednio wpływać na decyzję sądu. 

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego po-
winno zatem zawierać orientacyjną kalkulację wysokości 
kosztów postępowania upadłościowego wymienionych 
w art. 230 ust. 1 pr. up. Zatem w sprawozdaniu ma on 
obowiązek zawrzeć przypuszczalne wydatki bezpośred-
nio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją 
masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syn-
dyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrud-
nionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, 
wynagrodzenia i wydatki członków rady wierzycieli, wy-
datki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty 
archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, 
ogłoszeń, podatki i inne daniny publiczne związane z li-
kwidacją masy upadłości. Część z przypuszczalnych wy-
datków może natomiast budzić wątpliwości, czy będą 
stanowić koszty postępowania upadłościowego, czy też 
inne zobowiązania masy upadłości. 

Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości można przy-
jąć, iż definicja kosztów postępowania upadłościowego 
jest dość wąska. Kosztów postępowania upadłościowego 
nie będą bowiem stanowiły zobowiązania masy upadło-
ści, które obciążałby dłużnika nawet w przypadku braku 
postępowania upadłościowego, np. zapłata podatku od 
nieruchomości czy uiszczenia opłat za użytkowanie wie-
czyste dotyczące nieruchomości wchodzących w skład 
masy upadłości, zapłata za media dostarczane do przed-
siębiorstwa dłużnika, czynsz za najmowaną przez dłuż-
nika nieruchomość za okres po ogłoszeniu upadłości itp. 

1 stycznia 2016 roku uległ zmianie także art. 343 p. u. 
wprowadzający zasadę, że w pierwszej kolejności z masy 
upadłości zaspokojeniu podlegają koszty postępowania, 
a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają – rów-
nież inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa 
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w art. 230 ust. 2, w miarę wpływu do masy upadłości 
stosownych sum. Jeżeli inne zobowiązania masy upadło-
ści, o których mowa w art. 230 ust. 2, nie zostaną za-
spokojone w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja 
się je stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze 
podziału funduszów masy upadłości. Przepisy art. 347-
360 pr. up. stosuje się odpowiednio.
 
Wąska interpretacja pojęcia kosztów postępowania 
upadłościowego może zatem rodzić w przypadku ogło-
szenia upadłości problemy z dalszym funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa dłużnika. Syndyk bowiem, nie regulu-
jąc np. należności za dostarczoną energię elektryczną, 
naraża przedsiębiorstwo na odcięcie energii elektrycz-
nej, co uniemożliwia dalsze jego prowadzenie i prowadzi 
do spadku wartości. W takim zatem przypadku uważam, 
iż można wymienione przykładowe wydatki związane 
z zapłatą za energię eklektyczną za okres po ogłoszeniu 
upadłości zaliczyć do wydatków bezpośrednio związa-
nych z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy 
upadłości, czyli do kosztów postępowania upadłościo-
wego. Odłączenie energii elektrycznej spowodowało-
by bowiem z całą pewnością utrudnienia w likwidacji 
przedsiębiorstwa i stanowiłoby nieprawidłowości przy 
zabezpieczeniu majątku przed utratą wartości. Tę zasa-
dę można rozciągnąć również na inne wydatki, których 
nieuiszczenie spowodowałoby utratę wartości majątku 
wchodzącego w skład masy upadłości. 

W związku z tym tymczasowy nadzorca sądowy w swo-
im sprawozdaniu powinien dokonać szczegółowej kalku-
lacji zawierającej w podpunktach wykaz poszczególnych 
spodziewanych kosztów postępowania upadłościowego, 
m.in.: wynagrodzenie syndyka, wynagrodzenia zastępcy 
syndyka – w przypadku potrzeby powołania, wynagro-
dzenia osób zatrudnionych przez syndyka – w przypadku 
konieczności zatrudnienia oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenia 
i wydatki członków rady wierzycieli – w przypadku ko-
nieczności powołania rady wierzycieli, wydatki związane 
ze zgromadzeniem wierzycieli – w przypadku konieczno-
ści zwołania, koszty archiwizacji dokumentów upadłego, 
wysyłki korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne daniny 
publiczne związane z likwidacją masy upadłości. Potrze-
bę konieczności poniesienia tych wydatków tymczasowy 
nadzorca sądowy powinien uzasadnić, wskazując przy-
kładowo, iż niezbędne będzie zatrudnienie osób bezpo-
średnio przez syndyka, gdyż wykorzystanie pracowników 
upadłego do określonych celów jest niemożliwe. 

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego po-
winno zawierać również kalkulację innych spodziewanych 
zobowiązań masy upadłości określonych w art. 230 ust. 2 
pr. up. Wprawdzie wysokość spodziewanych zobowiązań 
masy upadłości nie powinna być brana pod uwagę pod 
kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości określonych 
w art. 13 pr. up., niemniej sąd orzekający w kwestii ogło-
szenia upadłości winien posiadać informację o wysokości 
tych zobowiązań. Z całą pewnością pozwoli to bowiem 
ocenić sytuację finansową dłużnika, co będzie pomocne 
w przypadku ogłoszenia upadłości zarówno dla powoła-
nego sędziego-komisarza, jak i dla syndyka. 

PODSUMOWANIE

Złożone przez tymczasowego nadzorcę sądowego spra-
wozdanie powinno zatem pozwalać na dokonanie przez 
sąd kompleksowej oceny sytuacji dłużnika i podjęcie 
decyzji, czy zachodzą podstawy do ogłoszenia upadło-
ści. Trzeba bowiem pamiętać, iż sąd do danych zawar-
tych w złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości powi-
nien podchodzić z pewną dozą ostrożności. W związku 
z tym instytucja tymczasowego nadzorcy sądowego 
jest w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upa-
dłości wykorzystywana bardzo często, co należy uznać 
za w pełni uzasadnione. Na podstawie sporządzonego 
przez nadzorcę sprawozdania sąd może dokonać pra-
widłowej oceny stanu przedsiębiorstwa dłużnika, oczy-
wiście tylko w przypadku, gdy zawiera ono wszystkie 
wymienione w artykule elementy. W przypadku gdyby 
sprawozdanie nie zawierało wszystkich istotnych infor-
macji, sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę 
sądowego do jego uzupełnienia. 

Złożone przez tymczasowego nadzorcę sądowego spra-
wozdanie powinno zawierać również informację o czyn-
nościach już przez niego dokonanych, w szczególności 
o wręczeniu dłużnikowi stosownych zarządzeń, przebie-
gu ich współpracy oraz czynnościach przekraczających 
zwykły zarząd, na dokonanie jakich tymczasowy nad-
zorca sądowy wyraził zgodę. W przypadku zaistnienia 
przesłanek do ustanowienia zarządu przymusowego nad 
majątkiem dłużnika powinien on niezwłocznie złożyć do 
sądu wniosek o jego ustanowienie. Przesłanki do ustano-
wienia zarządu przymusowego określono w art. 40 pra-
wa upadłościowego, tj. jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik 
będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał 
na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje 
poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. 
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ZAKRES POSTANOWIENIA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI OSOBY 
FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
(art. 4915 p.u.)

Małgorzata Lewandowska-Myczka1

Publikowany artykuł odnosi się do przepisów obowią-
zujących w dacie jego pisania, zatem generalnie już po 
zmianach prawa upadłościowego, które weszły w życie 
1.01.2016 r. mocą art. 428 ustawy z 15.05.2015 r. – Pra-
wo restrukturyzacyjne2. Przy czym decydujące znaczenie 
dla zastosowania właściwego porządku prawnego ma 
data złożenia (nadania w urzędzie pocztowym) wniosku 
o ogłoszenie upadłości (art. 449 pr. restr.).

OBLIGATORYJNE ELEMENTY POSTANOWIENIA

Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
(tzw. upadłości konsumenckiej) uregulowany został 
w art. 4915 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościo-
we3, zgodnie z którym, uwzględniając wniosek, sąd wy-
daje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym, 
oczywiście poza decyzją merytoryczną, tj. ogłoszeniem 
upadłości:

1. wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, ad-
res oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli 
upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwia-
jące jego jednoznaczną identyfikację;

2. określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działal-
ności gospodarczej;

3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzy-
telności w terminie trzydziestu dni od dnia obwiesz-
czenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Re-
jestrze;

4. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą-
cej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze 
wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu 

  1 Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku.
  2 Dz. U. 2015 r., poz. 978 ze zm. – zwana dalej „pr.restr.”.
  3 T.j. Dz. U. 2015 r., poz. 233 ze zm. – zwana dalej „p.u.”.

dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa po-
woływania się na nie w postępowaniu;

5. wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

Brzmienie tego przepisu zostało zmienione z mocy 
art. 428 ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyza-
cyjne, która weszła w życie 1.01.2016 r. Nie były to jed-
nak zmiany rewolucyjne i polegały na:

– dodaniu do zakresu postanowienia adresu dłużnika 
(art. 4911 pkt 1 p.u.), 

– zmianie sposobu liczenia terminu zgłaszania wie-
rzytelności, praw oraz praw i roszczeń osobistych, 
ciążących na nieruchomości upadłego, nieujawnio-
nych w księdze wieczystej z miesiąca na 30 dni 
(art. 4911 pkt 3 i 4) oraz 

– uchyleniu obowiązku wskazania, że postępowa-
nie obejmuje likwidację majątku upadłego (pkt 3 
art. 4915 p.u. w brzmieniu sprzed 1.01.2016 r.). 
Wszystkie elementy wymienione w art. 4915 p.u. 
stanowią obligatoryjną treść postanowienia o ogło-
szeniu upadłości. Z tego względu nawet jeśli z wnio-
sku dłużnika wynika, że w skład jego majątku nie 
wchodzą nieruchomości, należy umieścić w treści 
postanowienia zapis wskazany w pkt 4 art. 4915 p.u., 
który dotyczy praw oraz praw i roszczeń osobistych 
obciążających nieruchomość upadłego, nieujaw-
nionych w księdze wieczystej. Odnosi się to m.in. 
do ograniczonych praw rzeczowych, tj. służebności 
gruntowych i osobistych oraz użytkowania, które 
nie wymagają wpisu do księgi wieczystej4. Poza tym 
może się zdarzyć, że dłużnik nie ujawni we wnio-
sku wszystkich składników swojego majątku, zaś 

  4 Por. Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
Warszawa 2016 r., s. 941. 
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z oświadczeń zawartych we wniosku oraz z załą-
czonych do niego dokumentów nie będzie wynikało, 
że posiada nieruchomość. Wówczas niezamieszcze-
nie w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
zapisu wskazanego w pkt 4 art. 4915 p.u. mogłoby 
rodzić zbyt poważne, negatywne dla wierzycieli kon-
sekwencje, o czym mowa w dalszej części artykułu. 

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY POSTANOWIENIA  
– OMÓWIENIE I UWAGI PRAKTYCZNE

Wskazanie w postanowieniu miejsca zamieszkania i ad-
resu dłużnika oznaczać będzie określenie miejscowości, 
w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem dłuż-
szego pobytu, jako miejsca zamieszkania w rozumieniu 
art. 25 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny5, oraz 
aktualnego adresu zamieszkania dłużnika, czyli miej-
scowości wraz z kodem pocztowym oraz ulicy, nume-
ru domu i mieszkania. W praktyce miejsce zamieszka-
nia i adres zazwyczaj będą tożsame. Dlatego nie widzę 
praktycznego uzasadnienia zmiany wprowadzonej po 
1.01.2016 r. w tym zakresie. W mojej ocenie wystarcza-
jące byłoby wskazanie w treści postanowienia o ogło-
szeniu upadłości miejsca zamieszkania, zaś podanie ak-
tualnego adresu jedynie we wniosku, aby sąd i syndyk 
mieli kontakt z dłużnikiem, tym bardziej, że konieczność 
podania w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
adresu w niektórych wypadkach będzie rodziła problemy 
praktyczne – coraz częściej zdarzają się wnioskodawcy, 
którzy nie przebywają przez dłuższy czas pod tym sa-
mym adresem, mieszkają tymczasowo u znajomych lub 
rodziny, a nawet są osobami bezdomnymi (w takim wy-
padku należy zaznaczyć to w treści sentencji). Niekie-
dy nie potrafią wskazać adresu zamieszkania albo ten, 
który wskazali we wniosku, w czasie rozpoznawania 
sprawy jest już nieaktualny i będzie się zmieniał w toku 
postępowania upadłościowego. Jednak zgodnie z za-
wartą regulacją w treści postanowienia, poza imieniem 
i nazwiskiem osoby fizycznej, której upadłość sąd ogło-
sił, należy podać również adres aktualny (znany sądowi) 
w chwili orzekania. Dodatkowo w treści postanowienia 
należy podać numer PESEL, a jeśli upadły go nie posiada 
– wpisać dane umożliwiające jego jednoznaczną iden-
tyfikację, np. numer identyfikacji podatkowej (NIP), serię 
i nr paszportu, datę urodzenia i imiona rodziców6.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenc-
kiej powinno znaleźć się również określenie, że upadły 
jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej 
(pkt 2 art. 4915 p.u.), co oczywiście należy ustalić nie tyl-

  5 T.j. Dz. U. 2016 r., poz. 380 – zwana dalej „k.c.”.
  6 Por. Adamus R., Groele B. (red.) „Upadłość konsumencka. Komentarz do 

nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego”, Warszawa 2015 r., s. 192.

ko na podstawie oświadczenia dłużnika zawartego we 
wniosku, ale także sprawdzając, czy dłużnik nie figuruje 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG). Do tego celu niejednokrotnie niezbędna 
staje się informacja o numerze identyfikacji podatkowej 
(NIP) dłużnika, na podstawie której system bezbłędnie 
wyszukuje daną osobę, zwłaszcza jeśli wyrejestrowa-
ła już działalność, w przeciwieństwie do wyszukiwania 
na podstawie innych danych (jak imię, nazwisko, adres, 
oznaczenie przedsiębiorstwa). Ponieważ w obowiązu-
jących formularzach wniosków o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej nie ma rubryki, w której należałoby po-
dać NIP (o ile został nadany), zasadne jest moim zdaniem 
z praktycznego punktu widzenia zobowiązanie do jego 
podania dłużnika (bez rygoru zwrotu wniosku) przy oka-
zji przyjmowania wniosku i weryfikowania go pod kątem 
braków formalnych. 

Wykreślenie regulacji zawartej w pkt 3 art. 4915 p.u. 
w brzmieniu sprzed 1.01.2016 r., zgodnie z którą w po-
stanowieniu o ogłoszeniu upadłości należało wskazać, że 
postępowanie obejmuje likwidację majątku upadłego, nie 
ma w praktyce większego znaczenia. W przypadku upa-
dłości konsumenckiej układ jest jedynie opcją, a nie jedną 
z form likwidacji, możliwą do przeprowadzenia na wnio-
sek upadłego konsumenta złożony w toku postępowania 
upadłościowego (art. 49122 p.u.). Jednak taka możliwość 
była również przed 1.01.2016 r., a zapis w postano-
wieniu o ogłoszeniu upadłości wskazujący, że obejmuje 
ona likwidację majątku upadłego, nie wymagał zmiany 
w przypadku zawarcia układu, ponieważ – jak wskazano 
– układ pozostaje nadal jedną z form likwidacji. Opisana 
zmiana pkt 3 art. 4915 p.u. ma jedynie charakter redakcyj-
ny, a pozostawienie tego zapisu w poprzednim brzmieniu 
(sprzed 1.01.2016 r.) byłoby superfluum ustawowym.

Z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie ma 
zmiana terminu zgłaszania wierzytelności z miesięczne-
go na trzydziestodniowy, która odnosi się tak naprawdę 
do sposobu liczenia tego terminu i oznacza, że jeśli termin 
miał być liczony np. od 5. dnia miesiąca, to przed zmianą 
należało do niego dodać kolejnych 30 dni, aby ustalić, kiedy 
upływa termin zgłaszania wierzytelności albo praw, praw 
i roszczeń osobistych z nieruchomości, zaś obecnie nie-
zależnie od tego ile dni liczy dany miesiąc, termin upłynie 
5. dnia następnego miesiąca, tj. w dniu odpowiadającym 
datą lub nazwą początkowemu dniowi terminu. W prakty-
ce istotnie skróci to termin rozpoczynający bieg w lutym, 
który jest najkrótszym miesiącem w roku. Taki sposób li-
czenia wynika oczywiście z treści art. 111 k.c. i 112 k.c., 
które na zasadach ogólnych mają zastosowanie w postę-
powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. 
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W prawie upadłościowym jest już wprawdzie zapis, 
że termin trzydziestodniowy biegnie od dnia obwiesz-
czenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Cen-
tralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, o któ-
rym mowa w art. 5 pr.restr., jednak nastąpi to dopiero 
1.02.2018 r., kiedy wejdą w życie przepisy o Rejestrze, 
natomiast do tego czasu trzydziestodniowy termin 
biegnie od dnia obwieszczenia postanowienia w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym. 

Przekroczenie wymienionego terminu w zakresie zgło-
szenia wierzytelności, o którym mowa w pkt 3 art. 4915 

p.u., nie spowoduje utraty prawa zgłoszenia wierzytel-
ności w późniejszym terminie (nie późniejszym jednak 
niż dokonanie podziału masy upadłości), jednak wiąże 
się z dodatkowymi kosztami obwieszczenia listy wie-
rzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
które na zasadzie art. 235 ust. 1 p.u. w zw. z art. 4912 

p.u. pokrywa spóźniony wierzyciel. Ze względu na nie-
odwracalny charakter skutków czynności, dla których 
został przeznaczony, tj. podziału majątku masy, wymie-
niony termin nie podlega przywróceniu.

Z kolei niezachowanie terminu trzydziestodniowego 
uregulowanego w pkt 4 art. 4915 p.u., tj. dotyczącego 
zgłoszenia praw oraz praw i roszczeń osobistych ob-
ciążających nieruchomość upadłego, a nieujawnionych 
w księdze wieczystej, powoduje utratę tych praw. Zgod-
nie bowiem z art. 313 ust. 1 i 2 p.u. w zw. z art. 4912 

ust. 1 p.u. sprzedaż dokonywana w postępowaniu upa-
dłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej; sprze-
daż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz 
praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis 
w księdze wieczystej lub nieujawnionych w ten spo-
sób i zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie 
trzydziestodniowym. W miejsce prawa, które wygasło, 
uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości 
wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży ob-
ciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą 
zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia 
praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawo-
mocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nie-
ruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki 
jest umowa sprzedaży nieruchomości7.

Zgodnie z art. 4915 pkt 5 p.u. w treści postanowie-
nia o ogłoszeniu upadłości wyznacza się z nazwiska 
i imienia oraz stanowiska służbowego sędziego-komi-
sarza oraz z imienia i nazwiska lub firmy – syndyka. 
Poza tym od 1.01.2016 r. zgodnie z art. 157 ust. 5 p.u. 

  7 Por. Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz”, Warszawa 2016 r., s. 604-605.

(dodanym ustawą z 15.05.2015 r. – Prawo restruktu-
ryzacyjne) w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. w postanowie-
niu, w którym wyznacza się syndyka, wskazuje się nu-
mer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka lub 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wyznaczonej 
do pełnienia funkcji syndyka spółki.

ODPOWIEDNIE STOSOWANIE Art. 51 P.U.  

Należy zaznaczyć, że regulacja zawarta w art. 4915 p.u. 
jest kompletna, mimo że treść art. 4912 ust. 1 p.u. niewy-
łączająca stosowania art. 51 p.u. (określającego zakres 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości na zasadach ogól-
nych) mogłaby sugerować, że wymieniony przepis ma za-
stosowanie do zakresu postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości konsumenckiej i np. nakazuje uzupełnienie treści 
tego postanowienia o dane niewymienione w art. 4915 

p.u., jak wyznaczenie zastępcy sędziego-komisarza, 
uregulowane w pkt 6 art. 51 ust. 1 p.u., oraz wskazanie 
podstawy jurysdykcji sądów polskich (ust. 2a), a nadto, 
czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny 
w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 
z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościo-
wego8 oraz regulacji zawartej w ust. 2 art. 51 p.u., zgod-
nie z którym postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest 
skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 

Rozważając wskazaną kwestię, zaznaczyć należy, że 
w treści art. 4912 ust. 1 p.u. zaznaczono, iż pozostałe, 
niewyłączone w wymienionej regulacji przepisy mają 
zastosowanie jedynie „odpowiednio”, co oznaczać może: 
stosowanie odnośnych przepisów bez żadnych zmian 
(modyfikacji) w stosunku do drugiego zakresu odniesie-
nia, stosowanie z pewnymi zmianami albo niemożność 
zastosowania do drugiego zakresu odniesienia, głównie 
ze względu na ich bezprzedmiotowość bądź sprzeczność 
z przepisami ustanowionymi dla tych stosunków, do któ-
rych mają one być stosowane odpowiednio9. W przypad-
ku regulacji art. 4912 ust. 1 p.u. odpowiednie stosowanie 
przepisów będzie miało miejsce tylko wówczas, gdy ta-
kie same kwestie (tu: zakres postanowienia o ogłosze-
niu upadłości) nie zostały uregulowane w przepisach 
właściwych dla upadłości konsumenckiej. Natomiast 
sam zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości kon-
sumenckiej został uregulowany w sposób wyczerpujący 
w art. 4915 p.u. Z tego względu nie może mieć do nie-
go zastosowania art. 51 ust. 1 i 2a p.u. – odpowiednie 
stosowanie nie znaczy bowiem stosowania wybiórczego. 
Skoro bowiem ustawodawca jest racjonalny, to uznać na-

  8 Dz. Urz. UE.L nr 160, s. 1. 
  9 Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo”, 

1964 r., nr 3, s. 370-371.
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leży, że gdyby chciał, aby w zakres postanowienia o ogło-
szeniu upadłości konsumenckiej wchodziły elementy 
uregulowane dodatkowo dla postanowienia o upadłości 
przedsiębiorców, uczyniłby to. Zresztą z porównania tre-
ści ust. 1 art. 51 p.u. i art. 4915 p.u. wynika, że różnią się 
one jedynie podaniem numeru Krajowego Rejestru Są-
dowego i wyznaczeniem zastępcy sędziego-komisarza. 
Różnica w zakresie pierwszej ze wskazanych kwestii jest 
oczywista – osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
konsumenckiej nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. Natomiast druga również ma racjonalne uzasad-
nienie – właściwe postępowanie upadłościowe konsu-
menckie nie jest postępowaniem długotrwałym w prze-
ciwieństwie do postępowania upadłościowego prowa-
dzonego na zasadach ogólnych. Dlatego nie ma potrzeby 
wyznaczania zastępcy sędziego-komisarza, który ma go 
zastąpić w przypadku dłuższej nieobecności. 

Odnosząc się do regulacji zawartej w ust. 2a art. 51 p.u., 
dotyczącym jurysdykcji krajowej oraz ewentualnego za-
stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 
z 29 maja 2000 r., wskazać należy, że co do zasady nie 
ma on zastosowania do zakresu postanowienia o ogło-
szeniu upadłości konsumenckiej, ponieważ – jak wska-
zano – zakres (treść) postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości konsumenckiej został uregulowany kompletnie 
w art. 4915 p.u. Jednak, moim zdaniem, w przypadku 
postępowania z elementem transgranicznym określe-
nie podstawy jurysdykcji krajowej oraz tego, czy po-
stępowanie ma charakter główny, czy wtórny, powinno 
znaleźć się także w treści postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości konsumenckiej i należałoby się zastanowić 
nad zasadnością uzupełnienia de lege lata art. 4915 o za-
pis tożsamy w treści z art. 51 ust. 2a p.u. Niewątpliwie 
bowiem art. 382 p.u., regulujący kwestię jurysdykcji są-
dów polskich, ma zastosowanie do postępowania upa-
dłościowego osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej na zasadzie art. 4912 ust. 1 p.u., 
który jego stosowania nie wyłącza. Również wymie-
nione w art. 51 ust. 2a p.u. Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowa-
nia upadłościowego ma zastosowanie do tzw. upadło-
ści konsumenckiej10. W preambule bowiem, w motywie 
9 czytamy, że wymienione rozporządzenie powinno 
znaleźć zastosowanie do wszystkich postępowań upa-
dłościowych, niezależnie od tego, czy dłużnik jest osobą 
fizyczną, czy prawną, przedsiębiorcą czy osobą niewy-
konującą działalności gospodarczej. Natomiast na pod-
stawie art. 47 wymienionego rozporządzenia wiąże ono 
w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

10 Filipiak P., Międzynarodowe postępowanie upadłościowe według rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, [w:] 
„System Prawa Handlowego”, t. 6, A. Hrycaj (red.), Legalis.

Państwach Członkowskich, zgodnie z Traktatem usta-
nawiającym Wspólnotę Europejską, zatem również 
w Polsce. Zapis o tym, czy ogłoszona upadłość jest po-
stępowaniem głównym, czy wtórnym w treści postano-
wienia o ogłoszeniu upadłości jest o tyle istotny z prak-
tycznego punktu widzenia, że zgodnie z art. 16 ust. 1 
Rozporządzenia 1346/2000 wszczęcie postępowania 
upadłościowego przez sąd Państwa Członkowskiego 
podlega uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach 
Członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się sku-
teczne w państwie wszczęcia postępowania. Natomiast 
coraz częściej pojawiają się wnioski o ogłoszenie upa-
dłości osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, które posiadają majątek nie tylko w Pol-
sce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, zwią-
zanych w myśl art. 47 wymienionego rozporządzenia 
zawartymi w nim regulacjami w całości, znajdującymi 
zastosowanie bezpośrednio we wszystkich państwach 
Wspólnoty Europejskiej. Wskazanie zatem w treści po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, czy 
ogłoszona upadłość stanowi postępowanie główne, czy 
wtórne w rozumieniu wymienionego Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1346/2000, pozwoliłoby uniknąć wielu 
problemów natury praktycznej. Pozwala ono bowiem 
na wszczęcie głównego postępowania upadłościowego 
w Państwie Członkowskim, w którym dłużnik posiada 
główny ośrodek swojej podstawowej działalności (miej-
sce zamieszkania) i obejmuje cały majątek dłużnika, 
oraz na wszczęcie równolegle z postępowaniem głów-
nym wtórnych postępowań upadłościowych w Pań-
stwie Członkowskim, w którym dłużnik ma swój oddział 
(miejsce tymczasowego pobytu). Jest to o tyle istotne, 
że skutki wtórnego postępowania ograniczone są tylko 
do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. 
Natomiast bezwzględnie obowiązujące przepisy do-
tyczące koordynacji z postępowaniem głównym gwa-
rantują niezbędną jednolitość postępowania w ramach 
Wspólnoty (motyw 12 preambuły). Biorąc to pod uwagę, 
w mojej ocenie w obowiązującym stanie prawnym nale-
żałoby w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsu-
menckiej wskazać podstawę jurysdykcji krajowej oraz 
czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny, 
jeśli zawarty w nim jest element transgraniczny.

Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości, że ust. 2 
art. 51 p.u. znajduje odpowiednie zastosowanie do 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, 
ponieważ kwestia jego skuteczności i wykonalności 
nie została w ogóle uregulowana w przepisach doty-
czących upadłości konsumenckiej, zaś – jak wskaza-
no – art. 51 ust. 2 p.u. nie został wyłączony na mocy 
art. 4912 p.u., regulującego możliwość odpowiednie-
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go stosowania przepisów dotyczących postępowania 
upadłościowego przedsiębiorców. Przy czym stosując 
art. 309 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., sędzia-ko-
misarz może wstrzymać likwidację masy upadłości do 
czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłosze-
niu upadłości. Decyzję taką może zawrzeć w posta-
nowieniu o ogłoszeniu upadłości, jeśli już na etapie 
rozstrzygania wniosku dłużnika dysponuje on wiedzą, 
że w skład majątku masy upadłości wchodzą rucho-
mości lub nieruchomości (np. dom, w którym dłużnik 
mieszka) o znacznej wartości rynkowej, podlegające 
likwidacji w drodze sprzedaży, a są widoki na układ 
z wierzycielami. Wówczas z uwagi na nieodwracalność 
skutków likwidacji składników majątku masy uzasad-
nione będzie wstrzymanie likwidacji masy, aby nie 
udaremnić wykonalności ewentualnego układu. Moim 
zdaniem jednak w przypadku upadłości konsumenckiej 
decyzje podejmowane na podstawie art. 309 p.u. będą 
sporadyczne (o ile w ogóle się zdarzą, zwłaszcza na 

etapie rozpoznawania wniosku) z uwagi na ubóstwo 
masy w przeważającej części przypadków.

PODSUMOWANIE

Należy podkreślić, że zasadniczo kwestia zakresu po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 
została uregulowana w art. 4915 p.u. w sposób zupeł-
ny i nie powinna budzić wątpliwości w praktyce. Jednak 
rozważyć należy, czy wskazanie podstawy jurysdykcji 
sądów polskich oraz głównego albo ubocznego cha-
rakteru postępowania w rozumieniu Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w spra-
wie postępowania upadłościowego (ust. 2a art. 51 
p.u.) w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
konsumenckiej nie byłoby uzasadnione z praktyczne-
go punktu widzenia, a w związku z tym de lege ferenda 
wymagałoby stosownej regulacji wprost w art. 4915 

p.u., skoro ma ona charakter kompletny. 
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Zagadnienie przeniesienia praw i obowiązków z umów, 
będących składnikiem przedsiębiorstwa, w związku 
z jego zbyciem w postępowaniu upadłościowym jest bar-
dzo istotne z praktycznego punktu widzenia, w szczegól-
ności w kontekście możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej przez nabywcę.

Należy przypomnieć, iż w świetle art. 2 ust. 1 w zw. 
z art. 206 ust. 1 pkt 2 i 316 ust. 1 prawa upadłościo-
wego (dalej: PU) ustawodawca postanowił, iż podsta-
wową formą likwidacji powinna być sprzedaż przedsię-
biorstwa – i to jako całości. Kwestii odpowiedzialności 
nabywcy poświęcona jest lakoniczna regulacja art. 313 
ust. 1 w zw. z art. 317 PU. Regulacja ta nie daje odpo-
wiedzi na pytania praktyczne, o jakich mowa poniżej.

Przejęcie samych praw z umów bez uregulowania sta-
tusu zobowiązań z nich wynikających może skutkować 
niemożnością faktycznego prowadzenia przedsiębior-
stwa, natomiast każdorazowe uzyskiwanie zgód kon-
trahentów na zmianę dłużnika jest wysoce nieefektyw-
ne, a w wielu wypadkach niemożliwe. 

Z kolei brak definitywnej cesji umów ze skutkiem zwal-
niającym dotychczasowego dłużnika (upadłego) może 
budzić wątpliwości w kwestii obciążenia masy upa-
dłości zobowiązaniami aktualizującymi się już po dniu 
sprzedaży przedsiębiorstwa, co w skrajnych przypad-
kach może prowadzić do błędnych rozstrzygnięć me-
rytorycznych dokonywanych przez organy postępowa-
nia upadłościowego. 

1 Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego 
i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, członek Prezydium Sekcji 
Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, licencjonowany doradca 
restrukturyzacyjny – członek zarządu ALERION Sp. z o.o.

2 Radca prawny w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego 
Tatara i Współpracownicy.

3 Prawnik w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara 
i Współpracownicy.

Celem artykułu jest analiza wskazanego zagadnienia 
w kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu 
upadłościowym z uwzględnieniem również trybu przygoto-
wanej likwidacji (pre-pack), który w swoich założeniach ma 
obejmować przede wszystkim tego typu transakcje. 

Celem artykułu jest także rozwianie niektórych wątpli-
wości w taki sposób, aby instytucja sprzedaży przedsię-
biorstwa lub jego zorganizowanej części rzeczywiście 
odpowiadała wymogom praktyki gospodarczej. Należy 
zwrócić uwagę, iż w obecnych realiach, w których od-
chodzi się od korzystania z własnego majątku na rzecz 
konglomeratu umów sprowadzających się do korzy-
stania z rzeczy cudzych oraz sprzedaży wytwarzanych 
usług, coraz częściej w praktyce upadłościowej będą się 
zdarzać przedsiębiorstwa, które w istocie będą tworzyć 
wiązki zawartych umów wzajemnych i to one będą de-
cydować o jego wartości (oraz – w rezultacie – o cenie 
i stopniu zaspokojenia wierzycieli). 

Wreszcie na sam koniec, celem artykułu jest zachęcenie do 
twórczej polemiki – autorzy zdają sobie sprawę, iż niektó-
re tezy mogą wydać się dyskusyjne. Najlepszym skutkiem 
takiej dyskusji byłoby sformułowanie – i zrealizowanie – 
określonych w artykule postulatów de lege ferenda.

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO SKŁAD. 
RYS HISTORYCZNY 

Regulacje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa i odpo-
wiedzialności z tym związanej pojawiły się już w kodek-
sie handlowym z 1934 r. (art. 39 i nast.). Z kolei w pier-
wotnym tekście kodeksu cywilnego z 1964 r. (dalej: kc), 
uchylającego jednocześnie odnośne przepisy kodeksu 
handlowego, kwestii zbycia przedsiębiorstwa dotyczył 
jedynie art. 526 stanowiący: „nabywca przedsiębiorstwa 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMÓW 
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ZWIĄZKU Z JEGO SPRZEDAŻĄ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA 
UPADŁOŚCIOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH 
PRZYGOTOWANEJ LIKWIDACJI (PRE-PACK)
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lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidar-
nie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba 
że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach 
mimo zachowania należytej staranności. Odpowie-
dzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego 
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego według 
stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspo-
kojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można 
bez zgody wierzycieli wyłączyć ani ograniczyć”. Przepi-
sy kc – w przeciwieństwie do poprzednio obowiązują-
cych przepisów kodeksu handlowego4 – początkowo 
nie definiowały samego przedsiębiorstwa. Zostało to 
zmienione nowelizacją z 28.07.1990 r.5, którą ponownie 
wprowadzono definicję legalną przedsiębiorstwa, doda-
jąc nowy art. 551 kc stanowiący: „przedsiębiorstwo, jako 
zespół składników materialnych i niematerialnych prze-
znaczonych do realizacji określonych zadań gospodar-
czych, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przed-
siębiorstwa”, przy czym przepis wymieniał przykładowo 
składniki przedsiębiorstwa, do których – co ciekawe 
w kontekście interesującego nas zagadnienia – zaliczo-
no również „zobowiązania i obciążenia, związane z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa”. Na marginesie należy za-
znaczyć, iż ten sposób ujęcia zakresu przedmiotowego 
przedsiębiorstwa znajduje do chwili obecnej odzwier-
ciedlenie w definicjach „zorganizowanej części przedsię-
biorstwa” zawartych w ustawach podatkowych6.

Jednocześnie, jak uregulowano w art. 552 kc: „czynność 
prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obej-
muje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, 
chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej 
albo z przepisów szczególnych”. Przy czym w dalszym 
ciągu kwestię skutków sprzedaży przedsiębiorstwa 
określał art. 526 kc, znajdujący się w rozdziale kc do-
tyczącym zmiany dłużnika7. 

4 Por. art. 40 § 1 kh, zgodnie z którym: „Zbycie przedsiębiorstwa obejmuje 
wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako zorganizowanej 
całości, w szczególności: 1) firmę, znaki towarowe i inne oznaczenia, 
indywidualizujące przedsiębiorstwo; 2) księgi handlowe; 3) nieruchomości 
i ruchomości, należące do przedsiębiorstwa, nie wyłączając towarów; 
4) patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; 5) wierzytelności, powstałe przy 
prowadzeniu przedsiębiorstwa; 6) prawa, wynikające z najmu i dzierżawy 
lokali, zajmowanych przez przedsiębiorstwo”. 

5 Ustawa z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. 
6 Przykładowo ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

w art. 4a pkt 3, określając pojęcie przedsiębiorstwa, stanowi, iż „oznacza 
to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego” (co 
według obecnej definicji kc nie obejmuje zobowiązań). Z kolei jednak pkt 4) 
definiujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa wskazuje, iż oznacza to 
„organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie 
zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, 
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem 
mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące 
te zadania” (a zatem w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
ujmuje również zobowiązania). Jest to błąd ustawodawcy, który nie dostrzegł 
konieczności nowelizacji ustaw podatkowych równolegle ze zmianą kc 
i dodatkowo prowadzący do niespójności w definiowaniu przedsiębiorstwa 
i zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tych samych ustawach.

7 Dział II Tytułu IX Księgi Trzeciej kc.

Przepis art. 551 kc został znowelizowany w 2003 r.8 
i otrzymał obowiązujące do dziś brzmienie, inaczej roz-
kładające akcenty w definiowaniu przedsiębiorstwa 
i wyłączające z zakresu przedsiębiorstwa zobowiąza-
nia: „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem 
składników niematerialnych i materialnych przeznaczo-
nym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmu-
je ono w szczególności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub 

jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym 

urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne 
prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieru-
chomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania 
z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych 
stosunków prawnych;

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych 
i środki pieniężne;

5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa po-

krewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej”. 

Tą samą nowelizacją uchylono art. 526 kc, a jego niezmie-
nioną treść przeniesiono do nowego art. 554 kc, tym razem 
umiejscowionego wśród przepisów dotyczących przedsię-
biorstwa. Ustawodawca zmierzał w ten sposób do usu-
nięcia wątpliwości co do charakteru odpowiedzialności 
nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania zbywcy9. 

Analizując aktualnie obowiązującą definicję przedsię-
biorstwa, należy wskazać w pierwszej kolejności, że 
ustawodawca odszedł świadomie od obejmowania tym 
pojęciem zobowiązań związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, czego konsekwencją jest to, że 
przedmiotem transakcji zbycia przedsiębiorstwa są jego 
aktywa. Zostało to wyjaśnione w uzasadnieniu do pro-
jektu ustawy nowelizującej, gdzie stwierdzono: „projek-
towana definicja przedsiębiorstwa ogranicza się do przy-
kładowego wyliczenia jego aktywów. Wszelkie umowy 
dotyczące przeniesienia przedsiębiorstwa przenoszą na 
nabywcę właśnie jego aktywa. Zobowiązania natomiast 
obciążają te aktywa i przejść na nabywcę bez zgody wie-

8 Tak zwaną nowelizacją walentynkową, dokonaną ustawą z 14.02.2003 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
nr 49, poz. 408).

9 Por. np. Czudaj G., Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa 
w świetle art. 526 k.c., „Rejent”, 1999 nr 5; Wilejczyk M., Skutki zbycia 
przedsiębiorstwa w świetle art. 526 kodeksu cywilnego, „PPH”, 1998, nr 8; 
Pozniak-Niedzielska M., Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie 
cywilnym, „PiP”, 1991, nr 6.
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rzyciela nie mogą. Odpowiedzialność za pasywa zarówno 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jak i gospo-
darstwa rolnego reguluje art. 526 K.c. Komisja uznała 
zatem, że należy przenieść ten przepis do części ogól-
nej, aby rozwiać wątpliwości co do tego, jak odpowiada 
przedsiębiorca za pasywa związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa w razie jego zbycia (art. 554)”10. 

Wyliczenie składników przedsiębiorstwa zawarte w art. 551 
kc ma charakter przykładowy, gdyż ustawodawca posłu-
żył się sformułowaniem „w szczególności”. Oznacza to, że 
nacisk został położony na zespół składników, który służy 
prowadzeniu działalności gospodarczej i jako taki jest zin-
dywidualizowany, stanowiąc funkcjonalną całość. 

Wśród poszczególnych zespołów składników składa-
jących się na ustawowo rozumiane przedsiębiorstwo, 
wskazanych w art. 551 kc, w kontekście tego artykułu na 
szczególną uwagę zasługują dwa elementy:
• prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieru-

chomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania 
z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych 
stosunków prawnych, np. leasingu, użyczenia11, oraz

• wierzytelności, prawa z papierów wartościowych 
i środki pieniężne. Na gruncie tradycyjnej sprzedaży 
przedsiębiorstwa na nabywcę przechodzą również 
środki pieniężne, np. zgromadzone w kasie, lub wie-
rzytelności z rachunków bankowych.

Nie ulega wątpliwości, iż składnikami przedsiębiorstwa 
będą nie tylko prawa z umów najmu i dzierżawy lub też 
podobne, a także wierzytelności o charakterze pienięż-
nym, np. o zapłatę, ale też wszelkie prawa i wierzytelno-
ści, również o charakterze niepieniężnym, przysługujące 
właścicielowi przedsiębiorstwa – i w takim rozumieniu 
będą one przyjmowane w artykule. 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NA ZASADACH 
OGÓLNYCH I W TRYBIE SPRZEDAŻY EGZEKUCYJNEJ

W przypadku umowy mającej za swój przedmiot przed-
siębiorstwo jako całość z zasady wszystkie aktywa prze-
chodzą na nabywcę przedsiębiorstwa i w tym zakresie 
dochodzi po jego stronie do sukcesji singularnej12. Zazna-
cza się przy tym, iż nabycie przedsiębiorstwa prowadzi do 
następstwa prawnego o charakterze translatywnym13. 
Jak jednak wskazano, w ramach zbycia przedsiębiorstwa 

10 Druk sejmowy Sejmu IV kadencji nr 666.
11 Kępiński M., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 551”, red. M. Gutowski, 

Legalis 2016, nb. 12.
12 Por. np. Gniewek E., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 552 KC”, red. 

E. Gniewek, Legalis 2016, nb. 3; Katner W.J., „Kodeks cywilny. Komentarz. 
Art. 554”, P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), LEX 2014, Teza 4.

13 Morek R., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 552”, red. K. Osajda, Legalis 
2016. 

na nabywcę nie przechodzą zobowiązania, nawet jeżeli 
są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
czy wręcz ściśle powiązane z przejmowanymi prawami, 
np. obowiązek zapłaty czynszu wynikający z umowy naj-
mu nieruchomości. Należy podkreślić, że nabywca przed-
siębiorstwa nie wstępuje w miejsce dawnego dłużnika 
i nie staje się zamiast niego stroną zobowiązaną w do-
tychczas zawartych umowach14. Ewentualne przeniesie-
nie zobowiązań ze skutkiem zwalniającym zbywcę wy-
maga podjęcia osobnej czynności zgodnie z przepisami 
o zmianie dłużnika, tj. według art. 519 i nast. kc. Zgod-
nie ze wspominanym artykułem: „przejęcie długu może 
nastąpić: 1) przez umowę między wierzycielem a osobą 
trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może 
być złożone którejkolwiek ze stron; 2) przez umowę 
między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; 
oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkol-
wiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie 
wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”. 
Przepis ten akcentuje kwestię wypłacalności nabyw-
cy długu, a zatem jego celem jest ochrona wierzyciela. 
W tym kontekście kluczowa jest zgoda wierzycieli, a więc 
kontrahentów zbywcy. Nie zmienia to jednak faktu, że 
nabywca przedsiębiorstwa ponosi z mocy prawa wraz ze 
zbywcą solidarną odpowiedzialność na podstawie przy-
wołanego art. 554 kc. Regulacja art. 554 kc oznacza, że po 
stronie nabywcy przedsiębiorstwa dochodzi do kumula-
tywnego przystąpienia do długu15. 

Na art. 554 kc należy spoglądać w świetle uprzednio obo-
wiązującego art. 526 kc, znajdującego się w rozdziale 
dotyczącego zmiany dłużnika. Ustawodawca, zmienia-
jąc lokalizację przepisu, chciał w ten sposób podkreślić, 
że przepis ten oznacza kumulatywne przystąpienie do 
długu, bez translatywnej zmiany osoby dłużnika. Nale-
ży zaznaczyć, iż zasada kumulatywnego przystąpienia 
do długu obowiązuje zarówno w przypadku zobowiązań 
pieniężnych, jak i niepieniężnych, jako że przepis nie czyni 
tu żadnego rozróżnienia16.

Poprzez przystąpienie nabywcy do długu wierzyciele uzy-
skują kolejnego dłużnika, co stanowi dodatkowe zabezpie-
czenie ich praw w sytuacji przeniesienia przedsiębiorstwa. 
Co istotne, w przeciwieństwie do translatywnej zmiany 
dłużnika na kumulatywne przystąpienie do długu nie jest 

14 Tak m.in.: Koszowski M., Odpowiedzialność za zobowiązania, op. cit., s. 53-56.
15 Tak też powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, zob. przykładowo: 

Koszowski M., Odpowiedzialność za zobowiązania (długi) zbywanego 
przedsiębiorstwa, „Prawo Spółek”, 2009, nr 10, s. 53-56; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 23.05.2016 r., sygn. akt I ACa 1138/15; wyrok 
Sądu Najwyższego z 15.06.2010 r., sygn. akt II CSK 2/10; wyrok Sądu 
Najwyższego z 21.12.2000 r., sygn. akt IV CKN 208/00 – wyrok ten wydano 
jeszcze w stanie prawnym, gdzie obowiązywał art. 526 kc. 

16 Por. Morek R., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 554”, red. K. Osajda, 
Legalis 2016, pkt 9.
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wymagana żadna dodatkowa zgoda wierzyciela, skutek 
ten następuje z mocy prawa na podstawie art. 554 kc. Jest 
to zasadne, gdyż wskutek uzyskania dodatkowego dłużni-
ka sytuacja wierzycieli co do zasady nie ulega pogorszeniu.

W świetle art. 552 kc, jeśli nic innego nie wynika z treści 
umowy, przedmiotem sprzedaży są wszystkie prawa 
z wszelkich umów pod warunkiem, iż mają charakter zby-
walny oraz jeśli same umowy nie ograniczają zbywalności 
tychże wierzytelności (pactum de non cedendo). Z powoła-
nego art. 552 kc wynika także, iż z transakcji zbycia przed-
siębiorstwa strony mogą wyłączyć określone składniki (co 
dotyczy również wierzytelności z określonych umów). 

Odpowiedzialność nabywcy jest ograniczona do warto-
ści nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili 
nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela 
i dotyczy zobowiązań, o których nabywca wiedział – lub 
przy zachowaniu należytej staranności – powinien wie-
dzieć. Takie ukształtowanie reżimu odpowiedzialności – 
której względem wierzyciela, bez jego zgody, nie można 
wyłączyć ani ograniczyć – skłania także do przyjęcia, że 
w procedurze tradycyjnej sprzedaży bardzo istotna jest 
rola audytu, tzw. due diligence, który pozwala na ocenę 
stanu i poziomu zobowiązań nabywanego przedsiębior-
stwa. Badanie takie może być istotnym argumentem 
przy ocenie, czy nabywca dołożył należytej staranności, 
aby pozyskać jak najpełniejsze informacje o przedmiocie 
transakcji nabycia przedsiębiorstwa. 

W tym kontekście nie budzi wątpliwości, że nabywca odpo-
wiada za istniejące zobowiązania, jednak powstaje pytanie, 
czy art. 554 kc odnosi się także do zobowiązań przyszłych17, 
ale wynikających z umów obowiązujących w momencie 
sprzedaży przedsiębiorstwa? Należy uznać, że tak.

Rozważając przedmiotowe zagadnienie, warto w pierw-
szej kolejności wskazać, że art. 554 kc służy ochronie 
wierzycieli18. Oznacza to, że wyłączenie z objęcia hipo-
tezą tego przepisu zobowiązań przyszłych mogłoby do-
prowadzić do istotnego pokrzywdzenia wierzycieli w sy-
tuacji, w której zbywca np. nie miałby wystarczającego 
majątku na pokrycie tych zobowiązań, a nabywca nie od-
powiadałby za nie wobec limitacji jego odpowiedzialno-
ści do zobowiązań powstałych do dnia przejścia. Jest to 
szczególnie istotne w kontekście braku translatywnego 
przejęcia długów zbywcy. Kontrahent pozostawałby bo-

17 Co do pojęcia wierzytelności przyszłych por. np. Rytwińska M., „Przelew 
wierzytelności na zabezpieczenie”. Rozdz. II. 6.2, Oficyna 2007/LEX.

18 Tak m.in. Lichorowicz A., Stosowanie art. 526 kc w obrocie rolnym, „Studia 
Prawnicze”, 1982, zeszyt 3-4, s. 202; Wilejczyk M., Skutki zbycia przedsiębiorstwa 
w świetle art. 526 kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego”, 1998, 
nr 8, s. 31; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 8.01.1997 r., sygn. akt I ACr 
527/96.

wiem z obowiązkiem spełnienia swojego świadczenia na 
rzecz nabywcy przedsiębiorstwa, jednak bez gwarancji 
uzyskania świadczenia wzajemnego. W doktrynie wska-
zuje się przy tym na szerokie rozumienie pojęcia „zobo-
wiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa 
lub gospodarstwa” na gruncie art. 554 kc. Zaznacza się, iż 
chodzi o „wszystkie zobowiązania, które by nie powstały, 
gdyby zbywca nie prowadził przedsiębiorstwa. (…) Obej-
mują one zatem m.in. zobowiązania z tytułu umów po-
życzki lub kredytu oraz innych umów obligacyjnych, np. 
obowiązek zapłaty czynszu najmu lub wykonania okre-
ślonego świadczenia niepieniężnego, a także zobowią-
zania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, czynów 
niedozwolonych itd.”19. Należy zatem uznać, iż odpo-
wiedzialność obejmuje wszelkie zobowiązania z umów 
zawartych przez zbywcę związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, w tym także zobowiązania przyszłe. 
Dotyczy to również zobowiązań o charakterze niepie-
niężnym. Z drugiej strony, za zobowiązania całkowicie 
nowe, tj. wynikające z nowych umów zawartych już przez 
nabywcę, odpowiedzialność ponosi tylko nabywca – jako 
strona nowych stosunków prawnych, bez rozciągania tej 
odpowiedzialności na zbywcę przedsiębiorstwa.

Prezentowana interpretacja nie jest przy tym sprzeczna 
z literalnym ujęciem art. 554 kc, gdyż przepis ten kładzie 
nacisk na wiedzę o istniejących zobowiązaniach dotyczą-
cych przedmiotu transakcji. Każdy rozsądnie działający 
nabywca będzie miał świadomość, że z określonych sto-
sunków prawnych mogą wyniknąć zobowiązania i podej-
mując decyzję o nabyciu przedsiębiorstwa, godzi się na to 
i jest tego świadomy. Nie bez powodu bowiem ustawo-
dawca odwołuje się do wiedzy nabywcy. 

Analogiczny charakter do nabycia przedsiębiorstwa na 
zasadach ogólnych ma nabycie następujące w ramach 
egzekucji według przepisów o egzekucji przez sprze-
daż przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 106422 § 1 kodeksu 
postępowania cywilnego (dalej: kpc) „nabywca przed-
siębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w egzekucji pro-
wadzonej według przepisów niniejszego rozdziału jest 
odpowiedzialny solidarnie z dłużnikiem za ujawnione 
w toku egzekucji zobowiązania związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego według za-
sad określonych w art. 554 kodeksu cywilnego”. Zgodnie 
z powszechnym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa 
egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa odmiennie 
niż inne sposoby egzekucji nie prowadzi do nabycia pier-
wotnego, lecz skutkuje nabyciem pochodnym20.

19 Morek R., [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz. Art. 552”, red. K. Osajda, Legalis 
2016, pkt 8.

20 Por. np. Gil P., „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 106422 
KPC”, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2016; Flaga-Gieruszyńska K., 
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SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM, 
W TYM W RAMACH PRZYGOTOWANEJ LIKWIDACJI

Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu 
upadłościowym określa art. 313 ust. 1 oraz 317 PU. 
Przepis art. 317 ust. 1 stanowi: „na nabywcę przed-
siębiorstwa upadłego przechodzą wszelkie koncesje, 
zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone 
upadłemu, chyba że odrębne ustawy stanowią ina-
czej. Zgodnie z ust. 3 tego przepisu nabywca przed-
siębiorstwa upadłego wstępuje z mocy prawa w miej-
sce upadłego lub syndyka do postępowań cywilnych 
i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstwa lub 
jego składników. Przepisu art. 196 § 2 kodeksu postę-
powania cywilnego nie stosuje się”. Kluczowe znacze-
nie posiada jednak ust. 2 in fine wskazanego art. 317 
PU: „nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je 
w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zo-
bowiązania upadłego. Wszelkie obciążenia na skład-
nikach przedsiębiorstwa wygasają, z wyjątkiem obcią-
żeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4”. 

Art. 317 ust. 2 zd. 2 PU stanowi zatem, iż nabywca na-
bywa przedsiębiorstwo w stanie wolnym od obciążeń 
i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Jest to re-
guła odmienna niż w przypadku sprzedaży przedsię-
biorstwa na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jak 
również w postępowaniu egzekucyjnym, gdzie nabyw-
ca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zbywcy 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Poza tym 
w odniesieniu do zbycia przedsiębiorstwa obowiązu-
ją zasady opisane w kodeksie cywilnym, co dotyczy 
w szczególności określenia zakresu przedmiotowego 
art. 551 kc21. W praktyce w postępowaniu upadłościo-
wym z transakcji wyłącza się środki pieniężne w kasie 
i na rachunkach upadłego, które podlegają podziałowi 
pomiędzy wierzycieli zgodnie z zasadami przewidzia-
nymi w art. 342 i nast. PU.

Zaznaczyć należy, iż art. 317 ust. 2 PU nawiązuje w swo-
jej treści do dawnego art. 113 prawa upadłościowego 
z 1934 r., który również wyłączał odpowiedzialność 
nabywcy przedsiębiorstwa, stanowiąc w § 2: „nabyw-
ca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego, 
także zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem 
rejestrowym i wpisem w rejestrze statków”.

„Kodeks postępowania cywilnego, Art. 106422 KPC”, red. A. Zieliński, Legalis 
2016; Ereciński T., Pietrzykowski H., [w:] „Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Art. 106422”, T. Ereciński (red.), WK2016/LEX, teza 1.

21 Por. np.: Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 316”, Legalis 
2016, nb. 2; Jakubecki A., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. 
Art. 316”, LEX 2011, Teza 1.

Zasada wypływająca z art. 317 PU ma zastosowanie tak-
że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach 
przygotowanej likwidacji regulowanej w art. 56a i nast. 
PU zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 56e ust. 3 PU. 

Kolejna odmienność względem zasad ogólnych kc pole-
ga na tym, iż w postępowaniu upadłościowym dopusz-
czalne jest zbycie wierzytelności pomimo ustanowione-
go uprzednio przez strony umownego zakazu zbywania 
określonego składnika majątkowego (pactum de non 
cedendo) bądź wymogu zgody kontrahenta albo innej 
osoby na dokonanie zbycia. Wniosek taki wyprowadza-
ny jest z treści art. 84 PU, który stanowi: „postanowie-
nie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające 
albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upa-
dłościowego, jest bezskuteczne w stosunku do masy 
upadłości”. Klauzula wyłączająca zbycie wierzytelno-
ści, jako stojąca w sprzeczności z celami postępowania 
upadłościowego, będzie zatem bezskuteczna22. Doty-
czy to także zbycia wierzytelności w ramach sprzeda-
ży przedsiębiorstwa. Analogicznie traktowana będzie 
klauzula ograniczająca bądź wyłączająca zbycie całego 
przedsiębiorstwa upadłego.

Na gruncie art. 317 PU dość powszechnie wskazuje się, 
iż nabycie przedsiębiorstwa w tym trybie ma charakter 
nabycia pierwotnego23. W doktrynie wypowiedziany zo-
stał również pogląd odmienny, według którego sprze-
daż przedsiębiorstwa w upadłości prowadzi do nabycia 
pochodnego24. Wydaje się, iż do tezy o pierwotnym cha-
rakterze nabycia przedsiębiorstwa w postępowaniu upa-
dłościowym należy podchodzić z dużą ostrożnością po-
mimo faktu, iż znajduje ona szerokie uznanie w doktrynie 
i orzecznictwie. Do wniosku takiego skłania bliższa ana-
liza konstrukcji nabycia pierwotnego. Wyjaśniając istotę 
tego sposobu nabycia praw, należy podkreślić, iż wystę-
puje on wtedy, gdy brak jest więzi między poprzednim 
a aktualnym właścicielem – „w razie nabycia pierwot-
nego nabywca nie wywodzi swego prawa od innej osoby 
(poprzedniego właściciela), lecz nabywa je niezależnie od 

22 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10; Gurgul S., 
„Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 84”, Legalis 2016, nb. 1; Zimmerman P., 
„Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 84”, Legalis 2016, nb. 4; Jakubecki A., 
„Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Art. 84”, LEX 2011, Teza 2.

23 Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 317”, Legalis 2016; 
Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 317”, Legalis 2016,; 
Jakubecki A., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Art. 317”, 
LEX 2011; Zienkiewicz D., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. 
Art. 317”, Legalis 2006; Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 czerwca 
2013 r. IV CSK 681/12; Postanowienie Sądu Najwyższego z 24 marca 2010 r., 
V CSK 338/09; Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r., II CSK 
22/15; Adamus R., „Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej”. 
Rozdz. III.2.4.1, LEX 2011 (autor wskazuje jednak, iż „utrzymania się pewnych 
obciążeń na składnikach przedsiębiorstwa, charakter nabycia pierwotnego 
jest ograniczony przez wyjątki, o których mowa w art. 313 ust. 3 i 4 p.u.n. 
w zw. z art. 317 ust. 2 zdanie trzecie p.u.n.”).

24 Strzępka J.A., Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości. „Prawo Spółek”, 2004 
nr 5 s. 23-32.
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czyichkolwiek uprawnień”25. Konstrukcja nabycia pier-
wotnego nie nasuwa wątpliwości w przypadku skład-
ników majątkowych, takich jak określona nieruchomość 
czy rzecz ruchoma, gdzie możliwe jest nabycie w cał-
kowitym oderwaniu od sytuacji prawnej poprzedniego 
właściciela (przykładem może być skuteczna sprzedaż 
przez syndyka składników masy upadłości, niebędących 
składnikiem majątku upadłego – wskutek braku złoże-
nia wniosku przez uprawnionego o wyłączenie takiego 
składnika z masy upadłości, lub sprzedaż ruchomości, 
których właściciel nie jest znany). Jednakże w odniesieniu 
do wierzytelności (praw z umów wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa) trudno w ogóle mówić o możliwo-
ści ich pierwotnego nabycia. Wierzytelność, jako prawo 
ściśle związane z osobą wierzyciela, nie może istnieć 
w sposób abstrakcyjny, tj. bez określenia wierzyciela lub 
dłużnika. Przeniesienie zawsze następuje z jednej oso-
by na drugą. O ile można zdefiniować rzecz ruchomą czy 
nieruchomość w oparciu o parametry przedmiotowe, to 
definiując wierzytelność, zawsze określa się ją jako pra-
wo przysługujące danej osobie. Nie sposób zatem nabyć 
wierzytelności bez odniesienia do osoby zbywcy. Na po-
chodny charakter nabycia przedsiębiorstwa w upadłości 
wskazuje też wprost treść art. 317 ust. 1 PU stanowią-
cego o przejściu na nabywcę koncesji, zezwoleń, licencji 
i ulg udzielonych upadłemu26. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na pogląd wy-
rażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 
2012 r.27, w którym stanął on na stanowisku, iż: „zbycie 
przedsiębiorstwa upadłej spółki kapitałowej w toku po-
stępowania upadłościowego z opcją likwidacyjną wywo-
łuje zdarzenia właściwe dla następstwa prawnego pod 
tytułem ogólnym. Zbycie w ten sposób całości przedsię-
biorstwa skutkuje z jednej strony przejściem wszelkich 
praw przysługujących upadłemu, a wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa, z drugiej strony konsekwencją zbycia 
całości przedsiębiorstwa i utraty bytu prawnego upa-
dłej spółki kapitałowej jest wygaśnięcie jej zobowiązań”. 
Sąd Najwyższy przyjął, iż nabywca z chwilą wykreślenia 
upadłej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego wobec 
zakończenia postępowania upadłościowego staje się 
następcą prawnym upadłego. Tym samym odstąpił od 
wcześniejszego poglądu przyjętego w postanowieniu 
z 24 marca 2010 r.28, gdzie uznał, że zbycie przedsiębior-
stwa w postępowaniu upadłościowym, o którym mowa 
w art. 316 i 317 PU, nie może skutkować następstwem 
prawnym pod tytułem ogólnym. Podobny pogląd o ogól-

25 Gniewek E., [w:] „System Prawa Prywatnego”. Tom 3. Rozdz. VII Nabycie 
i utrata własności. § 34. Rozdz. III, nb. 27, Legalis.

26 Por. Strzępka J.A., Sprzedaż, op. cit.
27 Sygn. akt IV CSK 598/12.
28 Sygn. akt V CSK 338/09.

nym następstwie prawnym wyraził Sąd Najwyższy 
w wyroku z 19 marca 2004 r.29: „sam fakt nabycia przed-
siębiorstwa nie jest wystarczający do stwierdzenia, że 
nabywca staje się następcą prawnym zbywcy. Jednakże 
w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z sy-
tuacją, gdy w wyniku innego zdarzenia prawnego zbyw-
ca przedsiębiorstwa utracił byt prawny. Skoro zbycie 
przedsiębiorstwa objęło wyraźnie wyodrębnione mienie 
(art. 551 KC), wobec utraty bytu prawnego przez zbywcę 
jego następcą prawnym w zakresie praw i obowiązków 
związanych z tym mieniem – zdaniem Sądu Najwyższe-
go – jest nabywca przedsiębiorstwa, przy czym następ-
cą tym staje się on nie z chwilą nabycia przedsiębior-
stwa, ale z chwilą utraty bytu prawnego przez zbywcę. 
Przypadek ten można określić jako częściową sukcesję 
uniwersalną, znaną niektórym systemom prawnym, 
która w prawie polskim nie jest wyłączona”. Pogląd, iż 
nabywca przedsiębiorstwa jest następcą prawnym upa-
dłego, wyraża również I. Gil, podobnie jak Sąd Najwyższy 
wiążąc ten fakt z utratą bytu prawnego upadłej spółki30.

Ewentualny brak pierwotnego charakteru nabycia 
w postępowaniu upadłościowym nie kłóci się przy tym 
z zasadą, iż nabywca nabywa przedsiębiorstwo w stanie 
wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania 
upadłego. Okoliczność, iż nabywca nie ponosi odpowie-
dzialności za zobowiązania upadłego powstałe przed 
przejęciem przedsiębiorstwa, nie oznacza, iż nabywa je 
w oderwaniu od uprawnień poprzedniego właściciela 
(upadłego). Trzeba pamiętać, że do składników przed-
siębiorstwa nie należą zobowiązania, więc brak odpo-
wiedzialności nabywcy nie przesądza w żaden sposób 
o charakterze nabycia aktywów (pierwotnym bądź po-
chodnym). Aspekt nabycia pierwotnego bądź pochodne-
go i aspekt odpowiedzialności za zobowiązania (czy też 
przejęcia długów) są odrębnymi problemami prawnymi. 
Dyskusja na temat pochodnego lub też pierwotnego 
nabycia przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościo-
wym ma charakter akademicki. Jedynym istotnym prak-
tycznym problemem jest w istocie kwestia, jak należy 
rozumieć treść art. 317 ust. 2 zd. 2 PU w kontekście 
możliwości realizowania przez nabywcę umów zawar-
tych dotychczas przez upadłego.  

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 551 kc, któ-
rą dodatkowo podkreśla treść art. 317 ust. 2 zd. 2 PU, 
transakcja zbycia przedsiębiorstwa nie powoduje przej-
ścia zobowiązań (długów) upadłego. Należy jednak pa-
miętać, iż w toku prowadzenia przedsiębiorstwa zawie-

29 Sygn. akt IV CK 692/03.
30 Gil I., Skutki prawne zbycia przedsiębiorstwa upadłej spółki kapitałowej jako 

całości w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, 
2011, nr 8-9, s. 69-86.
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rane są przede wszystkim liczne umowy wzajemne, stąd 
też z wierzytelnościami wynikającymi z tych umów i bę-
dącymi składnikami przedsiębiorstwa powiązane są zo-
bowiązania, które z kolei nie wchodzą w skład przedsię-
biorstwa i nie przechodzą z mocy prawa ma nabywcę. Dla 
przejęcia długów przez nabywcę konieczne jest, zgodnie 
z art. 519 kc, każdorazowe uzyskanie zgody wierzyciela. 

Zaznaczyć trzeba, iż samo ogłoszenie upadłości co do 
zasady nie uchyla obowiązywania umów wzajemnych, 
których stroną był upadły, niewykonanych do dnia ogło-
szenia upadłości. Umowy te nadal pozostają wiążące i jeśli 
syndyk prowadzi przedsiębiorstwo upadłego po ogłosze-
niu upadłości, co do zasady powinien kontynuować ich 
wykonywanie. Przepisy PU regulują natomiast w sposób 
szczególny wpływ upadłości na niektóre stosunki zo-
bowiązaniowe upadłego (art. 83-116). Przykładem jest 
uprawnienie syndyka do odstąpienia za zgodą sędziego-
-komisarza od umów niewykonanych w całości lub w czę-
ści do dnia ogłoszenia upadłości na podstawie art. 98 PU.

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach 
przygotowanej likwidacji syndyk – co do zasady – nie 
będzie odstępował od umów zawartych przez upadłe-
go ani ich wypowiadał, będzie natomiast zobowiązany 
przyjąć warunki przedstawione we wniosku o zatwier-
dzenie warunków sprzedaży i zatwierdzone przez sąd 
w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W założeniu 
przedsiębiorstwo powinno być zbywane w takim kształ-
cie, w jakim istnieje w dniu ogłoszenia upadłości – choć 
oczywiście pewna zmienność ze względu na jego funk-
cjonowanie w czasie musi zostać również uwzględniona. 
Wraz z przedsiębiorstwem przenoszone są również wie-
rzytelności przysługujące upadłemu. 

Rozważając wpływ sprzedaży przedsiębiorstwa na 
obowiązywanie umów wzajemnych, należy na wstępie 
wskazać, iż jakkolwiek art. 317 ust. 2 PU wyłącza od-
powiedzialność nabywcy za zobowiązania upadłego, 
to jednak trudno wyobrazić sobie efektywną realiza-
cję wierzytelności w sytuacji, gdy nie będzie temu to-
warzyszyć prawny obowiązek spełnienia świadczenia 
wzajemnego wobec kontrahenta. Przykładowo, jeśli 
w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa przenoszone są 
uprawnienia najemcy, musi temu odpowiadać obowią-
zek zapłaty czynszu najmu. Odmiennym przykładem 
będzie umowa o roboty budowlane. Przeniesienie w ra-
mach sprzedawanego przedsiębiorstwa uprawnień zle-
ceniodawcy (inwestora) oznacza, iż zleceniobiorca ma 
wobec nabywcy obowiązek wykonania prac. W następ-
stwie oddania robót powstaje obowiązek zapłaty wyna-
grodzenia na rzecz wykonawcy. Podobnym przykładem 

będzie umowa, w której upadły zobowiązał się do wy-
konania określonej rzeczy (np. urządzeń). Przeniesienie 
przedsiębiorstwa wiąże się z przeniesieniem prawa do 
wynagrodzenia, niemniej jednak, aby nabywca mógł 
efektywnie zrealizować tę wierzytelność, musi być ob-
ciążony obowiązkiem dokończenia prac.

Należy w związku z tym stanąć na stanowisku, iż wy-
łączenie odpowiedzialności nabywcy, o którym mowa 
w art. 317 ust. 2 PU, dotyczy jedynie zobowiązań upadło-
ściowych powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości 
oraz tych powstałych w trakcie postępowania upadłościo-
wego do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa. Norma ta nie 
obejmuje swoim zakresem zobowiązań przyszłych, które 
mogą powstać po przeniesieniu przedsiębiorstwa na na-
bywcę, z umów określających wierzytelności i prawa prze-
noszone wraz z przedsiębiorstwem – o ile w transakcji 
nabycia przedsiębiorstwa jasno wskazano, że do realizacji 
tych umów przystępuje nabywca. Skoro kontrahent bę-
dzie zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia na 
rzecz nabywcy przedsiębiorstwa, to nie ma powodu, aby 
wyłączać odpowiedzialność nabywcy z tytułu zobowiąza-
nia wzajemnego. Jeśli zatem przenoszone są uprawnienia 
najemcy z umowy najmu, to nabywca będzie zobowiązany 
do zapłaty czynszu za okresy po dniu przejęcia przedsię-
biorstwa. Podobny skutek wystąpi w przypadku umowy 
o roboty budowlane, gdy przenoszone są uprawnienia 
zamawiającego. Jeśli oddanie określonego etapu prac 
następuje po przejściu przedsiębiorstwa i prace te od-
biera nabywca przedsiębiorstwa, będzie on zobowiązany 
do zapłaty wynagrodzenia. Zaznaczyć należy, iż w chwili 
przejścia przedsiębiorstwa wierzytelność ta ma charakter 
wierzytelności przyszłej. Zgodnie bowiem z przyjętym po-
glądem wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia z tytułu 
robót budowlanych powstaje dopiero z chwilą wykonania 
określonego etapu prac31. Tego rodzaju przyszłe zobowią-
zania odpowiadające wierzytelnościom przenoszonym na 
nabywcę nie są objęte hipotezą art. 317 ust. 2 PU. Sko-
ro nabywca uzyskuje rzeczywistą korzyść, np. w postaci 
możliwości korzystania z przedmiotu najmu czy uzyskania 
obiektu budowlanego, to naturalną konsekwencją będzie 
z jego strony obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Na tej 
zasadzie oceniane są zobowiązania pieniężne wynikające 
z umów zawartych przez upadłego bądź syndyka. Wszel-
kie roszczenia powstałe przed dniem zbycia zaspokajane 
są w postępowaniu upadłościowym, w szczególności ze 
środków uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Re-
gulacja art. 317 ust. 2 PU służy temu, aby warunki sprze-
daży były możliwie atrakcyjne dla potencjalnych nabyw-
ców, co umożliwi uzyskanie optymalnej ceny. Nabywcę 

31 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 r., III CSK 366/06, Wyrok 
Sądu Najwyższego z 26 września 2003 r., IV CKN 513/01, Uchwała Sądu 
Najwyższego z 19 września 1997 r., III CZP 45/97.
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muszą natomiast obciążać pieniężne zobowiązania przy-
szłe wynikające z obowiązujących umów, bowiem w prze-
ciwnym wypadku nie mógłby on efektywnie wykonywać 
przysługujących mu wierzytelności i praw o charakterze 
z kolei zasadniczo niepieniężnym, nabytych wraz z przed-
siębiorstwem, a odpowiadających tym zobowiązaniom 
(jak prawo do korzystania z przedmiotu najmu po dniu 
sprzedaży czy prawo do żądania wykonania prac budow-
lanych). Przede wszystkim wyłączenie odpowiedzialności 
za te zobowiązania mogłoby prowadzić do dezintegracji 
nabytego przedsiębiorstwa i jest sprzeczne z samą naturą 
sprzedaży przedsiębiorstwa jako takiego. 

Należy uznać, iż w sposób odmienny będą traktowa-
ne zobowiązania niepieniężne wynikające z umów za-
wartych przez upadłego lub syndyka i wiążących nadal 
w trakcie transakcji. Syndyk w takiej sytuacji – inaczej niż 
w przypadku zobowiązań pieniężnych – nie będzie miał 
faktycznej możliwości ich realizacji po dniu sprzedaży. 
Realne środki do wykonania zobowiązań niepieniężnych 
będzie posiadać jedynie nabywca przedsiębiorstwa, jako 
podmiot aktualnie zarządzający. Z istoty tego rodzaju 
stosunków prawnych wynika, że obowiązkiem powinien 
być obciążony nabywca, i tego też wymaga ochrona inte-
resów kontrahenta. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod 
uwagę, iż nabywca uzyskuje wraz z nabyciem przedsię-
biorstwa uprawnienie do żądania od kontrahenta zapłaty 
pieniężnego świadczenia wzajemnego. Gdyby wskaza-
ne zobowiązanie niepieniężne nie obciążało nabywcy, 
jego kontrahent, nie mając efektywnych instrumentów 
dla realizacji własnego roszczenia od innego podmiotu 
(w szczególności od syndyka, który nie dysponuje środ-
kami umożliwiającymi wykonanie tego rodzaju zobowią-
zania), rozwiązałby umowę. Sytuacja ta prowadziłaby do 
przekreślenia sensu sprzedaży przedsiębiorstwa w upa-
dłości. Jako przykład można tu podać umowę, w której 
upadły (bądź syndyk po ogłoszeniu upadłości) zobowią-
zuje się do wykonania określonej maszyny (zobowiązanie 
niepieniężne) w zamian za ustalone wynagrodzenie. Jeśli 
w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa na nabywcę prze-
chodzi wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia z takiej 
umowy, to nie sposób wyłączyć jego odpowiedzialności 
za zobowiązanie polegające na wykonaniu tej maszyny 
w ramach nabytego przedsiębiorstwa.

Jednak trzeba mieć na uwadze, iż w świetle zasad ogól-
nych kodeksu cywilnego zbycie przedsiębiorstwa nie 
doprowadzi z mocy prawa do zmiany podmiotowej po 
stronie dłużnika. Dłużnikiem pozostanie nadal zbywca, 
natomiast nabywca przystępuje – choć w ograniczo-
ny sposób – do długu po jego stronie jako współdłuż-
nik solidarny (art. 554 kc). Jak wynika z wcześniejszych 

uwag, dotyczy to zarówno zobowiązań pieniężnych 
(czynsz najmu), jak i niepieniężnych (wykonanie określo-
nych prac). Natomiast sukcesja w dług może nastąpić 
według zasad translatywnej zmiany dłużnika na pod-
stawie odrębnego porozumienia obejmującego zgodę 
wierzyciela na wyłączenie zasady solidarnej odpowie-
dzialności oraz jego oświadczenie co do zwalniającego 
przejęcia długów przez nabywcę. Dopiero w ten sposób 
dojdzie do pełnej cesji umowy na nabywcę ze skutkiem 
zwalniającym poprzedniego dłużnika.

W praktyce prowadzenie negocjacji z dziesiątkami czy 
setkami kontrahentów celem uzyskania ich zgody na 
przejęcie zobowiązań może być wysoce problematyczne. 
Szczególnie negatywne konsekwencje mogą pojawić się 
w postępowaniu upadłościowym. Perspektywa koniecz-
ności uzgodnień z wierzycielami upadłego w celu efek-
tywnego przejęcia przedsiębiorstwa może zniechęcać 
potencjalnych nabywców, a przez to utrudniać sprzedaż 
i uniemożliwiać realizację celu postępowania upadło-
ściowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie 
najwyższym stopniu. Należy mieć na uwadze, iż celem 
postępowania określonym w art. 2 ust. 1 PU jest rów-
nież zachowanie w miarę możliwości dotychczasowego 
przedsiębiorstwa dłużnika, stąd też procedura upadło-
ściowa powinna być ukształtowana tak, aby zapewnić 
sprzedaż przedsiębiorstwa na optymalnych warunkach.

W związku z tym powstaje pytanie o status umów wza-
jemnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
w sytuacji kiedy nie zostaną zawarte porozumienia z kon-
trahentami w przedmiocie przejęcia długów (których nie 
obejmuje hipoteza art. 317 ust. 2 PU). Problem dotyczy 
w szczególności odpowiedzialności upadłego (masy upa-
dłości) za wykonanie tych umów. Przepisy prawa upa-
dłościowego nie dają tu jasnego rozwiązania. Niestety 
ustawodawca nie zadbał o precyzyjne uregulowanie tak 
doniosłej z punktu widzenia celów postępowania kwestii. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w szczególnych 
przypadkach ustawodawca przewiduje przejście z mocy 
prawa na nabywcę całości praw i obowiązków strony 
umowy. Sytuację taką reguluje art. 231 kodeksu pracy 
(dalej: „kp”), który w § 1 stanowi: „w razie przejścia za-
kładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje 
się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosun-
kach pracy (…)”. Za zobowiązania wynikające ze stosun-
ku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy na 
innego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodaw-
ca odpowiadają solidarnie (art. 231 § 2 kp)32. Przyjmu-

32 Por. np.: Gersdorf M., „Kodeks pracy. Komentarz do art. 231 pkt 1 i 8”, 
LexisNexis 2014; Jaśkowski K., „Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. 
Art. 231 pkt 9.1”, LEX/el. 2016.
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je się, iż przejście zakładu pracy ze skutkiem opisanym 
w cytowanym przepisie następuje również w przypadku 
sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadło-
ściowym, „a nabywca przedsiębiorstwa staje się z mocy 
samego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach 
pracy”33. Przy czym z uwagi na treść art. 317 ust. 2 PU 
zobowiązania powstałe do czasu przejścia nie przecho-
dzą na nabywcę, ale są realizowane w trybie określo-
nym w prawie upadłościowym34. Nabywca w postępo-
waniu upadłościowym przejmuje zatem z mocy prawa 
obowiązki pracodawcy, co dotyczy również zobowią-
zań przyszłych, w tym wynagrodzeń pracowniczych za 
okresy po dniu przejęcia zakładu pracy. 

Innym przykładem wstąpienia w prawa i obowiązki 
stosunku prawnego jest przypadek nabycia nierucho-
mości, co do której zawarto umowę najmu. Zgodnie 
z art. 1002 kpc w sytuacji egzekucji z nieruchomo-
ści „z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa 
i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu 
i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normują-
cych te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej 
lub wydzierżawionej”. Przepis ten odwołuje się do tre-
ści art. 678 kc stanowiącego w § 1: „w razie zbycia rze-
czy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje 
w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak 
wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych ter-
minów wypowiedzenia”. Zasady te obowiązują również 
w przypadku sprzedaży w postępowaniu upadłościo-
wym wynajętej nieruchomości na podstawie odesła-
nia zawartego w art. 108 PU, który stanowi: „sprzedaż 
przez syndyka w toku postępowania upadłościowego 
nieruchomości upadłego wywołuje takie same skutki 
w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprze-
daż w postępowaniu egzekucyjnym. Nabywca wstępu-
je zatem w sytuację prawną wynajmującego w miejsce 
zbywcy”. Tego rodzaju przekształcenie podmiotowe 
służy ochronie interesów najemcy. Dotyczy to również 
wypadku, gdy syndyk sprzedaje nieruchomość wyna-
jętą w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego.

Brak przejęcia przez nabywcę innych pieniężnych dłu-
gów przyszłych upadłego wynikających z zawartych 
przed ogłoszeniem upadłości umów (a również zawar-
tych po ogłoszeniu upadłości przez syndyka), a także 
zobowiązań niepieniężnych w zakresie, o którym była 
mowa, mógłby oznaczać, iż zobowiązania te będą nadal 
obciążać masę upadłości z obowiązkiem ich zaspoka-

33 Adamus R., „Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej”. Rozdz. 
III.2.4.6, LEX 2011

34 Gersdorf M., „Kodeks pracy. Komentarz do art. 231 pkt 5”, LexisNexis 2014; por 
także: Wyrok Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2015 r., II PK 168/14

jania przez syndyka w toku postępowania upadłościo-
wego, pomimo iż samo przedsiębiorstwo przejęte przez 
nabywcę znajduje się już poza masą upadłości. Pogląd 
taki jednak wydaje się intuicyjnie absurdalny, a należy 
go odrzucić z powodów opisanych poniżej.

Przyjęcie poglądu o obowiązku spłaty przez syndyka 
– już po zbyciu przedsiębiorstwa – zobowiązań przy-
szłych mogących wyniknąć z istniejących w dacie zbycia 
umów, a także istniejących zobowiązań niepieniężnych 
z umów kontynuowanych po ogłoszeniu upadłości sta-
łoby w sprzeczności z celami postępowania upadłościo-
wego i podważałoby sens sprzedaży przedsiębiorstwa 
upadłego jako całości, niwecząc podstawowy mecha-
nizm likwidacji masy upadłości. 

W pierwszej kolejności wskazać należy na argumenty 
natury ogólnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 PU zasadniczym 
celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie 
wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Postępowanie 
upadłościowe jest przy tym prowadzone dla wierzycieli, 
których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia 
upadłości. W postępowaniu zaspokajane są wprawdzie 
również należności powstałe po tym dniu, do których za-
licza się koszty postępowania upadłościowego (art. 230 
ust. 1 PU) oraz inne zobowiązania masy upadłości po-
wstałe po dniu ogłoszenia upadłości (art. 230 ust. 2 PU), 
ich spłata nie jest jednak celem postępowania. Poniesie-
nie tych kosztów jest konieczne jedynie dla osiągnięcia 
właściwego celu, jakim jest zaspokojenie wierzytelności 
wciągniętych na listę, powstałych przed dniem ogłosze-
nia upadłości. Koszty te służą bowiem zabezpieczeniu 
i utrzymaniu masy upadłości. Z kolei obciążenie masy 
upadłości innymi zobowiązaniami – w sytuacji gdy do-
tyczą majątku będącego już własnością osoby trzeciej, 
niezwiązanego z masą upadłości (nabywcy przedsiębior-
stwa) – nie tylko nie byłoby konieczne do optymalnego 
zaspokojenia wierzycieli upadłościowych, lecz co więcej 
prowadziłoby do odwrotnego skutku.

Prezentowane spostrzeżenia nie dają jednak nadal osta-
tecznej odpowiedzi na pytanie o status zobowiązań 
związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa powsta-
łych po dniu jego zbycia. Z uwagi na brak jasnych przepi-
sów należy zrekonstruować właściwą normę w oparciu 
o przyjęte reguły wykładni, a zwłaszcza z uwzględnie-
niem celu i szczególnego charakteru postępowania upa-
dłościowego. W ocenie autorów artykułu dopuszczalna 
jest w tym zakresie dwojaka interpretacja.

Możliwa jest mianowicie obrona stanowiska, iż sprze-
daż przedsiębiorstwa przez syndyka w postępowaniu 
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upadłościowym powoduje przejście na nabywcę zarów-
no uprawnień (wierzytelności), jak i obowiązków (dłu-
gów) zbywcy (w zakresie nieobjętym hipotezą art. 317 
ust. 2 PU, o czym była mowa). Jakkolwiek przejście obo-
wiązków prawa materialnego nie jest wprost określone 
w ustawie, to jednak wniosek taki może być uzasadnio-
ny treścią art. 317 ust. 3 PU stanowiącego: „nabywca 
przedsiębiorstwa upadłego wstępuje z mocy prawa 
w miejsce upadłego lub syndyka do postępowań cy-
wilnych i administracyjnych dotyczących przedsiębior-
stwa lub jego składników. Przepisu art. 196 § 2 kodeksu 
postępowania cywilnego nie stosuje się”. Przepis ten 
wprowadzony ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo re-
strukturyzacyjne wszedł w życie 1.01.2016 r., stano-
wi zatem regulację nową. Potwierdza on jednocześnie 
dotychczasową praktykę orzecznictwa uznającego, iż 
nabywca przedsiębiorstwa staje się następcą proceso-
wym upadłego35. Teza o ogólnym następstwie proce-
sowym również w odniesieniu do obowiązków została 
także wyrażona w przywołanym już wcześniej wyroku 
Sądu Najwyższego z 19 marca 2004 r. W obecnym sta-
nie prawnym z uwagi na treść art. 317 ust. 3 PU mo-
ment następstwa wyznaczałaby nie data utraty bytu 
prawnego przez upadłego, lecz data nabycia przedsię-
biorstwa. Można bronić tezy, iż, choć ustawodawca nie 
wyraził tego wprost, nie dochodzi tu jedynie do następ-
stwa procesowego, lecz musi być ono powiązane rów-
nież z następstwem materialnoprawnym – i to zarówno 
w odniesieniu do praw, jak i obowiązków. 

Interpretacja taka jest jednak dyskusyjna. Po pierwsze, 
wydaje się, iż w zamiarze ustawodawcy było ustano-
wienie następstwa procesowego tylko w odniesieniu do 
strony powodowej (tj. w sytuacji kiedy nabywca docho-
dzi wierzytelności nabytej wraz z przedsiębiorstwem), 
za czym przemawia odwołanie w przepisie art. 317 
ust. 3 PU jedynie do art. 196 kpc dotyczącego zmiany 
podmiotowej po stronie powoda, a nie do art. 194 kpc 
dotyczącego zmiany po stronie pozwanego. Po drugie, 
następstwo procesowe nie musi być z definicji po-
wiązane z następstwem materialnoprawnym. Przede 
wszystkim taka interpretacja prowadziłaby do prze-
łamania silnie akcentowanej w doktrynie zasady, iż do 
translatywnego przejęcia długów niezbędna jest zgo-
da wierzyciela. Z kolei wyjątek od tej zasady powinien 
jednoznacznie wynikać z przepisów (zgodnie z zasadą, 
że wyjątków nie należy domniemywać) – a w świetle 
art. 317 PU takiej jednoznaczności brak.

35 Por. orzecznictwo dotyczące następstwa procesowego po stronie powoda 
w sytuacji nabycia przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym: 
wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2012 r., IV CSK 598/12; wyrok Sądu 
Najwyższego z 19 marca 2004 r., IV CK 692/03.

W ocenie autorów uzasadniony jest pogląd alternatywny, 
zgodnie z którym nabycie przedsiębiorstwa w postępo-
waniu upadłościowym powoduje, że nabywca przystę-
puje kumulatywnie do długu po stronie upadłego w od-
niesieniu do zobowiązań związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa (z wyłączeniem zobowiązań wskaza-
nych w art. 317 ust. 2 PU, o czym była mowa wcześniej) 
zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 554 kc. Skutek 
ten następuje z mocy prawa bez konieczności zawiera-
nia porozumień z kontrahentami (wierzycielami) i uzy-
skiwania ich zgody. Z chwilą zbycia przedsiębiorstwa nie 
dochodzi do zmiany podmiotowej po stronie dłużnika, 
zwalniającej upadłego. W przypadku braku zgody kontra-
hentów upadłego na wstąpienie przez nabywcę w miej-
sce upadłego upadły nadal pozostaje dłużnikiem mate-
rialnoprawnym (obok którego solidarnie – lecz w sposób 
ograniczony – odpowiada nabywca). 

Tym niemniej należy uznać, iż zobowiązania, do których 
przystępuje nabywca jako współdłużnik solidarny (a więc 
przyszłe zobowiązania pieniężne, np. z tytułu czynszu 
najmu, bądź zobowiązania niepieniężne), nie obciążają 
jednocześnie masy upadłości, lecz osobiście upadłego 
i nie będą zaspokajane w ramach postępowania upa-
dłościowego. Nie mieszczą się one w ramach żadnej 
z kategorii wierzytelności podlegających reżimowi prawa 
upadłościowego. Nie stanowią bowiem składnika kosz-
tów postępowania upadłościowego, o którym mowa 
w art. 230 ust. 1 PU. Do kategorii tej zaliczane są wydat-
ki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem 
i likwidacją masy upadłości przykładowo wymienione 
w przywołanym przepisie, wynikające ze specyfiki postę-
powania upadłościowego (jak wynagrodzenie syndyka, 
koszty zgromadzenia wierzycieli, rady wierzycieli, podat-
ki związane z likwidacją masy upadłości). Koszty te nie 
obejmują zobowiązań związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej (prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
czy to przez upadłego, czy przez syndyka). 

Rozważane zobowiązania nie są również „innymi 
zobowiązaniami masy upadłości”, o których mowa 
w art. 230 ust. 2 PU. Do tej kategorii zalicza się niesta-
nowiące kosztów postępowania w rozumieniu art. 230 
ust. 1 PU zobowiązania masy powstałe po ogłoszeniu 
upadłości, w szczególności: „należności ze stosunku 
pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, 
zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogace-
nia masy upadłości, zobowiązania z zawartych przez 
upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których 
wykonania zażądał syndyk, inne zobowiązania po-
wstałe z czynności syndyka oraz przypadające za czas 
po ogłoszeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania 



86 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień obję-
tych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę”. 
Kategoria ta obejmuje również zobowiązania związane 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa po dniu ogłoszenia 
upadłości – ich wykonanie jest bowiem konieczne dla 
utrzymania przedsiębiorstwa w stanie umożliwiającym 
jego optymalną sprzedaż. Należy jednak zwrócić uwa-
gę, iż zobowiązań związanych z prowadzeniem przed-
siębiorstwa po jego sprzedaży na rzecz nabywcy nie 
sposób zakwalifikować jako „zobowiązań masy upa-
dłości”. Dotyczą one bowiem składników majątkowych 
(przedsiębiorstwa), które nie są już składnikami masy 
upadłości. Brak zatem uzasadnienia, aby należności 
te były zaspokajane ze środków, którymi dysponuje 
syndyk w ramach postępowania, skoro realizacja tego 
rodzaju wierzytelności nie pozostaje w związku z ce-
lami postępowania upadłościowego ani z aktualnym 
stanem (tj. po dokonanej transakcji) masy upadłości. 
Należy także zauważyć, iż nabywcy przedsiębiorstwa 
jako współdłużnikowi solidarnemu służy roszczenie 
regresowe, jeśli zaspokoi wierzyciela. Co więcej, w dok-
trynie wyrażono pogląd, iż jeśli odpowiadający solidar-
nie nabywca przedsiębiorca pokrył całość zobowiąza-
nia, to regres będzie obejmował całość spełnionego 
świadczenia36. Z punktu widzenia celów postępowania 
upadłościowego byłoby całkowicie nieuzasadnione 
i nieracjonalne, gdyby nabywca przedsiębiorstwa, który 
zaspokoił wierzyciela, występował do masy upadłości 
o zwrot równowartości zapłaconej kwoty, a roszczenie 
to zaspokajane byłoby jako bieżące z pierwszeństwem 
przed wierzytelnościami upadłościowymi objętymi li-
stą wierzytelności. Wypaczałoby to całkowicie istotę 
sprzedaży przedsiębiorstwa w upadłości.

Poczynione uwagi dotyczą zapłaty świadczeń wynika-
jących z zobowiązań przyszłych pieniężnych aktualizu-
jących się po dniu sprzedaży przedsiębiorstwa, a tak-
że zobowiązań niepieniężnych, które są ściśle wiązane 
z działalnością przedsiębiorstwa. Tego rodzaju zobo-
wiązania nie są objęte normą art. 230 ust. 1 i 2 PU, 
z uwagi na to, że z chwilą sprzedaży dochodzi do ze-
rwania związku pomiędzy tymi zobowiązaniami a masą 
upadłości oraz celami postępowania upadłościowego. 
Jednocześnie wymaga zaznaczenia, iż z masy upadło-
ści powinny być spłacane (na podstawie art. 230 ust. 2 
PU) świadczenia pieniężne powstałe do dnia sprzedaży, 
skoro masa upadłości odniosła korzyść z wzajemnych 

36 Kosior E., „Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób 
zabezpieczenia wierzytelności”. Rozdz. VII.8, WK2016/LEX; odmienny pogląd 
wyraża M. Pełczyński, który wskazuje, iż nabywca przedsiębiorstwa ma 
roszczenie zwrotne o zapłatę połowy sumy, którą uiścił na rzecz wierzyciela 
zbywcy (Pełczyński M., „Zbycie przedsiębiorstwa. Zawieranie umowy, 
orzecznictwo, wzory”. Warszawa 2000, C.H. Beck, s. 127).

świadczeń niepieniężnych oraz została zasilona ceną 
sprzedaży funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Należności, o których mowa, nie będą również zaspokaja-
ne w ramach ogólnego podziału funduszy masy upadłości 
jako inne wierzytelności upadłościowe, o których mowa 
w art. 342 ust. 1 PU. W tym trybie spłacane są bowiem te 
wierzytelności, które podlegają zgłoszeniu sędziemu-komi-
sarzowi i wciągnięciu na listę wierzytelności, i których spłata 
jest celem postępowania upadłościowego, a więc zasadni-
czo powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Wszelkie 
należności powstałe po dniu ogłoszenia upadłości oraz 
wynikające z umów przewidzianych do kontynuowania po 
ogłoszeniu upadłości, które podlegają zaspokojeniu z masy 
upadłości, opisane są w art. 230 PU i spłacane są w kolej-
ności określonej w art. 343 PU (jako należności bieżące), 
lecz – jak wskazano – nie zaliczają się do nich omawiane 
wierzytelności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 
powstające po dniu jego sprzedaży. Wszelkie inne należ-
ności bieżące, a więc takie, które nie są objęte zakresem 
art. 230 PU, co do których ustawa nie stanowi o możliwo-
ści ich zaspokojenia z funduszy masy upadłości, nie pod-
legają spłacie w postępowaniu upadłościowym i obciążają 
wyłącznie upadłego. Typowym przykładem są tu odsetki 
od wierzytelności upadłościowych za okresy po dniu ogło-
szenia upadłości37. Należy zauważyć, iż nie są one kosztami 
postępowania (art. 230 ust. 1 PU) oraz nie sposób ich za-
liczyć do innych bieżących zobowiązań masy związanych 
z czynnościami syndyka, których spłata jest niezbędna dla 
osiągnięcia celu postępowania upadłościowego (art. 230 
ust. 2 PU). Wymienić także można należności alimentacyjne 
za okres po dniu ogłoszenia upadłości w zakresie przewyż-
szającym kwoty, o jakich mowa w art. 343 ust. 2 PU, które 
nie podlegają zaspokojeniu z masy upadłości i mogą być do-
chodzone wyłącznie od upadłego.

Granicą odpowiedzialności za zobowiązania wynikają-
cą z umów będących funkcjonalnym składnikiem sprze-
dawanego przedsiębiorstwa pomiędzy masą upadłości 
a nabywcą jest data sprzedaży tego przedsiębiorstwa. 
W przypadku zobowiązań o charakterze pieniężnym, któ-
re z istoty mają charakter podzielny, zachodzi analogiczna 
sytuacja jak uregulowana w art. 245a ust. 1 PU38, co ozna-

37 Zgodnie z art. 92 ust.1 PU „z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki 
od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia 
upadłości”. Przy czym powszechnie przyjmuje się, że odsetki za okres od 
dnia ogłoszenia upadłości do dnia zapłaty nie podlegają zaspokojeniu 
z masy upadłości (por. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2016 r., 
III CZP 113/15; uchwała Sądu Najwyższego z 30 marca 1992 r., III CZP 
23/92, OSN 1992, nr 9, poz. 164, wyrok Sądu Najwyższego z 1 października 
2003 r. (II CK 67/02, niepubl.).

38 „Wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona 
upadłość, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub 
składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu 
podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem 
ogłoszenia upadłości oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po 
dniu ogłoszenia upadłości”.
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cza, iż zobowiązanie z tytułu czynszu wynajmowanej przez 
upadłego nieruchomości należy proporcjonalnie podzielić 
pomiędzy masę upadłości i nabywcę przedsiębiorstwa. 

W przypadku zobowiązań upadłego o charakterze nie-
pieniężnym sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeżeli 
nabywca chce przejąć w ramach nabywanego przedsię-
biorstwa tego rodzaju kontrakty, jego odpowiedzialność 
będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy zobowią-
zanie ma charakter podzielny, czy niepodzielny. W przy-
padku zobowiązania podzielnego nabywca powinien – co 
do zasady – być odpowiedzialny tylko za tę jego część, 
która przypada po dniu transakcji. W przypadku zaś zo-

Sytuacja taka nie wystąpi jednak w przypadku upadło-
ści osób fizycznych, gdzie nie dochodzi do utraty bytu 
prawnego dłużnika, a więc dłużnikiem głównym nadal 
pozostaje upadły. W związku z tym upadły zostaje ob-
ciążony długami, nieraz w znacznej wysokości, które 
nie są zaspokajane z masy upadłości i które będą go 
obciążać również po zakończeniu postępowania, kiedy 
upadły z założenia będzie pozbawiony majątku (zlikwi-
dowanego w toku postępowania). Obciążenie długami 
byłoby dla upadłego tym bardziej dotkliwe, że nabyw-

Najem
– upadły jako najemca

Umowa na wykonanie urządzeń
– upadły jako wykonawca

Wierzytelności 

Składniki przedsię-
biorstwa przecho-
dzą na nabywcę

Prawo do korzystania z nieruchomości 
(najem) – wierzytelność niepieniężna

Wynagrodzenie za prace polegające na 
wyprodukowaniu urządzeń – wierzytelność 
pieniężna

Zobowiązania 

Nie wchodzą 
w skład przedsię-
biorstwa – kumu-
latywne przystą-
pienie do długu 
nabywcy po stronie 
upadłego

Obowiązek za-
płaty czynszu 
najmu – zo-
bowiązanie 
pieniężne

Za okres do dnia 
sprzedaży – obciąża 
masę upadłości – 
brak odpowiedzialno-
ści nabywcy

Zobowiązanie 
do wykonania 
określonych 
urządzeń – 
zobowiązanie 
niepieniężne

Jeżeli zobowiązanie ma 
charakter podzielny – za 
okres do dnia sprzedaży 
obciąża masę upadłości

Za okres po dniu 
sprzedaży – od-
powiedzialność 
nabywcy solidarnie 
z upadłym – brak 
odpowiedzialności 
masy upadłości

Jeżeli zobowiązanie ma 
charakter niepodzielny – 
odpowiedzialność nabyw-
cy solidarnie z upadłym 
– brak odpowiedzialności 
masy upadłości

Tabela 1. Sytuacja umów wzajemnych w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa.

bowiązania niepodzielnego, jeżeli kontrakt ma być uzna-
ny za zrealizowany i zagwarantować określone nim wy-
nagrodzenie, nabywca powinien wykonać zobowiązanie 
w całości. Niemniej jednak, z uwagi na niekiedy bardzo 
skomplikowaną naturę zobowiązań o charakterze niepie-
niężnym, od tej reguły mogą zachodzić wyjątki. Właśnie 
w tego typu sytuacjach optymalnym rozwiązaniem jest 
uprzednie porozumienie nabywcy przedsiębiorstwa z do-
tychczasowym kontrahentem upadłego.

Prezentowana tabela obrazuje sytuację umów wzajem-
nych w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa na wy-
branych przykładach.

Biorąc pod uwagę, iż sprzedaż przedsiębiorstwa prowa-
dzi do kumulatywnego przystąpienia do długów przez 
nabywcę (w opisanym zakresie), należy zaznaczyć, iż po 
zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśle-
niu upadłego z Krajowego Rejestru Sądowego nabywca 
pozostaje jedynym dłużnikiem. Dojdzie zatem w tym 
dniu do faktycznego przejęcia długu bez konieczności 
uzyskania zgody kontrahentów39. 

39 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2012 r., IV CSK 598/12; wyrok 
Sądu Najwyższego z 19 marca 2004 r., IV CK 692/03.
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cy, który spłacił wierzyciela, przysługuje wobec upa-
dłego roszczenie regresowe, które według niektórych 
poglądów może obejmować nawet całość spełnione-
go świadczenia. Z tego też względu postulowane jest 
wprowadzenie regulacji zwalniającej upadłego z zobo-
wiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa 
przynajmniej w odniesieniu do świadczeń pieniężnych 
o charakterze okresowym za okresy przyszłe po sprze-
daży przedsiębiorstwa. Szczególnie nieuzasadnione 
jest bowiem obciążanie upadłego odpowiedzialnością 
za zapłatę czynszu wynikającego z długoterminowej 
umowy najmu. W tym zakresie można postulować de 
lege ferenda określone uregulowanie w art. 369 PU lub 
też jednoznaczne określenie, iż w przypadku zbycia 
przedsiębiorstwa dochodzi do przejęcia również obo-
wiązków, na wzór art. 1002 kpc.

W ocenie autorów konieczność respektowania w moż-
liwie najpełniejszym stopniu interesów kontrahentów 
upadłego uzasadnia również przyznanie im prawa do 
wypowiedzenia (rozwiązania) umowy wzajemnej prze-
jętej do realizacji przez nabywcę przedsiębiorstwa. Na-
leży wskazać, iż kwestia ta była wprost regulowana 
w kodeksie handlowym, który w art. 46 § 1 stanowił: „je-
żeli w chwili zbycia przedsiębiorstwa umowa zobowią-
zywała zbywcę i trzeciego do świadczeń wzajemnych, 
trzeci może rozwiązać umowę z ważnych powodów, 
związanych ze zmianą osoby właściciela. Oświadcze-
nie o rozwiązaniu należy złożyć w ciągu miesiąca od 
uzyskania wiadomości o zbyciu”. W wielu wypadkach 
decyzja o zawarciu umowy podejmowana jest z uwagi 
na osobiste zaufanie do drugiej strony, co szczególnie 
dotyczy osoby dłużnika (co do którego wierzyciel musi 
mieć pewność, że wykona zobowiązanie). Jeśli zatem 
miałoby dochodzić do prawnej oraz faktycznej zmiany 
podmiotowej po stronie dłużnika, to wierzyciel powi-
nien uzyskać możliwość rezygnacji z kontynuowania 
stosunku zobowiązaniowego, jeśli nabywca jest takim 
podmiotem, z którym wierzyciel nie zdecydowałby się 
na zawarcie umowy. Aktualnie uprawnienie takie pozo-
staje jednak w sferze postulatu.

PODSUMOWANIE 

Podkreślić należy, iż nabycie przedsiębiorstwa w ra-
mach postępowania upadłościowego prowadzi przede 
wszystkim do nabycia aktywów upadłego służących do 
prowadzenia działalności gospodarczej (co do zasady 
w zakresie określonym w art. 551 kc). Kupując przedsię-
biorstwo w toku postępowania upadłościowego, nabyw-
ca nie przejmuje odpowiedzialności za dotychczasowe 
zobowiązania pieniężne upadłego, a to z uwagi na treść 

art. 317 ust. 2 PU. Nabywca na podstawie ogólnych reguł 
wynikających z art. 554 kc oraz z istoty nabycia przedsię-
biorstwa oraz praw z umów wzajemnych ponosi jednak 
odpowiedzialność za zobowiązania przyszłe, tj. takie, 
które powstaną po dniu sprzedaży ze stosunków praw-
nych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i od-
powiadające wierzytelnościom przejętym przez nabywcę 
w ramach nabycia tego przedsiębiorstwa, jak również 
ponosi odpowiedzialność za zobowiązania niepieniężne 
z istniejących umów w dniu transakcji, jeżeli umowy te 
zostały wskazane jako jej składnik. Skutek w postaci tego 
sui generis kumulatywnego przystąpienia do długu wy-
stąpi z mocy prawa bez konieczności uzyskiwania zgód 
wierzycieli (kontrahentów), co jest tym bardziej uzasad-
nione z racji tego, iż ich sytuacja nie jest pogorszona, 
a wręcz przeciwnie – może ulec polepszeniu. 

Jeśli nie dojdzie w tym zakresie do zwalniającego prze-
jęcia długu na podstawie odrębnego porozumienia za-
wartego w trybie art. 519 kc, dłużnikiem materialno-
prawnym, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej, 
pozostanie upadły. Zobowiązanie to nie podlega jednak 
zaspokojeniu w ramach postępowania upadłościowego, 
a roszczenie może być dochodzone wyłącznie od upa-
dłego osobiście po zakończeniu postępowania. Jakkol-
wiek nie wynika to wprost z przepisów, wniosek taki 
pozostaje w zgodzie z wykładnią celowościową. W ten 
sposób realizowany jest bowiem cel postępowania upa-
dłościowego, którym jest zaspokojenie wierzycieli upa-
dłościowych, których wierzytelności powstały przed 
dniem ogłoszenia upadłości i dochodzone są w trybie 
zgłoszenia wierzytelności. Interpretacja ta pozostaje 
również w zgodzie z wykładnią systemową, a w szcze-
gólności z zasadą wynikającą z art. 519 kc, iż do prze-
niesienia długu powodującego definitywne zwolnienie 
zbywcy konieczna jest zgoda wierzycieli.

Po wykreśleniu upadłego będącego osobą prawną z Kra-
jowego Rejestru Sądowego jedynym dłużnikiem pozo-
stanie nabywca przedsiębiorstwa. W przypadku upa-
dłego, który jest osobą fizyczną, nie nastąpi utrata bytu 
prawnego, w aktualnym stanie prawnym upadły pozo-
stanie więc dłużnikiem głównym również po zakończe-
niu postępowania (o ile jego zobowiązania nie zostaną 
umorzone na podstawie art. 369 i nast. PU). Uzasadnione 
jest jednak wprowadzenie przepisu stanowiącego o bra-
ku odpowiedzialności upadłego za zobowiązania objęte 
transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa, co do których do 
ich realizacji przystąpił nabywca.

Prezentowany pogląd jest uzasadniony przede 
wszystkim wykładnią celowościową naczelnej nor-
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my wyrażonej w art. 2 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 
pkt 2 i 316 ust. 1 PU właśnie w powiązaniu z treścią 
art. 317 ust. 2 zd. 2 PU. Racjonalny ustawodawca 
nie może bowiem wprowadzać instytucji sprzedaży 
przedsiębiorstwa (które z istoty rzeczy jest funkcjo-
nującym konglomeratem praw i odpowiadających im 
obowiązków), a jednocześnie tak konstruować normy 
dotyczące odpowiedzialności, które spowodują nie-
możność zastosowania takiej instytucji w praktyce. 
Opisane w artykule zasady odpowiedzialności od-
powiadają intuicyjnemu rozumieniu transakcji zby-
cia przedsiębiorstwa, a także są zgodne z naturą tej 
transakcji oraz umowy wzajemnej jako takiej. Co wię-
cej, taki sposób wykładni art. 317 ust. 2 PU pozwala 
na uniknięcie potencjalnej wewnętrznej sprzeczności 
treści przepisu: „nabywca przedsiębiorstwa upadłego 
nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowia-
da za zobowiązania upadłego”. Tylko taka interpretacja 
pozwoli na przyjęcie, iż nabywca odpowiada – ale tylko 
na przyszłość – za te zobowiązania, które znajdują się 
w zakresie nabywanego przedsiębiorstwa. Pozwala 
to na zachowanie ograniczenia odpowiedzialności na-
bywcy przedsiębiorcy za zobowiązania upadłego, któ-
re zresztą niejednokrotnie doprowadziły do jego upa-

dłości, z zachowaniem słusznych praw kontrahentów, 
przy jednoczesnym umożliwieniu sprawnego i szyb-
kiego przeprowadzenia transakcji sprzedaży przedsię-
biorstwa w postępowaniu upadłościowym.

Niemniej jednak z uwagi na istotne wątpliwości wy-
nikające z braku bezpośredniej regulacji postulowane 
jest doprecyzowanie przepisów w kierunku jedno-
znacznego określenia losów umów związanych z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa w przypadku jego zbycia 
w toku postępowania upadłościowego. Zasadne jest 
również wprowadzenie przepisów umożliwiających 
kontrahentom przedsiębiorcy wypowiedzenie (roz-
wiązanie) umów wzajemnych. Doprecyzowanie prze-
pisów jest konieczne, jeżeli instytucja sprzedaży funk-
cjonującego przedsiębiorstwa ma być rzeczywiście 
naczelną formą jego likwidacji (upłynnienia) w toku 
postępowania upadłościowego, co w rezultacie może 
zapewnić jak najwyższy stopień zaspokojenia wierzy-
cieli upadłego. W szczególności dotyczy to sprzedaży 
przedsiębiorstwa w formie przygotowanej likwidacji 
(pre-pack), która ma szansę stać się najbardziej efek-
tywną instytucją polskiego systemu upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego.
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CESJA WIERZYTELNOŚCI PRZYSZŁYCH 
A POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

wątpliwości w orzecznictwie6. Za dopuszczalnością tzw. 
cesji globalnej w kontekście upadłości opowiedział się 
A. Witosz7. Cesja wierzytelności przyszłych jest szeroko 
wykorzystywana m.in. w praktyce bankowej.

Dalej podnieść należy, że pojęcie „wierzytelności przy-
szłe” jest wieloznaczne. W literaturze przedmiotu K. Za-
wada do tego typu wierzytelności zalicza, po pierwsze, 
wierzytelności z czynności prawnych dokonanych pod 
warunkiem zawieszającym lub z zastrzeżeniem terminu 
początkowego, przed ziszczeniem się owego warunku 
lub przed nadejściem terminu8. Po drugie, takie wierzy-
telności, co do których stan faktyczny uzasadniający ich 
powstanie ziścił się jedynie częściowo9. W obu przypad-
kach w danej chwili nie istnieje jeszcze wierzytelność, ale 
jedynie jej ekspektatywa (zalążek)10. Po trzecie, do wie-
rzytelności przyszłych zalicza się takie wierzytelności, 
„których powstanie jest w całości sprawą przyszłości”. 
W tym przypadku nie tylko nie istnieje wierzytelność, ale 
także nie istnieje nawet jej ekspektatywa. „Co najwyżej 
można wówczas mówić o nadziei na powstanie wierzy-
telności.” Są to tzw. wierzytelności przyszłe sensu stricto 
albo tzw. wierzytelności ewentualne11. 

  6 Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 30 grudnia 2008 r., I ACa 927/08, 
podniósł, że „w sytuacji prawnej skuteczności przelewu wierzytelności 
przyszłej (wierzytelności nadziei), w umowie faktoringowej nie sposób nie 
brać pod uwagę, że cesjonariusz nabywa wierzytelność w takim stanie, 
w jakim znajduje się ona w chwili przejścia na nabywcę z powstaniem 
skutku rozporządzającego wcześniej zawartej umowy zobowiązującej do 
przeniesienia wierzytelności przyszłych (art. 510 § 1 k.c.). Oznacza to, że 
w zakresie cesji wierzytelności przyszłej nie może być stosowana ogólna 
reguła z art. 513 § 1 k.c.”. Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lutego 
2008 r., II CSK 445/07, OSNC 2009, nr 5, poz. 72, podniósł, że przedmiotem 
przelewu mogą być zindywidualizowane części wierzytelności przyszłej. Inne 
orzecznictwo zostanie zaprezentowane w dalszej części tego opracowania.

  7 Witosz A., Cesja globalna wierzytelności na zabezpieczenie a upadłość cedenta, 
[w:] „Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi”, pod red. P. Grzegorczyka, 
K. Knoppka, M. Walasika, Warszawa 2012, s. 823 i n.

  8 Zawada K., [w:] „System…”, s. 1028 i tam cyt. literatura.
  9 Zawada K., tamże, s. 1028-1029. 
10 Zawada K., tamże, s. 1029.
11 Tamże.

dr hab. Rafał Adamus, prof. UO1

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje 
szereg daleko idących skutków prawnych w różnych sferach 
dotyczących dłużnika, a niekiedy i czynności dokonywanych 
przez dłużnika przed otwarciem restrukturyzacji2. Istotne 
zagadnienie stanowi problem wpływu restrukturyzacji na 
zobowiązania, których stroną jest dłużnik, rozumiane jako 
„dług”3. Problematyka ta związana jest z obszerną regulacją 
ustawową4. Niemniej prawo restrukturyzacyjne nie odnosi 
się bezpośrednio do problemu wpływu otwarcia restruktu-
ryzacji na umowę cesji wierzytelności przyszłych w sytuacji, 
gdy w dacie otwarcia restrukturyzacji wierzytelność przy-
szła jeszcze nie powstała.

POJĘCIE „WIERZYTELNOŚCI PRZYSZŁYCH”  
I MOMENTU PRZEJŚCIA WIERZYTELNOŚCI PRZYSZŁEJ 
NA CESJONARIUSZA

Co do zasady w piśmiennictwie dopuszcza się przelew 
wierzytelności przyszłych, przy czym sporem objęte 
jest m.in. zagadnienie: czy do takiego przelewu przepisy 
o cesji stosuje się wprost, czy jedynie w drodze analo-
gii5. Niemniej na potrzeby tego opracowania wystarcza 
przyjęcie aksjomatu dopuszczalności przelewu wierzy-
telności przyszłych. Zasada dopuszczalności przelewu 
wierzytelności przyszłych nie budzi również większych 

  1 Radca prawny, www.rafaladamus.pl.
  2 Por. wcześniejsze uwagi na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego 

i wnioski de lege ferenda, które zostały uwzględnione w treści obecnej regulacji 
art. 128a p.u. Adamus R., Upadłość likwidacyjna cedenta a zagadnienie skuteczno-
ści przelewu wierzytelności przyszłych, „Przegląd Sądowy” nr 10/2011, s. 62 i n.

  3 Zob. np. Czachórski W., „Zobowiązania. Zarys wykładu”, Warszawa 1994, s. 31.
  4 Zob. np. Adamus R., [w:] „System prawa handlowego. Prawo 

restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe”, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, 
A. Witosza, Warszawa 2016; Kruczalak-Jankowska J., „Ogłoszenie upadłości. 
Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu 
upadłościowym”, Warszawa 2010, s. 99 i n.; Pannert M., „Wpływ upadłości 
likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych”, Warszawa 
2010, s. 43 i n.; Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo upadłościowe 
i naprawcze. Komentarz”, Warszawa 2010, wyd. 3, s. 196 i n.; Gurgul S., „Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, Warszawa 2010, wyd. 7, s. 332 i n.

  5 Zawada K., [w:] „System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część 
ogólna”, pod red. A. Olejniczka, t. VI, Warszawa 2009, s. 1030.
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Wobec tych uwag co do momentu skuteczności przele-
wu wierzytelności przyszłych dalsze rozważania należy 
zawęzić do sytuacji, w której skutek rozporządzenia wie-
rzytelnością przyszłą nie powstał w chwili otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego cedenta.

CESJA WIERZYTELNOŚCI PRZYSZŁYCH 
A POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Problem przelewu wierzytelności przyszłych w kon-
tekście restrukturyzacji cedenta warto rozpoznać na 
tle zagadnienia zajęcia wierzytelności w postępowaniu 
egzekucyjnym. Zgodnie z art. 885 k.p.c. w zw. z art. 902 
k.p.c. zajęcie ma ten skutek, że w stosunku do wie-
rzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia 
wierzytelnością dokonane po jej zajęciu, a także przed 
zajęciem, jeżeli wymagalność wynagrodzenia nastę-
puje po zajęciu. Z kolei w myśl art. 900 § 2 zd. 1 k.p.c. 
w toku egzekucji z wierzytelności zajęcie sum płatnych 
periodycznie obejmuje także „wypłaty przyszłe”. Przy 
czym, jak się tradycyjnie przyjmuje w orzecznictwie, 
przy egzekucji z wierzytelności zajęcie obejmuje tyl-
ko wierzytelność istniejącą15. W związku z tą regula-
cją prawną wypada wskazać na kilka poglądów, które 
będą tłem dla dalszych rozważań w kontekście prawa  
restrukturyzacyjnego.

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lutego 2008 r.16 pod-
niósł, że art. 885 in fine w związku z art. 902 k.p.c. 
nie ma zastosowania do wierzytelności polegającej 
na obowiązku spełnienia świadczenia jednorazowe-
go, jeżeli do rozporządzenia nią doszło przed zaję-
ciem, a wymagalność wierzytelności następowała po 
zajęciu. Sąd Najwyższy podniósł m.in., że taki pogląd 
znajduje swoje uzasadnienie także w treści art. 900 
§ 2 zd. 1 k.p.c., który stanowi, że w toku egzekucji z in-
nych wierzytelności zajęcie sum płatnych periodycznie 
obejmuje także wypłaty przyszłe. Z tego przepisu Sąd 
Najwyższy wywiódł wniosek, że „jeżeli ustawodawca 
odrębnie uregulował status prawny wierzytelności 
o charakterze periodycznym w ramach egzekucji z in-
nych wierzytelności, a rozróżnienia tego nie zawarł 
w art. 902 k.p.c., a jedynie nakazał stosować odpo-
wiednio art. 885 k.p.c., to należy przyjąć, że w tym 
wypadku wykluczył możliwość skutecznego zajęcia 
wierzytelności zbytej przed zajęciem, a wymagalnej 
później. (…) Przepis ten nie rozciąga natomiast skut-
ków zajęcia na wierzytelności przyszłe, czyli jeszcze 
nieistniejące w chwili dokonania zajęcia”.

15 Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1971 r., I CR 308/71, OSNCP 
1972, nr 5, poz. 85.

16 I CSK 357/07, OSNC 2009, nr 4, poz. 62.

Powstaje dylemat, w jakim momencie dochodzi do przej-
ścia wierzytelności przyszłej na nabywcę (cesjonariusza)? 
Innymi słowy, jest to, w zasadzie, pytanie o moment po-
wstania skutku rozporządzenia wierzytelnością przyszłą. 
Wskazana kwestia była przedmiotem zainteresowa-
nia m.in. ze strony judykatury. Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 16 października 2002r.12 podniósł, że „warunkiem 
skutecznej cesji wierzytelności jest istnienie tego prawa. 
Dlatego wierzytelność przyszła może przejść na nabyw-
cę dopiero z chwilą jej powstania. Powyższe wymaganie 
należy uznać za spełnione, gdy umowa dotycząca prze-
lewu wierzytelności przyszłej zawiera dane pozwalające 
ustalić w chwili zaistnienia określonej wierzytelności, iż to 
właśnie ona była objęta zawartą wcześniej umową”. W in-
nym orzeczeniu z 26 września 2002 r.13 Sąd Najwyższy 
potwierdził, że „pełny skutek umowy cesji wierzytelności 
przyszłej należy łączyć z powstaniem wierzytelności okre-
ślonej w umowie cesji. Chodzi tu przede wszystkim o po-
wstanie wierzytelności na rzecz cedenta rozporządzające-
go prawem przyszłym”. Podobne stanowisko zajmowane 
jest w piśmiennictwie14. W publikowanym opracowaniu 
problem odnosi się do powstania wierzytelności przyszłej 
po otwarciu restrukturyzacji cedenta.

Wieloznaczność pojęcia „wierzytelności przyszłe” pro-
wadzi do rozproszenia problemu skuteczności przelewu 
wierzytelności przyszłych w kontekście restrukturyzacji 
cedenta (zbywcy). 

Należy podkreślić, że wierzytelność przyszła jest zabezpie-
czeniem jeszcze nieistniejącym w dacie ustanawiania za-
bezpieczenia. Jest zatem zabezpieczeniem wysokiego ry-
zyka, albowiem przedmiot zabezpieczenia może nigdy nie 
powstać i zabezpieczany wierzyciel musi się z tym liczyć. 
Okoliczność ta ma znaczenie dla wniosków końcowych 
opracowania. Wierzytelność przyszła najczęściej będzie 
powstawała w oparciu o formułę umowy wzajemnej: do ut 
des – daję, abyś i ty dał. Oznacza to w praktyce, że aby po-
wstał przedmiot zabezpieczenia (wierzytelność przyszła), 
cedent musi ponieść określony wysiłek ekonomiczny. 
Można postawić tezę, że gdyby ów wysiłek ekonomiczny 
na powstanie przedmiotu zabezpieczenia miał być pono-
szony przez dłużnika (cedenta) już po otwarciu postępo-
wania restrukturyzacyjnego, z zagrożeniem dla możliwości 
wykonania układu czy z pokrzywdzeniem innych wierzy-
cieli dłużnika (w tym tych, których należności powstają po 
dacie otwarcia postępowania), to skuteczność takiego za-
bezpieczenia już prima facie wzbudza wątpliwości.

12 V CKN 1471/00.
13 III CKN 346/01.
14 Ciepła H., [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, 

M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, „Komentarz do kodeksu cywilnego. 
Księga trzecia. Zobowiązania”, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 676.
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W innym judykacie Sąd Najwyższy17 podniósł, że artykuł 885 
in fine w związku z art. 902 k.p.c. nie uzasadnia w stosun-
ku do wierzyciela egzekwującego bezskuteczności umowy 
przelewu wierzytelności o zapłatę czynszu zawartej przed 
zajęciem przelanej wierzytelności. Sąd Najwyższy zważył, 
że zgodnie z art. 510 k.c. „wierzytelność istniejąca, objęta 
umową przelewu, przechodzi z cedenta na cesjonariusza 
ze skutkiem wobec dłużnika i innych osób trzecich z chwi-
lą zawarcia tej umowy, natomiast wierzytelność przyszła, 
stanowiąca przedmiot umowy przelewu, może przypaść 
cesjonariuszowi z wszystkimi tego konsekwencjami dopie-
ro z chwilą jej powstania”. Sąd Najwyższy wskazał dalej, że 
„bezskuteczność w stosunku do wierzyciela egzekwującego 
zawartej przed zajęciem umowy przelewu wierzytelności 
o czynsz najmu w zakresie obejmującym roszczenia o za-
płatę czynszu za okresy po zajęciu godziłaby natomiast 
nie tylko w interesy wynajmującego jako cedenta, ale także 
w interesy cesjonariusza. Nabycie przez niego wierzytelno-
ści o zapłatę czynszu najmu stawałoby się w pewnym stop-
niu niepewne z przyczyn trudnych do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy przelewu. W związku z tym, że umowy 
najmu trwają nieraz długo, bezskuteczność ta mogłaby do-
tykać cesjonariusza nawet po wielu latach od zawarcia umo-
wy przelewu obejmującej wierzytelności o zapłatę czynszu 
najmu. W konsekwencji wierzytelności o zapłatę czynszu 
najmu, choć – inaczej niż wierzytelności o wynagrodzenie 
za pracę – zbywalne, mogłyby w znacznym zakresie utracić 
znaczenie jako przedmiot obrotu prawnego”.

CESJA WIERZYTELNOŚCI PRZYSZŁYCH A UPADŁOŚĆ 
WEDŁUG REGULACJI OBOWIĄZUJĄCEJ  
OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Ustawodawca w ustawie – Prawo upadłościowe bez-
pośrednio uregulował skutki upadłości dla przelewu 
wierzytelności przyszłej z konkretnego typu stosunku 
umownego, a mianowicie umowy dzierżawy nierucho-
mości. Zgodnie z art. 107 ust. 2 p.u., który odnosi się do 
umowy najmu albo dzierżawy nieruchomości, pobra-
nie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości 
czynszu najmu za czas dłuższy niż trzy miesiące, a czyn-
szu dzierżawy – za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc 
w obu przypadkach od dnia ogłoszenia upadłości, jak 
również rozporządzanie tym czynszem, nie zwalnia na-
jemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do 
masy upadłości. Przez rozporządzenie czynszem w rozu-
mieniu art. 107 ust. 2 p.u. rozumieć należy także przelew 
wierzytelności czynszowej18. Przepis art. 107 ust. 2 p.u. 
odnosi się do upadłości cedenta.

17 Wyrok z 24 października 2007 r., IV CSK 210/07, OSNC 2008, nr 12, poz. 145, 
„Monitor Prawniczy” 2008, nr 18, s. 984.

18 Zob. np. Gurgul S., „Prawo…”, wyd. 7, s. 407, Jakubecki A., [w:] „Prawo…”, s. 243.

Dalej, w odniesieniu do czynszu najmu rzeczy ruchomej, 
zgodnie z art. 106 p.u. „pobranie z góry przez upadłego przed 
ogłoszeniem upadłości czynszu najmu rzeczy ruchomej za 
czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia 
upadłości, nie zwalnia najemcy od obowiązku zapłaty czyn-
szu do masy upadłości”. W piśmiennictwie wyrażono pogląd, 
że pomimo iż w art. 106 p.u. jest mowa li tylko o „pobraniu 
czynszu”, to wskazany przepis odnosi się także do przypad-
ku cesji czynszu przypadającego za okres przekraczający 
sześć miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Identyczne 
jest bowiem ratio legis regulacji art. 106 i 107 ust. 2 p.u.19. 
Z kolei inni autorzy wykluczyli stosowanie art. 106 p.u. do 
przypadku przelewu wierzytelności czynszowej i wskazali, 
że rozporządzenie czynszem za rzecz ruchomą może być 
przedmiotem sprawy o uznanie czynności za bezskuteczną 
(art. 127 p.u.)20. Pogląd ten jest trafny.

W konsekwencji przelew wierzytelności z tytułu przy-
szłego czynszu najmu albo dzierżawy nieruchomości 
upadłego przed ogłoszeniem upadłości, w warunkach 
art. 107 ust. 2 p.u., jest bezskuteczny w stosunku do 
masy upadłości. Innymi słowy, pomimo przelewu wie-
rzytelności z tytułu czynszu na rzecz cesjonariusza dłuż-
nik cedowanej wierzytelności (najemca albo dzierżawca) 
jest obowiązany do spełnienia świadczenia do majątku 
cedenta, czyli do masy upadłości, do rąk syndyka.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje przepis art. 128a ust. 1 
p.u., zgodnie z którym bezskuteczny w stosunku do masy 
upadłości jest przelew wierzytelności przyszłej, jeże-
li wierzytelność ta powstanie po ogłoszeniu upadłości. 
Przy czym zgodnie z art. 128a ust. 2 p.u. w przypadku 
gdy umowa przelewu wierzytelności została zawarta nie 
później niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości w formie pisemnej z datą pewną, 
regulacji tej nie stosuje się. Wskazany przepis wprowa-
dza nowy obszar bezskuteczności czynności upadłego 
względem „obszarów” bezskuteczności wyznaczanych 
przez regulacje z roku 1934 (prawo upadłościowe) i 2003 
(prawo upadłościowe i naprawcze)21.

Przepis art. 128a ust. 2 p.u. nie pozostaje bez wpływu na 
ocenę znaczenia otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego dla cesji wierzytelności przyszłych, skoro ustawo-

19 Gurgul S., „Prawo…”, wyd. 7, s. 407.
20 A. Jakubecki, [w:] Prawo…, s. 240, Chrapoński D., [w:] „Prawo upadłościowe 

i naprawcze. Komentarz”, pod red. A. Witosza, Warszawa 2010, wyd. 3, s. 261.
21 Zob. Trocki T., Wybrane zagadnienia związane z ubezskutecznieniem czynności 

dokonanych na przedpolu upadłości lub postępowania sanacyjnego, „M. Pr. Bank.” 
2015, nr 10, s. 87 i n.; Gil P., Ochrona wierzycieli upadłościowych przed 
fraudacyjnymi czynnościami prawnymi upadłego na przestrzeni 2200 lat, [w:] 
„Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego 
obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy”, E. Marszałkowska-Krześ, 
I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Sopot 2016, s. 441 i n.; Gurgul S., „Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2016, wyd. 10, s. 345, 
Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
Warszawa 2016, wyd. 4, s. 261 i n. 
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dawca dostrzega ten problem w kontekście postępowania 
upadłościowego, a milczy w kontekście restrukturyzacji.

CESJA WIERZYTELNOŚCI PRZYSZŁYCH 
A POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Uwagi wstępne

Na wstępie wypada podnieść, że nie ma jednolitej, general-
nej regulacji odnoszącej się do skutków otwarcia restruk-
turyzacji dla cesji wierzytelności przyszłej, w sytuacji gdy 
cesja została dokonana przed otwarciem restrukturyzacji, 
a cedowana wierzytelność nie powstała przed otwarciem 
restrukturyzacji. Co istotne przepisy o bezskuteczności i za-
skarżaniu czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym 
(art. 304-309 p.r.) nie powielają regulacji art. 128a p.u.

W odniesieniu do cesji wierzytelności przyszłej, która 
powstała przed otwarciem restrukturyzacji, to, co do 
zasady ogólnej, czynność taka jest skuteczna względem 
masy układowej/sanacyjnej. W konsekwencji dłużnik ce-
dowanej wierzytelności może spełnić swoje świadczenie 
na rzecz cesjonariusza zarówno przed otwarciem, jak i po 
otwarciu restrukturyzacji cedenta. Nie oznacza to jed-
nak, że nie ma od tej zasady wyjątków. Problem statusu 
prawnego przelewu wierzytelności przyszłej, która nie 
powstała przed otwarciem restrukturyzacji, na wypadek 
otwarcia restrukturyzacji powinien zostać zrekonstru-
owany w oparciu o analizę kilku norm prawnych.

Nieskuteczność przelewu wobec niepowstania  
wierzytelności przyszłej 

Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2003 r.22 podniósł, że 
„brak wierzytelności czyni umowę o przelew wierzytelno-
ści nieskuteczną prawnie”. Wierzytelność przyszła przelana 
przed otwarciem restrukturyzacji cedenta może, z różnych 
przyczyn, w ogóle nie powstać. Powstanie wierzytelności 
przyszłej może zależeć od wykonania przez dłużnika umo-
wy wzajemnej, może odpaść podstawa do ziszczenia się 
warunku zawieszającego. Przykłady można mnożyć.

Cesja wierzytelności przyszłej a bezskuteczność  
czynności dłużnika w stosunku do masy sanacyjnej

Prawo restrukturyzacyjne przepisy o bezskuteczności 
czynności dedykuje wyłącznie postępowaniu sanacyj-
nemu (art. 304 i n. p.r.)23. W konsekwencji, w przypadku 
postępowania o zatwierdzeniu układu, przyspieszonego 

22 V CKN 1630/00. 
23 Zob. np. Torbus A., [w:] „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, pod red. 

A. Torbusa, A. Witosza, A.J. Witosza, Warszawa 2016, s. 772 i n.; Adamus R., 
„Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2015.

postępowania układowego, postępowania układowego 
wierzyciele dłużnika mogą w sposób indywidualny do-
chodzić roszczeń pauliańskich w stosunku do osób trze-
cich na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

Umowa przelewu wierzytelności przyszłej może stano-
wić czynność bezskuteczną względem masy sanacyjnej, 
jeżeli w danym przypadku faktycznym taka cesja odpo-
wiada przesłankom bezskutecznej czynności dłużnika 
wskazanym bliżej w treści art. 304 p.r.24.

W przypadku bezskuteczności czynności dłużnika, o któ-
rej mowa w art. 304 p.r., nie ma znaczenia, jaki jest przed-
miot świadczenia dłużnika. Innymi słowy, okoliczność, 
że przedmiotem czynności jest przelew wierzytelności 
przyszłej, nie wpływa na stosowanie wymienionych 
przepisów. Bezskuteczność czynności prawnej przelewu 
wierzytelności przyszłej w odniesieniu do postępowania 
sanacyjnego będzie zatem odnosić się jedynie do niektó-
rych przypadków przelewu wierzytelności przyszłej. 

Skutek bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłej nale-
żałoby oceniać przez pryzmat regulacji art. 307 p.r. Bezsku-
teczność cesji oznacza, że wierzytelność przyszła stanowi 
składnik masy sanacyjnej. Realizacja roszczenia z tytułu 
bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłej może mieć 
miejsce zarówno w trybie sądowym (w zasadzie, w drodze 
powództwa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 
o powrotnym przeniesieniu wierzytelności przyszłej), jak 
i pozasądowym, o ile nie ma sporu co do realizacji roszcze-
nia pomiędzy zarządcą a osobą trzecią – cesjonariuszem. 
Przelew wierzytelności przyszłej może zostać uznany za 
bezskuteczny w postępowaniu sanacyjnym z uwagi na za-
sady ogólne, wyrażone w art. 527 k.c. w zw. z art. 308 p.r.

Problem cesji wierzytelności przyszłej w kontekście 
przepisów o dokonaniu czynności przekraczającej za-
kres zwykłego zarządu za zgodą nadzorcy sądowego 
albo o kompetencjach zarządcy

Należałoby zastanowić się nad problemem cesji wierzy-
telności przyszłej w kontekście przepisów o kompetencji 
nadzorcy sądowego do wyrażania zgody na czynności 
przekraczające zakres zwykłego zarządu (art. 39 p.r.) czy 
kompetencji zarządcy do zarządzania masą sanacyjną lub 
układową (art. 52 p.r.). Jeżeli wierzytelność przyszła po-
wstaje po otwarciu restrukturyzacji, a z chwilą otwarcia 
restrukturyzacji dłużnik podlega ustawowym ogranicze-
niom w zakresie rozporządzania masą sanacyjną/układo-
wą, to powstaje pytanie: jak owe ograniczenia mają się do 

24 Zob. np. Gurgul S., „Prawo…”, wyd. 7, s. 460; Jakubecki A., [w:] „Prawo…”, 
s. 282 i n.; Adamus R., „Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. 
Komentarz”, Warszawa 2010, s. 25 i n.
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czynności zobowiązującej dokonanej przez dłużnika przed 
otwarciem restrukturyzacji, dla której skutek rozporządza-
jący może się ziścić dopiero po otwarciu restrukturyzacji?

W tym kontekście warto przypomnieć, że w literaturze 
przedmiotu J. Mojak zadał pytanie, czy zbycie ekspektaty-
wy wierzytelności traktować jako zobowiązanie do rozpo-
rządzenia wierzytelnością, które nastąpi na mocy odrębnej 
umowy, zawartej po powstaniu wierzytelności, czy jako 
rozporządzenie dokonane pod warunkiem zawieszającym, 
że wierzytelność wejdzie do majątku nabywcy z chwilą 
jej powstania?25 Jednocześnie J. Mojak opowiedział się za 
pierwszą z wymienionych koncepcji. Zdaniem tego auto-
ra z jednej strony ekspektatywa powinna być przedmio-
tem obrotu, z drugiej strony należy uwzględnić „swoistość 
zbycia praw, które de iure nie istnieją”26. Przy czym m.in. 
H. Ciepła akceptuje stanowisko orzecznictwa sądowego, 
dopuszczające stosowanie art. 510 § 1 k.c. do umów zobo-
wiązujących do przeniesienia wierzytelności przyszłych27.

W sytuacji gdyby w danym przypadku strony zawarły 
jedynie umowę zobowiązującą do przeniesienia wierzy-
telności przyszłej, wówczas – co do zasady – przepisy 
prawa restrukturyzacyjnego stałyby na przeszkodzie 
dokonania samodzielnie przez dłużnika czynności rozpo-
rządzającej po dacie otwarcia restrukturyzacji (wchodzi 
w takim wypadku w grę reżim zgody nadzorcy sądowego 
– pod rygorem nieważności – na dokonywanie czynno-
ści przekraczających zakres zwykłego zarządu albo reżim 
czynności zarządcy). Przepisy ogólne prawa restruktury-
zacyjnego decydują wówczas o losie konstrukcji przele-
wu wierzytelności przyszłej.

Z kolei gdyby w danym przypadku przelew wierzytelno-
ści przyszłej miał skutki zobowiązująco-rozporządzające, 
wówczas otwarcie restrukturyzacji nie blokowałoby po-
wstania skutku rozporządzającego.

Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów 
k.p.c. o egzekucji na zasadzie analogii iuris

Wreszcie powstaje pytanie: czy nie powinno stosować się 
do postępowania restrukturyzacyjnego regulacji kodeksu 
postępowania cywilnego o egzekucji na zasadzie analo-
gii iuris? Koncepcja taka byłaby jednak trudna do obrony. 
Wynika to z faktu dostrzeżenia przez ustawodawcę pro-
blemu cesji wierzytelności przyszłej w stosunku do ogło-
szenia upadłości i pominięcia tego zagadnienia przy ure-
gulowaniu instytucji prawa restrukturyzacyjnego. Prze-

25 Mojak J., „Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne”, wyd. 3, 
Lublin 1998, s. 10.

26 Mojak J., tamże.
27 Ciepła H., [w:] „Komentarz…”, s. 676.

mawia to przeciwko stosowaniu analogii iuris z przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji. Ponadto 
pomimo istnienia pewnych bardzo ogólnych założeń 
wspólnych postępowania egzekucyjnego i restrukturyza-
cyjnego instytucje te w znacznym stopniu różnią się.

Problem cesji wierzytelności przyszłej w kontekście 
kwalifikacji wierzytelności jako układowej  
i spisu wierzytelności 

Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 p.r. układ nie obejmuje 
wierzytelności zabezpieczonej przeniesieniem na wie-
rzyciela wierzytelności w części znajdującej pokrycie 
w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wie-
rzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Wierzytel-
ności zabezpieczone przelewem wierzytelności przy-
szłej, dopóty nie powstanie wierzytelność przyszła, 
w zasadzie nie mają zabezpieczenia znajdującego po-
krycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. 

Czy okoliczność, iż przedmiot zabezpieczenia nie ustabi-
lizował się na moment otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego, może przemawiać za niedopuszczalno-
ścią zabezpieczenia wierzytelnością przyszłą? Trudno 
byłoby obronić taką tezę. Jeżeli wierzytelność na mo-
ment otwarcia postępowania nie ma pokrycia w przed-
miocie zabezpieczenia, jest wierzytelnością układową. 
Ten stan może, ale nie musi, ulec zmianie w toku po-
stępowania. W tle tej tezy pozostaje fakt, że przepisy, 
wprowadzając konstrukcję zgody wierzyciela na obję-
cie wierzytelności układem expresis verbis, dopuszczają 
zmienność statusu wierzytelności układowej. 

W postępowaniu restrukturyzacyjnym przy sporządzaniu 
spisu wierzytelności umieszcza się wierzytelności zgod-
nie z dyspozycją z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 4 p.r. według stanu 
z daty sporządzania spisu wierzytelności. Należałoby bo-
wiem kierować się paradygmatem wyrażonym w art. 316 
§ 1 k.p.c., nakazującym brać pod rozwagę stan rzeczy ist-
niejący w chwili zamykania danego etapu postępowania.

Problem cesji wierzytelności przyszłej  
w kontekście przepisów o zakazie obciążania  
składników majątkowych niektórymi obciążeniami

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.r. obciążenie składników mająt-
ku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym,  
zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu za-
bezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem 
przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu 
przyspieszonego postępowania układowego jest niedo-
puszczalne. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie 
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do postępowań układowego (art. 273 p.r.) i sanacyjne-
go (art. 295 p.r.). Obciążenie w rozumieniu art. 246 p.r. 
to dokonanie czynności ustanawiającej prawo rzeczowe. 
W myśl art. 249 p.r. do przedmiotów objętych umową 
przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego 
prawa zawartą w celu zabezpieczenia wierzytelności sto-
suje się odpowiednio przepisy dotyczące zastawu i wie-
rzytelności zabezpieczonych zastawem.

Ponieważ ustawodawca wprowadza pojęcie zastawu reje-
strowego „bezprzedmiotowego”28 na rzeczach, wierzytel-
nościach lub prawach, które zastawca nabędzie w przyszło-
ści (rzeczy, prawa, wierzytelności przyszłe, które w ogóle nie 
istnieją w chwili zawarcia umowy zastawniczej, jak i rzeczy, 
prawa, wierzytelności, które znajdują się w majątku osoby 
trzeciej w chwili zawarcia umowy zastawniczej), warto ze-
stawić regulację zastawu rejestrowego bezprzedmiotowe-
go z konstrukcją cesji wierzytelności przyszłej.

Przy analizie problemu badanego w tej opinii warto zwró-
cić uwagę na treść art. 7 ust. 3 u.zast.rej. Zgodnie z tym 
przepisem zastaw rejestrowy może być ustanowiony tak-
że wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu 
w przyszłości (dotyczy to także wierzytelności – art. 7 ust. 2 
pkt 4 u.zast.rej.). „Obciążenie zastawem rejestrowym” ta-
kiego przyszłego przedmiotu zastawu staje się skuteczne 
z chwilą nabycia przedmiotu zastawu rejestrowego przez 
zastawcę. Przypomnieć należy, że zgodnie z zasadą ogólną 
art. 2 ust. 1 u.zast.rej. do ustanowienia zastawu rejestro-
wego są wymagane umowa o ustanowienie tego zastawu 
(umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do roz-
porządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzy-
cielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów29. 
Relacja art. 7 ust. 3 u.zast.rej. i art. 2 ust. 1 u.zas.rej. może 
budzić pewne wątpliwości. Niemniej zastaw rejestrowy na 
wierzytelności przyszłej powstaje z chwilą konstytutyw-
nego wpisu do rejestru zastawów. Jest to jednak zastaw 
rejestrowy „bezprzedmiotowy” czy „pusty”. Obciążenie za-
stawem rejestrowym nastąpi z chwilą powstania wierzy-
telności przyszłej. Podobnie jest z zastawem rejestrowym 
na rzeczach o zmiennym składzie.

28 Tomaszewski M., [w:] T. Stawecki, M. Tomaszewski, F. Zedler, „Ustawa o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz”, Warszawa 1997, s. 41.

29 W literaturze pojawił się spór, czy należy stosować do ustanowienia 
zastawu rejestrowego na prawach przepis art. 329 k.c. Za poglądem, że 
do ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach nie należy stosować 
art. 329 k.c. opowiedzieli się m.in. Tomaszewski M., [w:] T. Stawecki, 
M. Tomaszewski, F. Zedler, „Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów. Komentarz”, Warszawa 1997, s. 26; Pisuliński J., Skąpski J., 
O zastawie rejestrowym (w związku z projektem ustawy o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów), „KPP” 1996, nr 4, s. 763; Mojak J., Pelak 
D., Sieklucki J.A., Widło J., „Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego”, 
Lublin 1998, s. 18. Za poglądem przeciwnym opowiedzieli się m.in. Strus Z., 
Strus-Wołos M., „Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów”, Warszawa 1998, s. 56-57; Tolik R., Uwagi o wykładni przepisów 
ustawy o zastawie rejestrowym, [w:] „Materiały z konferencji Prawo 
bankowe”, Warszawa 1998, s. 15 i n.; Heropolitańska I., „Zabezpieczenie 
wierzytelności banku”, Warszawa 1999, s. 332 i n.

Powstaje pytanie, czy pojawienie się wierzytelności przyszłej, 
do której odnosi się umowa zastawnicza, dopiero po otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje skutecznym 
obciążeniem tej wierzytelności zastawem rejestrowym?

Przepis art. 246 ust. 1 p.r. nie dopuszcza „obciążenia 
składników majątku dłużnika” w restrukturyzacji za-
stawem rejestrowym po otwarciu postępowania re-
strukturyzacyjnego. Z kolei „obciążenie zastawem reje-
strowym” wierzytelności przyszłej staje się skuteczne 
z chwilą nabycia wierzytelności przyszłej przez zastaw-
cę. Można bronić poglądu, że „obciążenie” w rozumieniu 
art. 246 ust. 1 p.r. to nie tylko czynność prawna ustana-
wiająca zabezpieczenie, ale każdy zbiór zaszłości pro-
wadzący do skutecznego obciążenia składnika majątku 
dłużnika. Zagadnienie to może być jednak sporne.

Nie można wykluczyć poglądu, że obciążenie zasta-
wem rejestrowym wierzytelności przyszłej powstałej po 
otwarciu restrukturyzacji jest niedopuszczalne, nawet 
jeżeli umowa zastawnicza i wpis do rejestru zastawów 
miały miejsce przed otwarciem restrukturyzacji. W ana-
logii do tej tezy nie jest wykluczona obrona poglądu, że 
na podstawie art. 246 w zw. z art. 249 p.r. niedopuszczal-
ne (nieskuteczne) jest „obciążenie” składników majątku 
dłużnika cesją wierzytelności przyszłej, jeżeli wierzytel-
ność przyszła powstała po otwarciu restrukturyzacji.

Problem cesji wierzytelności przyszłej w kontekście 
przepisu art. 248 p.r.

Kluczowe znaczenie dla problemu cesji wierzytelności 
przyszłych może mieć przepis art. 248 p.r. Zgodnie z tą 
normą prawną postanowienie umowy, której stroną jest 
dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie 
celu przyspieszonego postępowania układowego, jest 
bezskuteczne w stosunku do masy układowej. Prze-
pis ten ma zastosowanie do postępowań układowego 
(art. 273 p.r.) i sanacyjnego (art. 297 p.r.). Odpowiedni-
kiem art. 248 p.r. w obszarze prawa upadłościowego 
jest bliźniacza regulacja art. 84 ust. 1 p.u.30.

Ustawodawca wprowadził klauzulę generalną, zgod-
nie z którą postanowienie umowy, której stroną jest 
dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnię-
cie celu przyspieszonego postępowania układowego, 
jest bezskuteczne w stosunku do masy układowej. Ko-
mentowany przepis należy do rodziny klauzul general-
nych prawa prywatnego31. 

30 Zob. Makosz R., Problemy z wykładnią art. 84 prawa upadłościowego 
i naprawczego po nowelizacji, „Mon. Praw.” 2010, nr 2, s. 79 i n.

31 Na temat znaczenia klauzul generalnych w prawie prywatnym zob. np. 
Radwański Z., Zieliński M., [w:] „System prawa prywatnego …”, t. I, s. 331 i n.
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W literaturze przedmiotu pojawiła się opinia krytyczna co 
do treści art. 84 ust. 1 p.u. (odpowiednika art. 248 p.r.), 
R. Makosz wyraził opinię, że komentowaną regulację 
„w zakresie, w jakim dopuszcza stwierdzenie bezsku-
teczności z mocy prawa postanowień umownych typu 
essentialia negotii, należy uznać za sprzeczną z zasadami 
sprawiedliwości społecznej”32. Niemniej art. 84 ust. 1 p.u., 
podobnie jak art. 248 p.r., niesie takie same ryzyka dla ob-
rotu gospodarczego i prawnego jak inne klauzule general-
ne. Pogląd ten był o tyle nietrafny, że ustawodawca zmul-
tiplikował treść art. 84 p.u.n. w postaci treści art. 248 p.r.

Cel postępowania restrukturyzacyjnego określa treść 
art. 3 p.r. Jest nim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłuż-
nika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze 
układu. Należy zwrócić uwagę na doniosłość umowy, 
której stroną jest dłużnik: jej wykonanie powinno mieć 
bezpośredni związek z uniemożliwieniem, lege non distin-
guente, znacznym i „zwykłym” utrudnieniem osiągnięcia 
celu postępowania. W konsekwencji takiej konstrukcji 
klauzuli dwie umowy o takiej samym brzmieniu, różniące 
się między sobą tylko wartością, mogą w płaszczyźnie 
art. 248 p.r. podlegać różnym skutkom prawnym.

Przepis art. 248 p.r. odnosi się do klauzul ważnych (nie-
ważność jest dalej idącym skutkiem wadliwości czynności 
prawnych niż bezskuteczność). Bezskuteczność odnosi się 
do: essentialia negotii, accidentalia negotii, naturalia negotii 
danej umowy. Bezskuteczność klauzul stanowiących essen-
tialia negotii umowy może prowadzić do bezskuteczności 
całego stosunku prawnego. Umowy z udziałem dłużnika, 
w rozumieniu komentowanego przepisu, to także umowy 
adhezyjne (przystąpienia). Gdyby nie otwarto postępowania 
restrukturyzacyjnego strony czynności prawnej, niekiedy 
dana klauzula umowna mogłaby być w pełni skuteczna. 

Bezskuteczność w rozumieniu art. 248 p.r. ma miejsce 
z mocy samego prawa. Należałoby przyjąć, że bezskutecz-
ność ma miejsce z chwilą otwarcia restrukturyzacji i od-
nosi się do masy układowej/sanacyjnej. W wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z 13 maja 2015 r. I ACa 192/15 
wskazano, że konsekwencją bezskuteczności czynno-
ści prawnych „jest to, że roszczenia wynikające z takich 
czynności prawnych nie mogą być dochodzone w postę-
powaniu upadłościowym. Wiąże się to z tym, że zgodnie 
z treścią art. 84 p.u.n. po ogłoszeniu upadłości wygaśnięcie 
stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, możliwe 
jest tylko według przepisów prawa upadłościowego i na-
prawczego, a czynność prawna dokonana z naruszeniem 
ustawy jest bezskuteczna wobec masy upadłości. Należy 
jednak podkreślić, że przepis ten znajduje się pośród prze-

32 Makosz R., „Problemy z wykładnią…”, s. 80.

pisów regulujących skutki ogłoszenia upadłości względem 
zobowiązań upadłego, co nie pozostaje bez wpływu na 
jego wykładnię. Może on być interpretowany m.in. jako za-
kaz zaspokajania (po ogłoszeniu upadłości) wierzytelności 
wierzycieli upadłego w sposób inny niż wyraźnie wska-
zany w ustawie”. Z kolei SN w wyroku z 12 lipca 2012 r.33 
przyjął, że wskazana regulacja „nie daje podstaw do wnio-
sków o niedopuszczalności wypowiedzenia umowy leasin-
gu przez finansującego, jeżeli korzystający dopuszcza się 
zwłoki z zapłatą raty także wówczas, gdy korzystającym, 
który nie wykonuje zobowiązania, jest upadły”.

Ponieważ bezskuteczność w rozumieniu komentowane-
go przepisu następuje z mocy samego prawa, to w opar-
ciu o art. 248 p.r. można wytoczyć powództwo o usta-
lenie, o ile będzie istniał interes prawny w rozumieniu 
art. 189 k.p.c. Skutki wynikające z przepisu art. 248 p.r. 
mogą być przesłanką dla rozstrzygnięcia w procesie, ale 
także w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Z kazuistyki: w literaturze przedmiotu wyrażono stanowi-
sko, według którego art. 84 ust. 1 p.u. wyłącza możliwość 
wypowiedzenia przez bank umowy rachunku bankowego34. 
Regulacja art. 248 p.r. może odnosić się – lege non distin-
guente – do przypadku cesji wierzytelności przyszłej. Przy 
czym badanie powinno dotyczyć stanu konkretnej umowy.

WNIOSKI

Umowy cesji wierzytelności przyszłych mogą zostać 
uznane za bezskuteczne w stosunku do masy układowej 
w rozumieniu art. 248 p.r., jeżeli poprzez analizę stanu 
faktycznego, a w szczególności poprzez rachunek eko-
nomiczny, zostanie wykazane, że uniemożliwiają one 
albo utrudniają osiągnięcie celu postępowania restruk-
turyzacyjnego. Należałoby w szczególności wykazać, że 
wysiłek ekonomiczny dłużnika (koszty pracy własnych 
pracowników, koszty zakupu zewnętrznych towarów 
i usług, itp.), nakierowany na powstanie wierzytelno-
ści przyszłej będącej przedmiotem przelewu na zabez-
pieczenie (gdzie przedmiotem cesji nie jest wyłącznie 
„marża”), uniemożliwi zaspokajanie innych zobowiązań 
dłużnika wobec innych wierzycieli, co będzie prowadziło 
do niemożliwości wykonania układu; innymi słowy, „wy-
tworzenie” przedmiotu zabezpieczenia w czasie trwania 
postępowania restrukturyzacyjnego nastąpi kosztem 
innych wierzycieli; wykonanie zabezpieczeń w przypad-
ku doprowadzenia do ich „wytworzenia” przez dłużnika 
doprowadzi w efekcie do upadłości dłużnika.

33 I CSK 548/11.
34 Zoll F., Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na 

zobowiązania wynikające z umów zawartych przez upadłego z bankiem, „TPP” 
2003, nr 4, s. 7 i n.
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Mateusz Medyński1, Barbara Szczepkowska2

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje 
się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. 
Upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania 
z mienia wchodzącego do masy i rozporządzania nim. Za-
rząd przejmuje syndyk. Sporządza spis inwentarza oraz 
spis należności. W praktyce, i to zarówno w postępowa-
niach upadłościowych przedsiębiorców, jak i konsumen-
tów, niezwykle często pojawia się problem: co dokładnie 
wchodzi w skład masy upadłości. Upadły będący osobą 
fizyczną podczas całego postępowania upadłościowego 
musi dalej żyć, i to w humanitarnych warunkach. Musi 
mieć telefon komórkowy, by móc zadzwonić, chociażby 
do syndyka. Musi zrobić codzienne zakupy. Czasem ma 
na utrzymaniu małoletnie dzieci. Często musi kupować 
kosztowne leki lub przechodzić zabiegi medyczne. Syn-
dyk nierzadko staje przed dylematem: jakie przedmioty 
odebrać upadłemu i zaliczyć w skład masy upadłości. 
Jaką część wynagrodzenia, renty czy emerytury objąć 
do masy. Co z wynagrodzeniem z umowy-zlecenia, a co 
z tym z tytułu pełnienia przez upadłego funkcji w radzie 
nadzorczej? Jak odróżnić świadczenia „500+” na ra-
chunku bankowym upadłego od pozostałych środków 
pieniężnych? Upadli konsumenci nie prowadzą wszak 
skrupulatnej księgowości i najczęściej wszystkie środ-
ki traktują jednakowo, czego syndyk jednak w żadnym 
przypadku czynić nie może, o czym poniżej.

SKŁAD MASY UPADŁOŚCI I USTAWOWE WYŁĄCZENIA 
POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

W skład masy wchodzi majątek należący do upadłego 
w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego 
w toku postępowania upadłościowego. Obejmuje zatem 
ona nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa 

1 Radca prawny w Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Doradca restrukturyzacyjny 
w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

2 Radca prawny w Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

SKŁAD MASY UPADŁOŚCI I DOPUSZCZALNE POTRĄCENIA 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM KONSUMENTA

majątkowe upadłego. Od tej reguły istnieją jednak wyjąt-
ki określone w art. 63-67a pr. up.3. 

W postępowaniu upadłościowym konsumenta znaczenie 
mają w zasadzie tylko wyłączenia określone w art. 63, 
pozostałe wyjątki dotyczą przedsiębiorców. Zgodnie 
z art. 63 pr. up. w skład masy nie wchodzi mienie, które 
jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego i wynagrodzenie za pracę upa-
dłego w części niepodlegającej zajęciu. Ponadto, choć to 
raczej niespotykane w postępowaniach konsumentów, 
w skład masy nie wchodzi kwota uzyskana z tytułu re-
alizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki w przypadku, 
gdy upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hi-
poteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołu-
jącą administratora pozostałym wierzycielom. 

Kodeks cywilny wymienia składniki mienia wyłączone-
go spod egzekucji w art. 829 i nast. Część z tych prze-
pisów ma już właściwie wyłącznie historyczne znacze-
nie i w praktyce spotykamy się z dużo poważniejszymi 
dylematami niż to, czy odebrać upadłemu kozę, czy 
komplet pościeli. Istotne jest, że w skład masy upadło-
ści nie wchodzą m.in. przedmioty urządzenia domowe-
go, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla 
dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego 
rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby 
lub wykonywania zawodu. 

Za przedmioty niezbędne dla dłużnika uważa się tylko 
te, które zaspokajają jego podstawowe potrzeby mate-
rialne i kulturalne, przy wzięciu pod uwagę tzw. prze-
ciętnej stopy życiowej społeczeństwa4. To czy dany 
przedmiot jest niezbędny, czy nie powinno być oceniane 

3 Ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233).
4 Marciniak A., [w:] K. Piasecki (red.), „Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz. T. 3”, Wyd. 6. Warszawa 2015, Legalis, uwagi do art. 829, nb 1.
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indywidualnie. Tak jak komornik w postępowaniu eg-
zekucyjnym, syndyk w postępowaniu upadłościowym 
powinien więc poznać upadłego i ocenić nie tylko jego 
potrzeby, lecz także potrzeby członków jego rodziny. 
Wziąć pod uwagę wykonywany przez upadłego zawód, 
stan zdrowia, wykształcenie i wiele innych okoliczno-
ści związanych bezpośrednio z jego osobą. Do przed-
miotów urządzenia domowego zaliczyć należy meble, 
sprzęty kuchenne i sanitarne oraz wszelkie inne przed-
mioty potrzebne do urządzenia mieszkania. Wskazuje 
się jednak, że nie dotyczy to tych przedmiotów urzą-
dzenia domowego, które zostały zakupione nie dla ich 
wartości użytkowych, lecz jako atrybut prestiżu czy lo-
kata oszczędności5. A trzeba mieć na uwadze, że wśród 
upadłych konsumentów zdarzają się zarówno osoby 
bardzo ubogie, jak i bardzo zamożne (one również mogą 
utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 
zobowiązań, które niekiedy przekraczają kilkukrot-
nie wartość ich i tak dużych majątków). To czy syndyk, 
w ramach obejmowania władztwa nad masą upadłości, 
włączy do niej takie przedmioty, jak: telewizor, zastawa, 
antyki, komplet sztućców lub zmywarka, zależy m.in. od 
tego, czy uzna je za niezbędne, czy za dodatkowe i słu-
żące zaspokajaniu innych niż podstawowe potrzeb. Ka-
talog takich przedmiotów uległ znaczącej zmianie i np. 
komputer z elementu prestiżowego przekształcił się 
w zwykłe narzędzie do pracy, wsparcie dzieci w nauce 
czy przeznaczone do zaspokajania podstawowych po-
trzeb kulturalnych. To samo stało się z telefonem ko-
mórkowym. Oczywiście wszystkie tego typu sytuacje 
należy traktować indywidualnie.

Bez względu natomiast na wartość rzeczy syndyk nie 
może objąć do masy upadłości narzędzi i innych przed-
miotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej 
dłużnika. Dotyczy to zarówno pracy umysłowej, jak i fi-
zycznej. Zarówno pracy w ramach stosunku pracy, jak 
i tzw. „pracy wolnej”, na podstawie umowy o dzieło czy 
zlecenia. W skład masy upadłości nie wejdzie np. kom-
puter czy laptop służący upadłemu do pracy, także na 
podstawie m.in. umowy-zlecenia6. Podobnie będzie np. 
ze smartfonem, tabletem czy np. fortepianem – w za-
leżności od zajęcia upadłego. Obecna wersja art. 829 
pkt 4 k.p.c., w odróżnieniu do pierwotnej, wyłącza 
z ograniczeń pojazdy mechaniczne. Przed nowelizacją 
k.p.c. samochód bardzo często stanowił jedyny war-
tościowy składnik majątku dłużnika, ale podlegał wy-
łączeniu z egzekucji, ponieważ dłużnik wykazywał, że 
pojazd ten stanowi podstawowe narzędzie jego pracy. 
W tej chwili w interesie wierzycieli ustawodawca wska-

5 Tamże, nb 8.
6 Zob. postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z 2.08.2013 r., VIII Cz 

445/13.

zał wyraźnie, że nie ma możliwości wyłączenia spod 
egzekucji w trybie art. 829 pkt 4 k.p.c. pojazdu mecha-
nicznego7. Samochód wchodzi zatem w skład masy 
upadłości, nawet jeśli upadły jest taksówkarzem. 

Upadłemu pozostawione natomiast zostaną przedmio-
ty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia 
i przedmioty służące do wykonywania praktyk religij-
nych. Co istotne w praktyce, syndyk nie może objąć do 
masy upadłości przedmiotów codziennego użytku, któ-
re mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich war-
tości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. 
Chodzi tu o przedmioty inne niż niezbędne przedmioty 
urządzenia domowego, o których była mowa wcześniej, 
a które nie wchodzą do masy, nawet gdyby możliwa 
była sprzedaż za cenę odpowiadającą ich wartości. 

MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA Z MASY 
RZECZY NIEZBYWALNYCH

W razie gdyby syndyk uznał, że dany przedmiot nie 
podlega żadnemu z ustawowych wyłączeń i wchodzi 
w skład masy, ale okazałoby się, że jego sprzedaż nie 
jest możliwa i mimo podjętych prób syndyk nie znajduje 
kupca, sędzia-komisarz może postanowić o wyłączeniu 
takiej rzeczy ruchomej z masy upadłości albo zezwolić 
na jej zniszczenie. Wyłączenia jakiegokolwiek składni-
ka mienia upadłego może dokonać także zgromadzenie 
wierzycieli. Uchwała zgromadzenia jest jedyną szansą 
na wyłączenie z masy upadłości konsumenta nierucho-
mości lub jej ułamkowej części. W sprawach o wyłącze-
nie mienia z masy uchwały rady zapadają większością 
głosów wierzycieli mających przynajmniej dwie trze-
cie ogólnej sumy uznanych wierzytelności. W praktyce 
często zdarza się, ze upadły jest właścicielem trudno 
zbywalnej ułamkowej części nieruchomości. Nie za-
wsze możliwe jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli 
i podjęcie uchwały o wyłączeniu takiej części nierucho-
mości z masy. Zgodnie z nowym ust. 2 art. 315 pr. up.8 
jeżeli w skład masy upadłości wchodzi niezbywalna 
nieruchomość lub jej ułamkowa część, a dalsze pozo-
stawanie nieruchomości w masie będzie niekorzystne 
dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy związanymi 
z tym kosztami, sędzia-komisarz może zezwolić syn-
dykowi na zawarcie umowy przekazania nieruchomości 
gminie albo Skarbowi Państwa. Wskazuje się, że cho-
dzi tu o „przekazanie” w rozumieniu art. 9021 § 1 k.c.9, 

7 Flaga-Gieruszyńska K., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, „Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz”. Wyd. 7, Warszawa 2014, Legalis, 
uwagi do art. 329, nb 6.

8 Art. 315 ust. 2 pr. up. dodany ustawą z 15.05.2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).

9 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.).
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a więc o przeniesienie własności nieruchomości, niepo-
łączone z żadnym wzajemnym świadczeniem benefi-
cjenta czynności przekazania. 

Zaznaczyć należy, że pojawiają się w doktrynie głosy, 
iż przy takim rozumieniu pojęcia przekazania trzeba by 
przyjąć, że w grę wchodzi tu swoiste wywłaszczenie 
upadłego przez organy postępowania upadłościowego. 
S. Gurgul wskazuje dość kontrowersyjnie, że w konse-
kwencji naruszałoby to zasady konstytucyjne – art. 21 
ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP, dotyczące 
ochrony prawa własności. Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP 
uzasadniałby zarzut, że nie tylko przeniesie prawa wła-
sności nieruchomości upadłego, lecz także wszystkie 
inne formy prawne „przekazania” tej nieruchomości na 
rzecz gminy lub Skarbu Państwa „naruszają istotę pra-
wa własności” upadłego, pozbawiają go bowiem szansy 
wykonywania atrybutów prawa własności i uzyskania 
możliwych korzyści z tym związanych. Co prawda prze-
pisy ustawy o rachunkowości konstruują pojęcie trwałej 
utraty wartości, a nawet ujemnej wartości, nie uzasadnia 
to jednak rozwiązania przyjętego w art. 315 ust. 2, gdyż 
negatywne następstwa takiego stanu rzeczy powinien 
rozwiązywać sam upadły, a nie organy postępowania 
upadłościowego10. Istnieje też problem praktyczny doty-
czący rozwiązania z art. 315 ust. 2 pr. up. Można prze-
widywać, iż i tak ani Skarb Państwa, ani gminy nie będą 
szczególnie zainteresowane przyjęciem nieruchomości, 
których nikt nie chciał kupić, nawet za bardzo niską cenę. 
W związku z tymi argumentami najbardziej racjonalna 
wydaje się przynajmniej próba zwołania zgromadzenia 
wierzycieli w celu podjęcia uchwały o wyłączeniu takiej 
nieruchomości lub udziału w nieruchomości z masy i po-
zostawienie jej upadłemu. Można powiedzieć, że byłoby 
to rozwiązanie dobre także ze względów humanitarnych, 
tak znaczących w przepisach o upadłości konsumenckiej. 
W praktyce najczęściej zdarza się, że pozostałymi właści-
cielami nieruchomości, w której udział należy do upadłe-
go, są członkowie rodziny upadłego, a nieruchomość nie 
nadaje się do podziału fizycznego. Przerażenie upadłego 
i jego rodziny, nieposiadającej często środków ani na wy-
kupienie ułamkowej części mieszkania w postępowaniu 
upadłościowym, ani na spłatę ewentualnego nabywcy, 
budzi samo ogłoszenie o przetargu i widmo ewentualnej, 
choćby mało prawdopodobnej, sprzedaży ułamkowej 
części nieruchomości osobie obcej. 

Oczywiście syndyk powinien być czujny pod kątem 
przepisów dotyczących bezskuteczności czynności 
prawnych upadłego i kontrolować zarówno czynności 

10 Gurgul S., „Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz”, 
wyd. 10, 2016, Legalis, uwagi do art. 315, nb. 6.

upadłego, jak i skład jego majątku w ich wyniku. Doty-
czy to nie tylko przypadków bezskuteczności opisanych 
w art. 127 i nast. pr. up., ale także bezskuteczności opi-
sanej w art. 527 k.c., czyli skargi pauliańskiej. Nie może 
bowiem dochodzić do sytuacji, w której dłużnik przed 
złożeniem wniosku o upadłość darowuje lub sprzedaje 
ułamkową część nieruchomości rodzinie, by pozostała 
część stała się niezbywalna lub trudno zbywalna w póź-
niejszym postępowaniu upadłościowym. 

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA 
ZA PRACĘ UPADŁEGO

W skład masy upadłości wchodzi wynagrodzenie za pra-
cę upadłego, ale tylko w określonej części podlegającej 
zajęciu. Co do pozostałej części zarząd jest pozostawiony 
upadłemu. Może on zatem dokonywać czynności praw-
nych i swobodnie dysponować pozostawioną mu kwotą 
wynagrodzenia, niewchodzącą w skład masy upadłości. 

Umowa o pracę wobec coraz mniej korzystnych warun-
ków do zawierania umów cywilnoprawnych przeżywa 
obecnie swoje odrodzenie. Od 2017 roku przepisy doty-
czące wynagrodzenia będą jeszcze bardziej korzystne dla 
pracowników, a to na skutek rekordowego skoku kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 
2 000 zł brutto z aktualnego poziomu 1850 zł brutto.

Wypłacane pracownikowi wynagrodzenie podlega 
ochronie prawnej ściśle uregulowanej w kodeksie pra-
cy. Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących potrąceń 
z wynagrodzenia za pracę w postępowaniu upadłościo-
wym winna być jednak treść art. 63 pr. up. Stosownie do 
ust. 1 pkt 2 powołanego przepisu wynagrodzenie za pra-
cę upadłego w części niepodlegającej zajęciu nie wcho-
dzi do masy upadłości. Celem szczegółowego ustalenia, 
w jakiej części wynagrodzenie za pracę jest chronione, 
konieczne jest sięgnięcie do art. 87 i 88 kodeksu pracy11. 
Pierwsza z powołanych norm prawnych wskazuje, z ja-
kiego tytułu oraz w jakiej kolejności mogą być dokonywa-
ne potrącenia z wynagrodzenia. Jej istotnym elementem 
jest także uprzednia konieczność odliczenia składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych. Katalog należności, co do 
których dokonuje się potrąceń, jest zamknięty i obejmuje:

1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż świadczenia 
alimentacyjne;

11 Ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 
dalej jako „k.p.”)
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3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. (czyli tzw. 

kary porządkowe).

Dalej k.p. w art. 87 § 3 ogranicza możliwość dokonywa-
nych potrąceń bądź do połowy, bądź do 60% wynagro-
dzenia za pracę, w zależności od rodzaju dochodzonej 
wierzytelności. W przypadku gdy pracownik jest dłużni-
kiem alimentacyjnym, pracodawca – co uzasadnione – 
uprawniony jest do potrącania większej części wynagro-
dzenia, aniżeli gdyby pracownik był dłużnikiem z tytułu 
np. należności publicznoprawnych, kiedy to potrącenia 
mogą objąć maksymalnie 50% wynagrodzenia.

Oprócz maksymalnej wysokości potrąceń dalsze regu-
lacje k.p. wskazują na bezwzględne minimum wynagro-
dzenia, jakie mimo prowadzenia egzekucji (i odpowied-
nio postępowania upadłościowego) powinno zostać 
wypłacone pracownikowi. Mowa tu o kwocie wolnej 
od potrąceń (art. 871 § 1 pkt 1 k.p.). Uznano bowiem, iż 
nawet najbardziej zadłużonemu dłużnikowi nie należy 
zabierać całego wynagrodzenia. Po pierwsze, ze wzglę-
dów humanitarnych, a po drugie, bo taka praktyka by-
łaby całkowicie demotywująca dla dłużników, co ozna-
czałoby, że dążyliby do niepobierania wynagrodzenia za 
pracę w ogóle (czyli albo pobieraliby je nielegalnie, albo 
w ogóle zaprzestaliby pracy, w obu przypadkach roz-
wiązanie fatalne z punktu widzenia i Skarbu Państwa, 
i wierzycieli). Wolna od potrąceń jest kwota wynagro-
dzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, 
przysługującego pracownikom zatrudnionym w peł-
nym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych. Obecnie kwota minimal-
nego wynagrodzenia za pracę wynosi 1850 zł, co ure-
gulowane zostało Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.12. Minimalne 
wynagrodzenie za pracę w roku 2017 będzie wynosiło 
2000 zł brutto, co oznacza, że pracownikowi „na rękę” 
wypłacana będzie kwota 1626 złotych. 

Jakkolwiek nie dysponujemy oficjalnymi statystyka-
mi, ale doświadczenie wskazuje, iż duża część umów 
o pracę, na których jako wynagrodzenie figuruje mini-
malna kwota wynagrodzenia, zawartych zostało w tym 
kształcie celowo, by ochronić pozostałą część pensji 
pracownika przed egzekucją. Proceder polega na tym, 
że oficjalnie pracodawca wpłaca na rachunek bankowy 

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385).

kwotę minimalnego wynagrodzenia, a pozostałą część, 
która podlega zajęciu, wypłaca „pod stołem”. Natural-
ne jest, iż takie sytuacje dotyczą zazwyczaj mniejszych, 
prywatnych podmiotów i nie obejmują większych firm 
czy instytucji państwowych. Dla syndyka czy sędziego-
-komisarza sygnałem alarmowym powinna być jednak 
sytuacja, w której upadły po ogłoszeniu upadłości po-
biera minimalne wynagrodzenie, choć na krótko przed 
złożeniem wniosku jego dochody były dużo wyższe. 
Może to oznaczać, że upadły umyślnie zwiększył sto-
pień swojej niewypłacalności lub że pobiera dochody, 
które zataja przed sądem. 

Wskazać należy, że minimum socjalne – kwota mini-
malnego wynagrodzenia za pracę – jest bezwzględnie 
należne pracownikowi, ale tylko przy potrącaniu sum 
egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych niż świadczenia alimenta-
cyjne. Oznacza to, iż dłużnik alimentacyjny jest trakto-
wany surowiej i nie obejmie go wspomniana ochrona 
minimalnego wynagrodzenia. Zatem w przypadku gdy 
osoba zobowiązana do alimentacji w roku 2017 pobie-
rać będzie 2000 zł netto wynagrodzenia, komornikowi 
czy syndykowi i tak oddawać będzie kwotę 1200 zł, czy-
li 3/5 pensji. Wspomnieć należy, że stosownie do treści 
art. 342 ust. 2 pr. up. zobowiązania alimentacyjne cią-
żące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu 
upadłości, syndyk zaspokaja w miarę wpływu do masy 
upadłości stosownych sum, w terminach ich płatno-
ści, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, 
każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie 
wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeśli upadły zatrudniony jest u kilku pracodawców, 
to w celu określenia sumy wolnej od potrąceń, kwoty 
jego wynagrodzeń podlegają zliczeniu. W przypadku np. 
dwóch umów o pracę, obu na minimalne wynagrodze-
nie, nie będzie można pozostawić obu wynagrodzeń 
do dyspozycji pracownika. Syndyk powinien zsumo-
wać kwoty i dokonać potrącenia połowy wynagrodze-
nia z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. Jedyną 
przesłanką dopuszczającą pomniejszenie kwot wolnych 
od potrąceń jest wymiar czasu pracy, w którym jest za-
trudniony pracownik, określony w treści umowy o pra-
cę. W przypadku zatrudnienia na pół etatu pensja mini-
malna zmniejsza się więc o połowę. Nie ma natomiast 
podstaw do pomniejszenia kwot wolnych od potrąceń 
w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wy-
miarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie tylko za 
część miesiąca (np. z powodu bezpłatnego urlopu czy 
niezdolności do pracy z powodu choroby). 
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OCHRONA DOCHODÓW Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Stosownie do art. 833 § 2 k.p.c. (stosowanego w postę-
powaniu upadłościowym na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 1 
pr. up.) zasady dotyczące wynagrodzenia za pracę stosuje 
się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należ-
ności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich 
domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń 
członków spółdzielni pracy oraz, co istotne, wszystkich 
świadczeń powtarzających się, których celem jest zapew-
nienie utrzymania. Nie ulega wątpliwości, że do świadczeń 
powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzy-
mania, zalicza się również wynagrodzenia wypłacane na 
podstawie umów cywilnoprawnych13. W doktrynie pod-
kreśla się, że pojęciu świadczeń powtarzających się, któ-
rych celem jest zapewnienie utrzymania, należy nadawać 
szerokie znaczenie. Zaliczenie danego świadczenia do wy-
mienionej grupy świadczeń zależy wyłącznie od ustalenia, 
czy ma ono charakter periodyczny oraz czy spełnia wska-
zany cel. Świadczeniami powtarzającymi się są te wypła-
cane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstę-
pach czasu. Mogą to być przykładowo okresy miesięczne, 
kwartalne lub roczne. Bez znaczenia jest częstotliwość 
wypłat14. Jeżeli upadły otrzymuje dochody z kilku źródeł, 
podstawę obliczenia kwoty podlegającej objęciu do masy 
upadłości stanowi suma wszystkich dochodów (art. 835 
k.p.c. w zw. z art. 63 ust.1 pkt 1 pr. up.). 

W praktyce autorzy spotkali się z sytuacją, w której klient 
– upadły konsument otrzymywał wynagrodzenie z ty-
tułu pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w dwóch 
spółkach. Było to stałe wynagrodzenie, dochód upadłego 
służący zaspokojeniu jego bieżących potrzeb. Wypłacane 
było comiesięcznie. Dodatkowo w jednej ze spółek upa-
dły był zatrudniony na 1/8 etatu na podstawie umowy 
o pracę z wynagrodzeniem w wysokości 500 zł. Długami 
upadłego były między innymi bieżące i zaległe alimenty, 
zgłoszone do masy upadłości. Syndyk zabierał upadłemu 
całe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rad 
nadzorczych, a upadły pozostawiony został praktycznie 
bez środków do życia. Złożony został wniosek do sędzie-
go-komisarza o rozstrzygnięcie na podstawie art. 49111 
ust. 1 pr. up., jaka część dochodów upadłego wchodzi do 
masy upadłości. Wskazano w nim, iż zasadne jest zsumo-
wanie kwot wynagrodzeń otrzymywanych przez upadłego 
z obu spółek (w tym z tytułu umowy o pracę) i wypłacenie 
mu połowy, a w przypadku zaspokajania w postępowaniu 
również wierzytelności alimentacyjnych – 2/5 tej kwoty 
(art. 87 § 3 i 871 § 1 pkt 1 kodeksu pracy w zw. z art. 833 

13 Wyrok SA w Łodzi z 13.02.2014 r., I ACA 1057/13, Legalis. 
14 Marciniak A., [w:] K. Piasecki (red.), „Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz. T. 3”, wyd. 6, Warszawa 2015, Legalis, uwagi do art. 833, nb 6.

§ 1 k.p.c. w zw. z art. 833 § 2 k.p.c. i art. 835 k.p.c. w zw. 
z art. 63 ust. 1 pkt 1 pr. up. w zw. z art. 4912 ust. 1 pr. up.). 
Sędzia-komisarz w całości podzielił tę argumentację. 

POTRĄCENIA ZE ŚWIADCZEŃ 
EMERYTALNO-RENTOWYCH

Dotarcie do regulacji wskazujących na dopuszczalne kwoty 
potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych w ramach po-
stępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej jest również skomplikowane. Wy-
maga bowiem wyjścia od art. 4912 ust. 1 pr. up. w związku 
z art. 63 ust. 1 pkt 1 pr. up., co implikuje możliwość zastoso-
wania art. 833 § 4 k.p.c. i w konsekwencji ostatecznie art. 140 
ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy po-
trącenie z emerytury nie może przekroczyć 25% wypła-
canego świadczenia. Wyższa kwota obejmie potrącenia 
z tytułu alimentów – 60%. Natomiast połowa świadcze-
nia będzie przekazana na rzecz syndyka w przypadku na-
leżności egzekwowanych związanych z odpłatnością za 
pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuń-
czo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

Zobrazujmy wysokość potrąceń z emerytury na przykładzie 
upadłego, w stosunku do którego syndyk dokonuje potrą-
ceń w ramach postępowania upadłościowego. W świetle 
przepisów do masy upadłości wchodzi kwota stanowiąca 
25% wysokości przysługującej upadłemu emerytury, przy 
czym pozostawiona upadłemu musi być co najmniej kwo-
ta stanowiąca 50% najniższej emerytury (zgodnie z art. 141 
ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach). Przyjmijmy, że 
upadłemu przysługuje emerytura w wysokości 4000 zł. Tak 
więc potrącając 25%, na podstawie art. 140 ustawy emery-
talnej do masy upadłości powinna wchodzić co miesiąc kwo-
ta 1000 zł. Pozostała kwota w wysokości 3000 zł powinna 
być wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 
rąk upadłego. W przypadku świadczeń w niższej wysokości 
ustawodawca analogicznie jak przy wynagrodzeniu za pra-
cę zadbał o zachowanie minimum socjalnego i pozostawił 
wolną od zajęcia kwotę – 50% najniższej emerytury lub ren-
ty. W tym momencie dochodzimy do budzącego największe 
spory i wątpliwości zagadnienia: czy potrąceń ze świadczeń 
emerytalno-rentowych powinno dokonywać się od kwoty 
brutto, czy netto. Porównanie art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy 
emerytalnej z jej art. 140 ust. 7 nie daje jednoznacznej od-
powiedzi. Przed dokonaniem jakiegokolwiek potrącenia od 
kwoty świadczenia należy odliczyć składkę na ubezpiecze-
nie zdrowotne oraz zaliczki i inne należności z tytułu podat-
ku dochodowego od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, 
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iż ustalenie wysokości dopuszczalnego potrącenia odnosi 
się do świadczenia netto. 

Dość wyczerpujące wyjaśnienie powołanych wątpliwości 
zawarto w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, III Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 4 grudnia 2015 r., sygn. 
akt III AUa 1066/15. Z treści art. 140 ust. 7 ustawy wyni-
ka, że wysokość części świadczenia podlegającego egze-
kucjom, a więc wysokość potrąceń sum egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 
innych niż świadczenia alimentacyjne, o których mowa 
w art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy, ustala się od kwoty świad-
czenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpie-
czenie zdrowotne, czyli od kwoty świadczenia brutto. Klu-
czowe dla rozwiania przedmiotowych wątpliwości wydaje 
się porównanie sprzecznych, jakby się mogło wydawać, 
regulacji zawartych w art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emery-
talnej i art. 140 ust. 7. Jak wskazano w treści uzasadnienia 
powołanego wyroku, art. 139 ust. 1 pkt 5 wskazuje, iż sumy 
egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych podlegają 
potrąceniu (innymi słowy, są odejmowane) od kwoty net-
to świadczenia emerytalnego, czyli od kwoty świadczenia 
po odliczeniu od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Natomiast art. 140 ust. 7 
ustawy wskazuje na metodę wyliczenia wysokości tego 
potrącenia w ten sposób, że wysokość potrącenia ustala 
się od kwoty brutto świadczenia emerytalnego. Oznacza 
to, że przy uwzględnieniu dyspozycji art. 140 ust. 1 pkt 3 
ustawy potrąceniu od kwoty netto świadczenia emery-
talnego podlegają sumy z tytułu innych egzekwowanych 
należności wynoszące maksymalnie 25% świadczenia 
emerytalnego brutto. Przy czym, zgodnie z art. 141 ust. 1 
pkt 1 lit. c ustawy, emerytury i renty są wolne od potrąceń 
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 
w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury 
lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta 
(rencistę) świadczenia.

W pierwszej kolejności organ rentowy zobowiązany jest do 
ustalenia wysokości dopuszczalnego potrącenia, co ustala 
zgodnie z przepisem art. 140 ust. 7 ustawy. Oznacza to, 
że granice potrąceń ustala się dla świadczenia brutto, tj. 
przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek docho-
dowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy przed 
dokonaniem jakiegokolwiek potrącenia od świadczenia 
należy odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
zaliczki i inne należności z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Ponownie należy podkreślić, iż nie 

oznacza to jednak, że ustalanie wysokości dopuszczalne-
go potrącenia odnosi się do świadczenia netto.

ŚWIADCZENIE „500 +“ I POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA 
WYCHOWAWCZE

17 lutego 2016 r. ogłoszono treść ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci15, która stanowi jedno-
cześnie sztandarowy projekt obecnego polskiego rządu 
zmierzający do poprawy sytuacji bytowej polskich rodzin. 
Ustawa weszła w życie 1 kwietnia b.r., wywołując oży-
wione dyskusje (nie tylko o tematyce na co przeznaczyć 
„nową” kwotę w ramach rodzinnego budżetu), ale rów-
nież – czy kwota ta będzie podlegała zajęciu?

Na to zagadnienie odpowiedź znaleźć można w samej 
ustawie, bowiem zgodnie z art. 31 ust 1 u.p.p.w.d., któ-
ry nowelizuje przepis art. 833 § 6 k.p.c.16, wskazano, 
że egzekucji nie podlegają świadczenia alimentacyjne, 
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezsku-
teczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 
dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot 
zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy 
społecznej, świadczenia integracyjne oraz wychowawcze 
– czyli świadczenia wypłacane w celu częściowego po-
krycia wydatków związanych z wychowywaniem dziec-
ka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
życiowych, które przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu albo prawnemu dziecka17. 

Wątpliwości w zakresie potrąceń ze świadczenia poja-
wiały się od momentu uruchomienia wypłaty świadczeń, 
a wprowadzona nowelizacja nie wyeliminowała problemu. 
Nie trzeba było bowiem zbyt długo czekać, aby pojawiły się 
pierwsze problemy związane z zajęciem tego świadczenia 
przez organy egzekucyjne. W mediach wielkim echem odbi-
ło się zajęcie przez komornika kwoty świadczenia z „500+”, 
którą to matka dopiero co otrzymała na rachunek bankowy. 
Należy wskazać, iż komornik przy dokonywaniu tej czynno-
ści nie chciał zająć kwoty wolnej od zajęcia. Niemniej final-
nie do tego doszło. Dokonał bowiem zajęcia rachunku ban-
kowego, na który wpłynęło świadczenie, bank natomiast 
przelał na konto komornika „nowe środki”, do czego był zo-
bowiązany. A więc jak to w końcu jest w praktyce z niemoż-
nością zajęć świadczenia wychowawczego? Odpowiedź na 
to pytanie nie jest taka oczywista, jak mogłoby się zdawać. 
Przynamniej w zakresie zajęć komorniczych w odniesieniu 
do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

15 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 17 lutego 2016 r., 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195, dalej jako: „u.p.p.w.d.”).

16 Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), (dalej jako: „k.p.c.”).

17 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, (druk 216), s. 7.
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bankowych. Głownie z uwagi na to, że środki gromadzo-
ne na rachunkach bankowych stają się jedną masą, tj. po 
wpłynięciu na konto jak gdyby tracą swoją tożsamość. Bez 
znaczenia pozostaje tytuł, na podstawie jakiego dany prze-
lew został dokonany. Dlatego też w praktyce bardzo trudno 
odróżnić kwoty, które podlegają zajęciu, od tych, które są 
od nich wolne. Po bulwersujących opinię publiczną donie-
sieniach Krajowa Rada Komornicza18 wydała oświadczenie, 
w którym wskazała, że jest świadoma istnienia problemu 
oraz to, że problem ten był wielokrotnie przedmiotem dys-
kusji w gronie KRK. Efektem było pismo skierowane do 
Prezes Rady Ministrów. Ponadto, KRK uchwaliła stosowną 
uchwałę19, w której stwierdzono, że zasadne jest, aby w po-
uczeniu do zajęć rachunków bankowych dopisać klauzulę 
następującej treści: „Komornik poucza, że w przypadku gdy 
na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wycho-
wawcze w rozumieniu ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomo-
cy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), zajęcie 
ulega ograniczeniu w ten sposób, że kwota świadczenia 
wychowawczego nie podlega przekazaniu”. Być może pod-
jęta uchwała będzie w praktyce skuteczna, niemniej nadal 
nie rozwiązuje ona problemu w sposób kompleksowy, na 
chwilę obecną został on nieoficjalnie przeniesiony na banki, 
od których wymaga się odizolowania środków z „500+” od 
tych podlegających zajęciu. 

W ramach tego artykułu należy się jednak odnieść do czyn-
ności podejmowanych przez syndyka w toku upadłości 
konsumenckiej. Czy syndyk może zająć środki z „500+” oraz 
inne rodzajowo podobne świadczenia? Odpowiedź na to 
pytanie nie budzi wątpliwości, a to z uwagi na przywołaną 
treść przepisu art. 833 § 6 k.p.c. oraz art. 63 ust. 1 pr. up. 
stanowiącego, jak już była mowa, że do masy upadłości nie 
wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według 
k.p.c. Syndyk nie może dokonać potrąceń z tych świadczeń. 
W doktrynie podkreśla się, że „nie podlegają w ogóle eg-
zekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 
wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimen-
tów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, 
porodowe i dla sierot zupełnych, a także zasiłki dla opieku-
nów”20. Świadczenia wymienione w § 6 stanowią przejaw 
polityki prorodzinnej i ochrony dzieci. Ich celem jest wspo-
maganie dłużnika i jego rodziny dla zapewnienia jej mini-
malnego poziomu egzystencji21. W odniesieniu do świad-
czenia wychowawczego – dokonanie potrącenia takiego 
świadczenia byłoby sprzeczne z samymi celami ustawy 

18 dalej „KRK”.
19 Uchwała nr 1542/V Krajowej Rady Komorniczej z 5 kwietnia 2016 roku.
20 Gil I., [w:] E. Marszałkowska-Krześ, „Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz”, wyd. 16, Warszawa 2016 r., komentarz do art. 833, Legalis, nb. 
12.

21 Flaga-Gieruszyńska K., [w:] red. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, „Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz” wyd. 8, Warszawa 2016 r. komentarz 
do art. 833 , Legalis, nb. 7.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, bowiem przy-
znawane jest ono „na dziecko”, które powinno być wyłącz-
nym i ostatecznym beneficjentem otrzymanych środków.

PODSUMOWANIE

W praktyce często zdarza się, że syndycy obejmują do 
masy upadłości składniki majątku, które trafić tam nie 
powinny. Niekiedy można odnieść wrażenie, że co region 
Polski, a nawet co syndyk, to inna praktyka. Nie zdarza 
się szczególnie często, by syndycy obejmowali do masy 
upadłości przedmioty niepodlegające egzekucji. To, co się 
zajmie, trzeba później sprzedać, a żaden syndyk raczej nie 
ma zamiaru przysparzać sobie dodatkowej fatygi w przy-
padku drobnych przedmiotów życia codziennego należą-
cych do upadłego. Niestety często zdarzają się sytuacje 
potrąceń w całości świadczeń, których celem jest zapew-
nienie utrzymania upadłego, takich jak wynagrodzenia 
z umów-zlecenia czy z tytułu pełnienia funkcji w spółkach. 
Zdarza się także, że syndyk obejmuje nie 25% emerytury, 
a całą kwotę z wyłączeniem jedynie 50% kwoty najniż-
szej emerytury. W tym kontekście bardzo ważne są czuj-
ność upadłego i świadomość własnych praw. W pewnym 
uproszczeniu można powiedzieć, że syndyk ma podobne 
uprawnienia jak komornik w postępowaniu egzekucyjnym. 
Upadły, który doświadczył wcześniej egzekucji, powinien 
– pod warunkiem oczywiście, że miał do czynienia z ko-
mornikiem działającym zgodnie z prawem – wyczuwać, 
gdy syndyk przekracza swoje uprawnienia. 

Mniejszy problem jest, gdy upadły ma profesjonalnego peł-
nomocnika, który czuwa nad działaniami syndyka. Upadły 
działający samodzielnie powinien przynajmniej wiedzieć, 
że istnieje możliwość zwrócenia się do sędziego-komisa-
rza o rozstrzygnięcie co do składu masy upadłości na pod-
stawie art. 49111 ust. 1 pr. up. W przypadkach gdy upadły 
konsument działa samodzielnie, także syndyk powinien być 
świadomy praw temuż upadłemu przysługujących, bowiem 
często upadły nie dysponuje wiedzą prawniczą wystarcza-
jącą na samodzielną obronę tych praw. Także sędzia-komi-
sarz powinien wykazywać się w tym przypadku czujnością 
tak, aby prawa upadłego nie były łamane, nawet jeżeli sam 
upadły o tym nie wie. Bardzo znacząca jest tu rola sędziego-
-komisarza, który działania syndyka powinien kontrolować 
przez cały czas. Jednak w obecnych realiach, przy przełado-
waniu sądów upadłościowych sprawami konsumenckimi, 
nie zawsze możliwa jest niezwłoczna reakcja sędziego-ko-
misarza. Upadły konsument nawet na miesiąc nie powinien 
pozostawać bez środków do życia w przypadku bezpraw-
nego ich objęcia do masy, w związku z tym konieczna jest 
duża świadomość i wyczucie wśród syndyków, którym po-
wierzany jest los upadłych. 
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Stawiając sobie za cel przedstawienie wpływu wejścia 
w życie PrRestr, autor w pierwszej kolejności omawia 
zasady odpowiedzialności według stanu prawnego 
sprzed 1 stycznia 2016 r., przedstawiając kolejne zna-
miona czynu zabronionego. W następnej części nato-
miast analizuje zmiany stanu prawnego, jakie nastąpi-
ły z początkiem roku. Chociaż – co niewątpliwie każdy 
praktyk dostrzeże – brzmienie art. 586 KSH nie uległo 
zmianie, to mamy do czynienia ze zmianą treści normy 
dekodowanej w oparciu o ten przepis. Ustawodawca 
przeredagował bowiem w sposób istotny przepisy, do 
których powołany art. 586 KSH się odwołuje. W związ-
ku z przyjęciem takiego podejścia w szczególny spo-
sób przedstawiona zostanie problematyka związana 
z nowelizacją przepisów definiujących pojęcie niewy-
płacalności, jak również tych określających termin na 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Ponadto, wobec zgłaszanych przez praktyków wątpli-
wości w tym zakresie, odrębnie analizowanym zagad-
nieniem jest wpływ postępowań restrukturyzacyj-
nych, w szczególności złożenia wniosku o ich otwarcie 
lub wydanie postanowienia o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego (postanowienia o zatwierdzeniu 
układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu), na 
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
i na odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 586 
KSH. Podjęta zostanie również próba wyeliminowania 
wątpliwości, które pojawiają się w związku z – przy-
najmniej teoretyczną – utratą spójności systemu 
ochrony wierzycieli, z uwagi na istotną zmianę treści 
art. 299 KSH. Na zakończenie opracowania przedsta-
wiona zostanie ogólna ocena nowej regulacji i postu-
laty de lege ferenda.

Andrzej Gąsior1

Przedmiotem tego artykułu jest analiza wpływu wej-
ścia w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne2, któ-
re nastąpiło 1 stycznia 2016 r., na zasady odpowie-
dzialności karnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości w terminie. Należy zauważyć, że pomimo 
znacznej liczby postępowań karnych dotyczących nie-
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, 
literatura na ten temat jest wciąż uboga, a autorzy 
dostępnych opracowań niejednokrotnie prezentu-
ją raczej „cywilistyczne” niż „karnistyczne” podejście, 
co wydaje się niekiedy prowadzić do przedstawiania 
nieprawidłowych konkluzji, jak ma to miejsce, przy-
kładowo, podczas omawiania zasad przypisywania 
odpowiedzialności członkom zarządu przy zarządach 
wieloosobowych. Zaskoczenie budzić mogą również 
tezy o niewielkiej liczbie spraw w przedmiocie odpo-
wiedzialności z art. 586 kodeksu spółek handlowych3. 
O ile w systemach informacji prawnych znajduje się 
niewiele orzeczeń przypisanych do tego przepisu, to 
praktyka pokazuje, że organy ścigania stosunkowo 
często zmuszone są analizować przesłanki odpowie-
dzialności z omawianego przepisu4.

1 Autor jest adwokatem w ORA Warszawa, współpracuje z Dentons Europe 
Oleszczuk sp.k. oraz prowadzi własną kancelarię: Kancelaria Adwokacka 
Andrzej Gąsior.

2 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. 2016, poz. 1574 
– tekst jednolity ze zm.; dalej jako „PrRestr”. PrRestr, wraz z wejściem w życie 
1 stycznia 2016 r. zmienia tytuł ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 
na Prawo upadłościowe. Z tej przyczyny, ilekroć w dalszej części artykułu 
pojawiać się będzie skrót PrUp, oznaczał będzie powołanie przepisów 
ustawy – Prawo upadłościowe obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Skrót 
PrUpN oznaczał będzie powołanie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe 
i naprawcze obowiązującej do 1 stycznia 2016 r.

3 Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2016, 
poz. 1578 – tekst jednolity ze zm.; dalej jako „KSH”.

4 Według danych Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (isws.
ms.gov.pl), w 2012 roku były 53 skazania z art. 586 KSH, w 2013 roku – 
53 skazania, w 2014 roku – 80 skazań, zaś w 2015 roku – 74 skazania. W tym 
samym czasie statystyka skazań w oparciu o, jakby się wydawało, znajdujący 
znacznie częściej zastosowanie w praktyce, art. 296 KK (działanie na szkodę 
spółki) kształtowała się następująco: 104 skazania w 2012 roku, 110 skazań 
w 2013 roku, 90 skazań w 2014 roku oraz 68 skazań w 2015 roku.

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W TERMINIE
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ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 
W TERMINIE PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE 
PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Zgodnie z art. 586 KSH odpowiedzialność karną ponosi 
ten, „kto, będąc członkiem zarządu spółki lub likwidato-
rem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej 
pomimo powstania warunków uzasadniających według 
przepisów upadłość spółki”. Ustawodawca przewidział 
odpowiedzialność karną za popełnienie przywołanego 
występku w wymiarze kary grzywny, kary ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. Analiza 
art. 586 KSH pozwala wskazać następujące przesłan-
ki, których łączne spełnienie przez sprawcę umożliwia 
przypisanie mu odpowiedzialności karnej. Znamionami 
przestępstwa niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości w terminie są: a) zajmowanie określonej pozycji 
w spółce handlowej – członka zarządu lub likwidatora; 
b) powstanie warunków uzasadniających zgłoszenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości w rozumieniu przepisów 
regulujących upadłość spółki; c) niezgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości w terminie wynikającym z tych 
przepisów oraz d) umyślność w działaniu (zaniechaniu). 

Indywidualny i rodzajowy przedmiot ochrony

Z punktu widzenia dalszej analizy istotny jest również 
tzw. przedmiot ochrony, czyli określenie dóbr prawnych, 
dla ochrony których ustawodawca wprowadził do pol-
skiego porządku prawnego przepis art. 586 KSH. Dok-
tryna wyróżnia indywidualny przedmiot ochrony – czyli 
dobro prawne będące przedmiotem ochrony pojedyncze-
go przepisu karnego, a jednocześnie dobro zaatakowane 
popełnieniem przestępstwa – oraz rodzajowy przedmiot 
ochrony – czyli dobro prawne chronione nie przez jeden 
przepis, lecz przez grupę przepisów karnych z reguły za-
mieszczonych w jednym rozdziale danego aktu prawne-
go. Ustalenie dobra prawnego, które jest przedmiotem 
ochrony danego przepisu karnego, pozwala zrozumieć 
jego sens, a w konsekwencji pomaga wyeliminować wąt-
pliwości interpretacyjne, jeśli takie się pojawiają. 

Przedmiot indywidualnej ochrony normy z art. 586 KSH 
dotyczy gospodarczych interesów majątkowych wie-
rzycieli oraz wspólników spółki handlowej. Interes wie-
rzycieli spółki handlowej przejawia się w ich wierzytel-
nościach w stosunku do spółki, których realizacja staje 
się zagrożona w związku z brakiem należytych decyzji 
ze strony osób zarządzających majątkiem spółki; z kolei 
interes wspólników przejawia się w prawie do unikania 
ponoszenia, bez ekonomicznego uzasadnienia, dalszych 

strat w związku z pogarszającą się sytuacją finansową 
spółki handlowej5. Mimo że niektórzy autorzy wskazują 
oba opisane interesy jako równoważne, to pierwszeń-
stwo dać należy interesowi wierzycieli6. Wniosek taki 
płynie z faktu, że funkcje art. 586 KSH trzeba wiązać 
z funkcją przepisów ustawy PrUpad. Zgodnie bowiem 
z art. 2 ust. 1 PrUpad, który określa cel postępowania 
upadłościowego wobec osób prawnych, „postępowanie 
uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszcze-
nia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyż-
szym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą 
– dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało 
zachowane”. Ustawodawca jednoznacznie potwierdza, 
że priorytetowym celem postępowania upadłościowe-
go jest zatem interes wierzycieli (zaspokojenie roszczeń 
wierzycieli w jak najwyższym stopniu), interesem zaś 
drugorzędnym jest interes wspólników (zachowanie do-
tychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika). 

Trafnie podkreśla to R. Zawłocki, pisząc: „rozważany 
przepis odnosi się w praktyce do sytuacji, w której mene-
dżer będzie wybierał pomiędzy samodzielnym wyjściem 
ze złej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się pro-
wadzona przez niego spółka, a majątkowym bezpieczeń-
stwem wierzycieli tej spółki. Ustawodawca jednoznacz-
nie przyznaje tutaj priorytet interesom wierzycieli”7.

W odniesieniu do rodzajowego przedmiotu ochrony 
przyjmuje się, że w przypadku art. 586 KSH są to zasady 
prawidłowego (wolnego od nieuprawnionych i nieuczci-
wych praktyk) obrotu gospodarczego8, stąd też art. 586 
KSH często występuje wspólnie z czynami stypizowany-
mi w art. 300-302 kodeksu karnego9, będącymi różnymi 
przejawami działania na szkodę wierzycieli.

Podmiot czynu zabronionego stypizowanego 
w art. 586 KSH

Przepisy KSH przewidują funkcjonowanie zarządu je-
dynie w spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna); spółki oso-
bowe nie mają zarządu (za wyjątkiem fakultatywnego 

5 Zob. Kukuła Z., Problemy ochrony spółek kapitałowych w prawie polskim, 
„Prokuratura i Prawo” 1999, nr 3, s. 118-119, Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych. Tom IV. 
Komentarz do artykułów 459-633”, Warszawa 2009, s. 1370.

6 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 listopada 2009 r., II AKa 
255/09, LEX nr 553841, Zedler F., „Prawo upadłościowe i układowe”, Toruń 
1999, s. 39, oraz Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, op. cit., s. 1370.

7 Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. cit., 
s. 1369.

8 Zob. Wołowski P., Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaniechanie 
w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, „Prawo Spółek” 
2010, nr 1, s. 53 oraz Zawłocki R., op. cit., s. 1370.

9 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 2016, poz. 1137 – tekst 
jednolity ze zm.; dalej jako „KK”.
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zarządu w spółkach partnerskich). Biorąc pod uwagę 
zakaz rozszerzającej wykładni przepisów karnych, nie-
dopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek rodzaju 
analogii i podejmowanie prób przypisania odpowie-
dzialności osobom kierującym sprawami spółek oso-
bowych (za wyjątkiem spółki partnerskiej)10. W kon-
sekwencji, art. 586 KSH może znaleźć zastosowanie 
wyłącznie w stosunku do osób zarządzających spół-
kami kapitałowymi (oraz spółką partnerską, w której 
ustanowiono zarząd)11. Inaczej sprawa ma się z likwi-
datorami, którzy występują zarówno w spółkach ka-
pitałowych, jak i osobowych; rodzaj spółki, w której 
likwidator pełni funkcję, nie ma znaczenia dla możli-
wości pociągnięcia go do ewentualnej odpowiedzial-
ności karnej za czyn z art. 586 KSH12.

Osoba zarządzająca spółką osobową nie pozostaje 
jednak, w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości w terminie, całkowicie „bezkarna”. Ustawo-
dawca bowiem przewidział w art. 373 ust. 1 pkt 1 PrU-
pad upoważnienie sądu upadłościowego do orzeczenia 
pozbawienia, na okres od jednego roku do dziesięciu 
lat, „prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spół-
ce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spół-
dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze 
swej winy, będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, 
nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powsta-
nia podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogło-
szenie upadłości”13.

Tego rodzaju ograniczenie odpowiedzialności z art. 586 
KSH wyłącznie do spółek kapitałowych (i spółki part-
nerskiej, w której ustanowiono zarząd) jest jednak 
oceniane krytycznie. Prowadzi ono bowiem do istotnej 
dysfunkcji tego przepisu14. Trudno znaleźć racjonal-
ne względy przemawiające za wyłączeniem z zakresu 
penalizacji osób zarządzających spółkami osobowymi. 
Wręcz przeciwnie, należy uznać, że mamy do czynienia 
z nieuzasadnionym różnicowaniem sytuacji prawnej 
zarządzających w zależności od formy spółki, w której 
dana osoba pełni swoją funkcję. Norma art. 373 ust. 1 
PrUpad jedynie uzupełnia system, mający – jak się wy-

10 Zob. Pinior P., [w:] J. Strzępka (red.), „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, 
Warszawa 2012, s. 1400.

11 Zob. Rodzynkiewicz M., „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, Warszawa 
2014, s. 1307; odmiennie Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 
A. Szumański, J. Szwaja, op.cit., s. 1367.

12 Por. Rodzynkiewicz M., op. cit., s. 1307-1308, który twierdzi, iż sprawcą 
przestępstwa określonego w art. 586 KSH może być tylko członek zarządu 
lub likwidator spółki kapitałowej.

13 Zob. Rodzynkiewicz M., op. cit., s. 1308.
14 Zob. Jasiński T., Nowa kodyfikacja karna a odpowiedzialność za niezłożenie 

wniosku o upadłość, „Prokuratura i Prawo”, 2000, nr 2, s. 113 oraz Zawłocki  R., 
op. cit., s. 1371.

daje – na celu eliminację z obrotu gospodarczego jedno-
stek nieuczciwych; nie „naprawia” natomiast omawia-
nego nieuzasadnionego różnicowania. Członek zarządu 
spółki kapitałowej (i spółki partnerskiej) ponosi – dalece 
bardziej dotkliwą – odpowiedzialność karną, podczas 
gdy osoba zarządzająca spółką osobową jedynie odpo-
wiedzialność o charakterze administracyjnym.

Co do zasady, odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 586 KSH może podlegać każdy członek zarządu 
spółki kapitałowej. Wraz z przyjęciem funkcji człon-
ka zarządu osoba taka przyjmuje na siebie wszystkie 
powiązane z tym obowiązki, w szczególności te wyni-
kające z KSH oraz PrUpad15. Nie oznacza to jednak, że 
w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości w terminie odpowiedzialność ponoszą wszyscy 
członkowie zarządu danej spółki kapitałowej. Biorąc 
pod uwagę zasadę indywidualizacji odpowiedzialności 
karnej, dla jej przypisania konieczne jest wykazanie, iż 
zachowanie (w tym przypadku zaniechanie) konkretnej 
osoby spełnia znamiona zarówno strony przedmioto-
wej, jak i podmiotowej. Oznacza to, że samo pełnienie 
funkcji członka zarządu nie jest wystarczające do au-
tomatycznego przypisania takiej osobie odpowiedzial-
ności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
w terminie; konieczne jest bowiem wykazanie, że czło-
nek zarządu miał świadomość, że spółka jest niewy-
płacalna. Przykładowo, gdy odpowiednie dokumenty 
regulują zakres obowiązków członków zarządu, to z du-
żym prawdopodobieństwem odpowiedzialność ponosił 
będzie wyłącznie ten członek, w którego zakresie obo-
wiązków znajdowała się analiza spraw finansowych 
(np. członek zarządu, który był odpowiedzialny za spra-
wy finansowe, a nie ten odpowiedzialny za sprzedaż na 
określonym rynku)16.

Obowiązek członka zarządu lub likwidatora zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jest niezależ-
ny od opinii lub decyzji innych organów czy osób trzecich. 
W konsekwencji, członek zarządu nie może się ekskul-
pować, powołując się na brak uchwały zgromadzenia 
wspólników lub decyzji poszczególnych wspólników17. 
Złożenie wniosku (zaniechanie złożenia wniosku) jest 
samodzielną decyzją członka zarządu lub likwidatora.

15 Zob. Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. 
cit., s. 1372.

16 Tak Kukuła Z., Przestępstwo niezgłoszenia upadłości spółki w wymaganym 
terminie, „Prawo Spółek”, 2011, nr 5, s. 53, ale odmiennie, ten sam 
autor, Odpowiedzialność karna w postępowaniu upadłościowym – glosa do 
postanowienia Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2013 r. (III KK 117/12), „Przegląd 
Sądowy”, 2014, nr 3, s. 121.

17 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 13 grudnia 2012 r., II AKa 
103/12, LEX nr 1237629, oraz Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 
A. Szumański, J. Szwaja, op. cit., s. 1369.
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Niewypłacalność dłużnika jako element 
strony przedmiotowej

Ustalenie, czy doszło do realizacji znamion przedmioto-
wych przestępstwa z art. 586 KSH, jest, co do zasady, 
najtrudniejszym elementem w procesie przypisywania 
odpowiedzialności karnej określonej w tym przepisie. 
Wynika to w głównej mierze z faktu, że do odkodowa-
nia normy sankcjonowanej konieczne jest sięgnięcie do 
przepisów PrUpad, których wykładnia budzi wątpliwości 
już tylko, gdy jest dokonywana na potrzeby postępowa-
nia upadłościowego, a co dopiero w przypadku postępo-
wania karnego, w którym dla pociągnięcia potencjalnego 
sprawcy do odpowiedzialności niezbędne jest jedno-
znaczne ustalenie treści normy sankcjonowanej (nullum 
crimen sine lege certa) i precyzyjne odniesienie jej do za-
chowania takiego sprawcy.

Zachowanie sprawcy (strona przedmiotowa czynu zabro-
nionego) polega na niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości w terminie „pomimo powstania warunków uza-
sadniających według przepisów upadłość spółki”. Przepi-
sami, do których odwołuje się ustawodawca, są przepisy 
PrUpad. Według art. 10 PrUpN podstawą ogłoszenia upa-
dłości jest powstanie stanu niewypłacalności dłużnika. 
Z kolei – w myśl art. 11 PrUpN – dłużnika uważa się za nie-
wypłacalnego, jeżeli a) nie wykonuje swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych (jednakże krótkotrwałe wstrzy-
manie płatności nie realizuje tej przesłanki18); a w przy-
padku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, również b) wtedy, gdy 
jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, na-
wet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonu-
je. Orzecznictwo – w oparciu o użyte przez ustawodawcę 
określenie „zobowiązań” w liczbie mnogiej – wprowadziło 
dodatkową przesłankę, zgodnie z którą niewypłacalność 
wymaga istnienia co najmniej dwóch wierzycieli19. Dłuż-
nik był dotychczas zobowiązany zgłosić wniosek o ogło-
szenie upadłości nie później niż w terminie 2 tygodni od 
dnia, w którym wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości 
(art. 21 ust. 1 PrUpN).

„Okoliczność «niewypłacalności» należy interpretować 
jako obiektywnie ujmowaną niemożność wywiązywania 
się dłużnika ze swoich zobowiązań wobec wszystkich 
wierzycieli, bez względu na rodzaj zobowiązań”20. Dłuż-
nik nie może się powoływać na to, że w jego ocenie – 

18 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., V CSK 211/10, LEX nr 
738136.

19 Zob. Dehnel M., Redzik M., O niektórych prawnokarnych aspektach stanu 
niewypłacalności, „Prokurator”, 2009, nr 1, s. 39 i uchwała Sądu Najwyższego 
z 27 maja 1993 r., III CZP 61/93, LEX nr 3946.

20 Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. cit., 
s. 1368.

dokonanej w oparciu o znany mu pełny obraz sytuacji 
finansowej spółki – przesłanki upadłości nie wystąpiły, 
gdyż jest to element subiektywny, niemający wpływu na 
ocenę istnienia stanu „niewypłacalności”. W konsekwen-
cji, nie wyłącza również odpowiedzialności dłużnika, któ-
ry nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, jego prze-
konanie, że zachodziły przesłanki oddalenia wniosku na 
podstawie art. 12 PrUpN (z uwagi na nietrwały charakter 
niewykonywania zobowiązań) lub art. 13 PrUpN (z uwagi 
na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wy-
starcza na zaspokojenie kosztów postępowania)21.

Przedmiotem tego artykułu nie jest analiza przepisów 
art. 10-13 PrUpN, w szczególności problematyka usta-
lenia, kiedy dłużnikowi można przypisać cechę „niewy-
płacalności”. Jest to zagadnienie złożone, które do dnia 
dzisiejszego nie zostało w pełni rozstrzygnięte. Ramy 
przedmiotowego artykułu nie pozwalają na wyczerpu-
jące omówienie wszystkich koncepcji pojawiających się 
w związku z przywołanymi przepisami. W tym zakresie 
należy odesłać do bogatej judykatury i literatury przed-
miotu22.

Niezgłoszenie wniosku jako element 
strony przedmiotowej

Czynnością sprawczą w art. 586 KSH jest niezgłoszenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości. Przestępstwo popeł-
niane jest zatem przez zaniechanie. Dla bytu analizowa-
nego przestępstwa obojętne jest, czy sprawca podjął ja-
kiekolwiek czynności w celu złożenia wniosku, czy też nie 
zrobił nic dla złożenia takiego wniosku. Formalnie zatem 
jednakową odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, 
która nie podjęła żadnych działań, jak i osoba, która pod-
jęła działania bezskuteczne (np. sporządziła wniosek, ale 
go nie złożyła). Istotna jest wyłącznie skuteczność (wy-
nik) zachowania osoby zobowiązanej – złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości23.

Z odpowiedzialności nie zwalnia sprawcy również zło-
żenie wniosku o ogłoszenie upadłości po terminie, bez 
względu na stopień opóźnienia (jeśli jednak opóźnie-
nie jest niewielkie, to może zostać uwzględnione jako 
okoliczność łagodząca w wymiarze społecznej szko-
dliwości czynu). Trudno zgodzić się z poglądem pre-

21 Zob. Pinior P., [w:] J. Strzępka (red.), op. cit., s. 1400, Dehnel M., Redzik M., 
O niektórych prawnokarnych aspektach stanu niewypłacalności, „Prokurator”, 
2009, nr 1, s. 47-48, Ludwiczek A., Warunki uzasadniające upadłość spółki jako 
znamię przestępstwa z art. 586 KSH, „Monitor Prawniczy”, 2010, nr 3, s. 151; 
por. Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. 
cit., Warszawa 2009, s. 1368.

22 Zob. m.in. Dehnel M., Redzik M., op. cit., s. 22 i n. i literatura tam powołana.
23 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2013 r., II KK 117/12, LEX 

nr 1293285, oraz Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, op. cit., s. 1372.
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zentowanym przez R. Zawłockiego24 oraz O. Górniok25, 
iż w praktyce przekroczenie terminu złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości jest trudne do ustalenia. 
W sprawach karnych, których przedmiotem jest czyn 
z art. 586 KSH, dochodzi zwykle do powołania biegłe-
go, który jest w stanie – o ile dłużnik nie zniszczył lub 
nie ukrył dokumentacji księgowej, co niestety niekie-
dy się zdarza, skutecznie uniemożliwiając przypisanie 
odpowiedzialności karnej – ustalić moment, w którym 
powstał stan niewypłacalności dłużnika, ewentualnie, 
czy wniosek został złożony w terminie. Ponadto, nie-
kiedy sąd upadłościowy w uzasadnieniu postanowie-
nia o ogłoszeniu upadłości dokonuje obszernej analizy 
w tym przedmiocie, co znacznie ułatwia zadanie or-
ganom ścigania (chociaż postanowienie sądu upadło-
ściowego nie jest wiążące w postępowaniu karnym).

Niejednoznacznie traktowana jest w doktrynie sytuacja, 
gdy dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości nie-
spełniający wymogów formalnych. Z jednej strony J. Gie-
zek, P. Kardas oraz M. Rodzynkiewicz26 przyjmują, że tyl-
ko zgłoszenie wniosku spełniającego wszelkie wymogi 
formalne zwalnia z odpowiedzialności przewidzianej 
w art. 586 KSH (jest to, w ocenie autora, przykład zbyt 
cywilistycznego podejścia do problematyki ze sfery pra-
wa karnego); z drugiej zaś R. Zawłocki przyjmuje, że zło-
żenie wniosku w sposób nieprawidłowy, nawet jeżeli jest 
to działanie zamierzone i pozorne, nie jest objęte pena-
lizacją27. Prawidłowe jest stanowisko pośrednie, prezen-
towane m.in. przez P. Pinior28 oraz M. Dehnel, M. Radzik29 
– jako przestępstwo powinny być traktowane takie przy-
padki, gdy świadomie składany jest wniosek o ogłosze-
nie upadłości, który nie spełnia warunków formalnych, 
natomiast przestępstwem nie jest sytuacja, w której 
wadliwość wniosku jest efektem niezamierzonym przez 
osobę/osoby reprezentujące dłużnika30.

Formalny charakter przestępstwa z art. 586 KSH

Przestępstwo z art. 586 KSH jest tzw. przestępstwem 
formalnym. Dla jego bytu nie ma znaczenia, czy dłuż-
nik, wspólnicy lub wierzyciele ponieśli szkodę, istotny 

24 Zob. Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. 
cit., s. 1373.

25 Zob. Górniok O., „Prawo karne gospodarcze”, Warszawa 2003, s. 138.
26 Zob. Rodzynkiewicz M., „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, Warszawa 

2014, s. 1308.
27 Zob. Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. 

cit., s. 1373.
28 Zob. Pinior P., [w:] J. Strzępka (red.), op. cit., s. 1400.
29 Zob. Dehnel M., M. Redzik, O niektórych prawnokarnych aspektach stanu 

niewypłacalności, „Prokurator”, 2009, nr 1, s. 53-54.
30 Ciekawym przypadkiem jest również sytuacja, w której dochodzi do odrzucenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak środków na uiszczenie opłaty 
sądowej – w takiej sytuacji sprawcy nie można przypisać winy, a zatem 
sprawcy, składającemu taki wniosek, nie można przypisać odpowiedzialności.

jest wyłącznie fakt, że pomimo zaistnienia przyczyn to 
uzasadniających dłużnik nie złożył wniosku o ogłosze-
nie upadłości w terminie. Konsekwencją tego jest rów-
nież penalizacja sytuacji, w której wniosek o ogłoszenie 
upadłości nie został zgłoszony, ale kondycja finansowa 
spółki uległa nagłej poprawie31. Liczy się bowiem jedynie 
fakt powstania okoliczności uzasadniających zgłoszenie 
wniosku, natomiast nie to, co wydarzyło się później32.

Czas popełnienia przestępstwa z art. 586 KSH

Przez długi czas istniały, do dziś niezakończone, spory 
co do czasu popełnienia przestępstwa z art. 586 KSH. 
Według części doktryny przestępstwo to popełnia je-
dynie osoba zobowiązana do złożenia wniosku w dacie 
powstania warunków uzasadniających ogłoszenie upa-
dłości (czyn ma charakter jednorazowy); z kolei według 
przeciwnego poglądu przestępstwo z art. 586 KSH ma 
charakter trwały, a czas jego popełnienia rozpoczyna 
się pierwszego dnia po upływie dwutygodniowego ter-
minu liczonego od dnia powstania warunków uzasad-
niających, według przepisów, upadłość spółki, a kończy 
z chwilą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki 
lub ustania warunków uzasadniających upadłość spółki 
albo utratę przez sprawcę statusu osoby zobowiązanej 
do zgłoszenia takiego wniosku33.

Kwestia ta została ostatecznie przesądzona przez Sąd 
Najwyższy w wyroku z 25 marca 2010 r. Sąd Najwyż-
szy uznał, że odpowiedzialność karną przewidzianą 
w art. 586 KSH ponosić może nie tylko osoba zobo-
wiązana do złożenia wniosku w chwili aktualizacji tego 
obowiązku (w chwili powstania warunków uzasadnia-
jących według przepisów złożenie wniosku), ale rów-
nież kolejne osoby, które będą pełniły odpowiednie 
funkcje (członka zarządu lub likwidatora) tak długo, jak 
długo podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie odpadły34. Mimo że stanowisko to jest 
jednoznaczne, to niektórzy przedstawiciele doktryny 
pozostają wobec niego sceptyczni.

Strona podmiotowa czynu zabronionego 
stypizowanego w art. 586 KSH

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 9 KK przestęp-
stwo z art. 586 KSH można popełnić tylko umyślnie, za-

31 Zob. Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. 
cit., s. 1374.

32 Zob. Wołowski P., op. cit., s. 54.
33 Szerzej na ten temat Ludwiczek A., Czas popełnienia przestępstwa niezgłoszenia 

w terminie wniosku o upadłość spółki – wątpliwości interpretacyjne, „Monitor 
Prawniczy”, 2010, nr 15, s. 834 i n. oraz Kulik M., „Glosa do postanowienia SN 
z 25 marca 2010 r.”, IV KK 315/09, LEX/el. 2011.

34 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 25 marca 2010 r., IV KK 315/09, LEX 
nr 589816 oraz Pinior P., [w:] J. Strzępka (red.), op. cit., s. 1401.
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równo w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Po 
stronie sprawcy należy wykazać świadomość i wolę re-
alizowania przez niego znamion strony przedmiotowej. 
Konieczne jest jednak podkreślenie, że na podmiotach 
wskazanych w omawianym przepisie ciąży nie tylko 
obowiązek wiedzy o ich powinnościach, lecz także pły-
nący z przepisów obowiązek określonego działania35. 
Sprawca rozważanego czynu zabronionego nie może 
więc powoływać się skutecznie na brak świadomości 
(wiedzy) jego obowiązków. Domniemanie świadomości 
obowiązków nie rozciąga się jednak na kwestię woli (za-
miaru), albowiem sama wiedza o konieczności działania 
nie jest jednoznaczna z zamiarem niezłożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości pomimo powstania warunków 
uzasadniających jego złożenie.

Zamiar bezpośredni to sytuacja, w której sprawca chce 
popełnić czyn (ma świadomość i wolę realizacji znamion 
przestępstwa). O umyślnym zaniechaniu zgłoszenia spół-
ki do upadłości z zamiarem bezpośrednim należy więc 
mówić w wypadku, gdy odpowiedzialny nie chciał w ogóle 
wystąpić z wnioskiem, mimo że wiedział, iż istnieją pod-
stawy do jego złożenia. Przykładowo, jeśli osoba zobo-
wiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie 
posiada pewnych informacji na temat sytuacji finansowej 
spółki lub ma podstawy uważać, że problemy finansowe 
są przejściowe, to może się ona uwolnić od odpowie-
dzialności, a co najmniej okoliczność ta może wpłynąć na 
wymiar kary36. Z kolei z zamiarem ewentualnym mamy 
do czynienia wówczas, gdy sprawca przewidując możli-
wość popełnienia przestępstwa, godzi się na to. Zamiar 
ewentualny można zatem przypisać „temu członkowi za-
rządu lub likwidatorowi spółki, który będąc świadomym 
ujawnienia się przyczyn upadłości, nie dopełnił obowiąz-
ku zgłoszenia, licząc na poprawę kondycji finansowej

35 Zob. Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op, 
cit., s. 1374.

36 Zob. Kidyba A., „Kodeks spółek handlowych. Komentarz LEX. Tom II. Komentarz 
do art. 301-633 k.s.h.”, Warszawa 2013, s. 1475.

dłużnika, i w ryzyko wyjścia z niekorzystnego położenia 
gospodarczego wkalkulował ewentualność przekroczenia 
dwutygodniowego terminu zgłoszenia upadłości”37.

Motywy i pobudki kierujące sprawcą są tutaj dla kwestii 
jego odpowiedzialności karnej obojętne38. Tłumacze-
nie sprawcy, iż „chciał dobrze”, nie stanowi zagadnienia 
strony podmiotowej, w której należy badać wolę sprawcy 
w odniesieniu do czynności sprawczej. Rodzaj zamiaru – 
na który wpływają motywy i pobudki, jakimi kieruje się 
sprawca – podobnie jak pozostałe okoliczności, takie jak 
intencje sprawcy, mogą wpływać jedynie na wymiar kary.

CZY WEJŚCIE W ŻYCIE PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO 
WPŁYNĘŁO NA ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNEJ ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W TERMINIE?

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że wejście w ży-
cie PrRest nie spowodowało zmiany treści art. 586 KSH. 
Nie oznacza to jednak, iż nowa regulacja nie wpłynęła na 
zasady odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości w terminie. Jak bowiem wskaza-
no, odkodowanie normy karnej określonej w art. 586 KSH 
wymaga – z uwagi na częściowo blankietowy charakter 
– sięgnięcia do właściwych przepisów regulujących pro-
blematykę upadłości, a te ostatnie uległy dosyć istotnym 
modyfikacjom39.

Zmiana definicji niewypłacalności

Najpoważniejsza zmiana, jaka dokonała się wraz z wej-
ściem w życie PrRestr, to przedefiniowanie pojęcia nie-
wypłacalności. Nastąpiło to w drodze przeredagowania 
art. 11 PrUpad:

37 Zawłocki R., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, op. cit., 
s. 1374 oraz zob. Wołowski P., op. cit., s. 54.

38 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 28 kwietnia 2015 r., II AKa 45/15, 
LEX nr 1711725.

39 Zob. Kukuła Z., Odpowiedzialność karna w postępowaniu upadłościowym – 
glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2013 r. (III KK 117/12), 
„Przegląd Sądowy”, 2014, nr 3, s. 121 oraz Dehnel M., Redzik M., op. cit., s. 49 
i powołana tam literatura.

art. 11 PrUpN 
(przed 1 stycznia 2016 r.)

art. 11 PrUpad 
(po 1 stycznia 2016 r.)

1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wy-
konuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność 
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do 
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobo-
wiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.
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Nowe brzmienie ust. 1 wiąże powstanie stanu niewypła-
calności z okolicznościami natury płynnościowej. Sformu-
łowanie utracić zdolność odnosi się do faktycznej zdolności 
płatniczej i co do zasady oznacza brak dostępnej gotówki 
zarówno w kasie, jak i na rachunkach bankowych w wy-
sokości pozwalającej na uregulowanie wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych. Z kolei dotychczasowe brzmienie 
omawianego przepisu (nie wykonuje swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych) pozwalało na wyprowadzenie 
wniosku, iż stan niewypłacalności zaistnieje również wów-
czas, gdy nieregulowanie wymagalnych zobowiązań jest 
konsekwencją nie braku środków finansowych (okolicz-
ność obiektywna), ale subiektywnego nastawienia dłużni-

ka, który z sobie tylko znanych powodów nie chce spłacać 
wierzycieli (czy to z powodu złośliwości, czy też chęci aku-
mulacji środków na jakiś cel z pominięciem interesów wie-
rzycieli)40. Uznać należy, że zmiana ta jest zasadna i usuwa 
pojawiającą się niejasność interpretacyjną.

Dotychczasowe brzmienie art. 11 ust. 2 PrUpN kreowało 
zasadę, zgodnie z którą za niewypłacalną uważa się rów-
nież osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, gdy jej zobowiązania przekroczą war-

40 Zob. Machowska A. (red.), „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. 
Zagadnienia praktyczne”, Warszawa 2016, s. 159.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką orga-
nizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się 
za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiąza-
nia przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, 
gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką or-
ganizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowią-
zania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, 
a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 
24 miesiące.

3. Do majątku, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się 
składników niewchodzących w skład masy upadłości.

4. Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 2, 
nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowią-
zań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań 
wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki 
lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, 
o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4.

5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłuż-
nika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgod-
nie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem 
rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec 
jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego 
aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres prze-
kraczający 24 miesiące.

6. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdol-
ności do wykonywania jego wymagalnych zobowią-
zań pieniężnych w niedługim czasie.

7. Przepisy ust. 2-6 nie mają zastosowania do spółek 
osobowych określonych w ustawie z 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem 
spółek handlowych”, w których co najmniej jednym 
wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania 
spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest 
osoba fizyczna.
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tość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobo-
wiązania wykonuje. Zwrot „na bieżąco” budził wątpliwości, 
gdyż jest to pojęcie o charakterze ocennym. W doktrynie 
i orzecznictwie zastanawiano się m.in., czy krótkotrwałe 
zastoje płatnicze uzasadniają przyjęcie zaistnienia stanu 
niewypłacalności w oparciu o art. 11 ust. 2 PrUpN. Po do-
daniu ust. 1a problem ten został wyeliminowany – nie-
precyzyjne określenie bieżącego wykonywania zostało 
zastąpione trzymiesięcznym terminem.

Kolejną wątpliwością, którą ustawodawca usunął wraz 
z wejściem w życie PrRestr, jest niezdefiniowany do-
tychczas okres, przez który zobowiązania pieniężne 
dłużnika muszą przekraczać wartość jego majątku, by 
przyjąć, że pojawił się stan niewypłacalności (art. 11 
ust. 2 PrUpN). Po 1 stycznia 2016 r. nowe brzmienie 
art. 11 ust. 2 PrUpad wprowadziło wymóg, by przewa-
ga zobowiązań dłużnika nad wartością jego majątku 
utrzymywała się przez okres przekraczający 24 mie-
siące. Wszystkie te zmiany należy ocenić bardzo po-
zytywnie. Prowadzą one bowiem do dalszego sprecy-
zowania znamion czynu zabronionego, co w świetle 
zasady nullum crimen sine lege certa jest działaniem po-
żądanym, również z tego powodu, że pozwala ewen-

tualnemu sprawcy zrozumieć, kiedy jego działania lub 
zaniechania mogą stanowić przestępstwo.

Na marginesie należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawo-
dawca wprowadził dodatkowe domniemania w art. 11 
ust. 1a PrUpad (domniemanie utraty zdolności do wyko-
nywania zobowiązań) oraz art. 11 ust. 5 PrUpad (domnie-
manie nadwyżki zobowiązań dłużnika nad wartością jego 
majątku). W ocenie autora tego artykułu domniemania 
te mogą być wykorzystywane wyłącznie w postępowa-
niach prowadzonych na podstawie przepisów PrUpad 
oraz PrRestr. Dla celów ustalenia, czy doszło do realizacji 
znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 586 
KSH, konieczne jest stwierdzenie, czy rzeczywiście wy-
stąpiła niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ust. 1 lub 2 
PrUpad, z pominięciem przywołanych domniemań.

Dłuższy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Kolejną istotną zmianą, która wpływa na treść normy 
sankcjonowanej dekodowanej na podstawie art. 586 
KSH, jest wydłużenie terminu do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Ustawodawca zdecydował 
o przeredagowaniu art. 21 ust. 1 PrUpad:

art. 21 ust. 1 PrUpN 
(przed 1 stycznia 2016 r.)

art. 21 ust. 1 PrUpad 
(po 1 stycznia 2016 r.)

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w termi-
nie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa 
do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek 
o ogłoszenie upadłości.

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 
30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogło-
szenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłosze-
nie upadłości.

Jak wynika z zestawienia treści obu przepisów, jedyna 
zmiana, która nastąpiła 1 stycznia 2016 r., to wydłużenie 
terminu z 2 tygodni do 30 dni. Ma ona na celu urealnie-
nie obowiązku dłużnika oraz zagwarantowanie dłużnikowi 
dodatkowego czasu na rozważenie, czy zasadny jest wnio-
sek o ogłoszenie upadłości, czy może wystarczy wniosek 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego41.

Stosowanie ustawy względniejszej

Przy stosowaniu art. 586 KSH po 1 stycznia 2016 r. może 
pojawić się wątpliwość co do przepisów, według których 
należy oceniać niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadło-
ści pomimo zaistnienia warunków to uzasadniających. 

41 Zob. Oplustil K., Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz 
odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa 
upadłościowego (cz. I), „Przegląd Prawa Handlowego”, luty 2016, s. 5.

W PrRestr ustawodawca wprowadził przepisy intertem-
poralne, w myśl których „w sprawach, w których przed 
dniem wejścia w życie ustawy wpłynął wniosek o ogło-
szenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe” 
(art. 449 PrRestr).

Przywołany przepis nie ma jednak zastosowania 
w procesie oceny realizacji znamion czynu zabronio-
nego stypizowanego w art. 586 KSH. Biorąc bowiem 
pod uwagę, iż mamy tu do czynienia z odpowiedzial-
nością karną, należy uwzględnić zasady ogólne prawa 
karnego, w tym zasadę wyrażoną w art. 4 ust 1 KK – 
„jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż 
w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę 
nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązują-
cą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy” 
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(przywołany przepis wyraża zasadę lex mitior retro 
agit). Chociaż nowa ustawa wydaje się względniej-
sza, to mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których 
to przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2016 r. 
będą – w okolicznościach danej sprawy – korzyst-
niejsze dla sprawcy. Utrwalony jest w orzecznictwie 
pogląd, iż w procesie ustalania ustawy względniej-
szej każdy przypadek należy analizować indywidualnie 
z uwzględnieniem wszystkich skutków zastosowania 
nowej lub starej regulacji42.

Postępowania restrukturyzacyjne a odpowiedzialność 
karna z art. 586 KSH

PrRestr reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacal-
nego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wie-
rzycielami oraz skutki układu; oraz przeprowadzanie 
działań sanacyjnych (art. 1 PrRestr). Celem postępowań 
restrukturyzacyjnych jest umożliwienie dłużnikowi nie-
wypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością od-
zyskania zdolności do regulowania zobowiązań przez 
zawarcie układu z wierzycielami (restrukturyzację zo-
bowiązań) i w razie potrzeby – restrukturyzację przed-
siębiorstwa w wyniku działań sanacyjnych, a celem nad-
rzędnym jest uniknięcie upadłości dłużnika, co uzasadnia

42 Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2015 r., IV KK 294/14, LEX 
nr 1640264, wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., III KK 24/15, LEX 
nr 1770913 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 września 2015 r., 
II AKa 148/15, LEX nr 1997873.

 stwierdzenie, że postępowanie restrukturyzacyjne, co do 
zasady, jest prowadzone w interesie dłużnika43.

Nowa regulacja wprowadza cztery odrębne postępowania 
restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie ukła-
du, przyspieszone postępowanie układowe, „zwykłe” po-
stępowanie układowe (oparte na założeniach dotychcza-
sowego postępowania układowego) oraz postępowanie 
sanacyjne. Ustawodawca oddaje w ręce przedsiębiorców 
pozostających w złej kondycji finansowej możliwość wy-
boru najlepszej dla siebie procedury, zarówno pod kątem 
czasu trwania, jak i ochrony przed przymusową egzeku-
cją. Za wyjątkiem postępowania o zatwierdzenie układu, 
w którym dłużnik samodzielnie, bez udziału sądu, zbiera 
głosy wierzycieli (postępowanie kończy się rozpoznaniem 
wniosku o zatwierdzenie układu), w pozostałych postę-
powaniach występuje etap sądowy, który rozpoczyna się 
wraz z wydaniem przez sąd postanowienia o otwarciu po-
stępowania restrukturyzacyjnego.

Wprowadzając do polskiego porządku prawnego in-
stytucję postępowań restrukturyzacyjnych, ustawo-
dawca uwzględnił tę okoliczność, zmieniając zasady 
odpowiedzialności cywilnej za niezgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości:

43 Zob. Machowska A., op. cit., s. 41 oraz por. Hrycaj A., Cztery postępowania 
restrukturyzacyjne, „Doradca Restrukturyzacyjny”, 2015, nr 1, s. 6.

art. 299 § 1 i 2 KSH 
(przed 1 stycznia 2016 r.)

art. 299 § 1 i 2 KSH 
(po 1 stycznia 2016 r.)

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bez-
skuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidar-
nie za jej zobowiązania.

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bez-
skuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidar-
nie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowie-
dzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we 
właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie 
upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo 
że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz 
niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło 
nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postę-
powania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzial-
ności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we wła-
ściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upa-
dłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie 
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo 
o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie 
zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że 
pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowa-
nia restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu 
w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu 
wierzyciel nie poniósł szkody.
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Jak wynika z zestawienia w tabeli, dotychczas ustawo-
dawca zwalniał członka zarządu (lub likwidatora) z od-
powiedzialności cywilnej (i karnej) za bezskutecznie eg-
zekwowane zobowiązania spółki, którą zarządzał, pod 
warunkiem, że złożył on w terminie wniosek o ogłoszenie 
upadłości. Po 1 stycznia 2016 r. pojawiła się druga prze-
słanka egzoneracyjna – skuteczne doprowadzenie przez 
członka zarządu (lub likwidatora) do wydania przez sąd 
postanowienia o zatwierdzeniu układu (w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu) lub postanowienia o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego (w pozostałych po-
stępowaniach) w terminie otwartym do złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości. 

Równocześnie jednak ustawodawca nie wprowadził 
analogicznej przesłanki ekskulpacyjnej do art. 586 
KSH. Powstaje zatem pytanie, czy regulacja ta jest po-
prawna oraz czy złożenie wniosku o otwarcie postę-
powania restrukturyzacyjnego, względnie uzyskanie 
postanowienia o zatwierdzeniu układu lub postano-
wienia o otwarciu postępowaniu restrukturyzacyj-
nego, zmienia sytuację prawną członka zarządu lub 
likwidatora zobowiązanego do zgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości.

W doktrynie niemal jednogłośnie uważano, że art. 299 
KSH oraz art. 586 KSH tworzą spójny system ochrony 
wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Pierwszy przepis 
gwarantuje ochronę od strony cywilnoprawnej, drugi zaś 
– karnoprawnej44. Norma karna art. 586 KSH wzmacnia 
ochronę wierzycieli przewidzianą w art. 299 KSH45. Do-
tychczas również brzmienie obu przepisów było do sie-
bie bardzo zbliżone, co tym mocniej podkreślało fakt, że 
wzajemnie się one uzupełniają. Wbrew pozorom zmia-
na treści art. 299 KSH przy jednoczesnym zachowaniu 
brzmienia art. 586 KSH nie powoduje rozbicia dotychczas 
spójnego systemu ochrony wierzycieli ustanowionego 
w tych przepisach. Co prawda, na pierwszy rzut oka może 
się wydawać, że zróżnicowanie przesłanek egzoneracyj-
nych powoduje taki właśnie efekt, ale jest to wrażenie 
powierzchowne, a głębsza analiza całokształtu nowego 
stanu prawnego prowadzi do wniosku, że ustawodawca 
postąpił racjonalnie, zaś system zachował integralność. 

Zauważyć bowiem należy, iż postępowania restruktu-
ryzacyjne mogą być prowadzone zarówno w przypad-

44 Zob. Wołowski P., op. cit., s. 56 oraz Kulik M., „Glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z 24 lipca 2014 r.”, sygn. II CSK 582/13, LEX nr 1504753, LEX/
el., a także wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2014 r., sygn. II CSK 582/13, 
LEX nr 1504753, i wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 lutego 2015 r., 
I ACa 1213/14, LEX nr 1651972.

45 Warto zwrócić uwagę, że w przypadku spółek osobowych wierzyciele nie 
są pozbawieni ochrony na gruncie cywilnoprawnym, gdyż wspólnicy spółek 
osobowych ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania 
ogólne tych spółek.

kach, w których dłużnik jest zagrożony niewypłacalno-
ścią, jak i w sytuacjach, gdy stan niewypłacalności już 
istnieje (art. 6 ust. 1 PrRestr). Z kolei o zaistnieniu pod-
staw ogłoszenia upadłości możemy mówić wyłącznie 
wówczas, gdy dłużnik jest już niewypłacalny. Aktualne 
pozostają w tym miejscu uwagi na temat formalnego 
charakteru przestępstwa z art. 586 KSH – realizacja 
znamion czynu zabronionego następuje w momencie 
braku wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo upływu 
przewidzianego na to terminu (dotychczas 2 tygodnie, 
a obecnie 30 dni), zaś wystąpienie szkody nie ma zna-
czenia dla oceny, czy znamiona zostały zrealizowane. 
Logiczną konsekwencją tego jest również stwierdzenie, 
że dla oceny realizacji znamion nie ma znaczenia nic, co 
dzieje się po dniu, w którym bezskutecznie upływa ter-
min na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Jeśli zatem zaistniały podstawy do zgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi złożyć taki wnio-
sek. Jeśli w takiej sytuacji składa wyłącznie wniosek 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to robi 
to na własne ryzyko. Nawet jeśli dojdzie do otwarcia 
tego postępowania, to nie zostanie on zwolniony z od-
powiedzialności karnej z art. 586 KSH. W konsekwen-
cji, gdy dłużnik pozostający w stanie niewypłacalno-
ści zamierza skorzystać z dobrodziejstwa instytucji 
postępowania restrukturyzacyjnego, wówczas dla 
uniknięcia odpowiedzialności karnej zobowiązany 
jest zgłosić równocześnie, z ostrożności, obok wnio-
sku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
również wniosek ewentualny o ogłoszenie upadłości. 
Wyłącznie takie rozwiązanie będzie chroniło członków 
zarządu lub likwidatorów dłużnika przed odpowiedzial-
nością cywilną z art. 299 KSH i przed odpowiedzialno-
ścią karną z art. 586 KSH.

Warto podkreślić, że nawet ustawodawca przewidział 
możliwość wystąpienia omawianej sytuacji, wprowa-
dzając stosowną procedurę w art. 11-13 PrRestr oraz 
art. 9a-9b PrUpad. W myśl tych przepisów, w przypadku 
zgłoszenia wobec tego samego dłużnika zarówno wnio-
sku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jak 
i wniosku o ogłoszenie upadłości, pierwszeństwo rozpo-
znania przyznaje się wnioskowi o otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego. Gdy sąd uzna, że pomimo istnienia 
stanu niewypłacalności zachodzą podstawy do otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, wówczas otwo-
rzy to postępowanie, a wniosek o ogłoszenie upadłości 
zostanie oddalony jako bezprzedmiotowy, gdyż od mo-
mentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego aż 
do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia ogło-
szenie upadłości jest niedopuszczalne (art. 9a PrUpad). 
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Jeśli natomiast dłużnik – pomimo wystąpienia stanu 
niewypłacalności – zdecyduje się wyłącznie na wnio-
sek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to 
będzie mógł próbować bronić się na zasadach ogólnych, 
przykładowo powołując się na błąd lub brak świadomo-
ści zaistnienia podstaw ogłoszenia upadłości (twierdząc, 
że znana mu sytuacja finansowa spółki świadczyła o – 
jedynie – grożącej niewypłacalności). Każdy taki przypa-
dek wymagać jednak będzie szczegółowej analizy.

PODSUMOWANIE

Przedstawiona w artykule analiza prowadzi do wniosku, 
że wraz z wejściem w życie PrRestr 1 stycznia 2016 r., 
choć ustawodawca nie zmienił brzmienia art. 586 KSH, to 
doszło do istotnej zmiany treści normy sankcjonowanej 
odkodowywanej na podstawie tego przepisu. Z uwagi na 
częściowo blankietowy charakter przepisu ustalenie za-
chowania penalizowanego wymaga odwołania do przepi-
sów PrUpad. Wobec przeredagowania szeregu przepisów 
PrUpad, w szczególności definiujących pojęcie niewypła-
calności, która uzasadnia złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości, art. 586 KSH należy odczytywać „na nowo”.

Obok zmiany definicji niewypłacalności nowelizacja 
PrUpad wydłużyła również termin na złożenie wnio-

sku o ogłoszenie upadłości. Autorzy PrRestr uznali bo-
wiem, że dotychczasowy dwutygodniowy termin jest 
niewystarczający, a dłużnik musi mieć więcej czasu na 
rozważenie swojej sytuacji. Obie wymienione zmiany 
należy ocenić pozytywnie – prowadzą bowiem do spre-
cyzowania znamion czynu zabronionego stypizowanego 
w art. 586 KSH, co jest działaniem pożądanym w świetle 
zasady nullum crimen sine lege certa.

Wbrew podnoszonym wśród praktyków wątpliwościom 
oraz wnioskom, które mogą pojawić się po pobieżnej 
jedynie lekturze zmienionych przepisów, wejście w ży-
cie PrRestr, które dokonało również nowelizacji przepi-
sów KSH, nie doprowadziło do rozbicia nadal spójnego 
systemu ochrony wierzycieli opartego na art. 299 KSH 
oraz art. 586 KSH. Przepisy te wciąż się wzajemnie uzu-
pełniają, a zmiana art. 299 KSH jest jedynie naturalną 
konsekwencją wprowadzenia przez ustawodawcę do 
systemu prawnego postępowań restrukturyzacyjnych. 
Ewentualny postulat de lege ferenda odnosi się do kwe-
stii nieobjętej nowelizacją, a mianowicie jednoznacz-
nego określenia przez ustawodawcę charakteru czynu 
z art. 586 KSH, gdyż nie można odmówić racji autorom, 
którzy kwestionują przyjęte przez Sąd Najwyższy sta-
nowisko o trwałym charakterze przestępstwa stypizo-
wanego w omawianym przepisie.
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zatem doprowadzić do zniweczenia postępowania tyl-
ko i wyłącznie dlatego, że sąd nie może żądać zalicz-
ki od wnioskującego wierzyciela? Wykładnia przepisu 
art. 285 pr.rest., zobrazowana w tej pracy, prowadzi do 
zgoła odmiennych wniosków.

TŁO USTAWODAWCZE PRZYZNANIA LEGITYMACJI 
WIERZYCIELOWI I JEGO KONSEKWENCJE

Genezą przyznania wierzycielowi legitymacji do zło-
żenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 
była m.in. okoliczność, że winno mu służyć uprawnie-
nie do restrukturyzacji przedsiębiorstwa nawet wbrew 
woli dłużnika, w sytuacji kiedy dłużnik doprowadził owo 
przedsiębiorstwo do stanu niewypłacalności. Należy 
podkreślić przy tym odrębność postępowania zainicjo-
wanego przez wierzyciela oraz konieczność dostoso-
wania postępowania do odmiennego charakteru takie-
go przypadku. Skorzystanie z uprawnienia do złożenia 
wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez 
wierzyciela wpływa bowiem na cały przebieg postępo-
wania, w tym jego cel i charakter. 

W tym kontekście przybliżenia wymaga tło ustawo-
dawcze przyznania legitymacji wierzycielowi, które 
rzutuje, niestety w sposób niekorzystny, na stoso-
wanie przepisów ustawy do postępowania sanacyj-
nego inicjowanego przez wierzyciela i determinuje 
konieczność uważnej interpretacji poszczególnych 
rozwiązań proceduralnych. 

Początkowo legitymację do złożenia wniosku o otwar-
cie postępowania sanacyjnego miał bowiem jedynie 
dłużnik oraz w szczególnych przypadkach kurator 
(por. art. 278 rządowego projektu ustawy – Prawo re-
strukturyzacyjne, przedłożonego sejmowi 9 paździer-

Anna Czornik1

Paulina Koczwara2

Postępowanie sanacyjne to jedyne spośród postępowań 
restrukturyzacyjnych, w którym ustawodawca przyznał 
legitymację czynną do złożenia wniosku o otwarcie po-
stępowania także wierzycielowi osobistemu dłużnika. 
Z tego względu może być ono szczególnie atrakcyjne dla 
wierzycieli, którzy swego interesu upatrują w większym 
stopniu w zachowaniu przedsiębiorstwa niewypłacalne-
go dłużnika aniżeli w jego upadłości. 

Z punktu widzenia racjonalnego wierzyciela pojawia się 
jednak zasadne pytanie, jaką formę powinien przybrać 
wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, aby od-
niósł skutek, a także pytanie niejednokrotnie najbardziej 
istotne – czy składanie takiego wniosku jest dla wierzy-
ciela finansowo opłacalne.

Mając zatem na uwadze przede wszystkim praktyczny 
wydźwięk tego artykułu, warto pochylić się nad kwe-
stiami, po pierwsze, legitymacji czynnej wierzyciela oraz 
warunków formalnych wniosku o otwarcie postępo-
wania sanacyjnego składanego przez wierzyciela, a po 
drugie, obciążeń finansowych, które mogą być związane 
z rozpoznaniem wniosku. 

Opracowanie nie pomija także problematycznej kwe-
stii braku współpracy dłużnika na etapie postępowania 
o otwarcie postępowania sanacyjnego, w tym uzyska-
nia informacji o kondycji finansowej dłużnika oraz zwią-
zanej z tym zaliczki na wydatki tego postępowania, któ-
rej to zgodnie z literalnym brzmieniem art. 285 pr.rest. 
sąd może żądać jedynie od dłużnika i to pod surowym 
rygorem umorzenia postępowania. Czy dłużnik nieza-
interesowany sanacją swego przedsiębiorstwa mógłby 

1 Aplikant radcowski, Tomasik Pakosiewicz Groele Adwokaci i Radcowie Prawni 
sp.p.

2 Aplikant radcowski, Tomasik Pakosiewicz Groele Adwokaci i Radcowie Prawni 
sp.p.

POSTĘPOWANIE O OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO 
Z WNIOSKU WIERZYCIELA – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
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nika 2014 r.3). Przepisy przewidujące uprawnienie 
wierzyciela zostały dodane do projektu ustawy dopie-
ro na zaawansowanym etapie procedowania legisla-
cyjnego, co nie pozwoliło na dostosowanie do nowej 
koncepcji już wypracowanych przepisów dotyczących 
postępowania sanacyjnego. Z tego też względu poja-
wiło się szereg nieścisłości, a na etapie stosowania 
prawa w praktyce uwidocznił się brak korespondencji 
pomiędzy poszczególnymi regulacjami proceduralny-
mi oraz specyfiką postępowania inicjowanego przez 
wierzyciela. Dotyczy to m.in. przepisu art. 285 pr.rest. 
regulującego możliwość żądania zaliczki na wydatki 
postępowania oraz wątpliwości co do uprawnienia 
dłużnika do złożenia zażalenia na postanowienie o od-
mowie otwarcia postępowania sanacyjnego4 (art. 236 
ust. 1 pr.rest. w zw. z art. 290 pr.rest.). Pierwsza z tych 
kwestii zostanie poruszona w publikowanym artykule, 
który ma przede wszystkim zwrócić uwagę na prak-
tyczną doniosłość okoliczności uchwalenia legitymacji 
wierzyciela do inicjowania postępowania sanacyjnego 
i konieczność ostrożnej interpretacji przepisów prawa 
restrukturyzacyjnego.

LEGITYMACJA WIERZYCIELA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
O OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO 

Zgodnie z art. 7 pr.rest. postępowanie restrukturyza-
cyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny zło-
żony przez dłużnika, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 
Wyjątek od tej zasady wprowadza przepis art. 283 
pr.rest., który przewiduje szerszy niż w innych postę-
powaniach restrukturyzacyjnych katalog podmiotów 
uprawnionych do złożenia wniosku o otwarcie postę-
powania sanacyjnego. I tak, legitymacja do złożenia 
tego wniosku została wyjątkowo przyznana również 
kuratorowi oraz wierzycielowi osobistemu. Postę-
powanie sanacyjne jest przy tym jedynym z czterech 
postępowań restrukturyzacyjnych, w którym inicjato-
rem postępowania może być wierzyciel (lub kurator). 
Wniosek podmiotu innego niż sam dłużnik może jed-
nak zostać złożony wyłącznie przez wierzyciela oso-
bistego i to tylko w stosunku do dłużnika już niewy-
płacalnego, a dodatkowo będącego osobą prawną. 

Po pierwsze więc, wniosek może zostać złożony tyl-
ko przez wierzyciela osobistego. Ustawa wyłącza tym 
samym legitymację wierzycieli wyłącznie rzeczowych. 

3 Rządowy projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk nr 2824, 
dostępny na stronie sejmu pod adresem: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=2824. 

4 Por. szerzej na ten temat artykuł Żuławy A., Zaskarżalność wybranych 
postanowień w postępowaniach o otwarcie postępowań układowego 
i sanacyjnego na gruncie przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, „Doradca 
Restrukturyzacyjny” nr 1/2016, s. 52-55.

Bez znaczenia pozostają natomiast wysokość wierzy-
telności i jej wymagalność.

Po drugie, podkreślenia wymaga warunek niewypła-
calności dłużnika, interpretowanej zgodnie z definicją 
zawartą w art. 11 p.u. (co do pojęcia niewypłacalności 
por. niżej w punkcie dotyczącym wymogów formal-
nych wniosku). 

Po trzecie, w kontekście rozważań tego artykułu należy 
zwrócić uwagę na ograniczenie, sprowadzające się do 
wyłączenia możliwości złożenia wniosku o otwarcie po-
stępowania sanacyjnego wobec dłużników niebędących 
osobami prawnymi, a które mają zdolność restruktury-
zacyjną. Postępowanie sanacyjne nie może być wszczę-
te z inicjatywy wierzyciela między innymi wobec przed-
siębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółek 
osobowych (art. 4 ust. 1 pkt 1 pr.rest.), a także wspól-
ników osobowych spółek handlowych ponoszących od-
powiedzialność za zobowiązania spółki bez ogranicze-
nia całym swoim majątkiem (art. 4 ust. 1 pkt 3 pr.rest.) 
oraz wspólników spółki partnerskiej (art. 4 ust. 1 pkt 3 
pr.rest.), pomimo tego że może się wobec tych podmio-
tów toczyć postępowanie restrukturyzacyjne z wniosku 
dłużnika. Stanowi to odmienność w stosunku do prawa 
upadłościowego, gdzie uprawnienie wierzyciela nie jest 
ograniczone podmiotowo w tak szeroki sposób – wie-
rzyciel ma bowiem co do zasady możliwość złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości każdego dłużnika, po-
siadającego zdolność upadłościową5. 

Ograniczenie wniosku sanacyjnego wierzyciela do 
osób prawnych ma swoje uzasadnienie praktyczne – 
prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego wy-
maga bowiem daleko idącego i osobistego zaangażo-
wania dłużnika. Nie sposób wyobrazić sobie natomiast 
nałożenia na osobę fizyczną, w tym wspólnika spółki 
osobowej, przymusu współpracy bez jej woli. Kon-
strukcja osoby prawnej pozwala tymczasem ze swej 
istoty na oderwanie dłużnika, jako jednostki organi-
zacyjnej, od konkretnych osób fizycznych będących 
piastunami jej organów i tym samym pozwala w pew-
nym zakresie wpływać na jej działalność bez ingerencji 
w prawa i wolności jakichkolwiek jednostek fizycznych. 
Należy przy tym przypomnieć, że zasadą postępowa-
nia sanacyjnego jest odebranie zarządu dłużnikowi. 
Również z tego względu, że tylko osoba prawna może 

5 Wyłączenia w prawie upadłościowym dotyczą jedynie kilku podmiotów, 
wyszczególnionych na podstawie kryterium szczególnego, w ramach 
postępowań odrębnych (są to osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej (art. 4912 ust. 3 p.u., jednak z zastrzeżeniem art. 8 
i 9 p.u.), banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (art. 426 
ust. 2 oraz art. 441a ust. 1 p.u.), zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji 
(art. 471 ust. 1 p.u.).
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kontynuować swój byt przedsiębiorcy niezależnie od 
woli dłużnika6, legitymacja wierzyciela do złożenia 
wniosku sanacyjnego została zawężona do dłużników 
będących osobami prawnymi. 

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU

Konieczne wymogi formalne wniosku o otwarcie po-
stępowania sanacyjnego ze strony wierzyciela regulu-
je art. 284 ust. 1 i 4 pr.rest. Ponieważ, co zrozumiałe, 
wierzyciel może nie posiadać dogłębnej wiedzy na te-
mat sytuacji wewnętrznej dłużnika, nie musi on przy-
taczać we wniosku szczegółowych danych, do których 
zobowiązany byłby dłużnik składający wniosek (doty-
czy to m.in. przedłożenia dokumentów, takich jak wy-
kaz wierzycieli, suma wierzytelności lub wstępny plan 
restrukturyzacyjny). Zgodnie z tym (prócz elementów 
niezbędnych każdego pisma procesowego ustalonych 
przepisami kodeksu postępowania cywilnego) wniosek 
wierzyciela powinien zawierać: dane dłużnika (art. 284 
ust. 1 pkt 1 pr.rest.), wskazanie miejsc, w których znaj-
duje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika 
(art. 284 ust. 1 pkt 2 pr.rest.), okoliczności uzasadnia-
jące wniosek (art. 284 ust. 4 pr.rest.) oraz uprawdopo-
dobnienie jego wierzytelności (art. 284 ust. 4 pr.rest.). 
Brak jakiegokolwiek z tych elementów jest brakiem 
formalnym wniosku i będzie skutkować wezwaniem 
do jego uzupełnienia w trybie art. 130 k.p.c., a następ-
nie w razie nieuzupełnienia zwrotem wniosku7.

Dane dłużnika

Art. 284 ust. 1 pkt 1 pr.rest. nakazuje w pierwszej ko-
lejności, ażeby wnioskodawca dokładnie określił dane 
dłużnika celem jego jasnego rozpoznania. Ponieważ wie-
rzyciel może wnioskować o sanację jedynie podmiotu 
będącego osobą prawną, we wniosku można pominąć 
informacje dotyczące imienia i nazwiska dłużnika, jego 
numeru PESEL lub miejsca zamieszkania. Natomiast 
powinny się w nim znaleźć następujące informacje: na-
zwa dłużnika, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jed-
noznaczną identyfikację dłużnika, siedziba, adres, imiona 
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są 
ustanowieni. Co do zasady wszystkie te informacje będą 
ujawnione w jawnych rejestrach, wierzyciel nie powinien 
więc mieć problemu z ich wskazaniem.

6 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. 
Wyd. 4, Warszawa 2016, s. 1579.

7 Por. Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1589, który z koniecznością wezwania do 
uzupełnienia braków formalnych wniosku łączy chociażby brak jakichkolwiek 
dowodów i wniosków dowodowych zmierzających do uprawdopodobnienia 
istnienia wierzytelności wnioskodawcy; tak samo Malmuk-Cieplak A., 
[w:] „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, praca zbiorowa pod redakcją 
A. Torbusa, A.J. Witosza, A. Witosza, Wolters Kluwer 2016, s. 724.

Okoliczności uzasadniające wniosek – niewypłacalność

Kolejnym z elementów koniecznych wniosku wierzy-
ciela jest przytoczenie okoliczności uzasadniających 
wniosek, które należy rozumieć jako wykazanie nie-
wypłacalności dłużnika8.

Wierzyciel osobisty może bowiem złożyć wniosek 
o otwarcie postępowania sanacyjnego jedynie wzglę-
dem dłużnika już niewypłacalnego, co wynika bezpo-
średnio z treści art. 283 ust. 2 pr.rest. Wierzyciel nie 
może więc, w przeciwieństwie do dłużnika będącego 
wnioskodawcą, uzasadniać swej inicjatywy okoliczno-
ścią, że dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością. O ile 
idea postępowania restrukturyzacyjnego nakierowana 
jest na wczesne reagowanie i próbę restrukturyzacji 
podmiotów wciąż wypłacalnych, o tyle brak jest uza-
sadnienia dla przyznania wierzycielowi tak szerokiej 
ingerencji w działalność dłużnika już na etapie zagro-
żenia niewypłacalnością. Mogłoby to bowiem prowa-
dzić do nadużyć ze strony wierzyciela, również w ob-
szarze nieuczciwej konkurencji.

Niewypłacalność jest zatem jedną z przesłanek 
otwarcia postępowania sanacyjnego, stąd wierzyciel 
powinien niezbicie wykazać tę okoliczność – w prze-
ciwnym wypadku naraża się na ryzyko oddalenia 
wniosku. Należy bowiem zauważyć, że w przeciwień-
stwie do wniosku o ogłoszenie upadłości, gdzie wy-
starczające jest uprawdopodobnienie okoliczności 
niewypłacalności dłużnika (art. 22 ust. 1 pkt 3 p.u.), 
we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 
okoliczności te muszą zostać udowodnione. 

W poszukiwaniu definicji niewypłacalności art. 6 ust. 2 
pr.rest. nakazuje odwołać się do przepisów ustawy 
z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, co kolej-
no prowadzi do art. 11 p.u. Przepis ten, niegdyś mniej 
obszerny, obecnie po dużej nowelizacji prawa upa-
dłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., 
przewiduje nie tylko legalną definicję pojęcia „niewy-
płacalność”, lecz także szereg domniemań, które wspie-
rają pozycję procesową wnioskodawcy oraz ułatwiają 
podjęcie decyzji przez sąd. Co jednak bardzo istotne, 
dłużnika będącego przedsiębiorcą można uznać za nie-
wypłacalnego, tylko jeśli posiada więcej niż jednego 
wierzyciela. Konkluzja ta wynika bezpośrednio z art. 11 
ust. 1 pkt 1 p.u., określającego, że ustawa reguluje zasa-
dy wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli9.

8 Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1588.
9 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2010 r., IV CNP 95/09.
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I tak – w pierwszej kolejności art. 11 ust. 1 p.u. sta-
tuuje, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił 
zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych (tzw. niewypłacalność w ujęciu 
płynnościowym). Co do zasady za wypełnienie prze-
słanki płynnościowej należy uznać sytuację, w której 
dłużnik nie posiada środków w kasie lub na rachunku 
bankowym, które pokryłyby wysokość przysługują-
cych jego wierzycielom należności10. 

Nieoczywistość stwierdzenia „utrata zdolności do wy-
konywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych” ła-
godzi domniemanie z art. 11 ust. 1a p.u., które wska-
zuje, iż domniemywa się, że dłużnik utracił rzeczoną 
zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań 
pieniężnych przekracza 3 miesiące. Tak korzystne dla 
wnioskodawcy założenie w praktyce najczęściej po-
zwoli na przyjęcie, że dłużnik jest niewypłacalny.

W obrocie gospodarczym zazwyczaj dochodzi do 
współpracy pomiędzy spółkami prawa handlowego. 
Z tego też powodu art. 11 ust. 2 p.u. stanowi, że dłuż-
nik będący osobą prawną jest niewypłacalny także 
wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają 
wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez 
okres przekraczający 24 miesiące (tzw. niewypłacal-
ność w ujęciu bilansowym). Należy jednak pamiętać, że 
art. 11 ust. 3 i 4 p.u. przy ustalaniu niewypłacalności 
bilansowej zakazuje brać pod uwagę składników ma-
jątku dłużnika niewchodzących w skład masy upadło-
ści oraz zobowiązań przyszłych, a także zobowiązań 
wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki 
lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Domniemywa się, że zaszedł stan niewypłacalności bi-
lansowej, jeżeli zgodnie z bilansem zobowiązania dłuż-
nika, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zo-
bowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają 
wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez 
okres przekraczający 24 miesiące (art. 11 ust. 5 p.u.). 
Również i to domniemanie stawia wnioskującego wie-
rzyciela w lepszej pozycji pod kątem możliwości wykaza-
nia niewypłacalności dłużnika. Wierzyciel może bowiem 
skorzystać z jawnych akt rejestrowych dłużnika w celu 
uzyskania wiedzy o kondycji finansowej kontrahenta11. 

10 Zimmerman P., „Prawo…”, s. 27.
11 Por. Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, s. 63, 

dostępne pod adresem: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824, 
w którym wskazano, że „(…) w zakresie przesłanki zadłużeniowej ułatwiono 
wierzycielom ocenę sytuacji poprzez odwołanie się do dokumentacji 
finansowej dłużnika. Trzeba bowiem zauważyć, że część przedsiębiorców 
ma ustawowy obowiązek składania sprawozdań finansowych do jawnego 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez K–––rajowy Rejestr Sądowy. 
Ponieważ bilans zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowi część składową 
sprawozdania finansowego, to wierzyciele będą mieli możliwość weryfikacji, 
czy zachodzi domniemanie istnienia przesłanki zadłużeniowej dłużnika”.

Należy podkreślić, że przesłanki bilansowe niewypła-
calności powinny utrzymywać się przez okres prze-
kraczający 24 miesiące. Warunek taki jest zrozumiały 
z uwagi na okoliczność, że niewypłacalność dłużnika 
powinna mieć charakter trwały, a przestój w regulo-
waniu zobowiązań nie może wynikać z chwilowego 
(np. sezonowego) braku środków12. 

Wskazane okoliczności nie wyczerpują obszernej te-
matyki wykładni pojęcia „niewypłacalność”13. Oczywi-
stym wskazaniem jest, że interpretacji tego terminu 
należy dokonywać zawsze na potrzeby danego przy-
padku. Próba takiej interpretacji powinna znaleźć się 
w każdym wniosku, tym bardziej, że oparcie wniosku 
wyłącznie na przytoczonych domniemaniach może 
przynieść jego obalenie poprzez przeprowadzenie 
przeciwdowodu zaoferowanego przez dłużnika. Jest 
to zatem najtrudniejsza z przesłanek, które wyka-
zać musi wierzyciel, najczęściej nieposiadający wy-
starczającej wiedzy dotyczącej sytuacji ekonomicznej 
dłużnika. Dopiero po złożeniu wniosku o otwarcie 
postępowania sanacyjnego i po dogłębnym zbadaniu 
przedsiębiorstwa dłużnika może okazać się bowiem, 
że dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, nie zaś 
niewypłacalny. Lub inaczej – niewypłacalność dłużnika 
może być już w tak zaawansowanym stopniu, że sąd 
będzie zmuszony oddalić wniosek restrukturyzacyj-
ny, zważając na dobro wierzycieli i zdolności płatnicze 
dłużnika (art. 8 ust. 1 i 2 pr.rest.). 

Wskazanie miejsc, w których znajduje się 
przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika

Art. 286 ust. 1 pkt 2 nakłada na wierzyciela obowiązek 
wskazania miejsc, w których znajduje się przedsiębior-
stwo lub inny majątek dłużnika. Należy przychylić się 
do stanowiska, że nie jest wystarczające przytoczenie 
przez wnioskodawcę adresu siedziby dłużnika, która 
jest ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego14. Wierzyciel powinien wskazać 
wszystkie znane mu miejsca, w których prowadzone 
jest przedsiębiorstwo dłużnika lub w którym znajduje 
się jego majątek, jak przykładowo budowy prowadzo-
ne przez deweloperów czy magazyny hurtowników.

12 Teza ta była aprobowana przez Sąd Najwyższy jeszcze na bazie przepisów 
prawa upadłościowego sprzed nowelizacji, por. np. wyrok Sądu Najwyższego 
z 19 stycznia 2011 r., V CSK 211/10, lub postanowienie Sądu Najwyższego 
z 14 listopada 2013 r., IV CSK 140/13.

13 Na temat pojęcia „niewypłacalności” por. szeroki opis Filipiaka P., [w:] „Prawo 
restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6”, praca 
zbiorowa pod redakcją A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, C.H. Beck 2016, 
s. 660 i nast.

14 Malmuk-Cieplak A., [w:] „Prawo…”, s. 725.
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Pojawia się jednak wątpliwość, w przypadku gdy wie-
rzyciel nie zna wszystkich miejsc położenia mająt-
ku dłużnika, a tym samym nie jest w stanie wskazać 
ich we wniosku. O ile w stosunku do wnioskującego 
dłużnika uzasadnione jest uznanie, że niewskazanie 
wszystkich tych miejsc stanowi brak formalny wnio-
sku, o tyle w stosunku do wierzyciela założenie takie 
nie może być zaakceptowane. Z oczywistych wzglę-
dów wierzyciel najczęściej nie posiada pełnej wiedzy 
na temat wszystkich miejsc położenia przedsiębior-
stwa dłużnika lub składników jego majątku. Z tego po-
wodu powinien przytoczyć jedynie te miejsca, które są 
mu znane. Konkluzji tej nie zmienia okoliczność, że sąd 
nie jest uprawniony do żądania od dłużnika dostarcze-
nia tych informacji na podstawie art. 286 ust. 4 pr.rest. 
in fine, który obejmuje zakresem tego żądania jedynie 
informacje wskazane w art. 286 ust. 1 pkt 3-8 i ust. 2 
pr.rest. W razie wątpliwości sąd będzie mógł przesłu-
chać dłużnika na posiedzeniu (art. 194 ust. 3 pr.rest.) 
lub zastosować, również na wniosek wierzyciela, za-
bezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie 
tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowe-
go zarządcy, którzy będą w stanie przeanalizować stan 
majątku dłużnika i jego położenie. 

Uprawdopodobnienie wierzytelności

Wierzyciel powinien we wniosku uprawdopodobnić 
swoją wierzytelność, co jest podyktowane okoliczno-
ścią, że legitymacja do złożenia wniosku o otwarcie 
postępowania przysługuje wszak jedynie wierzycie-
lowi osobistemu. 

Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym do-
wodu w ścisłym znaczeniu i nie daje pewności, lecz 
tylko prawdopodobieństwo twierdzenia o pewnym 
fakcie. Przeprowadza się je za pomocą środków nie-
skrępowanych wymaganiami stawianymi co do formy 
przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego o po-
stępowaniu dowodowym15. Wierzyciel nie może jed-
nak poprzestać na samym twierdzeniu, że przysługuje 
mu wierzytelność16. Z tego względu wierzyciel powi-
nien zaoferować środki dowodowe w postaci przede 
wszystkim dokumentów, lecz także chociażby oświad-
czeń osób prywatnych.

15 Ereciński T., [w:] „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 
Postępowanie rozpoznawcze”, wyd. IV, praca zbiorowa pod redakcją 
T. Erecińskiego, opublikowano: LexisNexis 2012, s. 1118.

16 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 18 października 2002 r., V CKN 
111/01.

Uprawdopodobnienie zdolności dłużnika 
do zaspokajania bieżących kosztów 
i zobowiązań po otwarciu postępowania

Element w postaci uprawdopodobnienia zdolności do 
zaspokajania przez dłużnika kosztów postępowania 
celowo nie został wskazany we wstępie jako wymóg 
formalny wniosku wierzyciela, ponieważ w ocenie au-
torów wymogiem takim nie jest. Świadczy o tym wprost 
treść art. 286 ust. 4 pr.rest., który statuuje, że wniosek 
wierzyciela nie musi obejmować informacji zawartej 
w art. 286 ust. 1 pkt 4 pr.rest. (tj. właśnie uprawdopo-
dobnienia zdolności dłużnika do zaspokajania bieżących 
kosztów postępowania sanacyjnego).

Powstaje jednak zasadne pytanie, czy, mając na uwa-
dze przesłankę negatywną otwarcia postępowania re-
strukturyzacyjnego, ujętą w art. 8 ust. 2 pr.rest., wie-
rzyciel nie powinien uprzedzić ewentualnej reakcji sądu 
i uprawdopodobnić, że do spełnienia tej przesłanki nie 
doszło. Zgodne z tym przepisem bowiem sąd odmawia 
otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego, 
jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłuż-
nika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowa-
nia i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. 

Odpowiedź na zadane pytanie nie jest jednoznaczna. 
Z jednej strony treść przepisu sugeruje, że brak zane-
gowania przez jakiegokolwiek wnioskodawcę (a więc 
również i wierzyciela) rzeczonej przesłanki negatywnej 
będzie powodował oddalenie wniosku. Z drugiej strony 
jednak nie sposób obciążać wnioskującego wierzyciela 
nieprzychylnymi skutkami braku uprawdopodobnienia 
zdolności płatniczej dłużnika, jeśli wziąć pod uwagę, 
że wierzyciel najczęściej nie będzie dysponował dosta-
teczną wiedzą na temat sytuacji ekonomicznej dłużnika. 

Należy zatem zaaprobować takie rozumienie przepisu 
art. 8 ust. 2 pr.rest., które pozwoli przyjąć, że ciężarem 
uprawdopodobnienia zdolności do ponoszenia kosztów 
postępowania sanacyjnego będzie zawsze obarczony 
dłużnik. Konkluzja ta wynika bezpośrednio z treści przy-
taczanego art. 286 ust. 4 pr.rest., który explicite wyłącza 
ten element z koniecznych wymogów formalnych wnio-
sku wierzyciela. Jeśli ustawodawca przewidywał inne ro-
zumienie omawianych przepisów, powinno ono znaleźć 
bezpośrednie odzwierciedlenie w ustalonych elementach 
formalnych wniosku wierzyciela. W literaturze można 
znaleźć jednakże zdanie zgoła odmienne17. 

17 Tak Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1588, który przyjmuje, że wierzyciel powinien 
we wniosku uprawdopodobnić zdolność do zaspakajania przez dłużnika 
bieżących kosztów i zobowiązań po otwarciu postępowania.
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Sąd restrukturyzacyjny nie może zatem poprzestać 
na ustaleniu, że wierzyciel nie uprawdopodobnił 
zdolności płatniczej dłużnika, ponieważ nie jest on 
do tego zobowiązany. Jeśli uwidaczniają się wątpli-
wości w tej materii, sąd powinien każdorazowo we-
zwać dłużnika do przedstawienia stosownych infor-
macji (na podstawie art. 286 ust. 4 pr.rest. in fine), 
a w braku jego współpracy konieczne może okazać 
się powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego 
albo tymczasowego zarządcy, którzy po zapoznaniu 
się z przedsiębiorstwem dłużnika będą mogli odnieść 
się do omawianej przesłanki.

Jeśli jednak wierzyciel posiada stosowne informacje 
i będą one wystarczające, nie można wykluczyć, że po-
zwolą one na otwarcie postępowania sanacyjnego bez 
dodatkowych zabiegów ze strony sądu.

OPŁATA OD WNIOSKU I INNE KOSZTY POSTĘPOWANIA

Ażeby nadać bieg swojemu wnioskowi, wierzyciel musi 
go opłacić kwotą 1 000 zł, co wynika z art. 74 pkt 3 
ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych. Nie jest to opłata nieodczuwalna, jeśli 
wziąć pod uwagę dość wysokie prawdopodobieństwo 
nieskuteczności wniosku, składanego zazwyczaj przez 
wierzyciela nieposiadającego dostatecznej wiedzy na 
temat sytuacji finansowej dłużnika. 

Nie jest to przy tym jedyne obciążenie finansowe dla 
wnioskującego wierzyciela. Wierzyciel powinien być 
również świadomy, że sąd może go dodatkowo obcią-
żyć zaliczką na koszty postępowania o otwarcie postę-
powania sanacyjnego. W ocenie autorów tekstu jest to 
możliwe na podstawie art. 285 pr.rest., o czym niżej.

Kwota zaliczki nie jest sprecyzowana ustawowo, co 
oznacza, że powinna ona zostać dostosowana do po-
trzeb danej sprawy i uwzględniać np. wynagrodzenie 
tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy 
tymczasowego18. Zazwyczaj kwota ta będzie oscylo-
wała wokół kilku tysięcy złotych.

SKUTECZNOŚĆ WNIOSKU A BRAK WSPÓŁPRACY 
ZE STRONY DŁUŻNIKA 

W świetle ograniczenia wymagań co do elementów 
formalnych wniosku o otwarcie postępowania sana-
cyjnego składanego przez wierzyciela, a także dużej 
liczby niewiadomych, które uniemożliwiają natych-

18 Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2015, 
Opublikowano: SIP Legalis, art. 286, teza 2.

miastowe otwarcie restrukturyzacji, niezbędne jest 
przyznanie sądowi rozpoznającemu wniosek sanacyj-
ny skutecznych instrumentów do żądania informacji 
koniecznych do oceny sytuacji dłużnika. Na etapie tzw. 
postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania 
sanacyjnego istnieją zasadniczo dwie drogi pozyska-
nia określonych dokumentów i informacji o dłużniku 
i jego kondycji finansowej. Po pierwsze, na podsta-
wie art. 283 ust. 4 in fine pr.rest. jest to możliwość 
żądania od dłużnika przedstawienia w ciągu 2 tygo-
dni informacji niewymaganych do przedstawienia we 
wniosku przez wierzyciela (tj. objętych art. 284 ust. 1 
pkt 3-8 oraz ust. 2 pr.rest.). Po drugie, możliwości 
takiej można upatrywać w zabezpieczeniu majątku 
dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzor-
cy sądowego albo tymczasowego zarządcy, zgodnie 
z art. 286 ust. 1 pr.rest. 

Żądanie informacji od dłużnika

O ile dłużnik na żądanie sądu przedstawi wymagane 
informacje, już na tej podstawie możliwa będzie ca-
łościowa ocena stanu faktycznego uzasadniającego 
otwarcie postępowania sanacyjnego bądź przema-
wiającego za brakiem przesłanek do jego otwarcia. Nie 
zawsze jednak dłużnik będzie skłonny do kooperacji. 
W interesie dłużnika może być bowiem nieujawnianie 
szczegółowych informacji dotyczących jego aktualnej 
sytuacji finansowej oraz przedłużanie postępowania 
sanacyjnego, będącego w takim rozumieniu wyłącznie 
zapowiedzią postępowania upadłościowego. 

Wobec braku ustawowo ustanowionego rygoru co do 
żądania informacji na podstawie art. 283 ust. 4 zd. 3 
pr.rest., sąd ma swobodę w jego ustaleniu. W razie za-
mieszczenia odpowiednich twierdzeń oraz ich upraw-
dopodobnienia przez wierzyciela już we wniosku, 
najpewniej odpowiednim rygorem winien być rygor 
uznania przedstawionych twierdzeń za przyznane, co 
powinno motywować dłużnika do współpracy. W takim 
wypadku bierność dłużnika może pozwolić na przyję-
cie przez sąd spełnienia przesłanek otwarcia postę-
powania sanacyjnego. Wszelkie niedostarczone przez 
dłużnika dokumenty mogą być z kolei pozyskane przez 
ustanowionego zarządcę już na dalszych etapach po-
stępowania sanacyjnego, tj. po jego otwarciu. Do ta-
kich skutków może dojść jednak jedynie w momencie, 
jeśli wierzyciel wykaże wszystkie przesłanki, a nadto 
sam uprawdopodobni zdolność dłużnika do zaspoka-
jania bieżących kosztów postępowania. W przeciwnym 
wypadku brak współpracy dłużnika będzie co najmniej 
uzasadniać ustanowienie tymczasowego nadzorcy 
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sądowego albo tymczasowego zarządcy w celu za-
bezpieczenia majątku dłużnika i uzyskania informacji 
niezbędnych do procedowania wniosku sanacyjnego. 

Co ważne jednak, należy przyjąć, że nieprzedstawie-
nie informacji z art. 284 ust. 1 pkt 3-8 oraz ust. 2 
pr.rest., zarówno przez wierzyciela z własnej inicja-
tywy, jak i przez dłużnika na żądanie sądu, nie może 
zostać uznane za brak formalny wniosku wierzyciela 
i tym samym nie tamuje rozpoznania wniosku, w tym 
otwarcia postępowania sanacyjnego. Art. 284 ust. 4 
pr.rest. bezpośrednio stanowi o wymogach wniosku 
wierzyciela. W sytuacji gdy sam wniosek wierzyciela 
o otwarcie postępowania sanacyjnego spełnia odpo-
wiednie wymogi przewidziane art. 284 pr.rest., powi-
nien on być skutecznie rozpoznany. Przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego nie przewidują bowiem moż-
liwości nienadania prawidłowego biegu wnioskowi 
pomimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych 
wymaganych przez prawo, jeżeli tylko taki wniosek 
jest dopuszczalny przez prawo.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub 
tymczasowego zarządcy

Zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie 
tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego 
zarządcy może mieć znaczenie kluczowe dla skuteczno-
ści wniosku wierzyciela. 

Art. 286 ust. 1 pr.rest. przewiduje ustanowienie tym-
czasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego za-
rządcy przez sąd z urzędu oraz na wniosek. Wierzyciel, 
posiadając takie uprawnienie, powinien zatem zasy-
gnalizować taką konieczność już w momencie składania 
wniosku lub na etapie późniejszym, gdy brak kooperacji 
dłużnika okaże się realnym zagrożeniem dla możliwości 
pozytywnego rozpatrzenia sprawy. 

Celem zabezpieczenia majątku dłużnika w postępo-
waniu sanacyjnym jest petryfikacja przedsiębiorstwa 
dłużnika i zapewnienie możliwości wykonania układu 
w przyszłości19. W postępowaniu sanacyjnym chodzi 
zatem przede wszystkim o potwierdzenie dostarczo-
nych przez wierzyciela lub dłużnika danych lub pozy-
skanie informacji o sytuacji organizacyjnej, prawnej 
i ekonomicznej, gdy dłużnik dobrowolnie nie dostar-
cza tych informacji. 

Należy podkreślić, że sąd powinien co do zasady za-
wsze postanowić o omawianym zabezpieczeniu, jeśli 

19 Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
Warszawa 2016, s. 1233.

z pozycji dłużnika brak reakcji na wezwanie do udziele-
nia informacji i przedłożenia stosownych dokumentów 
(chyba że wniosek wierzyciela nie budzi wątpliwości, 
a wierzyciel dostatecznie uprawdopodobnił zdolności 
płatnicze dłużnika), a także gdy istnieje uzasadnione 
ryzyko, że dłużnik będzie działał na szkodę wierzycieli 
(np. poprzez wyzbywanie się majątku). Zagrożenie takie 
wydaje się być realne z uwagi na stopień obcej ingeren-
cji w integralność dłużnika, jaką może rodzić złożenie 
przez podmiot trzeci wniosku o restrukturyzację. 

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub 
tymczasowego zarządcy dozwala więc na swego ro-
dzaju złagodzenie negatywnych konsekwencji nielo-
jalnego zachowania dłużnika. W tym świetle pojawia 
się jednak problem czysto praktyczny – wynagrodze-
nie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy 
i zaliczka w tym zakresie oraz pytanie, kogo te koszty 
powinny obciążać.

Zaliczka na ustanowienie 
tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy

O ile często oczywista będzie konieczność zabezpie-
czenia majątku dłużnika przez ustanowienie tym-
czasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego 
zarządcy, o tyle wątpliwości, a w praktyce proble-
my w tym zakresie może powodować interpretacja 
art. 285 pr.rest., szczególnie w jego końcowym frag-
mencie. Powołany przepis stanowi bowiem, inten-
cjonalnie przedstawiając go w uproszczeniu, że „sąd 
może żądać (…) zaliczki na wynagrodzenie tymczaso-
wego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarząd-
cy, pod rygorem umorzenia postępowania”.

W literalnym brzmieniu przepis ten umożliwia jednak 
żądanie zaliczki wyłącznie od dłużnika, co należało-
by uznać za uzasadnione jedynie w stanie prawnym 
przyznającym prawo do złożenia wniosku sanacyjnego 
co do zasady tylko dłużnikowi. Nałożenie na dłużnika 
obowiązku uiszczenia zaliczki pod surowym rygorem 
umorzenia postępowania w sytuacji, gdy wniosko-
dawcą pozostaje wierzyciel, winno zostać uznane za 
nieprawidłowe, a to z następujących względów:
• po pierwsze, żądanie zaliczki od dłużnika niebędą-

cego wnioskodawcą oraz uzależnienie prowadze-
nia postępowania od współpracy dłużnika w tym 
zakresie prowadzi do iluzoryczności uprawnienia 
wierzyciela do inicjacji postępowania sanacyjnego 
oraz unicestwienia celu całego postępowania re-
strukturyzacyjnego, albowiem prowadzi do sytu-
acji, w której postępowanie to będzie zasadne tylko 



122 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

i wyłącznie w sytuacjach współdziałania dłużnika. 
Po co więc w ogóle przyznawać legitymację wierzy-
cielowi, skoro ten może wystąpić od razu z wnio-
skiem upadłościowym;

• po drugie, należy wskazać, iż takie rozumienie prze-
pisu pozostaje sprzeczne z ogólną zasadą proceso-
wą wyrażoną w art. 1304 § 1 k.p.c., która co do za-
sady wymaga żądania uiszczenia zaliczki od strony 
wnoszącej o podjęcie czynności generującej wydatki 
czy inicjującej postępowanie z nimi związane.

Art. 285 pr.rest. jest oczywistą kalką z art. 267 pr.rest. 
umożliwiającego żądanie zaliczki w ramach postępowa-
nia o otwarcie postępowania układowego. Takie brzmie-
nie art. 267 pr.rest. jest jednak oczywiście uzasadnione 
wobec braku legitymacji wierzyciela do złożenia wniosku 
o otwarcie postępowania układowego, gdzie jedynym 
inicjatorem postępowania jest dłużnik. 

Istota iluzoryczności uprawnienia wierzyciela w ra-
zie przyjęcia, iż wszczęcie postępowania sanacyjnego 
w każdym przypadku wymaga kooperacji ze strony 
dłużnika, m.in. w formie uiszczenia zaliczki, sprowadza 
się do rygoru, jaki przepis ten nakłada na niespełnienie 
zobowiązania. Rygorem przewidzianym przez art. 285 
pr.rest. jest mianowicie umorzenie postępowania. 
Z perspektywy dłużnika, przy przyjęciu takich konse-
kwencji nieuiszczenia zaliczki, co do zasady w żadnym 
wypadku nie jest pożądane współpracować. Wręcz 
przeciwnie, wnioskowanie przez wierzyciela o otwar-
cie postępowania restrukturyzacyjnego w pierwszej 
kolejności, tj. przed złożeniem wniosku o ogłoszenie 
upadłości, pozwala dłużnikowi na oddalenie w cza-
sie, bez negatywnych konsekwencji dla niego samego, 
bądź to prowadzenia postępowania restrukturyzacyj-
nego, bądź postępowania upadłościowego, w razie gdy 
jest to nieuchronne. Dłużnik będzie w tym kontekście 
raczej podejmował czynności prowadzące do przedłu-
żenia postępowania, składania niepodpisanych pism 
czy innych czynności obstrukcyjnych, które ostatecz-
nie będą prowadzić do jego zakończenia. Motywacją 
do współpracy dla dłużnika nie jest zagrożenie na-
stępczym (po umorzeniu postępowania sanacyjnego) 
złożeniem przez wierzyciela ewentualnego wniosku 
o ogłoszenie upadłości. 

Jaki byłby w takim scenariuszu interes wierzyciela 
w składaniu wniosków sanacyjnych? Przyjmując lite-
ralne brzmienie przepisu art. 285 pr.rest. oraz założe-
nie braku współdziałania ze strony dłużnika, wierzyciel 
pragmatycznie decydowałby się raczej na składanie 
wniosku upadłościowego z pominięciem wniosku re-

strukturyzacyjnego. A celem ustawy prawo restruk-
turyzacyjne jest przecież umożliwienie dłużnikowi 
skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapo-
bieżenie jego likwidacji. Wyrazem tego jest chociażby 
wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania 
upadłościowego dopiero jako ultima ratio wobec eko-
nomicznego fiaska restrukturyzacji20. W konsekwencji 
skutki, jakie wywoływałaby gramatyczna interpretacja 
przepisu art. 285 pr.rest., godzą w fundament całej 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Należy podkreślić, że założenie współpracy dłużni-
ka jako warunku sine qua non przy składaniu wniosku 
o otwarcie postępowania sanacyjnego przez wierzycie-
la, sprowadza legitymację wierzyciela do instrumentu 
abstrakcyjnego, nieurzeczywistniającego założonego 
celu ustawy. Gdyby taka była wola ustawodawcy, to 
faktycznie mógłby on zrezygnować z przyznawania le-
gitymacji wierzycielowi w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym i osiągnąć ten sam skutek w zakresie, w jakim 
legitymacja do otwarcia postępowania sanacyjnego 
pozostawałaby jedynie przy dłużniku, zaś wierzyciel 
mógłby inicjować tylko postępowanie upadłościowe. 

W tym kontekście przepis art. 285 pr.rest. wymaga 
więc ostrożnego i adekwatnego stosowania. Przepis 
ten w brzmieniu literalnym powinien znaleźć zastoso-
wanie jedynie w razie złożenia wniosku o otwarcie po-
stępowania sanacyjnego przez dłużnika na podstawie 
art. 7 ust. 1 pr.rest. Natomiast w sytuacji gdy wniosek 
o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony został 
przez wierzyciela, wykładnia gramatyczna przepisu 
art. 285 pr.rest. powinna ustąpić interpretacji funk-
cjonalnej, a w konsekwencji art. 285 pr.rest. powinien 
być rozumiany w ten sposób, iż zaliczki na wynagro-
dzenie tymczasowego nadzorcy lub tymczasowego 
zarządcy należy żądać pod rygorem umorzenia postę-
powania od wnioskodawcy, tj. wierzyciela. Dosłowna 
wykładnia przepisu jest nieuzasadniona, ponieważ 
w omawianym zakresie wypacza istotę postępowania 
sanacyjnego z wniosku wierzyciela.

Taka interpretacja art. 285 pr.rest. znajduje również 
swoje uzasadnienie w regułach postępowania cywilne-
go, które przewidują, że zobowiązaną do uiszczenia za-
liczki jest co do zasady strona, która wnosi o podjęcie 
czynności połączonej z wydatkami. Skutkami niewyko-
nania zobowiązania powinien bowiem zostać obciążony 
podmiot żądający podjęcia pewnych czynności lub który 
jest prekursorem postępowania. 

20 Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, s. 10.
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Nie pozostawia wątpliwości, że inicjatorem całego po-
stępowania sanacyjnego może być również wierzyciel. 
Jeżeli wniosek jest więc złożony przez wierzyciela, to 
on winien być obciążony kosztami koniecznymi do po-
niesienia na tym etapie postępowania, tj. postępowania 
w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego.

Termin do złożenia zażalenia na umorzenie 
postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego

W przypadku gdy sąd zdecyduje się umorzyć postępo-
wanie na skutek nieprawidłowego i bezskutecznego 
wezwania dłużnika do uiszczenia zaliczki, wierzycie-
lowi będzie przysługiwało zażalenie. Powstaje jed-
nak wątpliwość, czy podstawą tego zażalenia będzie 
przepis kodeksu postępowania cywilnego (art. 394 § 1 
k.p.c. – zażalenie kończące postępowanie w sprawie), 
czy prawa restrukturyzacyjnego (art. 327 ust. 1 pr.rest. 
– wyraźnie przyznane prawo do złożenia zażalenia na 
postanowienie o umorzeniu). 

Nie jest to zagadnienie czysto teoretyczno-prawne, 
gdyż od jego rozstrzygnięcia zależy wymiar terminu 
do złożenia zażalenia. Art. 394 § 2 k.p.c. przewiduje 
bowiem termin tygodniowy, natomiast art. 327 ust. 3 
pr.rest. termin dwutygodniowy.

Art. 327 ust. 3 pr.rest. został umiejscowiony po prze-
pisach, które regulują zakończenie lub umorzenie po-
stępowania restrukturyzacyjnego po jego otwarciu na 
skutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku. To mogło-
by sugerować, że art. 327 pr.rest. odnosi się jedynie do 
umorzenia postępowania już otwartego i nie powinien 
być stosowany względem postępowania o otwarcie po-
stępowania restrukturyzacyjnego. Tak jednak nie jest.

Sam art. 327 ust. 1 pr.rest. nie precyzuje, do którego 
z etapów postępowania się odnosi, wskazując ogól-
nie, że na postanowienie o umorzeniu postępowania 
przysługuje zażalenie. Literalne brzmienie przepisu 
pozwala zatem przyjąć, że chodzi o jakiekolwiek po-
stępowanie regulowane przepisami ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne. 

Co więcej, przepisy omawianej ustawy nie rozróżnia-
ją, tak jak dzieje się to na gruncie ustawy – Prawo 
upadłościowe, dwóch odrębnych, regulowanych in-
nymi przepisami ogólnymi postępowań restruktury-
zacyjnych, tj. postępowania „w przedmiocie otwarcia” 
postępowania restrukturyzacyjnego i „właściwego” 
postępowania restrukturyzacyjnego. Należy je zdefi-
niować jako dwa, kolejno następujące po sobie stadia 

tego samego postępowania21. A skoro tak, to przepisy 
ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego, 
w tym art. 327 ust. 1 pr.rest., należy odnosić do umo-
rzenia postępowania restrukturyzacyjnego na którym-
kolwiek jego etapie – począwszy od złożenia wniosku 
do dnia zakończenia postępowania.

Termin dwutygodniowy do złożenia zażalenia na umo-
rzenie postępowania będzie zatem dotyczył nie tyl-
ko przypadków określonych w art. 325-326 pr.rest., 
lecz także przypadków umorzenia na etapie wcze-
śniejszym, jak chociażby właśnie z powodu nieuisz-
czenia zaliczki na koszty postępowania w przedmio-
cie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub 
uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego 
niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wie-
rzycieli w ramach układu częściowego na etapie roz-
poznawania wniosku o otwarcie przyspieszonego po-
stępowania układowego (art. 182 ust. 5 pr.rest.)22.

PODSUMOWANIE

Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania sa-
nacyjnego ze strony wierzyciela pozornie tylko może 
wydawać się zadaniem nietrudnym. Ograniczone wa-
runki formalne tego wniosku wyrażone w art. 284 
ust. 4 pr.rest. nie prowadzą wcale do szybszego i pew-
niejszego otwarcia postępowania sanacyjnego. Za-
zwyczaj bowiem brak informacji na temat sytuacji 
przedsiębiorstwa dłużnika będzie prowadził do za-
bezpieczenia jego majątku poprzez ustanowienie tym-
czasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego 
zarządcy, a efekty ich pracy mogą być różne. Dopiero 
w wyniku takiego zabezpieczenia może okazać się, że 
pozornie wykazane przez wierzyciela przesłanki (np. 
niewypłacalność) nie znajdują odzwierciedlenia w sta-
nie faktycznym. Jednocześnie sąd powinien obciążyć 
wierzyciela (nie zaś dłużnika) zaliczką na koszty takie-
go zabezpieczenia, gdyż w przeciwnym wypadku dłuż-
nik będzie mógł w niezwykle prosty sposób doprowa-
dzić do zniweczenia inicjatywy wierzyciela. 

Dużym ryzykiem dla powodzenia postępowania restruk-
turyzacyjnego jest także postawa samego dłużnika, któ-
ry może nie upatrywać swego interesu w sanacji. Brak 
kooperacji dłużnika na etapie postępowania w przed-
miocie otwarcia postępowania sanacyjnego najczęściej 
będzie uzasadniać powołanie tymczasowego nadzorcy 
sądowego lub tymczasowego zarządcy, nie tylko z uwagi 
na niedobór informacji o działalności dłużnika, lecz także 

21 Geromin M., Hrycaj A., Miczek Z., [w:] „Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe. System Prawa Handlowego…”, s. 45.

22 Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1395.
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z powodu ryzyka działań na szkodę wierzycieli. Z uwa-
gi na przyznanie legitymacji wierzycielowi, która moty-
wowana była chęcią dania mu możliwości uzdrowienia 
przedsiębiorstwa dłużnika, nawet mimo jego woli i gdy 
to z jego winy owo przedsiębiorstwo stało się niewypła-
calne – wierzyciel zyskał instrumenty, za pomocą któ-
rych możliwe jest wymuszenie na dłużniku konkretnych 
działań lub zmotywowanie do współpracy. Jeśli jednak 
współpraca dłużnika będzie pozorna lub żadna, a sąd 
otworzy postępowanie sanacyjne z wniosku wierzyciela, 
nie można tego jeszcze uznać za sukces. Należy bowiem 
zdawać sobie sprawę z tego, że dłużnik, który nie współ-
pracował na wczesnych etapach postępowania, najpew-
niej nie będzie tego też robił później. Przebieg postępo-
wania sanacyjnego wymaga tymczasem zaangażowania 
także dłużnika (np. w przygotowaniu przez zarządcę pla-
nu restrukturyzacyjnego – art. 313 ust. 1 pr.rest.). 

W przypadku braku kooperacji ze strony dłużnika sąd 
będzie mógł zdecydować o umorzeniu postępowania, 
bazując na art. 325 ust. 2 lub 3 pr.rest., które odno-
szą się do nieprawidłowego zachowania dłużnika lub 
niewykonywania poleceń sędziego-komisarza. Z tego 
powodu inicjatywa wierzyciela odnośnie do sanacji 
dłużnika, choć skuteczna w pierwszej fazie postępo-
wania, może skończyć się fiaskiem na etapie otwar-
tego postępowania sanacyjnego. Wierzyciel powinien 
zatem zawsze wyważyć, czy celowe jest składanie 
wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wo-
bec obojętnie lub wrogo nastawionego dłużnika, tym 
bardziej, że złożenie wniosku łączy się z poniesieniem 
kosztów postępowania w postaci opłaty od wniosku 
oraz zaliczki na wydatki postępowania. Odpowiedź na 
to pytanie będzie zawsze zależeć od danej sprawy. 
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Posiadał ponadto ponad 200 wierzycieli (w tym również 
zabezpieczonych rzeczowo).

Ustawowy 2-tygodniowy termin na złożenie planu re-
strukturyzacyjnego upływał 12 lutego 2016 r. Składał 
go nadzorca sądowy, który objął nadzór po otwarciu po-
stępowania. Nie miał zatem wystarczającej wiedzy, aby 
w ciągu 2 tygodni sporządzić i złożyć plan restruktury-
zacyjny w możliwej, oczekiwanej przez wierzycieli spółki 
jakości biznesowej.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, iż doradca re-
strukturyzacyjny może współpracować ze spółką przed 
złożeniem wniosku o postępowanie restrukturyzacyj-
ne, co powoduje, iż na moment jego złożenia znakomita 
część planu może być gotowa. Tak też powinna kształ-
tować się praktyka. Nie zawsze jest to jednak możliwe. 
I wydaje się, że ustawodawca takiej sytuacji nie przewi-
dział, tzn. w przypadku spółek notowanych na giełdzie, 
gdzie informacje istotne o spółce w formie komunika-
tów giełdowych są obligatoryjne (a takimi niewątpliwie 
byłby fakt współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym 
i przygotowywanie wniosku o postępowanie) oraz gdzie 
publikacja i dostępność wyników finansowych odbywa 
się w ściśle określonych momentach. W takiej sytuacji 
znalazł się Biomed-Lublin SA. Wobec tych faktów nie-
realne było sporządzenie planu restrukturyzacji wraz 
z wymaganą prognozą finansową i o odpowiedniej ja-
kości merytorycznej w ciągu 2 tygodni od dnia otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego.

Artykuł 10 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w punk-
cie 2 mówi, iż plan restrukturyzacyjny może być ogra-
niczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przed-
siębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji 
koniecznych do jego sporządzenia nie jest możliwe lub 

Agnieszka Biała1

Plan restrukturyzacji jest niezbędnym elementem każ-
dego procesu naprawczego spółki, nie ma znaczenia, czy 
jest on prowadzony na gruncie ustawy – Prawo restruk-
turyzacyjne, czy poza procesem sądowym.

Każdy wierzyciel, co prawda w różnym stopniu, oczekuje 
takiego planu, aby móc ocenić prawdopodobieństwo re-
alności i skuteczności proponowanych działań restruk-
turyzacyjnych. Stąd też powinien on zawierać wszystkie 
elementy konieczne do dokonania oceny, przede wszyst-
kim takie oszacowania i założenia, które są uprawdopo-
dobnione przez zarządzających spółką i prowadzących 
działania naprawcze. Jakość planu jest kluczowa w pro-
cesie negocjacji i czas na jego sporządzenie powinien być 
odpowiedni.

Biomed-Lublin SA przeszedł postępowanie restruktury-
zacyjne w formule przyspieszonego postępowania ukła-
dowego pod rządami ustawy – Prawo restrukturyzacyj-
ne, osiągając ponad 90-proc. poparcie na zgromadzeniu 
wierzycieli. Żaden z nich nie wniósł zaskarżenia, co skut-
kowało jego szybkim uprawomocnieniem.

CZAS NA PRZYGOTOWANIE PLANU RESTRUKTURYZACJI 
– MOŻLIWOŚĆ JEGO WYDŁUŻENIA

W przyspieszonym postępowaniu układowym prawo 
przewiduje 2 tygodnie od dnia otwarcia postępowania na 
sporządzenie planu restrukturyzacji. 

Na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
(29 stycznia 2016 roku) Biomed-Lublin SA miał zadłu-
żenie na poziomie ponad 120 mln zł, z czego postępo-
wanie układowe (spis wierzytelności) objęło 100 mln zł. 

1 Finansista, wieloletni dyrektor finansowy, interim manager w projektach 
restrukturyzacyjnych. Od roku licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, 
syndyk w postępowaniach konsumenckich.

PLAN RESTRUKTURYZACJI: SPORZĄDZENIE I EWALUACJA 
W TRAKCIE NEGOCJACJI Z WIERZYCIELAMI 
Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA
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nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wyko-
nania układu. Wymaga to oczywiście uzasadnienia.

Wydaje się, że zapis ten pozwala na wydłużenie cza-
su na przygotowanie planu restrukturyzacji pod wa-
runkiem jego sporządzenia w formie ograniczonej 
w czasie przewidzianym ustawowo. Z tej możliwości 
skorzystał Biomed-Lublin SA, składając 12 lutego 
2016 roku plan restrukturyzacji w formie ograniczo-
nej (zaprezentowana poniżej) i wnioskując o dodatko-
wy czas, 30 dni,  na jego kompletne przygotowanie, 
czyli do 11 marca 2016 roku. Sąd wniosek ten rozpa-
trzył pozytywnie, więc spółka zyskała realną szansę 
na jego sporządzenie w takiej jakości, aby był dobrym 
narzędziem negocjacyjnym i umożliwiał udział wie-
rzycieli w jego ewaluacji (w dniu zgromadzenia wie-
rzycieli zostały złożone nowe propozycje układowe 
dla 2 z 3 grup jako efekt negocjacji z nimi).

Takie podejście do sporządzenia planu restrukturyzacji 
powinno dominować w postępowaniach restrukturyza-
cyjnych. To jest de facto budżet restrukturyzacji, a nie 
tylko pismo procesowe w postępowaniu sądowym, które 
musi zachowywać wszystkie wymogi formalne.

Ograniczony plan restrukturyzacyjny Biomed-Lublin SA 
– wybrane elementy

Plan w ramach elementów obligatoryjnych zawierał tyl-
ko następujące części: 

1. opis przedsiębiorstwa, przyszły stan podaży i popytu 
w sektorze rynku,

2. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej, 
3. imiona i nazwiska osób sporządzających plan.

Pozostałe elementy zaprezentowano ogólnie lub z infor-
macją, iż zostaną złożone w zawnioskowanym terminie. 
Prezentuję je poniżej wraz z uzasadnieniem wniosku.

1. Prezentacja proponowanej przyszłej strategii pro-
wadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informa-
cje na temat poziomu i rodzaju ryzyka

Element planu zostanie uzupełniony w terminie zawnio-
skowanym przez nadzorcę sądowego.

2. Pełny opis i przegląd planowanych środków restruk-
turyzacyjnych oraz związanych z nim kosztów

Podstawowa forma restrukturyzacji przewiduje odro-
czenie terminu spłaty zobowiązań i rozłożenie spłaty 
długu na raty po ich ewentualnej uprzedniej częściowej 
redukcji. Pozwoli to spółce uzyskać niezbędny czas do 
wdrożenia pozostałych działań restrukturyzacyjnych 

i oszczędnościowych oraz zrealizowania wypracowanych 
z wierzycielami warunków układu.

Harmonogram i sposób spłaty wierzycieli zostanie osiągnię-
ty poprzez optymalne połączenie następujących działań:
a) Sprzedaż kosztownych i nieprodukcyjnych aktywów. 

Zapewni to spłatę znacznej części finansowania ban-
kowego oraz istotne ograniczenie kosztów spółki.

b) Sprzedaż i/lub zwrot zakupionych aktywów w celu 
wygenerowania dodatkowych przepływów pienięż-
nych z przeznaczeniem na obsługę układu.

c) Sprzedaż nadmiernych zapasów. Działania zostaną 
ukierunkowane na upłynnienie zapasów spółki (su-
rowców, półproduktów i wyrobów gotowych). Poza 
poprawą płynności celem jest wygenerowanie wpły-
wów (bez marży, jeżeli będzie to konieczne).

d) Częściowe refinansowanie zobowiązań lub ich czę-
ściowa spłata. Celem jest zmiana struktury zadłuże-
nia poprzez finansowanie typu mezzanine lub pod-
wyższenie kapitału w celu częściowej ich spłaty.

e) Generowanie nadwyżki przepływów pieniężnych 
z podstawowej działalności poprzez wzrost sprze-
daży na bieżących i nowo pozyskanych rynkach, roz-
wój sprzedaży produktów wytwarzanych z osocza 
we współpracy z LFB Biomedicaments, zakończenie 
niezbędnych inwestycji mających wpływ na poprawę 
wydajności i rentowności produkcji oraz restruktury-
zację kosztów działalności.

f) Optymalizację zadłużenia bankowego. Po wdrożeniu 
ustaleń układowych i ustabilizowaniu sytuacji ekono-
miczno-finansowej przedsiębiorstw spółka planuje 
nadal korzystać w optymalnej wysokości z finanso-
wania bankowego.

Do prawidłowego zaplanowania i wprowadzenia 
z sukcesem środków restrukturyzacyjnych niezbęd-
ne jest wypracowanie rozwiązań z poszczególnymi 
grupami wierzycieli. Z uwagi na wielkość i specyfikę 
spółki oraz liczbę i różnorodność wierzycieli za tym 
idącą w trakcie pozostają negocjacje z największy-
mi wierzycielami. Ich zakończenie niezbędne jest do 
wypracowania ostatecznych propozycji układowych 
oraz środków restrukturyzacyjnych, które zapewnią 
zaspokojenie wierzycieli. Dlatego też element planu 
zostanie szczegółowo uzupełniony w terminie za-
wnioskowanym przez nadzorcę sądowego.

3. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyza-
cyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu re-
strukturyzacyjnego

Element planu zostanie uzupełniony w terminie zawnio-
skowanym przez nadzorcę sądowego.
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4. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przed-
siębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wyko-
rzystaniu i redukcji

Element planu zostanie uzupełniony w terminie zawnio-
skowanym przez nadzorcę sądowego.

5. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wyko-
rzystania dostępnego kapitału, sprzedaży akty-
wów w celu finansowania restrukturyzacji, finan-
sowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, 
w szczególności banków lub innych kredytodaw-
ców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy 
publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykaza-
nia zapotrzebowania na nią

Element planu zostanie uzupełniony w terminie zawnio-
skowanym przez nadzorcę sądowego.

6. Projektowane zyski i straty na kolejne 5 lat oparte na 
co najmniej dwóch prognozach

Element planu zostanie uzupełniony w terminie zawnio-
skowanym przez nadzorcę sądowego.

Uzasadnienie 

Wskazać należy, iż dłużnik znalazł się bez swej winy 
w impasie, spowodowanym swoistą luką prawną, która 
– z uwagi na brak wystarczającej praktyki w stosowa-
niu ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyza-
cyjne (dalej: prawo restrukturyzacyjne) oraz w związku 
z niedostatecznym stanowiskiem doktryny – skutkuje 
brakiem możliwości przekazania kompleksowej i rze-
telnej informacji do sądu prowadzącego postępowanie 
w ustawowym terminie 14 dni od dnia jego otwarcia.

Dłużnik z uwagi na status spółki publicznej podlega ry-
gorom wynikającym z przepisów regulujących publiczny 
obrót papierami wartościowymi na rynkach regulowa-
nych, w tym przede wszystkim obowiązuje go zakaz 
ujawniania informacji poufnych, za złamanie którego 
grozi sankcja ze strony Komisji Nadzoru Finansowego 
w wysokości do 20 000 000 zł. Znacznie zatem utrud-
nione było podjęcie negocjacji z głównymi wierzycielami 
o potencjalnych rozwiązaniach na wypadek wystąpienia 
ustawowej przesłanki obligującej dłużnika do złożenia 
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjne-
go w jednym z trybów przewidzianych w art. 3 ust. 2 
prawa restrukturyzacyjnego. 

W założeniu przyspieszone postępowanie układowe 
cechować ma się szybkością i prostotą, a adekwatne 
jest dla dłużników o małym stopniu skomplikowania 

struktury przedsiębiorstwa i jego zadłużenia. Gros prac 
zmierzających do pozytywnego rozstrzygnięcia, jakim 
jest zawarcie układu, powinno zostać wykonane przez 
dłużnika samodzielnie jeszcze przed złożeniem wnio-
sku o otwarcie takiego postępowania do sądu.

Oznacza to, że dłużnik przed złożeniem wniosku o jego 
otwarcie winien poznać stanowisko głównych wierzy-
cieli, od których uzależnione jest zawarcie układu, oraz 
mieć przygotowany zarys planu restrukturyzacyjnego. 
Dłużnik wobec statusu spółki publicznej nie mógł rozpo-
cząć przygotowań przed oficjalnym złożeniem wniosku 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które 
umożliwiłyby dotrzymanie przez nadzorcę sądowego 
terminu ustawowego, przewidzianego w art. 261 ust. 1 
prawa restrukturyzacyjnego. 

Wskazać należy również na wielkość i specyfikę 
przedsiębiorstwa dłużnika oraz różnorodność jego 
wierzycieli. Dłużnik zatrudnia ok. 220 pracowników 
na podstawie umów o pracę oraz dodatkowo kilka-
dziesiąt osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Specyfika działalności dłużnika polega na tym, iż jest 
on producentem leków, w tym leków krwiopochod-
nych, a także surowic i szczepionek pochodzenia 
biologicznego, a co za tym idzie – posiada rozmaitą 
strukturę wierzycieli, którzy zapewniają łańcuch do-
staw niezbędny do prowadzenia bieżącej działalno-
ści produkcyjnej. Łączna liczba wierzycieli to na dzień 
złożenia niniejszego pisma 226, co również utrudnia 
szczegółowe ich przeanalizowanie pod kątem nie-
zbędności dla bieżącej działalności dłużnika w celu 
wypracowania ostatecznych propozycji układowych 
i środków restrukturyzacyjnych, kreujących niektóre 
elementy planu restrukturyzacyjnego.

Z tych właśnie przyczyn dłużnik złożył wniosek o otwar-
cie postępowania układowego, które wobec dłuższych 
terminów ustawowych na dokonanie określonych czyn-
ności procesowych byłoby adekwatne do stopnia skom-
plikowania zaistniałego stanu rzeczy. Ustawodawca 
jednak wykluczył możliwość otwarcia postępowania 
układowego, w przypadku gdy suma wierzytelności 
spornych uprawniających do głosowania nad układem 
nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniają-
cych do głosowania nad układem. W tej sprawie na 
etapie składania wniosku o otwarcie postępowania re-
strukturyzacyjnego w ocenie dłużnika nie istniały wie-
rzytelności sporne. Oznacza to, że zgodnie z przepisami 
prawa restrukturyzacyjnego dłużnik nie mógł skorzy-
stać z trybu zwykłego, co spowodowało konieczność 
modyfikacji wniosku pierwotnego i złożenie wniosku 
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o otwarcie trybu przyspieszonego – nieadekwatnego 
do jego sytuacji z przyczyn już opisanych. 

Dlatego dłużnik złożył wstępny plan restrukturyzacyjny 
oraz propozycje układowe, które po weryfikacji ze stro-
ny nadzorcy sądowego wymagają znacznej modyfikacji. 
Obecnie proces ten jest na zaawansowanym etapie, jed-
nak jego finalizacja wciąż wymaga czasu. Zarząd jedno-
znacznie stwierdził, iż załączone do wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego propozycje układo-
we miały charakter wstępny i zostały niejako wymuszo-
ne stanem prawnym, nieadekwatnym do stanu faktycz-
nego. Zarząd deklaruje, że propozycje układowe, które 
obecnie są konsultowane z wierzycielami, ulegną znacz-
nej modyfikacji – na korzyść wierzycieli. 

Propozycje restrukturyzacyjne przedstawione nadzorcy 
przez dłużnika były zbyt ogólne i nie mogły być podstawą 
do sporządzenia przez nadzorcę planu restrukturyzacyj-
nego. Plan restrukturyzacyjny obejmuje szereg informa-
cji, w tym pełny opis planowanych środków restruktury-
zacyjnych, harmonogram ich wdrożenia, biznesplan na 
najbliższe 5 lat (oparty na co najmniej dwóch progno-
zach), i z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa oraz złożo-
ność zawieranych transakcji handlowych nie było możli-
we sporządzenie przedmiotowego planu w tak krótkim, 
czternastodniowym, terminie. 

Nadto, dłużnik do dnia dzisiejszego nie zdołał skontak-
tować się z kluczowym wierzycielem – Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości SA (dalej zwana „PARP”) – 
gdyż jej zarząd został w całości odwołany, nie powołano 
nowego, a opiekunka trzech projektów unijnych realizo-
wanych przez dłużnika, z których powstała wierzytel-
ność (stanowiąca ¼ sumy wierzytelności), pozostaje na 
długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Podkreślenia również wymaga, że zarząd dłużnika zawnio-
skował do nadzorcy o zlecenie niezależnym rzeczoznawcom 
wykonania wycen określających wartość rynkową:

1. Nieruchomości spółki:
– Lublin ul. Uniwersytecka 10; KW LU1I/00109349/0;
– Lublin ul. Skłodowska 36; KW LU1I/00166458/4;
– Lublin ul. Główna 34, 34C, 34; KW LU1I/00108745/9.

2. Nieruchomości położonej w Mielcu (wyleasingo-
wana od PKO Leasing), ul. Wojska Polskiego 3; KW 
Nr TB1M/00044302/2.

3. Marki produktów spółki:
– LAKCID,
– DISTREPTAZA,
– Szczepionka przeciwgruźlicza BCG.

4. Szczepów bakterii dla ww. produktów. 
5. Technologii wytwarzania ww. produktów.
6. Licencji technologii wytwarzania kupionej od LFB. 

Jest to szczególnie istotne z tego względu, że może mieć 
znaczący wpływ na wartość przedsiębiorstwa dłużnika, 
a tym samym masy układowej, oraz pokaże, czy wierzy-
telności podmiotów ujawnionych w spisie wierzytelności, 
jako tzw. wierzycieli rzeczowi, mają w istocie całkowite 
czy jedynie częściowe zabezpieczenie.

Końcowo wskazać należy również, iż do dnia dzisiejsze-
go nadzorcy nie zostało doręczone zarządzenie z sądu, 
w którym wskazany ma być zakres czynności oraz 
dokumentacja, jakich sąd wymaga od nadzorcy. Nie-
mniej jednak nadzorca sądowy powiadomiony w trybie 
art. 235 ust. 8 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne przez 
sąd podjął wymagane prawem działania i po weryfikacji 
wniosku oraz jego załączników udostępnionych przez 
dłużnika dokonał analizy ekonomiczno-prawnej jego 
sytuacji w ramach ścisłej kooperacji z zarządem. Efek-
tem tych działań jest konkluzja, iż dla ochrony słusz-
nych interesów wierzycieli uzasadnione będzie złożenie 
wniosku o zakreślenie przez sąd dodatkowych 30 dni na 
złożenie pełnej dokumentacji, wymaganej przepisami 
prawa restrukturyzacyjnego.

Zaznaczyć trzeba, iż z dostępnych komentarzy (R. Adamus; 
S. Gurgul) wynika, iż termin określony w art. 261 ust. 1 
prawa restrukturyzacyjnego ma charakter jedynie instruk-
cyjny. W świetle tego uznać należy, iż w tym przypadku 
sporządzenie planu restrukturyzacyjnego odpowiadające-
go w swej treści zapisom art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia po-
wiadomienia nadzorcy w trybie art. 235 ust. 8 cytowanej 
ustawy, było niemożliwe, co czyni wniosek o przedłużenie 
terminu koniecznym i w pełni uzasadnionym. 

KTO POWINIEN PRZYGOTOWYWAĆ 
PLAN RESTRUKTURYZACJI?

Mimo zapisów ustawy restrukturyzacyjnej, iż plan re-
strukturyzacji sporządza i składa nadzorca sądowy/
zarządca restrukturyzacyjny, powinien on być efektem 
pracy zespołowej zarządzających spółką. Nie mam tu 
na myśli tylko zarządu, ale też kluczowych pracowników 
spółki. Jest to o tyle ważne, iż w trakcie negocjacji z wie-
rzycielami spółkę powinien reprezentować zespół, któ-
ry odpowiada za działania naprawcze, o czym w dalszej 
części tego artykułu. Niezwykle istotnym założeniem do 
planu restrukturyzacji jest podejście bazujące na całko-
witej spłacie zadłużenia czy jego częściowej redukcji.
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Moim zdaniem restrukturyzacja powinna cechować się 
całkowitą spłatą zadłużenia. Jeśli nie jest to możliwe, do-
piero wówczas należy rozważyć stopień redukcji zadłu-
żenia, ale powinno to wynikać z modelu prognozy finan-
sowej, zwłaszcza z prognozy przepływów pieniężnych.

Redukcja zadłużenia jako spodziewany element planu 
naprawczego niesie jednak za sobą następujące ryzyko: 
wierzyciele, zgadzając się na nią, oczekują w miarę szyb-
kiej spłaty zadłużenia na poziomie już przez nich zapła-
conych podatków (VAT, podatki dochodowe), a to ozna-
cza co najmniej 40% całości zadłużenia. Nierzadko spółki 
podczas działań naprawczych, zwłaszcza w początko-
wym okresie, nie dysponują kapitałem obrotowym. Nie-
rzadko również trudno go zachować na poziomie zasta-
nym. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 
wielu dostawców zmienia warunki handlowe, na których 
dokonywane są zakupy. Spółka traci kredyt kupiecki 
i zobligowana jest dokonywać przedpłat, aby utrzymać 
działalność. To niezwykle trudny czas, zwłaszcza że po 
otwarciu postępowania wszystkie powstałe zobowiąza-
nia muszą być regulowane na bieżąco. Zatem propozy-
cja redukcji zadłużenia może się okazać swoistą pułapką 
i niekoniecznie pomagać w trakcie negocjacji z wierzycie-
lami, aby uzyskać ich zgodę na zgromadzeniu wierzycieli.

W tym kontekście należy rozważyć inne narzędzia po-
zwalające na to, aby wierzyciele mogli otrzymać swoją 
„zamrożoną gotówkę” w stosunkowo krótkim okresie. 
Istnieją takie rozwiązania rynkowe, o czym w dalszej 
części artykułu.

KLUCZOWA ROLA PROGNOZY FINANSOWEJ 
– WŁAŚCIWE PODEJŚCIE

Artykuł 10 prawa restrukturyzacyjnego (zakres planu) 
stanowi, iż plan powinien zawierać projektowane zyski 
i straty na kolejne 5 lat oparte na co najmniej dwóch 
prognozach. Oczekuje się zatem, iż będzie on zawierał 
tylko rachunek zysków i strat. Nie wydaje się to być wła-
ściwym podejściem głównie z powodu oceny zdolności 
płynności finansowej spółki w czasie procesu restruk-
turyzacji. Aby móc takiej analizy dokonać, konieczne jest 
sporządzenie prognozy przepływów pieniężnych, bo 
tylko ten rachunek pozwala ocenić, czy spółka będzie 
płynna. Nierzadko zdarza się bowiem, że spółka, mając 
wyniki dodatnie, traci płynność i wchodzi w stan zagro-
żenia bankructwem czy bankrutuje.

Kolejną kwestią jest perspektywa prognozy finansowej. 
Czy rzeczywiście powinna obejmować 5 lat, czy też być 
spójna z harmonogramem spłaty zadłużenia. Wydaje 

się, że powinna korelować z propozycjami układowymi. 
Dwie prognozy nie muszą być wersją optymistyczną i pe-
symistyczną. Powinien to być wariant realny, o bardzo 
zachowawczym podejściu (prognoza ostrożna), oraz pe-
symistyczny, który pokazuje, jaki jest margines bezpie-
czeństwa spółki w okresie restrukturyzacji.

Rachunek zysków i strat, prognoza przepływów pienięż-
nych oraz, jeśli jest to możliwe do sporządzenia, biorąc 
pod uwagę stopień skomplikowania szacunków i hory-
zont czasowy bilans, dają szansę na realną ocenę działań 
naprawczych przez wierzycieli, a co za tym idzie – po-
zwalają uzyskać wiarygodność założonego modelu re-
strukturyzacyjnego.

Biomed-Lublin SA sporządził rachunek zysków i strat 
oraz model przepływów pieniężnych w okresie 7 lat, 
przy czym rok pierwszy został pokazany w ujęciu 
miesięcznym, rok drugi w ujęciu kwartalnym, a lata 
następne w ujęciu rocznym. 7 lat korespondowało 
z zakończeniem spłaty wszystkich zobowiązań obję-
tych układem i pozaukładowych. Prognoza finansowa 
została sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym, nato-
miast sama prezentacja w planie restrukturyzacji za-
wierała tylko podsumowanie dla 2 wariantów (ostroż-
ny i pesymistyczny), przy założeniu, że wierzycielom 
zostanie udostępniony arkusz kalkulacyjny w celu do-
konania analizy finansowej.

UPRAWDOPODOBNIENIE SZACUNKÓW I ZAŁOŻEŃ 
W PROGNOZIE FINANSOWEJ W CZASIE 
NEGOCJACJI Z WIERZYCIELAMI I ICH UDZIAŁ

Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli to etap 
niezbędny w procesie restrukturyzacji, ale niewystar-
czający. Banki, fundusze leasingowe i inni wierzyciele 
zabezpieczeni rzeczowo zazwyczaj nie wyrażają zgody 
na przystąpienie do układu i konieczne jest zawarcie po-
rozumień pozaukładowych. Zazwyczaj zadłużenie u tych 
wierzycieli stanowi istotną wartość w całości długu. Co 
więcej, mają oni komórki organizacyjne wyspecjalizowa-
ne w analizach finansowych. Zatem pozytywna ocena 
przez nich planu naprawczego, a co za tym idzie – zawar-
cie porozumień ze spółką to wyraźny sygnał dla pozosta-
łych, zwłaszcza niezabezpieczonych wierzycieli, o jakości 
i wiarygodności planu restrukturyzacyjnego.

Co prawda ustawa – Prawo restrukturyzacyjne przewi-
duje, iż w sytuacji braku porozumienia z wierzycielem 
zabezpieczonym, który egzekwuje swoje należności od 
spółki, jest możliwość skorzystania z ochrony, którą daje 
przyspieszone postępowanie układowe, ale nie jest to 
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dobre rozwiązanie, zwłaszcza w wymiarze budowania 
wiarygodności u wierzycieli i nie ma wymiaru długoter-
minowego. Ponadto, jest podejściem konfrontacyjnym, 
a nie konsyliacyjnym.

W Biomed-Lublin SA wartość zadłużenia pozukłado-
wego stanowiła 40% całości długu, do dnia zgroma-
dzenia wierzycieli spółka zawarła stosowne porozu-
mienia ze wszystkimi wierzycielami bądź osiągnęła 
tzw. stand still, co bardzo pomogło w uzyskaniu popar-
cia dla procesu naprawczego.

Przechodząc do szacunków i założeń w prognozie fi-
nansowej – warto wspomnieć o stopniu szczegółowo-
ści. Jeśli spółka posiada kontrakty, wygrane przetargi 
(powinno to być przedmiotem opisu w części planu 
o strategii), wówczas wystarczające jest podanie sa-
mych wartości kontraktowych zarówno po stronie 
przychodowej, jak i kosztowej. W przypadku progno-
zowania przychodów na bazie historycznej ważne jest, 
aby przede wszystkim były one skorelowane z tem-
pem rozwoju branży i działaniem podmiotów kon-
kurencyjnych. Jeśli brakuje tych danych, to wzrost na 
poziomie 10% jest zawsze możliwy do zrealizowania, 
bowiem sama restrukturyzacja wewnętrzna zasobów 
sprzedażowo-marketingowych przynosi takie efekty 
stosunkowo szybko. Jeśli dane szacowane odnotowu-
ją w prognozie finansowej większe wzrosty, to takie 
dane powinny być opisane na dość szczegółowym po-
ziomie analitycznym.

Plan restrukturyzacyjny powinien odzwierciedlać dy-
namikę zmian, które charakteryzują spółkę, czy branżę, 
w której działa. To oznacza, że plan naprawczy złożony 
do akt postępowania będzie ulegał zmianom do dnia 
zakończenia postępowania i powinien mieć udokumen-
towaną historię aktualizacji. To co jest niezwykle ważne 
do momentu zgromadzenia wierzycieli, to badanie od-
chyleń od planu po każdym miesiącu jego wykonywa-
nia, dogłębne zbadanie przyczyn i ich zrozumienie. Jeśli 
odchylenia są znaczne, powinny być odzwierciedlone 
w dalszych okresach prognozy i na bieżąco komuniko-
wane w trakcie negocjacji, zwłaszcza z kluczowymi wie-
rzycielami. Do prognozy finansowej należy stosować 
podejście jak do pracy na budżetem, czyli badać, upraw-
dopodabniać założenia i reagować poprzez zestawianie 
kolejnych wersji modelu finansowego.

Biomed-Lublin w dniu zgromadzenia wierzycieli miał 
10 kolejnych iteracji modelu finansowego w porównaniu 
do pierwotnej wersji złożonej w sądzie.

EWALUACJA PLANU RESTRUKTURYZACJI 
DO DNIA ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Kontynuując poprzedni wątek, trzeba zwrócić uwagę na 
problem nieprzychylności wierzycieli i ich negatywnych 
emocji na początku procesu naprawczego. Brak zarzą-
dzenia tą kwestią doprowadzić może do fiaska na zgro-
madzeniu wierzycieli. Niezadowoleni wierzyciele będą 
szukali okazji do przedstawiania swoich racji na sali są-
dowej, a nie jest to właściwe miejsce ani czas.

W czasie negocjacji z wierzycielami najlepszym rozwią-
zaniem wydaje się prowadzenie ich zespołowo, w gro-
nie osób, które sporządziły plan restrukturyzacji. Należy, 
moim zdaniem, unikać negocjowania samodzielnie. Ta-
kie podejście bardzo uwiarygodnia działania naprawcze, 
a co najważniejsze tworzy przestrzeń do zaadresowania 
przez wierzycieli wszystkich nieprzychylnych opinii, a to 
z kolei sprzyja rzeczowej dyskusji.

Jak już wcześniej wspomniałam, istnieją narzędzia, któ-
re pomagają rozwiązać kwestię stosunkowo szybkiego 
odzyskania przez wierzycieli części gotówki wobec braku 
kapitału płynnego w spółce. Po pierwsze, można przy-
znać grupie wierzycieli o wieloletnim okresie spłaty opro-
centowanie długu.  Te przyznane odsetki to rekompensa-
ta za wielotetni okres oczekiwania na otrzymanie swojej 
zapłaty. Są, niestety, wierzyciele, którzy  z racji nieotrzy-
mania zapłaty od spółki mogą  mieć problemy płynno-
ściowe. Trudno u nich o akceptację rozwiązań o horyzon-
cie wieloletnim. Istnieją na rynku fundusze, które skupują 
zadłużenie, zarabiając na wartości dyskonta. Niemniej 
jednak, tak długo jak spółka nie ma zawartego układu 
z wierzycielami i przyjętego przez sąd, sprzedaż takie-
go długu jest nierealna. Sytuacja zmienia się zasadniczo 
po zakończonym z sukcesem zgromadzeniu wierzycieli. 
Wówczas może już do transakcji sprzedaży/zakupu za-
dłużenia dochodzić. Należy rozważyć taką opcję już na 
etapie negocjowania z wierzycielami przed dniem zawar-
cia układu i prezentować ją jako element zachęcający do 
głosowania za przyjęciem propozycji naprawczych. 

Sprzedaż długu przez wierzyciela do wyspecjalizowa-
nego funduszu powoduje odzyskanie krótkotermino-
wo zaangażowanych środków pieniężnych i rozwiązuje 
problemy płatnicze tych, którzy w nie popadli na skutek 
niewypłacalności restrukturyzowanej spółki. W taki spo-
sób ewoluować może plan restrukturyzacji przy realnym 
wpływie na niego wierzycieli. 

Kolejna sprawa związana z ewaluacją planu to jego 
komunikacja. Biomed-Lublin, jak już wspomniałam, 
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miał ponad 200 wierzycieli. Niemożliwe jest negocjo-
wanie (zwłaszcza przy założeniu, że przeprowadza je 
zespół) z każdym odrębnie. Dobrym rozwiązaniem jest 
zastosowanie zasady Pareto, czyli poszukanie me-
tody dla 80% wierzycieli, których zadłużenie stanowi 
do 20% w całości długu. Najlepiej zdefiniować takich 
wierzycieli w jednej lub dwóch grupach interesariu-
szy. Biomed-Lublin zdefiniował grupę tzw. „małych 
wierzycieli”, tj. takich, u których zadłużenie nie prze-
kraczało wartości 50 tys. zł, i przyznał im 100-proc. 
spłatę w krótkim czasie po zatwierdzeniu układu. Za-
tem można było założyć przychylność tej grupy. To, co 
było elementem brakującym, to możliwość kontaktu 
ze spółką oraz sprawdzenia poprawności i kompletno-
ści zadłużenia w księgach.

Warto rozważyć możliwość skorzystania ze strony in-
ternetowej spółki, gdzie można opublikować listę wie-
rzytelności i plan restrukturyzacyjny w całości lub jego 
istotne elementy. To powoduje, że wierzyciele mają re-
alną szansę sprawdzenia poziomu swoich wierzytelności 
i zainicjowania kontaktu, jeśli takie niezgodności zostaną 
zidentyfikowane. Niezwykle ważne jest, aby spis wierzy-
telności był potwierdzony z większością wierzycieli co do 
kompletności i prawidłowości, zwłaszcza że ustawa – 
Prawo restrukturyzacyjne nie przewiduje dla wierzycieli 
możliwości prawnej jego kwestionowania.

PLAN RESTRUKTURYZACJI BIOMED-LUBLIN SA 
– WYBRANE ZAGADNIENIA

Poniżej zamieszczono prezentację planu restrukturyzacji 
– wybrane zagadnienia (te, których nie zawierał ograni-
czony plan, a które zostały wskazane do uzupełnienia).

Prezentacja proponowanej strategii prowadzenia 
przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacje na temat 
poziomu i rodzaju ryzyka

Kierunki strategiczne dalszego rozwoju Biomed-Lublin 
zostały oparte na czterech komplementarnych kom-
ponentach:
a) penetracja wysokopotencjałowych segmentów 

rynku i zdobywanie (lub odzyskiwanie) w nich udzia-
łów poprzez produkty aktualnie dostępne w portfelu 
spółki oraz nowo wprowadzane do oferty w Polsce 
i na rynkach zagranicznych, na których spółka jest 
obecna;

b) celowana, sukcesywna ekspansja na rynkach za-
granicznych, na których spółka nie wykazuje żadnej 
aktywności lub aktywność ta nie przekłada się na 
generowanie przychodów;

c) optymalizacja komunikacji marketingowej kierowa-
nej do wszystkich interesariuszy rynku w celu zmia-
ny wizerunku spółki i jej produktów na nowoczesny, 
przyjazny środowisku medycznemu, innowacyjny, 
wiarygodny, kompetentny;

d) akceleracja i stabilizacja strumienia przychodów 
poprzez wdrożenie modelu licencyjnego na pro-
dukty spółki oraz poprzez regularne i sukcesyw-
ne zwiększanie nakładów na marketing i sprzedaż 
swoich produktów.

Biomed-Lublin prowadzi i będzie prowadzić komercja-
lizację swoich produktów w trzech synergistycznych 
modelach sprzedaży, gdzie wybrany model finalny jest 
zależny od rodzaju produktu (masowy, szpitalny/prze-
targowy, niszowy, na receptę, bez recepty) oraz specyfiki 
danego kraju. Modyfikacje modeli są dopuszczalne, gdyż 
spółka stara się elastycznie reagować na pojawiające się 
na rynku nowe perspektywy i możliwości, ale także ogra-
niczenia i ryzyka biznesowe.
1. Model 1. Promocja produktów spółki wśród leka-

rzy danej specjalności adekwatnej do profilu pro-
duktu przez własne struktury sprzedażowe, czyli 
zespół przedstawicieli medycznych – model wdro-
żony w Polsce w IV kwartale roku 2015, którym zo-
stały objęte dwa produkty z segmentu ginekologicz-
nego oraz urologicznego (Distreptaza, Biohemoril). 
W IV kwartale 2016 r. Biomed wdroży do tego modelu 
sprzedaży w Polsce cztery kolejne produkty (jeden 
już zarejestrowany lek na receptę, dwa dietetyczne 
środki specjalnego przeznaczenia medycznego oraz 
jeden produkt o statusie wyrobu medycznego). Te 
cztery wdrożenia pozwolą osiągnąć synergię kosz-
tową (większa liczba produktów promowanych przez 
ten sam zespół sprzedaży umożliwia optymalizację 
kosztów). Spółka opracowała już składy trzech no-
wych produktów oraz koncepcję ich pozycjonowania 
na rynku. W kwietniu 2016 r. rozpoczną się prace for-
mulacyjne i rejestracyjne, których zakończenie jest 
planowane na koniec września 2016 r. 

2. Model 2. Dystrybucja produktu gotowego Biomed 
-Lublin przez wyłącznego dystrybutora (na dany 
kraj) na podstawie umowy dystrybucyjnej i mar-
ketingowej – dotyczy linii produktów Lakcid w Pol-
sce (umowa z firmą Alpen Pharma odpowiedzialną 
za promocję tego produktu w środowisku lekarskim, 
głównie wśród pediatrów, laryngologów, ginekolo-
gów oraz lekarzy medycyny rodzinnej) oraz Distrep-
tazy na 9 rynkach zagranicznych: Ukraina, Uzbeki-
stan, Mongolia, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Kirgizja, 
Kazachstan, Tadżykistan (docelowo w III kwartale 
2016 r. również Azerbejdżan, zaś w roku 2017 – 
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Rosja i Armenia, gdzie spółka prowadzi rejestrację 
Distreptazy). W tym modelu Biomed-Lublin jest wła-
ścicielem rejestru, czyli podmiotem odpowiedzialnym 
oraz właścicielem znaku towarowego Distreptaza, 
zaś dystrybutor (firma Alpen Pharma) jest odpowie-
dzialny za skuteczną promocję i dystrybucję produktu 
własnymi zasobami ludzkimi i środkami finansowymi. 
Model ten umożliwia utrzymanie praw najważniej-
szych w branży farmaceutycznej, jakim są prawa do 
tzw. „brandu”, czyli znaku towarowego (nazwa i logo-
typ), które pozostają własnością spółki, a ich wartość 
jest podnoszona przez inwestycje dokonywane przez 
dystrybutora, kontrolowane marketingowo i meryto-
rycznie przez Biomed. 

3. Model 3. Business to business (B2B) – przetargi, 
sprzedaż instytucjonalna – dotyczy następujących 
produktów Biomed-Lublin:
a) leki osoczopochodne Nanogy oraz Fortalbia – na 

rynku polskim wspierane przez kilkuosobowy ze-
spół sprzedażowy prowadzący promocję i koor-
dynujący przetargi ogłaszane w różnych miastach 
i szpitalach na terenie kraju; 

b) szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 – sprzeda-
wana w Polsce na zamówienie Zakładu Zamówień 
Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z obo-
wiązującym kalendarzem szczepień; 

c) immunoglobulina GAMMA anty-D – stosowana 
w tzw. konflikcie serologicznym (zapobiega odpowie-
dzi immunologicznej u kobiet w przypadku niezgod-
ności grup krwi pod względem czynnika Rh między 
matką Rh0 (D)-minus a płodem Rh0 (D)-plus);

d) immunoglobulina ludzka GAMMA Anty- HBs – stoso-
wana przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

e) Bio Trombina 400 – produkt stosowany przy zapo-
bieganiu krwawieniom śródoperacyjnym z narzą-
dów wewnętrznych, krwawieniom z zębodołu po 
ekstrakcji zębów, krwawieniom z nosa i śluzówki 
jamy ustnej po ekstrakcji migdałków – tonsillek-
tomii – oraz krwawieniom z dróg rodnych podczas 
zabiegów ginekologicznych.

Rynek polski

Po analizie potencjału różnych segmentów rynku far-
maceutycznego w Polsce w roku 2016 oraz w kolejnych 
4 latach spółka zamierza sukcesywnie zwiększać swoje 
zaangażowanie promocyjne w segment leków:
• ginekologicznych, urologicznych i onkologiczno-

-urologicznych (m.in. Distreptaza, Onko BCG – pro-
dukt stosowany w raku pęcherza oraz trzy nowe 
produkty synergistyczne, uzupełniające ofertę dla 
tego segmentu),

• pediatrycznych (m.in. Lakcid oraz dwa-trzy nowe 
produkty z kategorii suplementów diety dla dzieci 
komplementarne do Lakcidu),

• immunologicznych (stosowanych w terapiach 
wspierających leczenie onkologiczne i hematologicz-
ne). Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez 
Agencję Reuters na podstawie danych przedstawio-
nych na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa On-
kologii Klinicznej (ASCO) w Chicago jesienią 2013 roku 
w ciągu 10 najbliższych lat produkty immunosty-
mulujące mają być wykorzystywane w leczeniu co 
drugiego nowotworu. Firma IMS Health, badająca 
rynek farmaceutyczny, przewiduje, że w roku 2016 
wzrost sprzedaży leków onkologicznych osiągnie pu-
łap 88 mld USD rocznie. Szacuje się, że coraz większy 
udział w rynku uzyskają produkty immunostymulu-
jące. Citigroup prognozuje, że w okresie najbliższego 
dziesięciolecia wartość ich sprzedaży zwiększy się 
do 35 mld USD rocznie. W tym segmencie Biomed 
zamierza opracować 2 produkty własne oparte na 
białkach zwierzęcych oraz 2-3 produkty oparte na 
enzymach roślinnych. Pierwsze wdrożenia produk-
tów immunomodulujących zostały zaplanowane na 
I kwartał 2020 r.

Opracowany został model promocji uwzględniający no-
woczesne formy dotarcia do lekarzy, aptek i pacjentów 
(tzw. promocja wielokanałowa). Przekazy marketingowe 
dla tej grupy produktów zostaną oparte na potrzebach 
konsumenta finalnego, czyli pacjenta, zgodnie z aktual-
nie obowiązującym trendem w tzw. pharmamarketingu. 
Spółka zainwestuje również w odświeżenie wizerunku 
Distreptazy i Lakcidu, a także rozszerzy zasięg swojej 
promocji o kolejne, wysokopotencjałowe grupy docelowe 
w celu akceleracji przychodów z tego segmentu. Nowe 
produkty, które zostaną wprowadzone w IV kwartale 
2016 r., podniosą zyskowność portfela na rynku polskim, 
a od III-IV kwartału 2017 r. również na rynkach, gdzie dzi-
siaj jest dystrybuowana Distreptaza. Spółka ma też real-
ny plan znacznego zwiększenia zastosowania Distrepta-
zy w leczeniu chorób ginekologicznych i urologicznych od 
roku 2018 na rynku polskim przy wykorzystaniu mecha-
nizmów rejestracyjnych i licencyjnych. 

Lakcid, który na rynku polskim jest dystrybuowany i pro-
mowany wśród lekarzy przez Alpen Pharma, zgodnie 
z założeniami poczynionymi we wrześniu 2015 r. suk-
cesywnie odzyskuje utraconą w latach ubiegłych pozy-
cję na wartym ponad 250 mln PLN rynku probiotyków. 
Wdrożona przez dystrybutora kampania marketingowa 
podlega bieżącej analizie spółki w celu oceny jej efektyw-
ności i wnoszenia bieżących korekt i optymalizacji. Spół-
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ka planuje wzmocnienie oferty linii Lakcid o nowe formy 
farmaceutyczne i warianty leku począwszy od II kwartału 
2017 r. Takie uzupełnienie oraz wdrożona strategia pro-
mocyjna pozwolą skuteczniej konkurować na lukratyw-
nym rynku probiotyków w Polsce i docelowo w ciągu 
kilku lat odzyskać pozycję w pierwszej trójce preparatów 
z tego segmentu. 

Po dokonanym w lutym 2016 roku przeglądzie portfolio 
produktowego spółka rozważa wycofanie z oferty pro-
duktów nierentownych, starszej generacji, które stano-
wią nieznaczny procent aktualnego obrotu, jednocześnie 
generując marginalny zysk lub w niektórych przypadkach 
stratę (m.in. Gastrotrombina, Gamma Anty-HBs). 

Plany dotyczące produktów osoczopochodnych Na-
nogy i Fortalbia w Polsce obejmują trzy scenariusze 
rozwoju sytuacji:
1. Kontynuacja sprzedaży i promocji w dalszych la-

tach, włączając rok 2016, w oparciu o posiadany 
status podmiotu odpowiedzialnego oraz dostawy 
produktu gotowego od wytwórcy: firmy LFB z Fran-
cji. W tym modelu spółka będzie kontynuować 
sprzedaż przez przetargi za pomocą dedykowane-
go zespołu sprzedaży, generując wzrosty i powięk-
szając swój udział w rynku.

2. Kontynuacja sprzedaży i promocji tylko do końca 
2016 r. w oparciu o status podmiotu odpowiedzial-
nego oraz posiadany stan magazynowy produktu 
gotowego. Wyprzedaż zapasów będzie stanowiła za-
kończenie promocji leków osoczopochodnych Nanogy 
i Fortalbia przez Biomed w Polsce. 

3. Kontynuacja sprzedaży i promocji w dalszych latach, 
włączając rok 2016, w oparciu o posiadany status 
podmiotu odpowiedzialnego oraz (przejściowo, przez 
2-3 lata) dostawy produktu gotowego od wytwórcy: 
firmy LFB z Francji. Po 3 latach spółka zacznie wy-
twarzać produkt gotowy (bez frakcjonowania oso-
cza) w wydzielonej spółce zależnej na licencji LFB i po 
transferze technologii. Ten model wymaga dodatko-
wych inwestycji w wybudowanie infrastruktury pro-
dukcyjnej w standardzie EU GMP. 

Scenariusz docelowy jest zależny od przebiegu procesu 
restrukturyzacyjnego i wymaga dodatkowych analiz oraz 
uzgodnień z partnerem strategicznym LFB, a także kon-
sultacji z Ministerstwem Zdrowia.

Spółka w ciągu 18 miesięcy ułoży model finansowania 
w celu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii inwesty-
cji w projekt „zakład frakcjonowania osocza”. Ustalone 
w tym czasie zostanie, czy inwestycja ta winna być kon-

tynuowana w dotychczasowej lokalizacji w Mielcu, czy 
też lepszym rozwiązaniem będzie wybór innej lokalizacji 
i budowa fabryki od podstaw. Spółka uzyska potwier-
dzenie od państwa w zakresie chęci lub jej braku zaan-
gażowania w ten projekt. W tym też okresie ostatecznie 
dokona spłaty wierzytelności wobec PARP. Jest to nie-
zbędny okres na znalezienie najbardziej efektywnego 
sposobu sfinansowania tejże wierzytelności.

Wskazane czynności realizowane przez maksymalnie 
18 miesięcy (niewykluczone jest szybsze rozwiązanie 
tych kwestii) pozwolą spółce wybrać jedno z alterna-
tywnych rozwiązań:
• jeżeli okaże się, że powstanie fabryki frakcjonowania 

osocza (w Mielcu lub w innej lokalizacji) nie znajduje 
ekonomicznego uzasadnienia, wówczas wszelkie ak-
tywa związane z projektem „zakład frakcjonowania 
osocza” zostaną upłynnione. Spółka uzyska z tego 
tytułu ok. 33 mln zł, które zostaną wykorzystane do 
spłacenia wierzyciela – PKO Leasing, zaś pozostała 
należność  – do częściowego spłacenia PARP. Na-
stępnie ta część wierzytelności PARP, która pozosta-
nie, będzie spłacona przez emisję obligacji lub w inny 
sposób – nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy;

• jeżeli spółka uzyska aprobatę dla swych działań 
i państwo wyrazi chęć zaangażowania w projekt, 
wówczas cały majątek związany i niezbędny do pro-
jektu „zakład frakcjonowania osocza” zostanie wy-
dzielony do oddzielnej spółki córki w celu dalszej re-
alizacji projektu. Ten scenariusz będzie realizowany 
jedynie pod warunkiem znalezienia wiarygodnego 
partnera gwarantującego powodzenie tego projektu 
i potwierdzenia ze strony państwa (lub strategicz-
nego inwestora) woli zaangażowania w projekt, nie 
później jednak niż w ciągu18 miesięcy.

Rynki zagraniczne

W roku 2016 i dwóch kolejnych latach spółka zamierza 
jeszcze silniej rozwijać sprzedaż zagraniczną w oparciu 
o dostępny portfel produktów. Liczba aktualnie posia-
danych rejestrów Distreptazy w 9 krajach, w których 
promocję prowadzi Alpen Pharma, będzie sukcesywnie 
(począwszy od IV kwartału 2017 r.) powiększana o ko-
lejne rynki, które wyrażają swoje zainteresowanie tym 
produktem (m.in. kraje azjatyckie, Rosja, USA i kilka kra-
jów bałkańskich). Biomed zamierza działać tam, posia-
dając dystrybutora na wyłączność. 

Spółka posiada rejestrację szczepionki na gruźlicę BCG na 
Ukrainie i w Uzbekistanie oraz podpisaną umowę na jej 
dystrybucję z partnerem zewnętrznym mającym swój ze-
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spół sprzedaży w tych krajach. W kwietniu 2016 r. zostaną 
rozpoczęte rozmowy w celu uruchomienia aktywnej pro-
mocji i sprzedaży pod koniec roku 2016 oraz jej kontynuacji 
w kolejnych latach, począwszy do roku 2017. Onko BCG jest 
również zarejestrowane w Urugwaju, z którym Biomed-
-Lublin ma podpisaną umowę dystrybucyjną, na podstawie 
której w 2015 roku zostały zrealizowane pierwsze sprze-
daże Onko BCG na kwotę około 286 tys. PLN. W planach 
na 2016 rok i kolejne lata przewidziano kontynuowanie do-
staw tego produktu do urugwajskiego odbiorcy (w 2016 r. 
na kwotę ponad 335 tys. PLN). Uzupełnieniem przychodów 
spółki jest tzw. import docelowy („import permit”) dotyczą-
cy produktów, które nie posiadają rejestracji w danym kraju, 
ale ze względu na ich unikalność, brak bezpośrednich odpo-
wiedników oraz potrzeby terapeutyczne są tam zamawiane 
i sprzedawane. W marcu 2016 r. spółka sprzeda w tym mo-
delu jeden ze swoich kluczowych produktów (szczepionkę 
przeciwgruźliczą BCG) do Francji na podstawie podpisanego 
zamówienia, które obejmuje również kolejne dostawy tego 
produktu do końca roku 2016. Zamówienia na kolejny rok są 
według wiedzy spółki możliwe, niemniej wymagają oficjal-
nego potwierdzenia przez francuskiego partnera.

Spółka jest w trakcie opracowywania planu strategicz-
nego pozyskiwania importerów docelowych w różnych 
krajach świata (m.in. kraje Półwyspu Arabskiego, In-
die, Chiny, kraje bałkańskie, Pakistan, Afganistan, kraje 
Ameryki Południowej) na kilka swoich leków, m.in. Onko 
BCG, szczepionkę przeciwgruźliczą BCG oraz Distreptazę. 
W aktualnej ocenie jej pozostałe produkty nie mają po-
tencjału na ich import docelowy do innych krajów. 

Portfel opracowywanych aktualnie przez spółkę diete-
tycznych środków specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych 
będzie oferowany odbiorcom eksportowym począwszy 
od roku 2018, po ich wprowadzeniu na rynek polski i zdo-
byciu zadowalającego udziału w swoich segmentach.

Biomed-Lublin zdefiniował również długoterminowe 
(po roku 2020) plany wobec wybranych kierunków geo-
graficznych świata, wychodząc z założenia, że z uwagi 
na atrakcyjność oferowanych produktów są one w sta-
nie pozyskać odbiorców nie tylko w Polsce, ale także na 
rynkach zagranicznych. Dzięki temu spółka będzie miała 
możliwość realizacji ambitnych założeń co do sprzedaży, 
jak i planowanych zysków. 

Główne kryteria wyboru tzw. „rynków kluczowych” 
z perspektywy planowanej ekspansji: 
• wielkość rynku (populacja chorych i populacja społe-

czeństwa) oraz jego potencjał na wzrost, 

• pozytywna opinia ekspertów branżowych uzyskana 
w trakcie konsultacji branżowych, 

• względna „łatwość” we wprowadzeniu produktów na 
rynek (relacje biznesowe, znajomość lokalnych uwa-
runkowań),

• rozpowszechnienie chorób cywilizacyjnych,
• pozytywny przyrost naturalny (dodatnia dzietność),
• kraje borykające się z problemami higieny warunków 

bytowych oraz chorób wynikających z nawyków hi-
gienicznych, 

• rosnące wydatki własne społeczeństwa na leczenie 
połączone ze wzrostem klasy średniej (idealny przy-
kład to Chiny i Indie).

Ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne 
kluczowe dla realizacji strategii spółki

Ryzyko związane z opóźnieniami w rejestracji leków 

Nowe produkty Biomed-Lublin mogą zostać dopusz-
czone do obrotu na rynku dopiero po uzyskaniu po-
zwolenia określonego przepisami danego państwa. 
W konsekwencji wejście na nowe rynki wiąże się z ko-
niecznością przygotowania i dostosowania dokumen-
tacji poszczególnych produktów do wymogów stawia-
nych przez dany kraj. Nakład pracy i czas potrzebny na 
przygotowanie takiej dokumentacji oraz sama procedu-
ra uzyskania pozwolenia mogą okazać się bardzo duże, 
a częste zmiany oraz wątpliwości interpretacyjne mogą 
dodatkowo wydłużać cały proces. Czynniki te powodu-
ją, że Biomed-Lublin narażony jest na ryzyko związane 
z opóźnieniami w rejestracji produktów, zwłaszcza na 
rynkach zagranicznych, co w konsekwencji może mieć 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową 
oraz jej perspektywy rozwoju. 

Spółka minimalizuje ryzyko opóźnień rejestracyjnych, 
zatrudniając wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę 
specjalistów oraz korzystając z usług zewnętrznych 
w sytuacji bardziej skomplikowanych procesów. Wy-
sokie kompetencje spółki w tym zakresie zostały po-
twierdzone wielokrotnie bardzo płynnym i szybkim 
uzyskaniem rejestracji jednego z wiodących produk-
tów – Distreptazy – na rynkach Ukrainy, Uzbekistanu, 
Mongolii, Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Kirgizji, Kazach-
stanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu czy szczepionki 
przeciwgruźliczej BCG na Ukrainie i w Uzbekistanie oraz 
Onko BCG na tak odległym rynku jak Urugwaj. W pla-
nach rejestracyjnych na lata 2016-2020 są zapisane 
produkty, których rejestracja w ocenie spółki nie nie-
sie ze sobą żadnego ryzyka opóźnień mogących mieć 
wpływ na realizację celów strategicznych. 
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Ryzyko związane z wycofaniem produktu 
Biomed-Lublin z obrotu

Spółka spełnia wszystkie wymogi co do jakości i bezpie-
czeństwa swoich produktów, które są zgodne z przepisa-
mi prawa (zwłaszcza ustawy – Prawo farmaceutyczne). 
Posiada również certyfikaty systemu jakości GMP i na 
bieżąco wdraża wewnętrzne procedury jakości. Zdarzały 
się jednak rzadkie sytuacje związane z nakazem wycofa-
nia danej partii (serii) produktów. Dotyczyły one jednego 
produktu spółki – szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10. 
W latach 2012-2104 średnioroczny koszt wycofania 
produktów spółki wyniósł około 25 tys. PLN, co stano-
wi 0,1-0,3% rocznego obrotu, a więc wartość nieistotną 
z punktu widzenia analizy ryzyk realizacji założeń strate-
gicznych. Zaistniałe lub podobne sytuacje mogą się zda-
rzyć w przyszłości, co może mieć negatywny wpływ na 
sytuację finansową spółki w danym okresie, ale wpływ 
tego czynnika na realizację celów strategicznych będzie 
minimalny/marginalny.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowego produktu 

Pozycja rynkowa Biomed-Lublin jest silnie skorelowana 
z nowymi produktami wprowadzanymi przez konkuren-
tów. W związku z tym nie można wykluczyć, że w ob-
szarach obecnej i przyszłej działalności spółki mogą 
pojawić się nowe formy leków o tym samym działaniu, 
lecz wyższej jakości lub w atrakcyjniejszej cenie. Zaist-
nienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na 
jej działalność i sytuację finansową oraz perspektywy 
rozwoju. W celu minimalizacji ryzyka zarząd oraz kie-
rownictwo spółki starają się na bieżąco monitorować 
nowe leki pojawiające się na rynku oraz stale podnosić 
jakość oferowanych produktów i kształtować elastycz-
nie ich ceny. Spółka wypracowała plan protekcji swoich 
głównych produktów – Distreptazy oraz Lakcidu – na 
rynku polskim w mechanizmach rejestracyjnych regulo-
wanych przez prawo oraz stosowanych w branży przez 
inne spółki farmaceutyczne. Na tym etapie plan ten nie 
podlega ujawnieniu ze względu na jego strategiczne 
znaczenie dla rozwoju spółki.

Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, inte-
rakcji z nowymi lekami lub braków jakościowych produktu

Spółka jest producentem preparatów leczniczych, pro-
biotyków, szczepionek, produktów krwiopochodnych 
oraz osoczopochodnych, które są dopuszczone do ob-
rotu głównie na rynku polskim, ale również na kilku 
rynkach zagranicznych. W trakcie używania któregoś 
z nich mogą wystąpić nieprzewidziane wcześniej efekty 

uboczne bądź interakcje z innymi lekami. Możliwe jest 
także pojawienie się trudności z utrzymaniem jakości 
danego produktu na dotychczasowym poziomie. W ra-
zie stwierdzenia działania ubocznego produktu leczni-
czego, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bądź 
też stwierdzenia ryzyka stosowania niewspółmierne-
go do efektu terapeutycznego minister zdrowia może 
uchylić pozwolenie na obrót produktami spółki. Ponad-
to, w przypadku niepożądanych działań istnieje także 
ryzyko wysunięcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności 
za produkt w drodze postępowań cywilnych. W takiej 
sytuacji, gdy posiadane przez spółkę ubezpieczenie nie 
wystarczy na pokrycie lub nie obejmie określonych rosz-
czeń, będzie ona zmuszona ponieść dodatkowe koszty 
związane z odszkodowaniami, co w efekcie może mieć 
negatywny wpływ na jej sytuację finansową. Spółka 
dba o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produk-
tów, czego potwierdzeniem są posiadane certyfikaty ja-
kości oraz ciągle rozwijana współpraca z największymi 
i prestiżowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
do których należą: Państwowy Zakład Higieny, Instytut 
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Narodowy 
Instytut Leków (NIL) oraz Polska Akademia Nauk. Spół-
ka ubezpiecza się także od odpowiedzialności cywilnej.

Ryzyko związane z wprowadzeniem i utrzymaniem 
produktów na rynkach zagranicznych 

Aktualnie spółka jest obecna także na rynkach zagra-
nicznych. W 2015 r. głównymi krajami docelowymi 
eksportu były: Ukraina, Uzbekistan, Mongolia, Moł-
dawia, Gruzja, Białoruś, Kirgizja, Kazachstan, Tadżyki-
stan, a udział przychodów eksportowych stanowił ok. 
30% ogólnych przychodów ze sprzedaży wyliczonych 
bez preparatów osoczopochodnych Nanogy i Fortal-
bia wprowadzonych w II kwartale 2015 r., zaś około 
16% ogólnych przychodów ze sprzedaży wyliczonych 
bez tych preparatów. W wymienionych krajach spół-
ka pozostaje właścicielem rejestru (podmiotem od-
powiedzialnym), zaś dystrybutorem wprowadzającym 
produkty (głównie Distreptazę) jest Alpen Pharma. 
Bardzo dobre rezultaty sprzedażowe na tych rynkach 
osiągane przez Biomed-Lublin potwierdzają, że stra-
tegiczne partnerstwo z Aplen Pharma w tym obsza-
rze geograficznym było właściwą decyzją. W związku 
z planami  związanymi z poszerzeniem rynków zbytu 
o kolejne kraje istnieje nieznaczne ryzyko, iż sprzedaż 
lub dopuszczenie produktów na tych rynkach może się 
opóźnić lub w najgorszych okolicznościach nie zreali-
zować ze względu na konieczność dostosowania do-
kumentacji poszczególnych produktów do wymogów 
danego państwa. W momencie gdy spółka wprowadzi 
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produkt na dany rynek, istnieje również ryzyko nie-
utrzymania go z powodu braku zamówień lub błędów 
w sprzedaży czy promocji. W konsekwencji zaistnienie 
którejś z wymienionych okoliczności może negatywnie 
wpłynąć na plany finansowe i wyniki spółki osiągane 
w przyszłości. Aktualnie spółka prowadzi szereg obie-
cujących rozmów, z których część przyniosła już okre-
ślone efekty w postaci otrzymania zamówień z ryn-
ków zagranicznych na produkty (głównie Distreptazę 
i szczepionkę przeciwgruźliczą BCG). 

Ryzyko związane z procesem wytwarzania leków 

Jednym z najistotniejszych elementów wytwarzania le-
ków biotechnologicznych jest proces produkcyjny, któ-
ry wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych 
(atesty, zezwolenia), jakościowych oraz proceduralnych. 
W jego trakcie istnieje ryzyko awarii maszyn lub urzą-
dzeń, zagrożenie wystąpienia nieprawidłowej postaci 
lub złej jakości na etapie półproduktu oraz możliwość 
braku odpowiedniej czystości mikrobiologicznej lub np. 
braku odpowiedniej żywotności pożywek czy stoso-
wanych podłoży. Spółka zabezpiecza się przed przed-
miotowym ryzykiem poprzez wdrażanie odpowiednich 
certyfikatów. Obecnie posiada certyfikaty GMP, czyli 
światowych standardów kontroli i zarządzania wy-
twarzaniem oraz jakością produktów, w tym przede 
wszystkim na działania z obszaru wydziałów, na któ-
rych powstają strategiczne produkty, oraz działu Badań 
w Kontroli Jakości. Spółka zatrudnia też wysokiej klasy 
personel zarządzający procesami produkcyjnymi, co 
w zdecydowanym stopniu marginalizuje ryzyka zwią-
zane z zahamowaniem produkcji lub błędami przebiegu 
procesu wytwarzania produktów.

Ryzyko związane z procesami badawczymi 

Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju jest 
wprowadzanie nowych leków oraz suplementów diety 
i wyrobów medycznych na rynki, na których Biomed-
-Lublin funkcjonuje. Kreacja nowego produktu wymaga 
przeprowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego 
procesu badawczego. Każdy tego typu proces obarczo-
ny jest ryzykiem niepowodzenia bądź wykrycia pew-
nych błędów poczynionych w pierwotnych założeniach. 
Dodatkowo zawsze istnieje ryzyko błędów ze strony 
pracowników spółki odpowiedzialnych za proces ba-
dawczy. W związku z tym w przypadku gdy zajdą opisa-
ne okoliczności, cały proces wprowadzenia nowego leku 
na rynek może znacząco się wydłużyć lub w ogóle może 
nie dojść do skutku. Wystąpienie opóźnień lub brak re-
alizacji założonych projektów może negatywnie wpły-

nąć na sprzedaż oraz wyniki finansowe Biomed-Lublin. 
Badaniom na każdym etapie towarzyszą szczegółowe 
analizy zasadności rozpoczęcia i kontynuowania ba-
dań. Są one prowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników. Produkty zaplanowane do rozwoju w la-
tach 2016-2020 należą do obszarów terapeutycznych 
(segmentów), w których spółka już posiada wieloletnie 
kompetencje. Badania będą prowadzone na już funkcjo-
nujących wydziałach badawczych i w oparciu o istnieją-
cą infrastrukturę, co zdecydowanie minimalizuje ryzyka 
związane z błędami w procesach rozwojowych.

Ryzyko związane z pozyskaniem 
lub utratą wykwalifikowanych pracowników 

Działalność spółki wymaga zatrudniania wysoko wy-
kwalifikowanej kadry pracowniczej, która stanowi jeden 
z głównych zasobów Biomed-Lublin. Wymóg ich za-
trudniania i utrzymywania nierozerwalnie wiąże się ze 
zdolnością do realizacji założonych planów długotermi-
nowych. W związku z dużą konkurencyjnością w branży, 
w której spółka funkcjonuje, istnieje popyt na pracow-
ników z dużym doświadczeniem, a rekrutacja jest pro-
cesem skomplikowanym i utrudnionym. Ponadto, ci już 
zatrudnieni są wystawieni na działania konkurencji, co 
w konsekwencji może skutkować utratą części kadry. 
Spółka w celu utrzymania obecnej kadry specjalistów 
systematycznie podnosi płace oraz utrzymuje atrakcyjne 
warunki pracy, a także prowadzi szkolenia i inne aktyw-
ności integrujące kluczowych pracowników.

Ryzyko niewypłacalności odbiorców

Spółka współpracuje z dużym gronem odbiorców, 
w szczególności hurtowniami leków oraz szpitalami. 
Poziom należności powoduje, iż narażona jest na ryzy-
ko braku zapłaty w określonym terminie lub możliwość 
całkowitego braku zapłaty w przypadku upadłości któ-
regoś z odbiorców. W celu minimalizacji przedmioto-
wego ryzyka pracownicy spółki na bieżąco monitorują 
spływ należności od kontrahentów, przy wykorzysta-
niu programu komputerowego. W przypadku stwier-
dzenia opóźnień podejmują niezbędne działania zmie-
rzające do wyegzekwowania zaległych płatności – od 
wysyłania wezwań do zapłaty, do skierowania sprawy 
na drogę sądową włącznie. 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców 
z powodu pogorszenia jakości produktów

Pogorszenie jakości produktów oferowanych przez Bio-
med-Lublin może wynikać z działań pracownika bądź 
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awarii elementu linii technologicznej. Przypadkowe wy-
puszczenie partii produktów o niższej jakości na rynek 
może skutkować utratą zaufania odbiorców. Taka sytu-
acja może przełożyć się na realne straty finansowe obej-
mujące koszty utraconych możliwości oraz pogorszenie 
reputacji. W celu zmniejszenia ryzyka spółka prowadzi 
działania monitorujące na kilku etapach działań (wyda-
nie surowca do produkcji, samej produkcji, konfekcjo-
nowania), mające na celu zmniejszenie i docelowo wy-
eliminowanie produktów niespełniających wymogów 
jakościowych. Spółka posiada także certyfikaty jakości 
ISO 14001:2004 oraz ISO 9001:2008. 

Ryzyko jakości dostaw 

Biomed-Lublin działa w branży farmaceutycznej, 
wytwarzając preparaty lecznicze, wyroby medyczne 
oraz odczynniki laboratoryjne. Polega na dostawach 
materiałów oraz surowców do produkcji o określonej 
jakości. W związku z tym istnieje ryzyko niespełnienia 
przez danego dostawcę wymagań stawianych przez 
spółkę. W celu minimalizacji tego czynnika ryzyka 
prowadzone są badania w zakresie kontroli jakości 
dostarczanych materiałów i surowców, co potwier-
dzają posiadane przez Biomed-Lublin certyfikaty. Po-
nadto, na bieżąco weryfikowana jest lista dostawców 
pod kątem wyboru tych, którzy są w stanie spełnić 
wymagane standardy jakościowe.

Ryzyko związane z magazynowaniem, utrzymaniem 
oraz transportem zapasów 

W związku z prowadzoną działalnością spółka utrzy-
muje określony zapas wyrobów gotowych (wytworzo-
nych produktów). Ze względu na warunki przechowy-
wania produktów w wymaganym reżimie temperatury 
istnieje ryzyko awarii urządzeń chłodniczych w maga-
zynach, gdzie przechowywane są wyroby gotowe lub 
w środkach transportu, którymi emitent przewozi to-
war do odbiorców (hurtowni lub szpitali). Dodatkowo, 
w przypadku spadku popytu na produkty oferowane 
przez spółkę lub braku możliwości technologicznych 
do produkowania mniejszych serii (dotyczy to zwłasz-
cza produktów niszowych lub o specjalistycznych 
wskazaniach) istnieje ryzyko związane z możliwością 
przeterminowania wyrobu gotowego. Zaistnienie tych 
okoliczności może spowodować obniżenie przycho-
dów ze sprzedaży, a co za tym idzie – wyniku finan-
sowego. Stosunek kosztów likwidacji produktów ze 
względu na upływ terminu ważności do przychodów 
netto ze sprzedaży towarów i materiałów kształtował 
się w latach 2012-2014 na poziomie od 2,0% do 4,0% 

całkowitego obrotu, co według spółki jest wskaźni-
kiem standardowym dla branży farmaceutycznej. Na-
tomiast w roku 2015 wskaźnik ten znacznie spadł, nie 
przekraczając 1% jej całkowitego obrotu.

Zaistniałe sytuacje rodzą ryzyko, iż w przyszłości spół-
ka może ponosić koszty likwidacji produktów ze względu 
na upływ terminu ważności, co może mieć negatywny 
wpływ na jej sytuację finansową. W celu dalszej minima-
lizacji tego ryzyka w roku 2016 i dalszych latach spółka 
wdroży proces comiesięcznego planowania popytu i po-
daży oparty na analizie danych z rynku oraz informację 
zwrotną od głównych odbiorców produktów.

Ryzyko uzależnienia przychodów ze sprzedaży 
od kluczowych partnerów 

Zdecydowana większość przychodów spółki związana 
jest ze sprzedażą na rzecz kilku hurtowni farmaceu-
tycznych. Istotnym odbiorcą jest też Zakład Zamówień 
Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Podmioty te to do-
minujący uczestnicy rynku hurtowego obrotu lekami, 
będący jednocześnie spółkami publicznymi notowany-
mi na rynku regulowanym. W 2015 r. Biomed-Lublin 
posiadał dziewięciu znaczących odbiorców produktów, 
którzy odpowiadali łącznie za ok. 84% przychodów, 
udział każdego z nich przekraczał 4% przychodów spół-
ki. W związku z tym istnieje zagrożenie zbyt dużego 
uzależnienia przychodów ze sprzedaży spółki od klu-
czowych odbiorców. Zerwanie z nimi współpracy może 
doprowadzić do znacznego spadku przychodów ze 
sprzedaży oraz wiązać się z koniecznością znalezienia 
alternatywnych odbiorców produktów. W celu minima-
lizacji tego ryzyka spółka monitoruje sytuację finanso-
wą swoich odbiorców ale też dąży do ich dywersyfikacji 
poprzez rozwój eksportu oraz zróżnicowanie kanałów 
sprzedaży (poprzez wprowadzanie produktów sprzeda-
wanych w drodze zamówień publicznych ogłaszanych 
przez ministra zdrowia czy szpitale). 

Ryzyko związane z płynnością finansową 

Działalność spółki wymaga stałego pozyskiwania środ-
ków finansowych na realizację założonych celów stra-
tegicznych. W dobie zmiennych i niestabilnych źródeł 
finansowania Biomed-Lublin może mieć kłopoty z po-
zyskaniem odpowiednich środków zewnętrznych, a wy-
generowane przez niego nadwyżki finansowe mogą być 
niewystarczające do kontynuowania planowanej eks-
pansji. Rozwój spółki nierozerwalnie wiąże się ze wzro-
stem jej zobowiązań, co w przypadku nieposiadania 
odpowiednich środków finansowych może doprowadzić 
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do kłopotów z terminowym regulowaniem płatności 
oraz z płynnością finansową. Spółka na bieżąco kontak-
tuje się z dostawcami celem negocjowania terminów 
płatności i warunków zakupu.

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży farmaceutycznej 

Funkcjonowanie Biomed-Lublin w istotnym stopniu uza-
leżnione jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w branży 
farmaceutycznej, w obecnej chwili będącej w stabilnym 
stanie. W przypadku odwrócenia pozytywnych tendencji 
istnieje ryzyko osłabienia popytu na produkty oferowane 
przez spółkę. Taka sytuacja może spowodować obniże-
nie poziomu przychodów ze sprzedaży produktów i osta-
tecznego wyniku finansowego w przyszłości. Ten czyn-
nik ryzyka jest minimalizowany poprzez dywersyfikację 
oferty produktowej o nowe leki oraz planowane rozsze-
rzenie działalności na kolejnych rynkach zagranicznych. 

Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek farmaceutyczny w Polsce i za naszymi granicami 
charakteryzuje się intensywną konkurencją. Rywalizacja 
cenowa spółki z dużymi międzynarodowymi oraz polskim 
koncernami farmaceutycznymi jest bardzo utrudniona 
z uwagi na nieporównywalnie mniejszy dostęp do kapitału 
i możliwości marketingowe. Dostęp do zagranicznego kapi-
tału zapewnia konkurentom spółki możliwość korzystania 
z najnowocześniejszych i najdroższych technologii, na co 
polskie koncerny farmaceutyczne (takie jak Biomed-Lublin) 
często nie mają szans, głównie z przyczyn finansowych. 
Dzięki temu firmy te mogą stosować bardziej elastyczną 
politykę cenową. Pomimo opisanych zagrożeń w przypadku 
części wytwarzanych produktów spółce udaje się zachować 
niższą cenę, a w przypadku pozostałych – na zbliżonym po-
ziomie do konkurencji, co jest możliwe dzięki niższym kosz-
tom produkcji i elastycznie kształtowanej marży. 

Ryzyko związane z ujawnieniem tajemnic handlowych

Rozwój spółki może być uzależniony od zachowania 
w tajemnicy przez obecnych lub byłych pracowników 
informacji poufnych, do których zaliczają się w szcze-
gólności te dotyczące prowadzonych badań oraz wyko-
rzystywanych procesów technologicznych. W związku 
z tym Biomed-Lublin, prowadząc działalność i zatrudnia-
jąc pracowników, ponosi ryzyko niepożądanych lub nie-
uczciwych zachowań (głównie w zakresie wykorzystania 
informacji poufnych). Zarząd w celu ograniczenia ryzyka 
prowadzi bezpośredni nadzór nad rekrutacją oraz moni-
toruje zachowania pracowników. 

Ryzyko zmiany kursów walutowych 

Ryzyko walutowe wynika głównie z eksportu czę-
ści wytwarzanych produktów. W 2015 roku ok. 30% 
ogólnych przychodów ze sprzedaży wyliczonych bez 
preparatów osoczopochodnych Nanogy i Fortalbia 
wprowadzonych w II kwartale 2015 r. oraz około 16% 
ogólnych przychodów ze sprzedaży wyliczonych bez 
tych preparatów stanowiły te uzyskane z eksportu 
produktów (rozliczenia odbywają się w EUR). Ponadto, 
część komponentów do produkcji leków spółka kupuje 
bezpośrednio za granicą (Francja, Chorwacja, Słowa-
cja), a rozliczenia także odbywają się w EUR. Wobec 
tego narażona jest ona na ryzyko aprecjacji/deprecjacji 
złotego względem EUR. Spółka na bieżąco monitoruje 
zmiany poziomu kursu walutowego, a decyzję o zaku-
pie/sprzedaży uzależnia również od jego atrakcyjności. 

Ryzyko zdarzeń losowych 

Biomed-Lublin, tak jak każda inna firma działająca na 
rynku, narażony jest na zajście nieprzewidzianych zda-
rzeń, tzw. zdarzeń losowych (powódź, kradzież, włama-
nie). Mogą one spowodować zniszczenie zapasów pro-
duktów, laboratoriów, maszyn lub urządzeń, z których 
spółka korzysta w ramach działalności. Utrata, kradzież 
bądź uszkodzenie najistotniejszych składników majątku 
mogłyby negatywnie wpłynąć na prowadzenie działal-
ności oraz sytuację finansową. W związku z tym Biomed 
-Lublin w celu zminimalizowania tego ryzyka ubezpie-
cza majątek od skutków zdarzeń losowych. 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Biomed-Lublin, podobnie jak wszystkie podmioty go-
spodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy 
w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą 
spowodować powstanie rozbieżności interpretacyj-
nych, w szczególności w odniesieniu do operacji zwią-
zanych z podatkiem dochodowym, od czynności cywil-
noprawnych i VAT. W związku z tym istnieje ryzyko, iż 
mimo stosowania aktualnych standardów rachunko-
wości, interpretacja urzędu skarbowego odpowiedniego 
dla spółki może różnić się od tej przez nią przyjętej, co 
w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finan-
sowej, która może mieć istotny, negatywny wpływ na 
wyniki finansowe. Pracownicy spółki na bieżąco moni-
torują przepisy prawne, ich zmiany oraz orzecznictwo 
w zakresie zagadnień dotyczących podatków.
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Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Rozwój spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją 
gospodarczą Polski, na terenie której oferuje swoje usłu-
gi i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności 
gospodarczej klientów. Do głównych czynników o charak-
terze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność 
spółki, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom śred-
niego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, inwestycji 
podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek 
gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, 
że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek 
poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia 
jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ 
na działalność oraz sytuację finansową poprzez obniżenie 
popytu na usługi spółki, co w konsekwencji może przełożyć 
się na pogorszenie jej wyników finansowych. W celu zmi-
nimalizowania tego ryzyka po zakończeniu każdego roku 
obrotowego zarząd przygotowuje plan roczny zawierają-
cy planowaną sprzedaż, marżę oraz wydatki. Na tej pod-
stawie szacowany jest prognozowany wynik finansowy. 
Planowanie opiera się głównie na danych historycznych, 
ale także na obecnej sytuacji gospodarczej, atrakcyjności 
oferty dostawców oraz dynamice pozyskiwania nowych 
i rozwijania sprzedaży do obecnych klientów firmy. 

PEŁNY OPIS I PRZEGLĄD PLANOWANYCH 
ŚRODKÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH 
I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTÓW

Podstawowa forma restrukturyzacji przewiduje odro-
czenie terminu spłaty zobowiązań i rozłożenie spłaty 
długu na raty po ich częściowej redukcji w zakresie 
odsetek. Pozwoli to spółce uzyskać niezbędny czas do 
wdrożenia pozostałych działań restrukturyzacyjnych 
i oszczędnościowych oraz zrealizowania wypracowa-
nych warunków układu. Harmonogram i sposób spłaty 
wierzycieli  zostaną ustalone poprzez optymalne połą-
czenie następujących działań:
• zawarcie ugód pozasądowych i kontynuowanie umów 

bieżących z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo 
oraz z wierzycielami, którzy nie przystąpili do układu 
(art. 151 pkt 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne);

• sprzedaż zbędnego majątku trwałego;
• sprzedaż produktów gotowych i surowców w celu 

upłynnienia zbędnych zapasów;
• sprzedaż zwrotną do wierzycieli/dostawców majątku 

inwestycyjnego;
• odroczenie terminu spłaty zobowiązań publiczno-

-prawnych z jednoczesną bieżącą obsługą odsetek;
• refinansowanie zobowiązania do PARP w formie fi-

nansowania mezzanine lub/i nową emisję akcji;

• spłatę wierzycieli niezabezpieczonych (100% należno-
ści brutto + redukcja odsetek) w ratach w ciągu 7 lat;

• spłatę obligatariuszy (100% kapitał + odsetki) 
w ciągu 3 lat;

• wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
do spółki celowej (inwestycja we frakcjonowanie oso-
cza, produkcja preparatów krwiopochodnych wraz 
z towarzyszącymi zobowiązaniami);

• zasilenie spółki celowej w ciągu 18 miesięcy (frak-
cjonowanie osocza i produkcja preparatów krwio-
pochodnych) licencją pozyskaną od partnera stra-
tegicznego LFB (wypracowanie porozumienia do 
dnia zawarcia układu z wierzycielami) – wartość 
licencji 13 mln zł.

Do prawidłowego zaplanowania i wprowadzenia z suk-
cesem środków restrukturyzacyjnych niezbędne jest 
wypracowanie rozwiązań z poszczególnymi grupami 
wierzycieli. Z uwagi na wielkość i specyfikę spółki oraz 
liczbę i różnorodność wierzycieli w trakcie pozostają 
negocjacje z największymi z nich. Ich zakończenie nie-
zbędne jest do wypracowania ostatecznych propozycji 
układowych oraz środków restrukturyzacyjnych, które 
zapewnią zaspokojenie wierzycieli.

Proponowany podział wierzycieli na grupy i propozycję 
układowe:
• grupa 1 – wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz 

wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpie-
nie do układu

Propozycja: zawarcie ugód/porozumień pozasądowych 
przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących;

• grupa 2 – wierzyciele publiczno-prawni
Propozycja: odroczenie terminu płatności wierzytelności 
głównej do 1 roku od daty uprawomocnienia się postanowie-
nia o zatwierdzeniu układu z jednoczesną obsługą bieżącą 
odsetek, po tym czasie jednorazowa spłata wierzytelności;

• grupa 3 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wie-
rzytelności do wysokości 50 000 zł 

Propozycja: spłata jednorazowa 100% należności głów-
nej z jednoczesną 100-proc. redukcją odsetek – w okre-
sie 0,5 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia 
o zatwierdzeniu układu;

• grupa 4 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wie-
rzytelności wyższą niż 50 000 zł 

Propozycja: spłata w ciągu 7 lat, poczynając od marca 
2017 roku (spłata 100% należności głównej z jednocze-
sną 100-proc. redukcją odsetek);
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• grupa 5 – obligatariusze
Propozycje: 
1. spłata zaległych odsetek do 14 dni od daty uprawo-

mocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
2. spłata bieżących odsetek w okresach 6-miesięcz-

nych liczonych od daty emisji obligacji, tj. zgodnie 
z warunkami emisji obligacji serii A, oprocentowa-
nie nie ulega zmianie,

3. spłata kapitału w następujący sposób:
a) 20% kapitału do 12 mies. od daty uprawomocnie-

nia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
b) 10% kapitału do 24 mies. od daty uprawomocnie-

nia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
c) pozostała część kapitału do 36 mies. od daty 

uprawomocnienia się postanowienia o zatwier-
dzeniu układu.

Środki restrukturyzacyjne i ich koszty

Pełny opis 
środka restrukturyzacyjnego

Produkt Wierzyciel Koszt środka 
restrukturyzacyjnego

1.1. Kontynuowanie umów finan-
sowania zewnętrznego

kredyty i pożyczki wierzyciele grupy 1 odsetki, prowizje bankowe

1.2. Kontynuowanie umów pożyczek pożyczki celowe wierzyciele grupy 1 odsetki zgodnie z umową

2. Sprzedaż nieruchomości inwe-
stycyjnej

spłata zobowiązania 
zabezpieczonego na 
nieruchomości

wierzyciele grupy 1 koszty sprzedaży, wyceny nieru-
chomości

3. Sprzedaż produktów gotowych 
i surowca w celu upłynnienia zbęd-
nych zapasów

akredytywa wierzyciele grupy 1 różnica między ceną sprzedaży 
a kosztem wytworzenia

4. Sprzedaż zwrotna do wierzycie-
li/dostawców majątku inwestycyj-
nego

maszyny i urządze-
nia, licencje

n/d różnica między ceną sprzedaży 
a kosztem wytworzenia; koszty 
wyceny urządzeń

5. Odroczenie terminu spłaty zobo-
wiązań publiczno-prawnych z jed-
noczesną bieżącą obsługą odsetek

odroczenie terminu 
spłaty

wierzyciele grupy 2 odsetki od zobowiązań publiczno-
-prawnych

6. Refinansowanie zobowiązania 
do PARP w formie finansowania 
mezzanine lub/i nowa emisja akcji

spłata zobowiązania wierzyciele grupy 2 odsetki i prowizje finansowania 
zewnętrznego lub koszt nowej 
emisji akcji

7. Spłata wierzycieli niezabezpieczo-
nych (100% należności brutto + reduk-
cja odsetek) w ratach w ciągu 7 lat

spłata ratalna zobo-
wiązań układowych

wierzyciele
grupy 3 i 4

brak

8. Spłata obligatariuszy spłata zobowiązań 
układowych

wierzyciele grupy 5 odsetki 

9. Wydzielenie zorganizowanej czę-
ści przedsiębiorstwa do spółki ce-
lowej (inwestycja we frakcjonowa-
nie osocza, produkcja preparatów 
krwiopochodnych wraz z towarzy-
szącymi zobowiązaniami)

zawiązanie nowej 
spółki celowej

wierzyciele grupy 1 koszty konsultacji prawnych 
i założenia nowego podmiotu
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Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego

Środek restrukturyzacyjny 

harmonogram

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Oct-16

N
ov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

M
ar-17

Apr-17

M
ay-17

Jun-17

Dec-17

Jun-19

Jun-23

Dec-23

u p r a w o m o c-
nienie się po-
s t a n o w i e n i a 
o zatwierdze-
niu układu

1 m
ies.

2 m
ies.

3 m
ies.

4 m
ies.

5 m
ies.

6 m
ies.

7 m
ies.

8 m
ies.

9 m
ies.

10 m
ies.

11 m
ies.

12 m
ies.

18 m
ies.

3 lata

7 lat

7 lat od 17 m
arca

1. Zawarcie ugód pozasądowych 
i kontynuowanie umów bieżących 
z wierzycielami zabezpieczonymi rze-
czowo oraz z wierzycielami, którzy nie 
przystąpili do układu (art. 151 pkt 2 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne)

do czasu zgro-
madzenia wie-
rzycieli i przy-
jęcia układu

2. Sprzedaż nieruchomości inwesty-
cyjnej 18 miesięcy od przyjęcia układu

3. Sprzedaż produktów gotowych 
i surowca w celu upłynnienia zbęd-
nych zapasów

do marca 2017 roku

4. Sprzedaż zwrotna do wierzycieli/
dostawców majątku inwestycyjnego 18 miesięcy od przyjęcia układu

5. Odroczenie terminu spłaty zobo-
wiązań publiczno-prawnych z jedno-
czesną bieżącą obsługą odsetek

do marca 2017 roku

6. Refinansowanie zobowiązania do 
PARP w formie finansowania mezza-
nine lub/i nowa emisja akcji

do marca 2017 roku

7. Spłata wierzycieli niezabezpieczo-
nych (100% należności brutto z jedno-
czesną redukcją odsetek) w ratach

7 lat od przyjęcia układu

7.1. Spłata jednorazowa wierzycieli 
z sumą wierzytelności do 50 000 zł

6 miesięcy od przyjęcia 
układu

7.2. Spłata wierzycieli z sumą wierzy-
telności powyżej 50 000 zł

7 lat począwszy 
od marca 2017 roku

10. Zasilenie spółki celowej w  ciągu 
18 miesięcy (frakcjonowanie oso-
cza i produkcja preparatów krwio-
pochodnych) licencją pozyskaną od 
partnera strategicznego LFB (wy-
pracowanie porozumienia do dnia 
zawarcia układu z wierzycielami) 
– wartość licencji 13 mln zł

licencja n/d koszty konsultacji prawnych



142 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego planowany jest w okresie 30 dni od daty wydania postano-
wienia o przyjęciu układu z wierzycielami.

Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji 

Produkt Zdolności produkcyjne 
[liczba opakowań]

Planowane 
wykorzystanie
[%]

Planowane 
zwiększenie
[liczba opakowań] 

Planowana 
redukcja
[%]

GAMMA anty HBs 200 14 000 0 0 0

GAMMA anty HBs 1000 2 000 0 0 0

GAMMA anty D 150 20 000 75 0 0

GAMMA anty D 50 12 000 73 0 0

HISTAGLOBULINA 10 000 0 0 0

GASTROTROMBINA 10000 2 000 0 0 0

GASTROTROMBINA 5000 2 000 0 0 0

LAKCID (amp.) 1 500 000 50 0 0

LAKCID (kapsułki) 200 000 40 0 0

Lakcid forte (fiolki) 100 000 32 0 0

Lakcid forte (kapsułki) 200 000 35 0 0

Lakcid forte (saszetki) 80 000 5 0 0

LAKCID L (fiolki) 20 000 40 0 0

LAKCID L (saszetki) 30 000 5 0 0

DISTREPTAZA (czopki) 700 000 85 1 750 000 0

SZCZEPIONKA BCG a’ 10 54 000 100 0 0

ONKO BCG (50, 100) 11 000 100 0 0

8. Spłata obligatariuszy (100% kapitał 
+ odsetki) w ciągu 3 lat 3 lata od przyjęcia układu

9. Wydzielenie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa do spółki celowej 
(inwestycja we frakcjonowanie oso-
cza, produkcja preparatów krwiopo-
chodnych wraz z towarzyszącymi zo-
bowiązaniami)

18 miesięcy od przyjęcia układu

10. Zasilenie spółki celowej (frakcjo-
nowanie osocza i produkcja prepara-
tów krwiopochodnych) licencją pozy-
skaną od partnera strategicznego LFB 
(porozumienie do dnia zawarcia ukła-
du) – wartość licencji 13 mln zł

19 miesięcy od przyjęcia układu
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OPIS METOD I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, W TYM WYKORZYSTANIA DOSTĘPNEGO KAPITAŁU, 
SPRZEDAŻY AKTYWÓW W CELU FINANSOWANIA RESTRUKTURYZACJI

Metoda/źródło finansowania Termin realizacji Wpływ [PLN] Przeznaczenie finansowania

1. Wpływy z prowadzenia dzia-
łalności przedsiębiorstwa 

2016-2022 25 165 255 spłata wierzycieli grupy 3 do końca 2016 
roku; spłata wierzycieli grupy 4 w ciągu 
7 lat, spłata częściowa wierzycieli grupy 
5 w ciągu 3 lat 

2. Wpływy ze sprzedaży stoków 
magazynowych (upłynnienie 
zbędnych zapasów)

2016-03.2017 18 500 000 spłata częściowa wierzyciela grupy 1 
(akredytywa Millennium Bank), spłata 
odsetek wierzycieli grupy 2 oraz kwoty 
głównej (za wyjątkiem PARP), spłata 
pozostałej części wierzycieli grupy 5, 
finansowanie rozwoju produktów regu-
larnych

3. Kontynuowanie produktów 
bankowych w formie kredytu 
w rachunku bieżącym

2016-2022 5 150 000 wierzyciele grupy 1 – finansowanie 
działalności bieżącej

4. Kontynuowanie umowy nie-
odnawialnego kredytu banko-
wego

2016-2017 5 279 100 spłata wierzyciela grupy 1 
(Bank Millenium)

5. Zwrot majątku nieprodukcyj-
nego

2016-2017 1 500 000 spłata wierzyciela grupy 1

6. Sprzedaż majątku nieproduk-
cyjnego

2016-2017 15 000 000 spłata wierzyciela grupy 1

7. Finansowanie mezaninne/
nowa emisja akcji

2016-2017 32 850 000 spłata wierzyciela grupy 2 (PARP)

8. Wydzielenie zorganizowa-
nej części przedsiębiorstwa do 
spółki celowej (frakcjonowanie 
osocza i produkcja preparatów 
krwiopochodnych)

do grudnia  
2017 roku

nie dotyczy n.d.

9. Zasilenie spółki celowej licen-
cją pozyskaną od partnera stra-
tegicznego 

do grudnia  
2017 roku

12 824 164 rozliczenie z dostawcą licencji

10. Wnioskowana pomoc de mi-
nimis

do marca 
2019 roku

472 936 zł spłata składek na ubezpieczenie spo-
łeczne w części finansowanej przez pra-
cownika (wierzytelności pozaukładowe)

12. Odroczenie płatności pu-
bliczno-prawnych z jednocze-
sną spłatą odsetek bieżących

do marca 
2017 roku

nie dotyczy nie jest to pomoc publiczna z uwagi na 
wyższy niż rynkowy poziom płaconych 
odsetek bieżących (poziom odsetek jak 
od zaległości podatkowych)
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WARIANT WYWAŻONY

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Przychody 51 053 797 37 333 384 37 511 833 41 505 923 46 957 855 47 977 292 49 047 701 

Koszty operacyjne 31 747 061 29 278 388 26 586 950 27 307 407 28 244 002 28 244 002 28 244 002 

Koszty finansowe 4 531 531 4 816 622 3 913 419 3 234 963 3 194 261 3 194 261 3 194 261 

Koszty restrukturyzacji 2 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Podatki (bez CIT) 1 092 019 919 247 746 474 746 474 746 474 746 474 746 474 

Amortyzacja 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 

EBITDA 16 214 717 5 935 750 8 978 409 12 252 041 16 767 379 17 786 816 18 857 224 

Wynik netto 8 620 147 -1 963 112 1 979 020 4 807 220 8 497 612 9 323 356 10 190 387 

Wpływy łącznie 51 339 122 89 407 676 40 199 334 44 246 021 49 750 273 51 312 891 52 552 858 

Wpływy z działalności + 
stan początkowy środków

51 339 122 41 565 925 40 199 334 44 246 021 49 750 273 51 312 891 52 552 858 

Wpływy ze sprzedaży 
zbędnego majątku

- 15 000 000 - - - - -

Wpływy: środki zewnętrz-
ne/inwestor

- 32 841 751 - - - - -

Wydatki łącznie 51 967 265 89 093 911 37 481 007 44 927 793 38 208 633 38 402 326 38 605 703 

Wydatki na działalność 40 973 799 39 085 927 34 051 822 34 968 356 35 712 341 35 906 034 36 109 411 

Wydatki związane z postę-
powaniem układowym

10 993 467 50 007 985 3 429 185 9 959 437 2 496 292 2 496 292 2 496 292 

Środki na koniec okresu 2 509 140 2 822 905 5 541 232 4 859 460 16 401 101 29 311 666 43 258 821 

WARIANT PESYMISTYCZNY 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Przychody 50 053 797 36 547 809 35 022 970 38 746 382 38 746 382 38 746 382 38 746 382 

Koszty operacyjne 31 697 061 29 083 334 26 244 504 26 919 118 26 919 118 26 919 118 26 919 118 

Koszty finansowe 4 531 531 4 816 622 3 913 419 3 234 963 3 194 261 3 194 261 3 194 261 

Koszty restrukturyzacji 2 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Podatki (bez CIT) 1 092 019 919 247 746 474 746 474 746 474 746 474 746 474 

Amortyzacja 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 2 967 039 

EBITDA 15 264 717 5 345 228 6 831 992 9 880 790 9 880 790 9 880 790 9 880 790 

PROJEKTOWANE ZYSKI I STRATY NA KOLEJNE 5 LAT OPARTE NA CO NAJMNIEJ DWÓCH PROGNOZACH

Poniżej przedstawiono projektowane zyski i straty spółki w kolejnych 5 latach, które zostały oparte o dwie prognozy: 
w wariancie wyważonym i w wariancie pesymistycznym. 
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Wynik netto 7 670 147 -2 553 633 352 621 2 886 507 2 919 475 2 919 475 2 919 475 

Wpływy łącznie 50 332 222 88 769 563 37 773 258 41 518 165 41 995 633 42 162 816 42 329 999 

Wpływy z działalności + 
stan początkowy środków

50 332 222 40 927 812 37 773 258 41 518 165 41 995 633 42 162 816 42 329 999 

Wpływy ze sprzedaży 
zbędnego majątku

- 15 000 000 - - - - -

Wpływy:  środki zewnętrz-
ne/inwestor

- 32 841 751 - - - - -

Wydatki łącznie 51 937 265 88 875 525 36 621 877 44 088 965 35 575 296 35 575 296 35 575 296 

Wydatki na działalność 40 943 799 38 867 540 33 192 691 34 129 528 33 079 004 33 079 004 33 079 004 

Wydatki związane z postę-
powaniem układowym

10 993 467 50 007 985 3 429 185 9 959 437 2 496 292 2 496 292 2 496 292 

Środki na koniec okresu 1 532 240 1 426 279 2 577 660 6 860 6 427 197 13 014 717 19 769 421 

Obydwie prognozy oparte zostały na założeniach re-
strukturyzacyjnych spółki  i przedstawione w punktach 
planu restrukturyzacji. Zyski i straty wynikają z zawar-
tych w przedstawionych prognozach przychodów i ich 
kosztów uzyskania w kolejnych latach. W prognozie 
wyważonej zakłada się znaczący wzrost sprzedaży 
przede wszystkim produktów Distreptaza, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wzrostu wolumenu sprze-
daży i ceny jednostkowej eksportowanych produktów. 
Wariant pesymistyczny znacząco ogranicza wzrosty 
sprzedaży i ceny jednostkowej eksportowanej Distrep-

tazy. Dodatkowo istotnym elementem, który poprawia 
EBITDA i wynik netto spółki, jest sprzedaż produktów 
osoczopochodnych, w przypadku których większość 
kosztów wytworzenia stanowi zobowiązanie obję-
te postępowaniem restrukturyzacyjnym. Spółka jest 
zorientowana na maksymalizację wskaźnika EBITDA, 
który jasno obrazuje efekty prowadzonej działalno-
ści i stąd prezentacja tego wskaźnika w prognozach. 
Obydwa przedstawione warianty zakładają realizację 
postępowania restrukturyzacyjnego w wersji propo-
nowanej wierzycielom przez zarząd spółki.
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dr Maciej Gazda1

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest pro-
blematyka wpływu postępowania restrukturyzacyj-
nego, prowadzonego na podstawie ustawy z 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne2 (dalej: pr. res.), 
na szeroko pojęty proces udzielania i realizacji zamó-
wień publicznych. Chodzi tu o możliwość ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego przez podmiot 
objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym (przez 
które należy rozumieć postępowanie o zatwierdze-
nie układu, przyspieszone postępowanie układowe, 
postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne), 
a także realizacji przez taki podmiot umowy w spra-
wie zamówienia publicznego. Pod uwagę brany będzie 
w szczególności stan prawny obowiązujący przed i po 
wejściu w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy –Prawo zamówień publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw3 (dalej: nowela). Artykuł zmierza do 
udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy nabranie mocy 
obowiązującej przez nowelę ułatwi podmiotom obję-
tym postępowaniem restrukturyzacyjnym dostęp do 
rynku zamówień publicznych. 

W pierwszej kolejności zasygnalizować wypada, że 
o udzielenie zamówienia publicznego skutecznie ubie-
gać się może tylko taki wykonawca, który z jednej 
strony spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. 
warunki pozytywne), a z drugiej nie istnieją w stosun-
ku do niego podstawy do wykluczenia (tzw. warunki 
negatywne)4. Musi on ponadto złożyć ofertę, która nie 

1 Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Koza-Nessmann-Tajak-Mura 
spółka partnerska w Katowicach.

2 Dz. U. 2016 r., poz. 1574.
3 Dz. U. 2016 r., poz. 1020. 
4 Na temat warunków udziału w postępowaniu zob. Sołtysińska A., 

Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na tle dyrektyw europejskich, „Kwartalnik PZP”, 
nr 2/2016, s. 33 i nast.; Sołtysińska A., Zasada proporcjonalności w odniesieniu 
do warunków wymaganych od konkurentów, „Kwartalnik PZP”, nr 4/2015, 
s. 240 i nast.; Szostak R., Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach 
w prawie zamówień publicznych – cz. I, „Finanse Komunalne”, nr 10/2016, s. 53 

będzie podlegać odrzuceniu w powołaniu na art. 89 
ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych5 (dalej: ustawa Pzp). 
Odrzucenie nie ma związku z właściwościami wyko-
nawcy (tj. np. z jego zdolnością finansową, potencja-
łem kadrowym czy wiedzą oraz doświadczeniem itp.), 
lecz z wadliwością złożonego przez niego oświadcze-
nia woli w postaci oferty. W obecnym stanie prawnym 
fakt wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego 
nie przekłada się na wadliwość oferty. Może być zatem 
brany pod uwagę wyłącznie w kontekście wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Z kolei do umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go – w ślad za art. 139 ust. 1 ustawy Pzp – stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny6 (dalej: kc). Jest ona zatem zwykłą 
umową cywilnoprawną7, wyjąwszy rzecz jasna limita-
cję swobody jej modyfikowania (art. 144 ustawy Pzp) 
oraz ograniczenia związane z okresem jej obowiązy-
wania (art. 142 i 143 ustawy Pzp). 

Należy ponadto przypomnieć, iż nowela implementuje 
do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą 
dyrektywę 2004/18/WE8 (dalej: dyrektywa 2014/24/
UE), oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udziela-
nia zamówień przez podmioty działające w sektorach 

i nast.; Szostak R., O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne 
po nowelizacji ustawy, „Kwartalnik PZP”, nr 3/2008, s. 3 i nast.

⁵ Dz. U. 2015 r., poz. 2164.
6 Dz. U. 2016 r., poz. 380.
7 Szostak R., „Przetarg nieograniczony na zamówienia publiczne. Zagadnienia 

konstrukcyjne”, Kraków 2005, s. 7; Szydło M., Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje zamawiające na rzecz jednostek zależnych w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Finanse Komunalne”, nr 5/2006, 
s. 40 i nast.; Wicik G., Wiśniewski P., „Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz”, Warszawa 2007 r., s. 13.

8 Dz. U. UE L 94 z 28 marca 2014, s. 65.

WPŁYW POSTĘPOWANIA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO NA PROCES 
UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE9. 
Modyfikacje zostały zakrojone na stosunkowo szero-
ką skalę. Z perspektywy tego opracowania na szcze-
gólną uwagę zasługuje ustanowienie obligatoryjnych 
i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępo-
wania (przed wejściem w życie nowelizacji obowiązy-
wały jedynie obowiązkowe przesłanki wykluczenia), 
przyznanie zamawiającemu ustawowego uprawnie-
nia do rozwiązania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w określonych przypadkach (przed wej-
ściem w życie nowelizacji zamawiający miał jednak 
prawo do zastrzeżenia w istotnych postanowieniach 
umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia, możliwości rozwiązania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego), a ponad-
to uelastycznienie procedury zmiany umowy w spra-
wie zamówienia publicznego (przed wejściem w życie 
nowelizacji obowiązywała zasada, że zamawiający 
mógł dokonać zmian nieistotnych w każdym przypad-
ku oraz zmian nieistotnych w razie przewidzenia ich 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu, po wejściu w życie nowe-
lizacji zamawiający ma znacznie większe pole do ma-
newru w zakresie zmian umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego). Celem nowelizacji ustawy Pzp było 
zwiększenie efektywności wydatkowania środków 
publicznych, lepsze wykorzystywanie zamówień pu-
blicznych dla wsparcia wspólnych celów społecznych, 
a przede wszystkim ułatwianie udziału małych i śred-
nich przedsiębiorstw w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego (motyw drugi dyrektywy 
2014/24/UE). Są one bowiem istotnym elementem 
potencjału gospodarczego państwa. 

Bez względu na decyzję zamawiającego zawsze musi on 
badać wykonawców pod kątem przesłanek do wyklu-
czenia opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Instytucja 
zamawiająca może, ale nie musi, wykluczać wykonaw-
ców w razie sytuacji objętych hipotezą art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. Warto zaznaczyć, że jeżeli zamawiający 
skorzysta ze swojej prerogatywy, zastrzegając w ogło-
szeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia, że będzie wykluczał wykonawców 
w razie wystąpienia zdarzeń z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
(tj. skorzysta z prawa do wykluczania wykonawców 
z powodów opisanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp), to 
jest zobligowany do egzekwowania takiego obowiązku. 
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ stanowią oświadcze-
nie woli zamawiającego, które z chwilą upublicznienia 
nabiera szczególnej mocy prawnej. Na podstawie art. 14 

9 Dz. U. UE L 94 z 28 marca 2014, s. 243.

ustawy Pzp w związku z art. 701 § 4 kc organizator od 
chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili zło-
żenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu 
są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami 
ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu10. 
Obowiązek postępowania zgodnie z postanowieniami 
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia to m.in. stosowanie wszystkich 
postanowień bez wyjątków i bez modyfikacji po terminie 
składania ofert. W odwrotnej sytuacji, tj. w razie stwier-
dzenia przez zamawiającego, że nie będzie wykluczał 
wykonawców z powodów określonych w art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp, nie może on po terminie składania 
ofert zmienić zdania. Oczywisty jest – mimo nieza-
mieszczenia stosownego przepisu w dyrektywach oraz 
w ustawie Pzp – brak możliwości zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu i SIWZ po terminie składania ofert. W wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości z 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie C-6/05 Medipac-Kazantzidis stwierdzono, 
że: „ponadto ta zasada i ten obowiązek zakazują insty-
tucji zamawiającej odrzucenia oferty spełniającej wy-
magania zawarte w ogłoszeniu o przetargu z powodów 
niewskazanych w rzeczonym ogłoszeniu i na które po-
wołano się po złożeniu tej oferty”. Z kolei w wyroku Try-
bunału Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie 
C-278/14 Enterprise Focused Solutions Trybunał usta-
lił, że: „Obowiązek przejrzystości ma w szczególności 
na celu zapewnienie wykluczenia ryzyka arbitralności 
ze strony instytucji zamawiającej (zob. w odniesieniu 
do art. 2 dyrektywy 2004/18 wyrok SAG ELV Slovensko 
i in., C-599/10, EU:C:2012:191, pkt 25 i przytoczone tam 
orzecznictwo). Tymczasem cel ten nie zostanie osiągnię-
ty, jeżeli instytucja zamawiająca będzie mogła nie zasto-
sować się do warunków, które sama ustaliła”. 

UDZIAŁ PODMIOTU OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM RE-
STRUKTURYZACYJNYM W POSTĘPOWANIU O UDZIELE-
NIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZED I PO NOWELI

Pr. res. z nielicznymi wyjątkami weszła w życie 
1 stycznia 2016 r. Jej celem jest zapewnienie przed-
siębiorcom skutecznych oraz w miarę prostych instru-
mentów restrukturyzacji (polityka drugiej szansy)11. 
Postępowanie restrukturyzacyjne na ogół nie ma 
na celu wygaszenia bytu prawnego danego podmio-
tu gospodarczego (z pewnymi wyjątkami, ponieważ 
propozycja układu może zakładać likwidację majątku 
– art. 159 ust. 1 pr. res.12, a po zakończeniu postępo-

10 Kopaczyńska-Pieczniak K., „Komentarz do art. 701 § 4 Kodeksu cywilnego”, Lex/
el.; Robaczyński W., „Komentarz do art. 701 § 4 Kodeksu cywilnego”, Lex/el. 

11 Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm VII 
kadencji, druk nr 2824, www.sejm.gov.pl.

12 Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2015, s. 310 
i nast.
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wania restrukturyzacyjnego sąd może zarządzić likwi-
dację majątku, np. art. 332 ust. 1 pr. res.13). Jest to jed-
na z głównych cech odróżniających je od postępowań 
upadłościowych, gdzie na pierwszy plan wysuwa się 
funkcja egzekucyjno-windykacyjna. Restrukturyzacja 
docelowo ma służyć jako jedno z rozwiązań dla przed-
siębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, 
a zarazem jako alternatywa dla ogłoszenia upadłości 
(art. 3 ust. 1 pr. res.). Ustawodawca – prawdopodob-
nie w wyniku niedopatrzenia – wraz z wprowadze-
niem pr. res. nie znowelizował art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp. Nie uwzględnił bowiem w tym przepisie 
przypadku tzw. układu likwidacyjnego oraz zarządze-
nia likwidacji majątku, które również winny skutkować 
wykluczeniem wykonawców z postępowania. W pełni 
świadomym działaniem było natomiast pominięcie 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jako 
przesłanki do wykluczenia14. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w brzmie-
niu przed wejściem w życie noweli zamawiający miał 
obowiązek wykluczyć z postępowania wykonawców, 
w stosunku do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, któ-
rzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzo-
ny prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwi-
dację majątku upadłego. Według art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp postępowanie restrukturyzacyjne – bez 
względu na jego przebieg i ostateczny wynik – pozo-
stawało poza zainteresowaniem ustawy Pzp. Podmiot 
objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym mógł za-
tem swobodnie brać udział w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego bez obawy o wykluczenie. 
Zamawiający nie tylko nie miał uprawnienia do wy-
kluczenia takiego podmiotu, lecz także nie przysługi-
wało mu prawo do badania okoliczności związanych 
z restrukturyzacją. Zaznaczyć trzeba, iż obowiązujące 
przed nowelą rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich dokumenty te mogą być składane15 
(dalej: stare rozporządzenie w sprawie dokumentów), 
umożliwiało w tym zakresie nałożenie na wykonaw-
ców obowiązku przedłożenia jedynie odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego (§ 3 pkt 2) oraz oświadczenia 
o braku podstaw do wykluczenia (§ 3 pkt 1). 

13 Chrapoński D., Komentarz do art. 332 Prawa restrukturyzacyjnego [w:] A. Torbus, 
A. J. Witosz, A. Witosz, (red.) LEX/el. 2016. 

14 Wala A., Udział w postępowaniu a restrukturyzacja, „Przetargi Publiczne”, 
nr 3/2016, s. 43.

15 Dz. U. 2013 r., poz. 231. 

Po wejściu w życie noweli art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp został wykreślony, a w jego miejsce uchwalono 
art. 24 ust. 5 pkt 1 w następującym brzmieniu: „z postę-
powania o udzielenie zamówienia zamawiający może 
wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-
stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane za-
spokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restruktury-
zacyjne, lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wie-
rzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we”. Bardzo dużą zmianą w stosunku do poprzednich 
uregulowań było określenie, że upadłość czy otwarcie 
likwidacji nie stanowią już bezwzględnego powodu do 
wykluczenia wykonawcy z postępowania. Zależy to wy-
łącznie od woli zamawiającego, która powinna znaleźć 
uzewnętrznienie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Innymi 
słowy, zamawiający może, ale nie musi postanowić, że 
będzie wykluczać wykonawcę w okolicznościach opisa-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Ponadto prawo-
dawca wyeliminował omówioną usterkę legislacyjną, 
dodając do art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp fakultatywne 
wykluczenie wykonawcy, gdy w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwida-
cję jego majątku lub gdy sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 pr. res. Przepis art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp jest wynikiem implementacji 
do polskiego porządku prawnego art. 57 ust. 4 dyrek-
tywy 2014/24/UE. Na potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp za-
mawiający może żądać jedynie stosownego oświad-
czenia (albo własnego, albo w formie Jednolitego Eu-
ropejskiego Dokumentu Zamówienia – art. 25a ustawy 
Pzp) wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 
(§ 5 pkt 4 rozporządzenia ministra rozwoju z 28 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia16, dalej: nowe rozporządzenie 
w sprawie dokumentów). 

Zestawienie nieobowiązującego już art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp z aktualną treścią art. 24 ust. 5 pkt 1 usta-
wy Pzp prowadzi do wniosku, że nowela nie przyniosła 

16 Dz. U. 2016 r., poz. 1126.
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właściwie żadnych zmian dla podmiotów objętych po-
stępowaniem restrukturyzacyjnym. Nadal mogą one 
bez większych przeszkód ubiegać się o udzielenie za-
mówienia publicznego. Co istotne i zasługuje na szcze-
gólne podkreślenie – nie ma znaczenia etap, na jakim 
znajduje się prowadzone postępowanie restrukturyza-
cyjne (np. po złożeniu wniosku, po zawarciu układu, po 
zatwierdzeniu układu itp.). Przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp słusznie pozwala na wykluczenie wyko-
nawcy, jeżeli zatwierdzony przez sąd układ przewiduje 
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku 
oraz w razie zarządzenia likwidacji majątku. Argument 
lege non distinguente nakazuje przyjmować, że już wy-
danie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu 
aktualizuje przesłankę do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na 
jego prawomocność). Gdyby ustawodawca uzależniał 
wykluczenie od uzyskania przez wspomniane orze-
czenie sądu waloru prawomocności, to zastrzegłby 
to wprost (tak jak uczynił to w odniesieniu do posta-
nowienia o zatwierdzeniu układu po ogłoszeniu upa-
dłości). Analogiczne twierdzenie odnieść trzeba do 
postanowienia o zarządzeniu likwidacji majątku, wy-
dawanego w oparciu o art. 332 ust. 1 pr. res.17. Przy 
czym postanowienie to nie może zapaść wcześniej niż 
przed uprawomocnieniem się postanowienia o umo-
rzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo po-
stanowienia odmawiającego zatwierdzenia układu. 
Dopiero bowiem od tej chwili dłużnik zobligowany jest 
do odbioru od zarządcy swojego majątku (co ma uczy-
nić niezwłocznie)18. W razie niewykonania tego obo-
wiązku przez dłużnika zostaje mu wyznaczony dodat-
kowy, odpowiedni termin. Jego bezskuteczny upływ 
powoduje konieczność zarządzenia likwidacji majątku. 

Niektórzy autorzy19 wyrazili obawę, że ze względu 
m.in. na posłużenie się w angielskiej oraz niemieckiej 
wersji językowej dyrektywy 2014/24/UE, w art. 57 
ust. 4, odpowiednio pojęciami insolvency proceedings 
oraz Insolvenzverfahren20, zamawiający mogą próbo-
wać wykluczać wykonawców objętych postępowa-
niami restrukturyzacyjnymi. Postępowanie restruk-
turyzacyjne jest bowiem postępowaniem w sprawie 
niewypłacalności (art. 6 pr. res.)21. Obawa ta wydaje 

17 Bliżej tematykę postanowienia o zarządzeniu likwidacji majątku omawia: 
Witosz A.J., Komentarz do art. 332 ustawy Prawo restrukturyzacyjne [w:] 
A. Torbus, A. J. Witosz, A. Witosz, (red.) Lex/el. 2016; Adamus R., „Prawo 
restrukturyzacyjne...”, op. cit., Warszawa 2015, s. 544. 

18 Zimmermann P., „Komentarz do art. 332 ustawy Prawo restrukturyzacyjne”, 
SIP Legalis. 

19 Wala A., Udział w postępowaniu..., op. cit., s. 44.
20 Mającymi odnosić się do szeroko pojętych postępowań w sprawie 

niewypłacalności. 
21 Kubiczek M., Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego 

w świetle jego celu, „Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 2/2015, s. 22 
i nast.; Adamus R., Przedmiotowe przesłanki otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 12/2015, s. 19 i nast.

się być nieuzasadniona. Celem prawodawcy unijne-
go22 było możliwie jak najszersze otwarcie dostępu 
do zamówień publicznych przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu interesów instytucji zamawiających na od-
powiednim poziomie. Nie do pogodzenia z tym celem 
jest interpretacja przewidująca, że podmiot objęty po-
stępowaniem restrukturyzacyjnym – o ile nie przewi-
duje się likwidacji jego majątku – ma być wykluczany 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

OBJĘCIE UKŁADEM ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI 
PUBLICZNOPRAWNYCH A UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PRZED I PO NOWELI

O ile postępowanie restrukturyzacyjne samo w sobie 
w zdecydowanej większości przypadków nie rzutu-
je na udział w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego (wyjątkami są likwidacja majątku lub 
układ likwidacyjny), o tyle istnienie zaległości w płat-
nościach należności publicznoprawnych, w szczegól-
ności podatków, może już wpływać na zdolność dane-
go podmiotu do ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wierzytelności z tytułu należności pu-
blicznoprawnych co do zasady są objęte układem  
(art. 150 i 151 ust. 2 pr. res.).

Stosownie do nieobowiązującego już art. 24 ust. 1 
pkt 3 ustawy Pzp, z postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego należało bezwzględnie wykluczać 
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podat-
ków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyska-
li oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego or-
ganu. Na potwierdzenie tych okoliczności zamawia-
jący mógł żądać oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia oraz zaświadczeń wystawionych przez 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, właści-
wego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nieza-
leganiu, względnie zaświadczenia, że uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w cało-
ści wykonania decyzji właściwego organu (§ 3 pkt 1 
oraz § 3 pkt 3 i 4 starego rozporządzenia w sprawie 
rodzajów dokumentów). Według nieobowiązującego 
stanu prawnego prawomocne zatwierdzenie układu, 

22 Ma on decydujące znaczenie w razie rozbieżności między wersjami 
językowymi aktów prawnych stanowionych przez Unię Europejską: Wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z 23 listopada 2006 r., w sprawie C-300/05, 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas v ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH.
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przewidującego zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległości podatkowej, wyłączało możliwość 
wykluczenia wykonawcy. Do czasu prawomocnego 
zatwierdzenia układu istniała jednak przesłanka ob-
ligująca zamawiających do wykluczenia podmiotów 
objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, zale-
gających z płatnością podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W nowym stanie prawnym istnieją dwie podstawy do 
wykluczenia z powodu zaległości w płatności należ-
ności publicznoprawnych. Jedna z nich ma charakter 
obligatoryjny i znajdzie zastosowanie bez względu 
na decyzję zamawiającego. Druga natomiast cechuje 
się fakultatywnością (zależy od woli zamawiającego). 
Pierwsza kategoria wynika z art. 24 ust. 1 pkt 15 usta-
wy Pzp stwierdzającego, że z postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, 
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uisz-
czeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca doko-
nał płatności należnych podatków, opłat czy składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z od-
setkami czy grzywnami lub zawarł wiążące porozumie-
nie w sprawie spłaty tych należności. Druga natomiast 
z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, według którego z po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego za-
mawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył 
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosow-
nych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wy-
konawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami albo zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Właściwe rozumienie terminu „wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności” staje się kluczowe 
z perspektywy wykonawców oraz zamawiających. 
Akty normatywne wydawane przez krajowego usta-
wodawcę w oparciu o dyrektywy unijne (będące czę-
ścią porządku prawnego danego państwa bez względu 
na termin implementacji) winny być interpretowane 
z uwzględnieniem wykładni prounijnej23. Poza tym, 

23 Antonów D., Recepcja postulatu wykładni prounijnej strategii interpretacyjnej 
sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, [w:] H. Litwińczuk (red.), 
„Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, 
Warszawa 2010, s. 396-412; Łazowski A., Proeuropejska wykładnia prawa 
przez polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowania systemu 
prawnego do acquis communautaire, [w:] E. Piontek (red.), „Prawo polskie 
a prawo Unii Europejskiej”, Warszawa 2003, s. 18.; Mik C., Wykładnia zgodna 
prawa krajowego z prawem wspólnotowym, [w:] S. Wronkowska (red.) „Polska 

omawiana nowelizacja ustawy Pzp posługuje się 
w niemal niezmienionej postaci pojęciami zaczerp-
niętymi z powołanych dyrektyw (art. 24 ust. 1 pkt 15 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp stanowią trans-
pozycję art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE). Mając 
to na względzie, a także zważywszy na konieczność 
autonomicznego rozumienia24 terminów używanych 
w unijnych aktach normatywnych (tj. w oderwaniu od 
krajowych przepisów), należy przyjąć, że układ za-
twierdzony prawomocnym postanowieniem sądu po-
winien być uznany za wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty należności publicznoprawnych. Bez znaczenia 
pozostaje zatem to, jaka jest jurydyczna natura układu 
z perspektywy porządku krajowego (czy jest to umo-
wa25, ugoda26, złożony akt prawny27, czy też samo-
dzielna instytucja sui generis prawa upadłościowego 
oraz prawa restrukturyzacyjnego28 itp.). Sam układ 
bez zatwierdzenia go prawomocnym orzeczeniem 
sądowym nie będzie stanowić porozumienia o mocy 
wiążącej. Nie oznacza to w żadnym razie, że wiążą-
cym porozumieniem może być tylko układ zawierany 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Będzie to także 
przykładowo układ ratalny, zawierany na podstawie 
art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych29. Zważywszy na treść § 5 
pkt 2 oraz § 5 pkt 3 nowego rozporządzenia w sprawie 
dokumentów, wykonawca winien złożyć prawomocne 
postanowienie o zatwierdzeniu układu, przewidują-
cego zasady spłaty zaległych należności publiczno-
prawnych. Oprócz tego dokumentem potwierdzającym 
brak wykluczenia jest Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia lub oświadczenie własne wykonaw-
cy (art. 25a ustawy Pzp). Wydaje się bowiem, że za-
twierdzenie układu prawomocnym postanowieniem 
sądu nie będzie stanowić podstawy do wydania za-
świadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków 
w oparciu o art. 306e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa30 (dalej: OP). Organ podatkowy 
może co najwyżej wydać zaświadczenie o istnieniu 
zaległości podatkowej, wzmiankując jednocześnie, że 
płatność podatku została np. odroczona lub rozłożona 
na raty w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

kultura prawna a proces integracji europejskiej”, Kraków 2005, s.115 i n.
24 Masło K., Wykładnia autonomiczna w prawie Unii Europejskiej, [w:] C. Mik (red.) 

„Wykładnia prawa Unii Europejskiej”, Toruń 2008, s. 111, Brzeziński P., „Unijny 
obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej 
z dyrektywą Unii Europejskiej”, Warszawa 2010, s. 26 i 27.

25 Zienkiewicz D., [w:] D. Zienkiewicz (red.), „Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz”, Warszawa 2006, s. 638.

26 Zedler F., „Prawo upadłościowe i układowe”, Toruń 1997, s. 429
27 Gurgul S., „Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz”, Warszawa 2000, 

s. 941; Uchwała SN z 20 lipca1995 r., III CZP 87/95, OSNC 1995, nr 11, 
poz. 162; Uchwała SN z 5 lipca 2006 r., III CZP 38/06, OSNC 2007, Nr 4, 
poz. 55.

28 Szuster Ł., „Skutki układu w postępowaniu upadłościowym”, Warszawa 2015, 
s. 9 i nast. 

29 Dz. U. 2016 r., poz. 963.
30 Dz. U. 2015 r., poz. 613.
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Za prawnym brakiem możliwości wydania zaświad-
czenia o niezaleganiu przemawiają dwa argumenty. 
Po pierwsze, w art. 306e § 5 OP została ustanowio-
na fikcja prawna niezalegania z płatnością podatku, 
o ile podatnik uzyskał odroczenie lub rozłożenie na 
raty w trybie przewidzianym przez ustawę31. Świad-
czy o tym odwołanie się do przepisu art. 49 OP. Nie-
dopuszczalne jest stosowanie rozszerzającej wykładni 
przepisu, który – jako norma o charakterze wyjątku 
– winien być interpretowany w sposób ścisły. Brak 
jest podstaw do przyjęcia fikcji, że objęcie zaległości 
podatkowych układem i rozłożenie ich na raty lub od-
roczenie ich płatności w trybie przewidzianym przez 
inne niż OP przepisy powoduje faktyczne wygaśnię-
cie tej zaległości i powstanie nowej wierzytelności, 
tym razem z nowymi terminami płatności. Po drugie, 
zaświadczenie o niezaleganiu wydaje się wyłącznie 
w oparciu o dokumentację danego organu podatko-
wego oraz informacje pozyskane od innych organów 
podatkowych (w odróżnieniu od innych zaświadczeń 
wydawanych przez organy podatkowe – art. 306b § 1 
OP)32. Organy podatkowe nie mogą zatem korzystać 
z rejestrów, których same nie prowadzą (np. z Krajo-
wego Rejestru Sądowego). Nie otrzymują one ponadto 
informacji o zatwierdzeniu układu inną drogą (zatwier-
dzenie układu obwieszcza się – art. 164 ust. 5 Pr. res.). 

Sens i istota zmiany w zakresie wykluczenia z powodu 
braku płatności należności publicznoprawnych wyraża 
się zatem w tym, że o ile nie wydano prawomocnego 
wyroku lub ostatecznej decyzji o zaleganiu z płatno-
ściami należności publicznoprawnych, to zamawiający 
sam może decydować, czy będzie wykluczać wyko-
nawców w razie naruszenia przez nich obowiązków 
związanych z regulowaniem tego rodzaju należno-
ści. W przypadku gdyby zamawiający zrealizował to 
uprawnienie, z postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego wykluczone musiałyby być wszystkie 
podmioty zalegające z uiszczaniem należności publicz-
noprawnych (bez względu na to, czy zostało to po-
twierdzone prawomocnym wyrokiem lub ostateczną 
decyzją administracyjną), w stosunku do których to-
czy się postępowanie restrukturyzacyjne, aż do czasu 
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu 
układu określającego zasady ich spłaty. Jeżeli nato-
miast zamawiający nie skorzystałby ze swojego pra-
wa, wynikającego z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, to 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykluczane byłyby tylko podmioty spełniające łącz-
nie dwa warunki: wydano w stosunku do nich prawo-

31 Wyrok NSA z 30 listopada 2011 r., II FSK 1025/10, Lex/el.
32 Wyrok NSA z 21 maja 2008 r., II FSK 494/07; Lex/el.; Wyrok WSA we 

Wrocławiu z 3 października 2006 r., I SA/Wr 193/06, Lex/el.

mocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z płatnością podatków, opłat lub skła-
dek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie zatwierdzo-
no prawomocnie układu, przewidującego spłatę tych 
należności. Brak spełnienia jednego z nich skutkował 
odpadnięciem podstawy do wykluczenia, opisanej 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp. 

Dla podmiotów objętych postępowaniem restruktu-
ryzacyjnym, posiadających zaległości w płatnościach 
należności publicznoprawnych, uchwalona noweliza-
cja stanowić może duże ułatwienie. W razie nieskorzy-
stania przez zamawiającego z uprawnienia do wyklu-
czenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 
nie będą one musiały oczekiwać na wydanie i uprawo-
mocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu 
(o ile oczywiście nie wydano wobec nich prawomoc-
nego wyroku lub ostatecznej decyzji, stwierdzających 
zaległości podatkowe, tj. nie istnieje w stosunku do 
nich obowiązkowa przesłanka wykluczenia, wynikają-
ca z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp). 

ZAISTNIENIE PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA 
W TRAKCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZED I PO NOWELI

Odrębnym zagadnieniem, wymagającym uwagi, jest 
kwestia zaistnienia przesłanek do wykluczenia w trak-
cie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przed i po wejściu w życie noweli. Możliwa i prawdo-
podobna jest sytuacja, w której wykonawca nie będzie 
podlegać wykluczeniu z postępowania (czy to na pod-
stawie obligatoryjnych, czy fakultatywnych przesłanek) 
na dzień upływu terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lecz dopie-
ro po tym terminie (np. wydanie prawomocnego posta-
nowienia o zatwierdzeniu tzw. układu likwidacyjnego po 
upływie terminu do składania ofert). 

Przed wejściem w życie noweli zasadą było, że status 
wykonawcy i jego zdolność do udziału w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego podlegały 
ocenie według stanu na dzień składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu. Rekonstrukcja tej zasady następowała w oparciu 
o nieobowiązujący już art. 26 ust. 2a oraz w oparciu 
o postanowienia starego rozporządzenia w sprawie 
dokumentów. Zamawiający nie miał możliwości żąda-
nia dokumentów wystawionych po terminie do skła-
dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Na ogół słusznie przyjmowano, że 
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zamawiający może badać warunki pozytywne i ne-
gatywne udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego także po upływie tego terminu33. 
Pogląd ten nie był powszechnie aprobowany34. Prze-
pis art. 26 ust. 2a ustawy Pzp precyzował moment, na 
który wykonawcy byli zobowiązani wykazać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, oraz cel, w jakim 
dokumenty są żądane. Tworzył on zarazem gwaran-
cję dla wykonawców, że zamawiający nie będzie żądał 
dokumentów dodatkowych, aktualnych na inny mo-
ment niż termin składania ofert, lub wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu. Ustawa Pzp 
nie ustanawiała zakazu weryfikowania wykonawców 
na późniejszych etapach postępowania. Zamawiający 
wręcz powinien to uczynić, biorąc pod uwagę podsta-
wowe reguły rządzące procesem udzielania zamówień 
publicznych, tj. równego traktowania, uczciwej konku-
rencji i przejrzystości. Wykonawcy przykładowo zale-
gający z płatnościami podatków mogliby konkurować 
z wykonawcami nieposiadającymi żadnych zaległości. 
Następuje tutaj wyraźny rozdźwięk między sytuacją 
prawną obu wykonawców, którego nie można uzasad-
niać treścią art. 26 ust. 2a ustawy Pzp.

Istniejące wątpliwości ostatecznie rozwiało nabra-
nie mocy obowiązującej przez nowelę. Zamawiający 
zyskał prawo do żądania dokumentów potwierdza-
jących warunki udziału na każdym etapie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie 
z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (stanowiącym wdrożenie 
art. 59 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE), jeżeli jest to 
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawia-
jący może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających, że 
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zacho-
dzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już ak-
tualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub doku-
mentów. Warto zaznaczyć, że postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego trwa od momentu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu aż do zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego35. Zgod-
nie z art. 61 kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp oświad-
czenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest 

33 Wyrok KIO z 2 lipca 2012 r., KIO 1275/12, Lex/el.; Wyrok KIO z 1 października 
2012 r., KIO 1968/12, LEX/el.

34 Wyrok KIO z 26 lutego 2010 r., KIO/UZP 120/10, Lex/el.
35 Postanowienie KIO z 29 stycznia 2009 r., KIO/UZP 77/10, Lex/el.; Wyrok SO 

w Tarnowie z 17 marca 2009 r., V Ga 20/09, Lex/el.; Uchwała SN z 17 grudnia 
2010 r., III CZP 103/10, Lex/el.; Wyrok KIO z 7 marca 2012 r., KIO 384/12, 
Lex/el.; Kurowska A., Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, „ABC”, nr 156990, Lex/el. 2013.

złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że 
mogła zapoznać się z jego treścią. Z uwagi na fakt, że 
zasadniczo adresatem ogłoszenia jest wykonawca, to 
oświadczenie woli zamawiającego w postaci ogłosze-
nia o zamówieniu zostało skutecznie złożone z chwi-
lą, gdy wykonawcy mogli się z nim zapoznać, a więc 
każdorazowo z chwilą jego upublicznienia36. Zasad-
niczym celem postępowania jest zawarcie umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, a nie wybór 
oferty. Jej wybór nie zawsze bowiem będzie wiązał 
się z zawarciem umowy, skoro np. wykonawca może 
uchylić się od jej podpisania37. 

Nowela powoduje zatem wzmocnienie pewności obrotu 
prawnego, przyczyniając się jednocześnie do ułatwie-
nia procesu podejmowania decyzji odnośnie do udziału 
w procedurze przetargowej. 

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 
A REALIZACJA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZED I PO NOWELI

Dla dopełnienia całokształtu rozważań należy zba-
dać zmiany dokonane przez nowelę w zakresie umów 
w sprawie zamówienia publicznego. Przed nowelą za-
mawiający mógł w granicach obowiązujących przepi-
sów prawa (art. 3531 kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp 
oraz art. 139 ust. 1 ustawy Pzp) kształtować umowne 
warunki rozwiązania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy ustawy Pzp nie ustanawiały bo-
wiem zakazu jej rozwiązania38. Modyfikacja rzeczonej 
umowy dozwolona była na podstawie art. 144 ustawy 
Pzp. Zmiany nieistotne mogły zostać dokonywane bez 
ograniczeń. Zmiany istotne musiały zostać co do zasady 
uprzednio przewidziane w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu39. 
Dokonywanie jakichkolwiek zmian w umowie w spra-
wie zamówienia publicznego było w praktyce niezwy-

36 Szostek D., Elektroniczna postać czynności dotyczących zamówień publicznych, 
„Przegląd Prawa Handlowego” nr 9/2005, s. 32.

37 Odnotować należy pogląd, w świetle którego postępowanie kończy się 
w momencie wyboru oferty najkorzystniejszej, co wynikać ma z definicji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umieszczonej w art. 2 
pkt 7a ustawy Pzp – por. np. Bazan A., Nowicki J.E., „Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz”, Warszawa 2014, s. 47; Wyrok KIO z 20 stycznia 
2010 r., KIO 31/11, Lex/el.; Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
nt. „Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności 
stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 p.z.p.)”, 
źródło: www.uzp.gov.pl.

38 Ustalając zasady rozwiązania umowy, zamawiający musiał brać pod uwagę 
właściwości umów w sprawie zamówienia publicznego. 

39 Adamus R., Istotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego poza 
regulacją art. 144 pzp, „Kwartalnik PZP”, 2/2012, s. 3 i nast.; Andrzejczak K., 
Kalina-Nowaczyk M., Granice dopuszczalnych zmian przedmiotowych 
w umowach o zamówienie publiczne, „Kwartalnik PZP”, nr 4/2015 s. 13 i nast.; 
Szydło M., Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
cz. I, „Monitor Prawniczy”, nr 4/2009, s. 202 i nast.; Szydło M., Przedmiotowa 
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – cz. II, „Monitor Prawniczy”, 
nr 5/2009, s. 264 i nast.
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kle trudne. Zamawiający często odmawiał aneksowa-
nia umowy nawet wówczas, gdy było to uzasadnione.  
Z uwagi na treść art. 7 ust. 3 ustawy Pzp nie było do 
końca jasne, czy możliwe jest wstąpienie w miejsce 
praw i obowiązków dotychczasowego wykonawcy na 
zasadzie sukcesji uniwersalnej (np. w wyniku postępo-
wania restrukturyzacyjnego). 

Po noweli zamawiający zyskał ustawowe prawo do 
rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego w trzech określonych przypadkach (art. 145a 
ustawy Pzp będący implementacją art. 73 dyrekty-
wy 2014/24/UE), w tym, jeżeli wykonawca w chwi-
li zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postę-
powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
Z art. 145a ustawy Pzp nie wynika w żadnym razie za-
kaz zastrzegania prawa do rozwiązania, względnie od-
stąpienia lub wypowiedzenia umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego również w innych przypadkach (np. 
rozwiązanie umowy, jeżeli wykonawca w chwili zawar-
cia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – o ile oczywiście 
zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia skorzystał z uprawnienia do ustalenia fakultatyw-
nych przesłanek wykluczenia). Postanowienia umowy 
w sprawie zamówień publicznych, w świetle art. 3531 

kc w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, nie mogą jed-
nakże być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami współżycia społeczne-
go oraz właściwością stosunku zobowiązaniowego 
(art. 3531 kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp oraz art. 139 
ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie może zatem na-
ruszać art. 225 pr. res., art. 247 pr. res., art. 248 pr. 
res., art. 247 w zw. z art. 273 pr. res., art. 248 w zw. 
z art. 273 pr. res., art. 247 w zw. z art. 297 pr. res., 
art. 248 w zw. z art. 297 pr. res. Pod tym kątem interes 
prawny podmiotów objętych postępowaniem restruk-
turyzacyjnym jest do pewnego stopnia zabezpieczony. 
W kwestii dopuszczalności rozwiązania kontraktu nie 
sposób doszukać się poważnych zmian. 

Nowela poszerzyła natomiast katalog dopuszczalny 
modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego (art. 144 ustawy Pzp oraz art. 82 dyrektywy 
2014/24/UE). Z perspektywy postępowania restruk-
turyzacyjnego najistotniejsza będzie dopuszczalność 
wstąpienia nowego wykonawcy w miejsce dotych-
czasowego w wyniku restrukturyzacji (art. 144 ust. 1 
pkt 4 lit. b ustawy Pzp). Układ może przykładowo 
przewidywać przejęcie całości majątku podmiotu re-
alizującego zamówienie publiczne. Biorąc pod uwagę 
możliwość wstąpienia w jego miejsce do realizacji za-

mówienia publicznego, zwiększa to jego atrakcyjność 
w oczach potencjalnego nabywcy (np. zdobycie do-
świadczenia w realizacji, które pomoże w ubieganiu się 
o inne zamówienia publiczne). Jedynie na marginesie 
zaznaczyć trzeba, że jeżeli zamawiający jako wierzyciel 
jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjne-
go, to układ nie może zawierać propozycji naruszają-
cych przepisy ustawy Pzp, dotyczących zmian umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. W myśl art. 165 
ust. 1 pr. res. sąd odmawia zatwierdzenia układu, gdy 
narusza on prawo (przez które rozumieć należy prawo 
procesowe i materialne40). Przy czym zmiany umowy 
w sprawie zamówienia publicznego należy rozumieć 
możliwie jak najszerzej, w tym też m.in. ewentualne 
ugody regulujące wzajemne zrzeczenie się roszczeń41.

Wejście w życie noweli przełoży się na realizację po-
stulatu pewności oraz przewidywalności prawa. Po-
winno wyeliminować ewentualne wątpliwości związa-
ne z dopuszczalnością rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz poprawić elastyczność 
procedury związanej z modyfikowaniem tego typu 
kontraktów. Zarówno nieobowiązujące, jak i aktualne 
przepisy ustawy Pzp nie rzutują na możliwość realizacji 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez pod-
mioty objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

PODSUMOWANIE

Należy zwrócić uwagę, że nowela nie przynosi żadnych 
rewolucyjnych modyfikacji. Można ją raczej określić 
mianem ewolucji. Dla podmiotów objętych postępowa-
niem restrukturyzacyjnym dostęp do rynku zamówień 
publicznych (w tym do wzięcia udziału w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realiza-
cji zamówienia publicznego) de iure zasadniczo nie był 
ani nie jest ograniczony. Uprawnione będzie posta-
wienie tezy, że z woli ustawodawcy instytucje zama-
wiające mają wziąć udział w procesach restrukturyza-
cyjnych. Nowela z pewnością stwarza dla nich pewne 
ułatwienia (np. wykluczenie w związku z zaległościami 
w płatności podatków nie następuje automatycznie, 
zwiększona została przejrzystość i pewność regulacji 
prawnej itp.), chociaż nie są one znaczące. Co zaskaku-
jące, trudno wskazać słabe strony noweli w odniesie-
niu do sytuacji podmiotów objętych postępowaniem 
restrukturyzacyjnym w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego. 

40 Zimmermann P., „Komentarz do art. 165 ustawy Prawo restrukturyzacyjne”, 
SIP Legalis. 

41 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 7 września 2016 r., w sprawie C-549/14, 
Finn Frogne A/S vs. Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, 
Lex/el.
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Warto dodać, że przed wejściem w życie pr. res. w prak-
tyce występowało bardzo mało problemów związanych 
z postępowaniem upadłościowym lub naprawczym na 
tle postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go. Znajdowało to odzwierciedlenie w niewielkiej licz-
bie spraw z tego zakresu, prowadzonych przez Krajową 
Izbę Odwoławczą. W chwili obecnej trudno przewidzieć, 
w jaki sposób zamawiający będą podchodzić do pod-
miotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym 
(pr. res. obowiązuje niecałe 11 miesięcy, a nowela nie-
całe 5 miesięcy). Być może będą próbowali tak ukształ-
tować warunki udziału w postępowaniu (np. odnoszą-

ce się do zdolności ekonomicznej) lub sposób realizacji 
zamówienia publicznego, że wspomniane podmioty de 
facto nie będą mogły brać udziału w procesie udzielania 
zamówień publicznych. W takich przypadkach będą one 
jednak mogły zaskarżać czynności i zaniechania zama-
wiających w drodze odwołania do Krajowej Izby Odwo-
ławczej w oparciu o art. 179 i nast. ustawy Pzp. Stosow-
nie do art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zama-
wiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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