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Saper myli się tylko raz, a… doradca restrukturyzacyjny 
dwa razy. Czyżby? Analizując literę aktualnej ustawy o li-
cencji doradcy restrukturyzacyjnego, oprócz ogólnych re-
gulacji dotyczących wymagań stawianych osobom ubie-
gającym się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (DR) 
oraz przebiegu egzaminu i uzyskania licencji, ustawodawca 
uregulował kwestię cofnięcia i zawieszenia owej licencji. 
Kompetencje w tym zakresie zostały powierzone ministro-
wi sprawiedliwości, który w zależności od stanu prawnego 
i faktycznego może lub musi dokonać cofnięcia lub jej za-
wieszenia. 
Zawieszenie licencji, według ustawodawcy, niby jest sta-
nem przejściowym, ale w mojej ocenie skutecznie pozba-
wia doradcę możliwości wykonywania zawodu, przynaj-
mniej na dłuższy czas. Sąd bowiem musi dokonać zmiany 
nadzorcy/zarządcy/syndyka z zawieszonymi uprawnienia-
mi, wyznaczyć nową osobę, a po upływie roku, dwóch od 
prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej DR może już 
nie mieć, do czego wracać, gdyż postępowania zostaną za-
kończone, a nowe w takich okolicznościach będzie trudniej 
pozyskać. Nie jest to, co prawda, regułą, szczególnie w sy-
tuacji, kiedy sąd upadłościowy zna okoliczności zarzucane-
go czynu i z góry uznając je za bezpodstawne, z empatią 
podchodzi do danego doradcy, współczując tak nieudanej 
regulacji, kto wie czy nienaruszającej jego praw konstytu-
cyjnych.
Znacznie gorzej jest w przypadku cofnięcia licencji. To już 
nie jest stan przejściowy. Oprócz kilku wyraźnie wskaza-
nych przesłanek dotyczących warunków wymienionych 
na początku ustawy dwukrotne odwołanie prawomocnym 
postanowieniem sądu z powodu nienależytego pełnienia 
obowiązków nadzorcy/zarządcy/syndyka obliguje ministra 
sprawiedliwości do cofnięcia licencji. Pierwsze przewinie-
nie i pierwsze odwołanie winno być dla doradcy jasnym 
sygnałem do mobilizacji i „rozrachunku” swoich obowiąz-
ków w danym postępowaniu, lepszej organizacji, a przede 

wszystkim przestrzegania litery prawa i dążenia do osią-
gnięcia celów danego postępowania. Jeśli doradca ma tylko 
jedno postępowanie, z którego zostaje odwołany za nie-
należyte pełnienie swoich obowiązków, to raczej na rychłe 
powołanie do kolejnego postępowania nie ma co liczyć. Je-
śli sprawuje jednak funkcje w trakcie innych postępowań, 
to ma szansę na poprawę swojego wizerunku i wykazanie, 
iż należycie wypełnia swoje obowiązki, a z faktu odwoła-
nia w jednym postępowaniu wyciągnął właściwą nauczkę. 
Jeśli to nie ma miejsca, a doradca ponownie zostanie od-
wołany prawomocnym postanowieniem z powodu niena-
leżytego pełnienia obowiązków, wówczas o swojej licencji 
może mówić jedynie w aspekcie historycznym.
Czy jednak doradca zawsze ma dwie próby? Niestety nie. 
Nie wiedząc czemu, ustawodawca poszedł w niebezpiecz-
nym kierunku retroaktywności, ustalając w art. 18a ust 1 
Ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (UODR) 
regułę prawną, nakazującą wiązanie innych niż dotych-
czas skutków prawnych ze zdarzeniem z przeszłości. Na 
dodatek wychodząc poza zasadę pewności prawa, wpro-
wadza pojęcie „rażącego naruszenia obowiązków nad-
zorcy/zarządcy/syndyka”, które pociągając za sobą ścisłe 
konsekwencje w postaci cofnięcia licencji, samo w sobie 
nie jest pojęciem ścisłym. Brak okresu przedawnienia we 
wskazanej sytuacji dodatkowo niekorzystnie wpływa na 
możliwość wykazania np. dowodów z dokumentów, które 
mogłyby DR obronić przed utratą uprawnień, lecz zostały 
zniszczone po upływie okresu ich przechowywania.
Wszystko w rękach ministra sprawiedliwości, gdyż to wła-
śnie ten podmiot został wyposażony w inicjatywę wszczy-
nającą procedurę ustalenia rażącego naruszenia obo-
wiązków w przeszłości. Kropkę nad „i” postawią jednakże 
sędziowie wydziału upadłościowego, przed którym toczyło 
się lub toczy nadal postępowanie, wydając w tej sprawie 
orzeczenie o stwierdzeniu lub niestwierdzeniu rażącego 
naruszenia obowiązków danego doradcy.
Na zakończenie warto dodać, iż sankcja ta dotyczy wyłącz-
nie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyj-
nego. Osobom takowej licencji nieposiadającym (a przecież 
toczy się jeszcze kilkadziesiąt lub nawet więcej spraw, 
w których syndykami są osoby nieposiadające licencji) nie 
grożą w tym wypadku żadne sankcje, gdyż nie będzie im po 
prostu czego cofnąć.

Z pozdrowieniami
Jerzy Sławek

Słowo od dziekana
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4 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania  
nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania 
nad układem

Monika Gajdzińska-Sudomir1

Pojęcia „wierzytelności sporne uprawniające do głoso-
wania nad układem” oraz „wierzytelności uprawniające 
do głosowania nad układem” są jednymi z kluczowych 
w Prawie restrukturyzacyjnym2. Warunek nieprze-
wyższania przez sporne wierzytelności uprawniające 
do głosowania nad układem 15% sumy wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem jest w wie-
lu normach prawnych warunkiem stosowania określo-
nych rozwiązań ustawowych bądź przesłanką orzeczeń 
sądu i sędziego-komisarza. Publikowane opracowanie 
jest próbą interpretacji opisywanych pojęć i ich prawi-
dłowej wykładni w poszczególnych normach ustawy 
Pr. Rest. Z uwagi na istotne rozbieżności pomiędzy po-
szczególnymi typami postępowań restrukturyzacyjnych, 
w szczególności zaś szczególny charakter postępowania 
o zatwierdzenie układu, będzie ono omówione osobno – 
w końcowej części artykułu wyodrębniona została część 
poświęcona tylko temu postępowaniu. 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Wymóg nieprzekraczania przez sporne wierzytelności 
uprawniające do głosowania nad układem wobec dane-
go dłużnika progu 15% wierzytelności uprawniających do 
głosowania nad układem warunkuje możliwość prowa-
dzenia postępowania o zatwierdzenie układu oraz przy-
spieszonego postępowania układowego (art. 3 ust. 2 pkt 
2 i art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. Rest.) Jak czytamy w Uzasadnie-
niu rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyj-
ne3, określenie granicznego poziomu sporności w wyso-
kości 15% wynika z konieczności zapewnienia, by w każ-
dej sytuacji decyzję co do zawarcia układu podjęła więk-

  1 Sędzia w X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

  2 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), 
dalej jako Pr. Rest. lub ustawa. 

  3 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druk 
nr  824 Sejmu VII Kadencji, dalej jako uzasadnienie projektu Pr. Rest., s. 8-9.

szość wierzycieli. Ustawodawca założył, iż w sytuacji gdy 
do zawarcia układu konieczne jest uzyskanie akceptacji 
wierzycieli posiadających co najmniej 2/3 sumy wierzy-
telności przysługujących głosującym wierzycielom (art. 
119 ust. 1 Pr. Rest.), pominięcie nawet wszystkich wie-
rzycieli posiadających wierzytelności sporne głosujących 
za układem (maksymalnie 15%) powoduje, że decyzja zo-
staje ostatecznie podjęta przez wierzycieli posiadających 
co najmniej ponad 51% sumy wierzytelności4. 

Kolejny typ postępowania restrukturyzacyjnego, tj. po-
stępowanie układowe, zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 pkt 2 
Pr. Rest. może być prowadzone jedynie wówczas, gdy 
suma wierzytelności spornych uprawniających do głoso-
wania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem. Zatem, co 
do zasady na podstawie literalnej wykładni omawianych 
przepisów dłużnik posiadający wierzytelności sporne 
uprawniające do głosowania nad układem na poziomie 
nieprzekraczającym 15% wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem w świetle ustawy nie ma 
prawa wyboru pomiędzy przyspieszonym postępowa-
niem układowym a postępowaniem układowym – jest 
on zobligowany do skorzystania z trybu przyspieszonego 
postępowania układowego i odwrotnie – w wypadku gdy 
wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad 
układem przekraczają próg 15% wierzytelności upraw-
niających do głosowania nad układem, dłużnik nie może 
skutecznie domagać się wszczęcia przyspieszonego po-
stępowania układowego. Jak czytamy w Uzasadnieniu 
projektu Pr. Rest., sąd odmówi otwarcia postępowania 
układowego, gdy nie ma przeszkód do otwarcia przyspie-
szonego postępowania układowego (art. 3 ust. 4 pkt 2 
p.r.)5. Założeniem ustawodawcy było, że postępowanie 

  4 Tak też Hrycaj A., Cztery postępowania restrukturyzacyjne, „Doradca restruktu-
ryzacyjny” nr 1, s. 8.

  5 Uzasadnienie projektu Pr. Rest., s. 20.
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układowe nie powinno być dostępne dla dłużników, któ-
rych suma wierzytelności spornych uprawniających do 
głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wie-
rzytelności uprawniających do głosowania nad układem, 
gdyż wówczas nieuczciwi dłużnicy mogliby wykorzysty-
wać dłuższe postępowanie układowe wyłącznie w celu 
pokrzywdzenia wierzycieli poprzez uniemożliwienie im 
prowadzenia egzekucji. Uczciwemu dłużnikowi w każ-
dej sytuacji powinno zależeć na tym, aby postępowanie 
zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami trwało 
jak najkrócej. Jeżeli więc nie ma przeszkód prawnych do 
otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, 
wykluczona powinna być możliwość korzystania z po-
stępowania układowego, które z założenia trwa dłużej. 

Przyjęta dla wszystkich postępowań restrukturyzacyj-
nych zasada jest przy tym taka, że do głosowania nad 
układem może dojść wówczas, gdy suma spornych wie-
rzytelności jest mniejsza niż 15% sumy wierzytelności. 
Realizacji tego postulatu służy m.in. możliwość zatwier-
dzenia spisu wierzytelności w postępowaniach układo-
wym oraz sanacyjnym w zakresie nieobjętym nierozpo-
znanymi prawomocnie sprzeciwami, jeżeli suma wierzy-
telności uprawniających do głosowania nad układem, 
których dotyczą sprzeciwy prawomocnie nierozpoznane, 
nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem W przypadku spełnienia się 
omawianej przesłanki sędzia-komisarz jest zobligowany 
do podjęcia decyzji o częściowym zatwierdzeniu spisu 
wierzytelności oraz wyznaczenia zgromadzenia wierzy-
cieli. Decyzja ta nie ma charakteru fakultatywnego. Po-
stępowania w przedmiocie tych sprzeciwów podlegają 
z kolei umorzeniu przez sąd albo sędziego-komisarza, 
jeżeli nie zostaną prawomocnie rozpoznane do czasu 
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli6. Regulacja ta 
ma na celu maksymalne przyspieszenie postępowania 
układowego i wykluczenie możliwości wstrzymywania 
się z wyznaczeniem zgromadzenia wierzycieli w sytuacji, 
gdy nierozpoznane sprzeciwy dotyczą niewielkich kwo-
towo wierzytelności, które nie będą mieć zasadniczego 
wpływu na zawarcie układu7.

WIERZYTELNOŚCI SPORNE UPRAWNIAJĄCE  
DO GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM 

Przepisy Pr. Rest. pozwalają na sformułowanie legalnej 
definicji pojęcia wierzytelności spornych uprawniają-
cych do głosowania nad układem. W celu odtworzenia 
tej definicji w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 
na przepisy art. 65 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z ust. 4 i 5 Pr. 

  6 Art. 98 ust. 3 Pr. Rest. 
  7 Por Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Wydawnictwo 

C.H. BECK, Warszawa 2015 r., s. 173.

Rest. Zawarte one zostały w Dziale IV „Uczestnicy postę-
powania” i przesądzają, iż uczestnikami postępowania 
są zarówno wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przy-
sługuje wierzytelność bezsporna (art. 65 ust. 1 pkt. 2 Pr. 
Rest.), jak i wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przy-
sługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił 
swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału 
w sprawie przez sędziego-komisarza (art. 65 ust. 1 pkt 3 
Pr. Rest.). W odniesieniu do wierzycieli posiadających 
wierzytelności sporne warunkiem uznania ich za uczest-
ników postępowania jest zatem nie tylko dysponowanie 
określoną wierzytelnością (sporną), ale również upraw-
dopodobnienie jej przez wierzyciela oraz dopuszczenie 
do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza. Do-
puszczenie do udziału w sprawie wierzyciela, o którym 
mowa w art. 65 ust. 1 pkt 3 Pr. Rest., może nastąpić na 
wniosek wierzyciela albo z urzędu. Jeżeli sędzia-komi-
sarz dopuścił wierzyciela do udziału w sprawie na jego 
wniosek, dopuszczenie wywołuje skutek od dnia złoże-
nia wniosku (art. 65 ust. 6 Pr. Rest.). 

Z powyższego wynikają bardzo istotne dla postępowań 
restrukturyzacyjnych wnioski. Po pierwsze, uczestni-
kiem postępowania może być wierzyciel posiadający 
wierzytelność sporną, o ile ją uprawdopodobni i zosta-
nie dopuszczony do udziału w sprawie przez sędzie-
go-komisarza. Po drugie, decyzja sędziego-komisarza 
o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w sprawie może 
zapaść również z urzędu i poza przesłanką uprawdopo-
dobnienia wierzytelności spornej nie jest ona obwaro-
wana dalszymi warunkami. Ustawa nie precyzuje zatem, 
kiedy i dlaczego sędzia-komisarz powinien z urzędu do-
puścić do udziału w sprawie wierzycieli posiadających 
wierzytelności sporne. Decyzja ta ma charakter dowolny, 
a jej przesłanki nie są do końca jasne8. Z uczestnictwem 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym wiążą się oczywi-
ście określone uprawnienia, m.in. w pierwszej kolejności 
wypada wymienić prawo do zaskarżania decyzji proce-
sowych sędziego-komisarza i sądu. Przywołać w tym 
miejscu należy również przepis art. 264 ust. 2 w zw. 
z ust. 1 Pr. Rest., zgodnie z którym o terminie zgroma-
dzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu 
sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych 
w spisie wierzytelności spornych, wskazując możliwość 
dopuszczenia ich do udziału w zgromadzeniu wierzycieli, 
jeżeli uprawdopodobnią istnienie wierzytelności. Zawia-
domienie to jest kierowane do wszystkich wierzycieli 

  8 Orzecznictwo sądowe może ukształtować się dwojako: sędziowie-komisarze 
mogą dopuszczać do udziału w sprawie z urzędu wszystkich wierzycieli po-
siadających wierzytelności sporne, jeżeli będą one uprawdopodobnione, lub 
w ogóle nie będą dopuszczać z urzędu takich wierzycieli do udziału w sprawie, 
przy czym drugie rozwiązanie wydaje się trafniejsze. Należy postulować uni-
kanie sytuacji, w której dopuszczani do udziału w sprawie są z urzędu tylko 
niektórzy wierzyciele posiadający uprawdopodobnione wierzytelności sporne. 
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posiadających wierzytelności sporne, niezależnie od ich 
uprawdopodobnienia i dopuszczenia do udziału w spra-
wie. Ostatecznie zapewniona jest zatem ochrona intere-
sów wierzycieli posiadających sporne wierzytelności.

Ustawowa definicja wierzytelności spornej (art. 65 ust. 5 
Pr. Rest.) abstrahuje jednak od uprawdopodobnienia 
wierzytelności, umieszczenia jej w spisie wierzytelności 
spornych czy też dopuszczenia wierzyciela posiadające-
go wierzytelność sporną do udziału w sprawie czy też 
w zgromadzeniu wierzycieli. 

W ramach dygresji w tym miejscu wywodu wskazać trze-
ba, iż dopuszczenie wierzyciela posiadającego wierzytel-
ność sporną do udziału w sprawie (art. 65 ust. 6 Pr. Rest.) 
wydaje się być inną instytucją niż dopuszczenie wierzycie-
la posiadającego wierzytelność sporną do udziału w zgro-
madzeniu wierzycieli (art. 107 ust. 3 Pr. Rest.). Przede 
wszystkim sędzia-komisarz może dopuścić takiego wie-
rzyciela do udziału w zgromadzeniu wierzycieli tylko na 
jego wniosek (już nie z urzędu). Ponadto może to uczynić 
tylko po wysłuchaniu dłużnika, przy czym warunek ten nie 
występuje w trybie przepisu art. 65 ust. 6 Pr. Rest. (dopusz-
czenie do udziału w sprawie). Ponadto dopuszczając wie-
rzyciela posiadającego wierzytelność sporną do udziału 
w zgromadzeniu wierzycieli, sędzia-komisarz zobowiąza-
ny jest oznaczyć stosownie do okoliczności sumę, według 
której oznacza się głos takiego wierzyciela. Reasumując, 
wierzyciel posiadający sporną wierzytelność dopuszczony 
do udziału w sprawie w trybie art. 65 ust. 6 Pr. Rest. powi-
nien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w zgroma-
dzeniu wierzycieli, jeżeli chce w nim uczestniczyć. Powsta-
je natomiast pytanie o relację odwrotną – czy wierzyciel 
dopuszczony do udziału w zgromadzeniu wierzycieli jest 
uczestnikiem postępowania w rozumieniu art. 65 ust. 1 
pkt 3 Pr. Rest.? Na tak postawione pytanie należy udzie-
lić odpowiedzi twierdzącej, gdyż dopuszczenie do udzia-
łu w zgromadzeniu wierzycieli nie wiąże się z oceną dalej 
idących przesłanek w zestawieniu z tymi, które warunkują 
dopuszczenie wierzyciela posiadającego wierzytelność 
sporną do udziału w sprawie. 

Wracając do ustawowej definicji wierzytelności spornej 
(art. 65 ust. 5 Pr. Rest.), przytoczyć należy, iż jest to wie-
rzytelność inna niż bezsporna wskazana w art. 65 ust. 4, 
która została skonkretyzowana co do zakresu świad-
czenia dłużnika i podstawy faktycznej, w szczególności 
wierzytelność, co do której dłużnik został wezwany do 
spełnienia świadczenia, zawezwano dłużnika do próby 
ugodowej, wytoczono powództwo przeciwko dłużnikowi 
albo podniesiono zarzut potrącenia w sprawie wszczętej 
przez dłużnika, albo co do której toczy się postępowanie 

przed sądem polubownym, oraz wierzytelność, o której 
mowa w art. 90 ust. 29. Zatem każde wezwanie do za-
płaty, w którym zostanie jedynie skonkretyzowana wie-
rzytelność zgodnie z treścią art. 65 ust. 4 Pr. Rest., rodzi 
wierzytelność sporną w rozumieniu tego przepisu. Dla 
uznania danej wierzytelności za sporną na podstawie 
omawianej regulacji nie jest nawet konieczne, aby została 
ona umieszczona w spisie wierzytelności spornych dołą-
czonym do wniosku restrukturyzacyjnego. Łatwo zauwa-
żyć, że wymagania ustawowe konieczne do uznania danej 
wierzytelności za sporną są bardzo niskie. Jednocześnie 
jednak trzeba z całą stanowczością podkreślić, iż tak opi-
sana wierzytelność sporna nie decyduje jeszcze o żadnych 
uprawnieniach wierzyciela w postępowaniu restruktury-
zacyjnym, w szczególności nie decyduje o uznaniu wierzy-
ciela za uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego 
czy też nie otwiera mu możliwości udziału w zgromadze-
niu wierzycieli. Mając na uwadze przytoczoną treść przepi-
su art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. Rest., podkreślić należy, iż również 
na jego gruncie pojęcie wierzytelności spornej w rozumie-
niu art. 65 ust. 5 Pr. Rest. nie jest kategorią relewantną dla 
decydowania o możliwości prowadzenia danego rodzaju 
postępowania restrukturyzacyjnego. Uprawnienie do gło-
sowania na zgromadzeniu wierzycieli przysługujące wie-
rzycielom posiadającym wierzytelności sporne – w uję-
ciu proceduralnym – związane jest bowiem nie tylko ze 
skonkretyzowaniem wierzytelności w rozumieniu art. 65 
ust. 5 Pr. Rest., ale również z uprawdopodobnieniem jej, 
złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w zgroma-
dzeniu wierzycieli oraz decyzją sędziego-komisarza po-
przedzoną wysłuchaniem dłużnika, przy czym sędzia-ko-
misarz oznacza stosownie do okoliczności sumę, według 
której oblicza się głos takiego wierzyciela (art. 107 ust. 3 
Pr. Rest.). Dodatkowo – uprawnienie do głosowania nad 
układem na zgromadzeniu wierzycieli wiąże się z kolejny-
mi warunkami o charakterze materialnoprawnym, o czym 
mowa będzie w dalszej części artykułu. 

UPRAWDOPODOBNIENIE  
WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH

Uprawdopodobnienie wierzytelności spornych jest prze-
słanką dopuszczenia określonego wierzyciela przez sę-
dziego-komisarza do udziału w sprawie (art. 65 ust. 1 
pkt 3 Pr. Rest.), a przez to uznania go za uczestnika po-
stępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto warunek ten 
uzależnia dopuszczenie takiego wierzyciela do udziału 
w zgromadzeniu wierzycieli (art. 107 ust. 3 Pr. Rest.). De-
cyzje te mają strategiczny charakter w toku przyspieszo-

  9 Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 i 2 Pr. Rest. w przyspieszonym postępowaniu 
układowym dłużnik może złożyć zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytel-
ności w spisie wierzytelności, a wierzytelność, co do której takie zastrzeżenia 
zgłoszono, stanowi wierzytelność sporną.
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nego postępowania układowego. Istotne zatem będzie, 
jak sądy interpretować będą pojęcie uprawdopodobnie-
nia wierzytelności na gruncie omawianych przepisów. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania 
restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio przepi-
sy księgi pierwszej części pierwszej kodeksu postępo-
wania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu 
i wznowieniu postępowania10. Zgodnie z treścią art. 243 
kodeksu postępowania cywilnego11 zachowanie szcze-
gólnych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest 
konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnie-
nie zamiast dowodu. Odpowiednie stosowanie przywo-
łanego przepisu w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
wskazuje, iż uprawdopodobnienie wierzytelności spor-
nych może się dokonać z wykorzystaniem dostępnych 
wierzycielowi środków, nieskrępowanych wymaganiami 
co do formy przez przepisy o postępowaniu dowodo-
wym. Uprawdopodobnienie zakłada w zasadzie tylko 
możliwość istnienia pewnych procesowo istotnych oko-
liczności i nie wymaga zgodności określonych ustaleń 
z rzeczywistym stanem rzeczy. Uprawdopodobnienie 
jest środkiem zastępczym dowodu i wyjątkiem od reguły, 
jaką jest formalne przeprowadzenie dowodu, ustanowio-
nym na korzyść strony, która powołuje się na dany fakt. 
Uprawdopodobnienie w zasadzie nie może opierać się na 
samych twierdzeniach strony12. Przypomnieć też nale-
ży, iż pojęcie uprawdopodobnienia wierzytelności funk-
cjonowało już na gruncie ustawy Prawo upadłościowe 
i naprawcze13. Zwrócić należy uwagę chociażby na prze-
pis art. 24 Pr.up.napr., gdzie w postępowaniu o ogłosze-
nie upadłości wobec wierzyciela zgłaszającego wniosek 
wprowadzono wymóg uprawdopodobnienia jego wie-
rzytelności. Również na gruncie tego przepisu postulo-
wano, aby pojęciu uprawdopodobnienia wierzytelności 
nadawać takie samo znaczenie, jakie ma ta instytucja na 
gruncie procedury cywilnej14. 

Przekładając powyższe na grunt uprawdopodobnienia 
wierzytelności spornych w postępowaniach restruktury-
zacyjnych, niewątpliwie należy stwierdzić, iż do spełnienia 
tego wymogu nie będzie wystarczające jedynie wezwanie 
dłużnika do zapłaty – uprawdopodobnienie nie może bo-
wiem opierać się tylko na twierdzeniach strony. Stwierdzić 
też trzeba, iż co do zasady uprawdopodobnienie okolicz-
ności faktycznej może nastąpić nie tylko przez przedsta-

  10 Art. 209 Pr. Rest.
  11 Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 

2014 r. poz. 101), dalej K.p.c.
  12 Ereciński T., [w:] „Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, Część I 

Postępowanie rozpoznawcze”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warsza-
wa 2003, s. 509; Postanowienie SN z 16 grudnia 2005 r., I CNP 37/05, LEX 
nr 1615067. 

  13 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233), dalej Pr.up.napr.

  14 Por Sierakowski B., Sporność roszczenia a legitymacja wierzyciela do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, „M.Pr.Bank.” 2013/10/97-108. 

wienie sądowi dowodów pisemnych, ale także za pomocą 
innych środków dowodowych, które wymagają podjęcia 
czynności dowodowych15. Jako środek uprawdopodobnie-
nia może być dopuszczone również nieformalne przesłu-
chanie strony, uczestnika postępowania lub osób trzecich, 
co należy umożliwić również w postępowaniu restruktu-
ryzacyjnym. Oznacza to, iż na zgromadzeniu wierzycieli 
konieczne może okazać się przesłuchanie wierzyciela, 
który będzie chciał uprawdopodobnić swoją wierzytelność 
sporną, poprzez zgłoszenie wniosku o przesłuchanie go 
w tym celu na posiedzeniu wyznaczonym w celu odbycia 
takiego zgromadzenia. 

WIERZYTELNOŚCI BEZSPORNE UPRAWNIAJĄCE DO 
GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Przechodząc do definicji ustawowej wierzyciela osobiste-
go, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, należy 
wskazać, iż jest to wierzyciel wskazany przez dłużnika 
w spisie wierzycieli dołączonym do wniosku restruktury-
zacyjnego lub którego wierzytelność została stwierdzo-
na tytułem egzekucyjnym, lub który został umieszczony 
w spisie wierzytelności (art. 65 ust. 4 Pr. Rest.). Co bardzo 
ważne, w ustawie brak przepisu, który zaliczałby do ka-
talogu wierzytelności bezspornych wierzytelności sporne 
przysługujące wierzycielom, którzy je uprawdopodobnili 
i zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu wierzy-
cieli przez sędziego-komisarza. Czytając literalnie przepi-
sy ustawy, wywieść należy, iż sędzia-komisarz poprzez 
podjęcie decyzji o dopuszczeniu wierzyciela posiadające-
go wierzytelność sporną do głosowania nad układem nie 
zwiększa puli wierzytelności bezspornych (w odróżnieniu 
od decyzji dłużnika o złożeniu zastrzeżeń do spisu wierzy-
telności, która skutkuje uznaniem danej wierzytelności za 
sporną16). Niemniej jednak z całą stanowczością stwierdzić 
trzeba, iż na skutek dopuszczenia wierzyciela posiadają-
cego wierzytelności sporne do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli sędzia-komisarz zmniejsza pulę wierzytelno-
ści spornych uprawniających do głosowania nad układem 
w ujęciu przepisu art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. Rest. Wierzytelności 
sporne przysługujące wierzycielom, którzy uprawdopo-
dobnili je i zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli, stanowią zatem szczególną kategorię wierzy-
telności – nie są to już wierzytelności sporne sensu stricto, 
uprawniające do głosowania nad układem. 

Niedokonanie takiego założenia mogłoby skutkować nie-
dającymi się usunąć wątpliwościami. Zobrazować można 
to następującym przykładem. Suma wierzytelności spor-
nych (w ujęciu ogólnym) w przypadku hipotetycznego 

  15 Por. orzeczenie SN z 19 czerwca 1951 r., C 398/51, LexPolonica nr 397048, 
OSN 1951, nr III, poz. 89. 

  16 Por. art. 90 Pr. Rest. 
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dłużnika wynosi 50 000 zł, zaś suma wierzytelności bez-
spornych (wskazanych przez dłużnika w spisie wierzycieli 
dołączonym do wniosku restrukturyzacyjnego lub którego 
wierzytelność została stwierdzona tytułem egzekucyj-
nym, lub który został umieszczony w spisie wierzytelno-
ści17) uprawniających do głosowania nad układem wynosi 
100 000 zł. Na zgromadzeniu wierzycieli sędzia-komisarz 
po wysłuchaniu dłużnika dopuścił do głosowania na ich 
wniosek wierzycieli posiadających wierzytelności spor-
ne w wysokości 35 000 zł. W takim wypadku suma wie-
rzytelności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. Rest. wynosi 
15 000 zł18. Wymagana do zawarcia układu większość ka-
pitałowa 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosu-
jącym wierzycielom wynosi 81 000 zł (2/3 x 135 000 zł). 
Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad 
układem stanowią 10% wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem. W przywołanym przykła-
dzie przyjęto następującą wykładnię art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. 
Rest.: suma wierzytelności spornych uprawniających do 
głosowania nad układem musi być odnoszona do łącznej 
sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad 
układem, tj. łącznie zarówno dopuszczonych do udzia-
łu w zgromadzeniu wierzycieli wierzytelności spornych, 
jak i wierzytelności bezspornych. Możliwy inny sposób 
obliczania proporcji 15%, w którym suma wierzytelności 
spornych uprawniających do głosowania nad układem po-
winna być przeciwstawiana jedynie sumie wierzytelności 
bezspornych (bez uwzględniania wierzytelności spornych 
wierzycieli, którzy zostali dopuszczeni do udziału w zgro-
madzeniu wierzycieli), nie znajduje oparcia w literalnej wy-
kładni przepisu.

Wracając do definicji wierzytelności bezspornych, w tym 
miejscu postawić trzeba pytanie, jak powinien postąpić 
dłużnik w przypadku, gdy uznaje on określoną wierzy-
telność, jednak faktycznie jej nie reguluje z powodu bra-
ku środków, wobec czego przed dniem złożenia wniosku 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wytoczono 
przeciwko niemu powództwo. Literalnie wierzytelność taka 
może spełniać opisane warunki uznania jej za wierzytelność 
sporną. Dłużnik może jednak umieścić taką wierzytelność 
w spisie wierzycieli dołączonym do wniosku restrukturyza-
cyjnego, nie zaś w spisie wierzytelności spornych. Decydu-
jące powinno być bowiem stanowisko dłużnika w postępo-
waniu wywołanym wnioskiem restrukturyzacyjnym, przy 
czym stanowisko to może mieć określone skutki w postę-
powaniu procesowym (powód może podnosić m.in. zarzut 
niewłaściwego uznania powództwa, pomijając w tym toku 
wywodu, czy zarzut taki mógłby być skuteczny). 

  17 Art. 65 ust. 4 Pr. Rest.
  18 Przykład ten dotyczy tylko przyspieszonego postępowania układowego.

Reasumując, podobnie jak w przypadku pojęcia wierzy-
telności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem, również co do wierzytelności bezspornych 
uprawniających do głosowania nad układem ustawa 
nie zawiera definicji sensu stricto, która musi być rekon-
struowana na podstawie wielu norm prawnych. Zgodnie 
z treścią przywoływanego już przepisu art. 107 ust. 1 i 2 
Pr. Rest., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na zgroma-
dzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których 
wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym 
spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią 
się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-
-komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wie-
rzytelność. Wierzyciele ci głosują sumą wierzytelności 
umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności 
lub w tytule egzekucyjnym. O uprawnieniu wierzycieli 
posiadających wierzytelności bezsporne do głosowania 
na zgromadzeniu wierzycieli w ujęciu proceduralnym 
decyduje zatem umieszczenie w zatwierdzonym spisie 
wierzycieli lub dysponowanie tytułem egzekucyjnym na 
zgromadzeniu wierzycieli. 

UPRAWNIENIE DO GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM  
WIERZYCIELI POSIADAJĄCYCH WIERZYTELNOŚCI SPORNE 
I BEZSPORNE W UJĘCIU MATERIALNOPRAWNYM 

Zaznaczenia wymaga, iż przesłanki uznania wierzycieli 
posiadających wierzytelności sporne za uprawnionych 
do udziału w zgromadzeniu wierzycieli nie są tożsame 
z uznaniem ich za uprawnionych do głosowania nad 
układem. Analogiczny wniosek dotyczy wierzycieli posia-
dających wierzytelności bezsporne. Do głosowania nad 
układem uprawnieni są bowiem wyłącznie wierzyciele 
określeni w art. 107 ust. 1 i 3 Pr. Rest., którzy są objęci 
układem (art. 113 ust. 2 Pr. Rest.).

Objęcie wierzytelności układem jest kategorią prawa ma-
terialnego. Zgodnie z treścią przepisu art. 150 ust. 1 i 2 
oraz art. 151 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Pr. Rest. układ obejmuje:

•	 wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwar-
cia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej;

•	 odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania re-
strukturyzacyjnego;

•	 wierzytelności uzależnione od warunku, jeżeli ziścił 
się on w czasie wykonywania układu;

•	 wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umo-
wy wzajemnej, która nie została wykonana w cało-
ści lub w części przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, gdy świadczenie drugiej stro-
ny jest świadczeniem podzielnym i w zakresie, w ja-
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kim druga strona spełniła świadczenie przed dniem 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie 
otrzymała świadczenia wzajemnego;

•	 wierzytelności ze stosunku pracy, jeżeli wierzyciel 
wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem;

•	 wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hi-
poteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipo-
teką morską w części nieznajdującej pokrycia w war-
tości przedmiotu zabezpieczenia;

•	 wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hi-
poteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipo-
teką morską w części znajdującej pokrycie w wartości 
przedmiotu zabezpieczenia, jeżeli wierzyciel wyraził 
zgodę na objęcie wierzytelności układem19.

 
Wierzyciele posiadający wierzytelności sporne i bez-
sporne, uprawniające do głosowania na zgromadzeniu 
wierzycieli, będą zatem uprawnieni do głosowania nad 
układem, jeżeli ich wierzytelności zostaną zaliczone do 
wskazanego katalogu wierzytelności objętych układem. 

PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE WYŁĄCZENIA 
UPRAWNIENIA DO GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU 
WIERZYCIELI ORAZ UPRAWNIENIA DO GŁOSOWANIA 
NAD UKŁADEM

Analizując uprawnienie do głosowania na zgromadzeniu 
wierzycieli oraz uprawnienie do głosowania nad ukła-
dem, nie sposób pominąć wyłączeń zawartych w prze-
pisach art. 80 ust. 3 Pr. Rest.20, art. 109 ust. 1 Pr. Rest. 21 
oraz wynikających z art. 116 ust. 1-3 Pr. Rest.22. 

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych wyłączeń, 
wskazać należy, iż suma wierzytelności warunkowych 
uzależniona od tego, w jakiej kwocie współdłużnik, po-
ręczyciel, gwarant lub bank otwierający akredytywy nie 
zaspokoił wierzyciela ostatecznie, znana może być do-
piero na etapie ustalania spisu wierzytelności. Nadzorca 

  19 W postępowaniu o zatwierdzenie układu i w przyspieszonym postępowaniu 
układowym, jeżeli dotyczą one układów częściowych, a dłużnik przedstawił 
wierzycielowi, którego wierzytelność jest zabezpieczona rzeczowo, propozy-
cje układowe przewidujące pełne zaspokojenie jego wierzytelności wraz z na-
leżnościami ubocznymi albo w stopniu nie niższym od tego, jakiego można 
się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności z przedmiotu zabez-
pieczenia, do objęcia wierzytelności układem częściowym nie jest wymagana 
zgoda takiego wierzyciela (art. 181 ust. 1 Pr. Rest.).

  20 Nie uprawnia do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli wierzytelność 
współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub banku otwierającego akredytywy, 
który nie zaspokoił wierzyciela, umieszczona w spisie wierzytelności jako 
wierzytelność warunkowa.

  21 Na zgromadzeniu wierzycieli nie ma prawa głosu wierzyciel, który nabył wie-
rzytelność w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restruk-
turyzacyjnego, wierzytelność nabyta w taki sposób jest wierzytelnością nie-
mą, por. Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Wydawnictwo 
C.H. BECK, Warszawa 2015, s. 187.

  22 W sprawach dotyczących układu nie mają prawa głosu m.in. wierzyciele 
spokrewnieni z dłużnikiem, pozostający w stosunku przysposobienia, osoby 
uprawnione do reprezentowania dłużnika, jeżeli dłużnik jest spółką handlo-
wą, wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby uprawnione 
do jej reprezentacji.

sądowy umieszcza te wierzytelności w spisie według 
stanu faktycznego obowiązującego w chwili sporządza-
nia tegoż spisu. Podobnie, jeżeli określone wierzytelności 
zostaną nabyte przez wierzyciela w drodze przelewu lub 
indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
to z natury rzeczy ustalenie wyłączenia od głosowania na 
tej podstawie przed rozpoznaniem wniosku restruktury-
zacyjnego nie jest możliwe. Jak podkreślono w doktrynie, 
przepis art. 109 ust. 1 Pr. Rest. odnosi się do przelewu 
wierzytelności ze skutkiem rozporządzającym, w konse-
kwencji czego pod kątem omawianej regulacji nie będą 
istotne umowy zobowiązujące do przeniesienia wierzy-
telności bez skutku rozporządzającego lub umowy prze-
noszące wierzytelność pod warunkiem zawieszającym, 
jeżeli warunek zawieszający nie ziścił się przed aktem 
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli23.

SUMA WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH  
UPRAWNIAJĄCYCH DO GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM 
JAKO PRZESŁANKA OTWARCIA  
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 

Na tle zaprezentowanej analizy przepisów regulujących 
tryb ustalania sum wierzytelności spornych uprawnia-
jących do głosowania nad układem oraz wierzytelności 
bezspornych uprawniających do głosowania nad ukła-
dem sformułować należy tezę, iż na etapie rozpoznawa-
nia wniosku restrukturyzacyjnego (o otwarcie przyspie-
szonego postępowania układowego lub postępowania 
układowego) określenie tych sum z zastosowaniem wy-
maganych ustawowych kryteriów nie będzie możliwe. 
Powstaje bowiem zasadnicze pytanie, na jakich podsta-
wach faktycznych ma być ustalana proporcja pomiędzy 
sumą wierzytelności uprawniających do głosowania nad 
układem i sumą wierzytelności spornych uprawniających 
do głosowania nad układem? Pytanie to domaga się od-
powiedzi w świetle omówionych przepisów art. 65 ust. 1 
i ust. 4-6, art. 80 ust. 3, art. 107 ust. 1-3, art. 109 ust. 1, 
art. 113 ust. 2, art. 116 ust. 1-4 i art. 150-154 Pr. Rest. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, iż są to przepisy o zasad-
niczym znaczeniu dla ustalenia sum omawianych wierzy-
telności, a ich pominięcie bądź zastosowanie częściowe 
na etapie rozpoznawania wniosku o otwarcie postępo-
wań restrukturyzacyjnych nie może mieć miejsca. 

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się warunkom for-
malnym, jakim powinien odpowiadać wniosek o otwarcie 
przyspieszonego postępowania układowego. Zgodnie 
z treścią przepisu art. 227 ust. 1 pkt 6-9 Pr. Rest. powi-
nien on zawierać:

  23 Por Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. 
BECK, Warszawa 2015, s. 188. 
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•	 wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adre-
su i wysokości wierzytelności każdego z nich (…);

•	 sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wie-
rzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy 
wierzytelności, która może zostać objęta układem po 
wyrażeniu zgody przez wierzyciela;

•	 wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamiesz-
kania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej 
przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapła-
ty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;

•	 sumę wierzytelności spornych.  

W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego, 
zgodnie z treścią przepisu art. 265 Pr. Rest., o ile przepisy 
rozdziału 1 działu III ustawy nie stanowią inaczej, wnio-
sek powinien odpowiadać wymogom formalnym okre-
ślonym w art. 227 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6-10 oraz ust. 2 i 3. 

We wcześniejszych rozważaniach ustalono, iż na gruncie 
art. 3 ust. 3 pkt 2 i art. 3 ust. 4 pkt 2 Pr. Rest. sąd bierze 
pod uwagę inne wierzytelności niż wynikające z wyka-
zów dołączonych do wniosku restrukturyzacyjnego. Za 
niedopuszczalne uznać trzeba postawienie znaku rów-
ności pomiędzy sumą wierzytelności spornych wskaza-
nych przez dłużnika w załączniku do wniosku o otwarcie 
przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 
ust. 1 pkt 9 Pr. Rest.) i sumą wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem, o której 
mowa w przepisie art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. Rest. Podobnie 
nie ma tożsamości pomiędzy sumą wierzytelności, o któ-
rej mowa w przepisie art. 227 ust. 1 pkt 7 Pr. Rest. (suma 
wierzytelności, z wyszczególnieniem objętej układem 
z mocy prawa oraz objętej układem po wyrażeniu zgody 
przez wierzyciela), i sumą wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem.

Sąd rozpoznający wniosek o otwarcie przyspieszone-
go postępowania układowego (postępowania układo-
wego) w oparciu o tenże wniosek i załączone do niego 
dokumenty nie będzie zatem w stanie dokonać ustaleń 
faktycznych w zakresie sumy wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem. Podob-
nie – tylko analiza wniosku i dokumentów dołączonych 
do wniosku restrukturyzacyjnego nie będzie adekwatną 
podstawą dla ustalenia sumy wierzytelności uprawnia-
jących do głosowania nad układem. Jakie są tego kon-
sekwencje praktyczne? Otóż na etapie postępowania 
o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych brak wy-
raźnej podstawy prawnej zobowiązującej sąd do odda-
lenia wniosku o otwarcie postępowań restrukturyzacyj-

nych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów art. 3 
ust. 3 pkt 2 oraz art. 3 ust. 4 Pr. Rest. Przepisy art. 8 
ust. 1 i 2 Pr. Rest. stanowią, iż sąd odmawia otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego tylko wówczas, je-
żeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie 
wierzycieli, zaś w przypadku postępowania układowego 
lub sanacyjnego – również  jeżeli nie została uprawdopo-
dobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania 
kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego 
otwarciu. Niemniej jednak w Uzasadnieniu projektu Pr. 
Rest. wskazano, iż sąd odmówi otwarcia przyspieszone-
go postępowania układowego, gdy suma spornych wie-
rzytelności uprawniających do głosowania nad układem 
przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do 
głosowania nad układem (art. 3 ust. 3 pkt 2 Pr. Rest.). 
Ponadto czytamy tam, iż sąd odmówi otwarcia postę-
powania układowego, gdy nie ma przeszkód do otwarcia 
przyspieszonego postępowania układowego (art. 3 ust. 4 
pkt 2 Pr. Rest.)24. Z kolei przepisy art. 3 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 
pkt 2 Pr. Rest. stanowią, iż określone postępowania 
mogą być prowadzone, jeżeli zachowana jest wymaga-
na proporcja pomiędzy dwoma rodzajami wierzytelności. 
Oczywiście pierwszym niezbędnym warunkiem prowa-
dzenia danego postępowania restrukturyzacyjnego jest 
jego otwarcie, zatem nie powinno się otwierać określo-
nego postępowania, jeżeli nie może być ono prowadzone. 
W doktrynie sformułowana została teza, iż jeżeli dłużnik 
wybrał niewłaściwy z uwagi na jego sytuację rodzaj po-
stępowania, wówczas sąd oddala taki wniosek25. Kon-
statacja ta nie eliminuje jednak innej, równie ważnej – iż 
na etapie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
w każdym wypadku brak będzie wystarczających pod-
staw faktycznych do odmowy otwarcia postępowania 
z powołaniem się na omawiane normy art. 3 ust. 3 pkt 2 
i ust. 4 pkt 2 Pr. Rest. Należy również mieć na uwadze, iż 
zgodnie z treścią przepisu art. 232 ust. 1 i 2 Pr. Rest. sąd 
rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postę-
powania układowego w terminie tygodnia od dnia jego 
złożenia wyłącznie na podstawie dokumentów dołączo-
nych do wniosku. Podobna regulacja dotyczy postępo-
wania o otwarcie postępowania układowego, w którym 
zasadą jest rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowa-
nia układowego na posiedzeniu niejawnym w terminie 
2 tygodni od jego złożenia, chyba że istnieje konieczność 
wyznaczenia rozprawy (art. 270 ust. 1 i 2 Pr. Rest.). W ta-
kim wypadku wniosek rozpoznaje się w terminie 6 tygo-
dni. Krótki termin, w którym rozpoznany powinien być 
wniosek restrukturyzacyjny, jest kolejnym argumentem 
za odstąpieniem od roztrząsania rzeczywistej proporcji 

  24 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druk 
2824, s. 20,

  25 Adamus R., [w:] „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. 
BECK, Warszawa 2015, s. 19.
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pomiędzy wierzytelnościami spornymi uprawniającymi 
do głosowania nad układem a wierzytelnościami upraw-
niającymi do głosowania nad układem.

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić trzeba, 
iż sąd na etapie otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego opiera się wyłącznie na oświadczeniu dłużnika co do 
istniejącej proporcji pomiędzy wierzytelnościami sporny-
mi uprawniającymi do głosowania nad układem i wierzy-
telnościami uprawniającymi do głosowania nad układem. 
Podobny pogląd wyrażono już w doktrynie26. Powoływa-
ny autor wskazuje wprawdzie, iż na skutek negatywnej 
weryfikacji przez sąd istnienia omawianej podstawy na 
etapie postępowania w przedmiocie otwarcia przyspie-
szonego postępowania układowego oraz postępowania 
układowego sąd postanowi o oddaleniu wniosku o otwar-
cie (odmówi otwarcia). Jednocześnie jednak zwraca uwagę 
na fakt, że ustalenie, które wierzytelności są rzeczywiście 
sporne, a nie tylko sporne w opinii dłużnika, może w tej 
fazie być utrudnione i prowadzić do efektu niezgodnego 
ze stanem rzeczy. Podkreśla przy tym, iż sąd nie powinien 
prowadzić drobiazgowego postępowania w przedmiocie 
ustalenia poziomu spornych kwot, szczególnie przy ogra-
niczeniach terminem instrukcyjnym rozpoznania wniosku 
(tydzień w postępowaniu przyspieszonym oraz 2 tygo-
dnie w postępowaniu układowym). W związku z tym po-
stuluje się, aby sąd co do zasady opierał swoje ustalenia 
na twierdzeniach dłużnika-wnioskodawcy.

Przyjęcie odmiennej wykładni może prowadzić do nieda-
jących się usunąć problemów praktycznych. Teoretycznie 
możemy wyobrazić sobie sytuację, w której ze spisów 
dołączonych do wniosku restrukturyzacyjnego wynika, 
iż suma wierzytelności spornych nie tylko jest większa 
niż 15%, ale również jest większa niż wierzytelności bez-
spornych. Typowa będzie sytuacja wytoczenia przeciwko 
dłużnikowi powództwa o bardzo wysokie kary umowne, 
które w całości jest przez niego kwestionowane. Pomi-
mo tego dłużnik składa wniosek o otwarcie przyspie-
szonego postępowania układowego, gdyż w jego oce-
nie spełniona jest przesłanka prowadzenia wobec niego 
tego postępowania, gdyż suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem nie prze-
kracza 15% wierzytelności uprawniających do głosowa-
nia nad układem. Dłużnik bowiem jest przekonany, iż 
opisana wierzytelność sporna z tytułu kar umownych nie 
jest wierzytelnością sporną uprawniającą do głosowania 
nad układem. W jego ocenie wierzytelność ta nie będzie 
mogła zostać uprawdopodobniona w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym, przez co ów wierzyciel nie będzie 

  26 Filipiak P., [w:] „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa 
Handlowego”. Tom 6 pod redakcją A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, 
Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2016, s. 85. 

uznany za uczestnika postępowania, a tym bardziej nie 
zostanie dopuszczony do głosowania nad układem przez 
sędziego-komisarza. Może mieć na poparcie swojego 
stanowiska poważne argumenty np. w postaci orzecze-
nia sądu procesowego odmawiającego udzielenia zabez-
pieczenia powództwa. 

Inną typową sytuacją może być dołączenie do wniosku 
o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 
wykazu wierzytelności spornych (art. 227 ust. 1 pkt 8 i 9 
Pr. Rest.), których suma przekraczać będzie sumę wierzy-
telności objętych układem z mocy prawa, ale nie będzie 
przekraczać 15% sumy wierzytelności, które mogą zostać 
objęte układem po wyrażeniu zgody przez wierzycie-
la (art. 227 ust. 1 pkt 6 i 7 Pr. Rest.)27. Mając na uwadze 
powyższe, nie ulega wątpliwości, iż w praktyce pojawi-
łoby się dążenie do antycypowania rozstrzygnięć, któ-
re powinny zapadać dopiero po otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego i powinny być podejmowane przez 
sędziego-komisarza, nie zaś przez sąd badający wniosek 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnicy 
mogą podnosić we wniosku twierdzenia, iż w rzeczywi-
stości zachowana jest wymagana proporcja umożliwia-
jąca prowadzenie określonego rodzaju postępowania. 
Ustawa nie przewiduje trybu, w którym takie okoliczności 
mogłyby być weryfikowane na tym etapie postępowania. 
Przeciwnie – w postępowaniu o otwarcie przyspieszone-
go postępowania układowego ustawa wprowadza szcze-
gólne ograniczenia w zakresie postępowania dowodowe-
go28. Wykluczone jest skorzystanie z innych środków do-
wodowych niż dokumenty oraz z innych dokumentów niż 
dołączone do wniosku. Taka sytuacja procesowa utrud-
niałaby sądom rzetelne rozstrzygnięcie sprawy, a następ-
nie uzasadnienie ewentualnej decyzji o odmowie otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego. 

JAK UNIKNĄĆ NEGATYWNYCH SKUTKÓW OTWARCIA 
POSTĘPOWANIA WBREW ISTNIEJĄCEMU STANOWI 
FAKTYCZNEMU CO DO PROPORCJI WIERZYTELNOŚCI

W celu uniknięcia negatywnych następstw przyjęcia tego 
rodzaju wykładni postulować należy analizowanie przez 
sąd, czy otwarcie określonego rodzaju postępowania 
restrukturyzacyjnego tylko w oparciu o oświadczenie 
dłużnika co do posiadanej proporcji pomiędzy wierzy-
telnościami bezspornymi i spornymi uprawniającymi do 
głosowania nad układem nie wpłynie negatywnie na sy-
tuację wierzycieli. W pierwszej kolejności sądy powinny 

  27 Na etapie składania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania ukła-
dowego dłużnik może dysponować promesą wyrażenia zgody na objęcie wie-
rzytelności układem, a nawet formalną bezwarunkową i nieodwołalną zgodą 
na objęcie wierzytelności układem.

  28 Hrycaj A., Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 01 (3), s. 89.
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być świadome, iż nierzetelny dłużnik świadomy wyso-
kiego prawdopodobieństwa oddalenia jego ewentual-
nego wniosku o otwarcie postępowania układowego na 
podstawie art. 8 ust. 2 Pr. Rest. (brak uprawdopodob-
nienia zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów po-
stępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu), 
składając wniosek o otwarcie przyspieszonego postę-
powania układowego, może w sposób nieuprawniony 
skorzystać z jego dobrodziejstw w celu uniknięcia bądź 
odwleczenia ogłoszenia upadłości. Wniosek o otwarcie 
przyspieszonego postępowania układowego nie może 
bowiem zostać oddalony w oparciu o przepis art. 8 ust. 2 
Pr. Rest. Uzyskując postanowienie o otwarciu przyspie-
szonego postępowania układowego, dłużnik zyskuje da-
leko idącą ochronę przed wierzycielami. W szczególności, 
po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 
m.in. niedopuszczalne jest obciążenie majątku dłużnika 
ograniczonymi prawami rzeczowymi (art. 246 ust. 1 Pr. 
Rest.), nieważne są postanowienia umowy zastrzegające 
na wypadek złożenia wniosku o otwarcie przyspieszone-
go postępowania układowego lub jego otwarcia zmia-
nę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną 
jest dłużnik (art. 247 Pr. Rest.), bezskuteczne w stosun-
ku do masy układowej są postanowienia umowy unie-
możliwiające lub utrudniające osiągnięcie celu przyspie-
szonego postępowania układowego (art. 248 Pr. Rest.), 
niedopuszczalne jest spełnianie świadczeń wynikają-
cych z wierzytelności objętych z mocy prawa układem 
(art. 252 ust. 1 Pr. Rest.), ograniczone jest prawo potrą-
cenia (art. 253 Pr. Rest.), bez zezwolenia rady wierzycieli 
niedopuszczalne jest wypowiedzenie przez wynajmują-
cego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierża-
wy lokalu, lub nieruchomości, w których jest prowadzone 
przedsiębiorstwo dłużnika (art. 256 ust. 1 Pr. Rest.). 

Bardzo istotne są skutki otwarcia przyspieszonego po-
stępowania układowego w zakresie postępowań egze-
kucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy 
prawa układem wszczętych przed dniem jego otwarcia, 
które ulegają zawieszeniu z mocy prawa z tym dniem 
(art. 259 ust. 1 Pr. Rest.). Jednocześnie po dniu otwarcia 
przyspieszonego postępowania układowego niedopusz-
czalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz 
wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia 
lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego 
z wierzytelności objętej z mocy prawa układem (art. 259 
ust. 3 Pr. Rest.). Sędzia-komisarz może na wniosek dłuż-
nika lub nadzorcy sądowego uchylić zajęcie dokonane 
przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania 
układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabez-
pieczającym, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowa-
dzenia przedsiębiorstwa (art. 259 ust. 2 Pr. Rest.). Analiza 

skutków otwarcia przyspieszonego postępowania ukła-
dowego powinna towarzyszyć sądowi na etapie rozpo-
znawania wniosku o otwarcie przyspieszonego postę-
powania układowego oraz w momencie stwierdzenia, iż 
wymienione korzyści są nieadekwatne do sytuacji finan-
sowej i majątkowej dłużnika, wniosek restrukturyzacyjny 
powinien być oddalony jako skutkujący pokrzywdzeniem 
wierzycieli na podstawie art. 8 ust. 1 Pr. Rest. O pokrzyw-
dzeniu wierzycieli należy bowiem mówić m.in. gdy nie ma 
perspektyw na osiągnięcie celu postępowania restruktu-
ryzacyjnego, tj. uniknięcia ogłoszenia upadłości, a samo 
postępowanie restrukturyzacyjne opóźni zaspokojenie 
wierzycieli. 

Po drugie, o pokrzywdzeniu wierzycieli można mówić 
wtedy, gdy wskutek przeprowadzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego wartość majątku dłużnika ulegnie 
zmniejszeniu lub/i jego sytuacja ekonomiczna pogorszy 
się w taki sposób, że ostatecznie po przeprowadzeniu 
postępowania szanse wierzycieli na zaspokojenie będą 
niższe niż przed otwarciem postępowania29. Bardzo 
istotne jest również to, iż w zakresie skutków otwarcia 
postępowania układowego przepisy art. 238-256 Pr. 
Rest. stosuje się odpowiednio. Można zatem postawić 
tezę, iż sam fakt otwarcia wobec danego dłużnika postę-
powania przyspieszonego, gdyby na późniejszym etapie 
postępowania okazało się, że proporcja 15% nie jest za-
chowana – co do zasady w zakresie skutków tego posta-
nowienia w sytuacji prawnej wierzycieli nie wywiera zna-
cząco różnych następstw30. Najistotniejsze jest zatem 
zapobieżenie otwarciu przyspieszonego postępowania 
wobec dłużnika, którego wniosek o otwarcie postępo-
wania układowego byłby oddalony na podstawie art. 8 
ust. 2 Pr. Rest. 

NARUSZENIE PROPORCJI 15% POMIĘDZY SUMĄ 
WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH UPRAWNIAJĄCYCH 
DO GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM I SUMĄ 
WIERZYTELNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH  
DO GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM JAKO PODSTAWA  
DO UMORZENIA POSTĘPOWANIA

Powyżej postawiona i uzasadniona została teza, iż na 
etapie postępowania o otwarcie przyspieszonego postę-
powania układowego i postępowania układowego sąd 
nie bada proporcji wierzytelności uprawniających do gło-
sowania nad układem i spornych uprawniających do gło-
sowania nad układem. Konieczne jest zatem ustalenie, 

  29 Hrycaj A., Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 01(3), s. 86.

  30 W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układo-
wym zakres ochrony dłużnika jest tożsamy, por A. Hrycaj, Cztery postępowania 
restrukturyzacyjne, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 01, s. 9.
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kiedy najwcześniej po uwzględnieniu wniosku pojawiają 
się wystarczające warunki do stwierdzenia, iż istniejąca 
proporcja pomiędzy opisywanymi kategoriami wierzy-
telności nie legitymuje dłużnika do prowadzenia danego 
rodzaju postępowania. Analizy wymagają w tym zakre-
sie w szczególności przepisy art. 326 ust. 1 oraz art. 165 
ust. 3 Pr. Rest. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 326 ust. 1 Pr. Rest. sąd 
umarza przyspieszone postępowanie układowe w przy-
padku stwierdzenia, że suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 
15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 
nad układem, z uwzględnieniem art. 165 ust. 3 i 4. Co 
wymaga podkreślenia, nie ma przepisu, który obligował-
by sąd do umorzenia postępowania układowego w wy-
padku stwierdzenia, iż suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem jest mniej-
sza niż 15% wierzytelności bezspornych uprawniających 
do głosowania nad układem. W toku postępowania ukła-
dowego po dokonaniu takich ustaleń sąd nie wydaje za-
tem postanowienia o umorzeniu postępowania, co sze-
rzej zostanie jeszcze omówione.

Wracając do trybu przyspieszonego postępowania ukła-
dowego, stwierdzić trzeba, iż nie ma granic czasowych, 
w których możliwe jest wydanie postanowienia o umo-
rzeniu postępowania. Postanowienie takie powinno za-
tem zapaść na każdym etapie po stwierdzeniu, iż nie jest 
zachowana wymagana proporcja pomiędzy wierzytel-
nościami spornymi uprawniającymi do głosowania nad 
układem i wierzytelnościami uprawniającymi do głoso-
wania nad układem.

Niewątpliwie dla ustalenia sumy wierzytelności upraw-
niających do głosowania nad układem istotne znaczenie 
ma spis wierzytelności. 

Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych w przy-
spieszonym postępowaniu układowym nadzorca sądowy 
sporządza i składa sędziemu-komisarzowi w terminie 2 
tygodni od dnia otwarcia postępowania (art. 261 pkt 2 i 3 
Pr. Rest.). Niezwłocznie po ich złożeniu sędzia-komisarz 
wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głoso-
wania nad układem (art. 263 ust. 1 Pr. Rest.). Jeżeli od 
dnia sporządzenia spisów, o których mowa w art. 261 
pkt 2 i 3 Pr. Rest., zaszły zmiany lub jeżeli dłużnik złożył 
zastrzeżenia, o których mowa w art. 90 ust. 1, nadzorca 
sądowy składa na zgromadzeniu aktualny spis wierzytel-
ności i spis wierzytelności spornych (art. 262 Pr. Rest.). 
Na tym etapie postępowania z uwzględnieniem treści 
art. 86 ust. 2 Pr. Rest., regulującego treść spisu wierzy-

telności, nadzorca sądowy, sędzia-komisarz i sąd zyskują 
dużo więcej przesłanek do oceny proporcji wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem i wierzytel-
ności spornych uprawniających do głosowania nad ukła-
dem. Waga tych dokumentów nie jest jednakże osta-
tecznie decydująca dla ustalenia sumy wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem i sumy wie-
rzytelności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem. Wśród warunków, jakim powinien odpowiadać 
spis wierzytelności, występuje bowiem m.in. suma wie-
rzytelności i suma, według której będzie obliczany głos 
wierzyciela w głosowaniu nad układem (art. 86 ust. 2 
pkt 3 Pr. Rest.), informacja, czy w stosunku do wierzy-
ciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, 
art. 109 ust. 1 lub art. 116 (art. 86 ust. 2 pkt 7 Pr. Rest.), dla 
wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzy-
ciela – informacja, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (art. 86 ust. 2 pkt 10), oraz suma 
wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie (art. 86 
ust. 2 pkt 11 Pr. Rest.). Z punktu widzenia ustalenia sumy 
wierzytelności uprawniających do głosowania nad ukła-
dem spis wierzytelności może być zatem miarodajny tyl-
ko częściowo, z następującymi zastrzeżeniami:

•	 zgodę wierzyciela na objęcie wierzytelności układem 
wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołany, 
najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad 
układem, przy czym zgoda może być wyrażona ustnie 
do protokołu zgromadzenia wierzycieli (art. 151 ust. 2 
Pr. Rest.);

•	 w przyspieszonym postępowaniu układowym co do 
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności 
dłużnik może złożyć zastrzeżenia, a wierzytelność, co 
do której takie zastrzeżenia zgłoszono, stanowi wie-
rzytelność sporną, przy czym sędzia-komisarz doko-
nuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności i spisu 
wierzytelności spornych (art. 90 ust. 1 i 2 Pr. Rest.);

•	 w przyspieszonym postępowaniu układowym, w któ-
rym poddany pod głosowanie jest układ częściowy, 
jeżeli dłużnik przedstawi wierzycielowi, którego wie-
rzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, 
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 
hipoteką morską, określonej treści propozycje ukła-
dowe – jego zgoda na objęcie wierzytelności układem 
nie jest wymagana (art. 181 ust. 1 Pr. Rest.). Pamiętać 
należy, iż na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik może 
zmieniać propozycje układowe (art. 117 ust. 1 Pr. 
Rest.), co pozostawia tę kwestię otwartą;

•	 wierzycielem posiadającym wierzytelność bezspor-
ną uprawnionym do głosowania nad układem jest 
również wierzyciel, który stawi się na zgromadzeniu 
wierzycieli i przedłoży sędziemu-komisarzowi tytuł  
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egzekucyjny stwierdzający jego wierzytelność, jeżeli 
jest ona objęta układem (art. 107 ust. 1 w zw. z art. 113 
ust. 2 Pr. Rest.).

Analizując z kolei znaczenie spisu wierzytelności spor-
nych dla ustalenia sumy wierzytelności spornych upraw-
niających do głosowania nad układem, przypomnieć na-
leży wcześniejsze rozważania, w których wywiedziono, 
iż:

•	 wierzyciel posiadający wierzytelność sporną z sa-
mego tego faktu nie uzyskuje żadnych uprawnień 
procesowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
a dla uzyskania przymiotu uczestnika postępowania 
restrukturyzacyjnego konieczne jest uprawdopo-
dobnienie przez niego wierzytelności i dopuszczenie 
go do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza 
z urzędu lub na wniosek;

•	 uprawnienie wierzyciela posiadającego wierzytelność 
sporną do głosowania nad układem uzależnione jest 
dodatkowo od dopuszczenia go przez sędziego-ko-
misarza do udziału w zgromadzeniu wierzycieli oraz 
dysponowania wierzytelnością sporną objętą ukła-
dem (art. 107 ust. 3 w zw. z art. 113 ust. 2 Pr. Rest.);

•	 dopuszczając wierzyciela do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli, sędzia-komisarz stosownie do okoliczno-
ści oznacza sumę, według której oblicza się głos da-
nego wierzyciela (art. 107 ust. 3). 

Reasumując, stwierdzić trzeba, iż spis wierzytelności spor-
nych nie będzie w żadnym razie rozstrzygający dla usta-
lenia sumy wierzytelności spornych uprawniających do 
głosowania nad układem. Ma on charakter jedynie porząd-
kowy i pomocniczy. Decyzje istotne dla przyznania wierzy-
cielowi posiadającemu wierzytelność sporną uprawnienia 
do głosowania nad układem mogą być podjęte jedynie na 
zgromadzeniu wierzycieli przez sędziego-komisarza. Nie-
mniej jednak złożenie spisu wierzytelności spornych może 
być odpowiednim etapem postępowania do wydania przez 
sędziego-komisarza decyzji w trybie art. 65 ust. 6 Pr. Rest. 
– o dopuszczeniu wierzyciela posiadającego wierzytelność 
sporną, która została uprawdopodobniona – do udzia-
łu w sprawie. Wydanie takiej decyzji może rozstrzygać 
o jednym z warunków uprawnienia wierzyciela posiada-
jącego wierzytelność sporną do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli – o uprawdopodobnieniu wierzytelności spor-
nej. Pomocne dla oceny uprawdopodobniona, może być 
umieszczenie danej wierzytelności w spisie wierzytelności 
spornych. Zaznaczenia jednak wymaga, iż umieszczenie 
wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie może 
zostać uznane za równoznaczne z uprawdopodobnieniem 
wierzytelności, ponieważ ustawa nie uzależnia umiesz-

czenia wierzytelności spornej w spisie od jej uprawdopo-
dobnienia. Postulować należy zatem, aby każda wierzytel-
ność sporna w rozumieniu przepisu art. 65 ust. 5 Pr. Rest. 
została umieszczona w spisie wierzytelności spornych. 
Jest to w interesie rzetelnego dłużnika, gdyż wierzycieli, 
których dłużnik nie ujawnił, nie wiąże układ31. Z drugiej 
strony wierzyciel, którego sporna wierzytelność nie zo-
stała umieszczona w spisie, nie jest pozbawiony prawa 
uprawdopodobnienia swojej wierzytelności na zgroma-
dzeniu wierzycieli i złożenia wniosku do sędziego-komi-
sarza o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzy-
cieli. Wierzyciel posiadający wierzytelność sporną będzie 
uprawniony do głosowania nad układem, jeżeli zostanie 
dopuszczony do udziału w zgromadzeniu wierzycieli pod 
warunkiem, że jego wierzytelność jest objęta układem 
(art. 113 ust. 2 w zw. z art. 107 ust. 3 Pr. Rest.). 

Podsumowując, dla ustalenia sumy wierzytelności spor-
nych uprawniających do głosowania nad układem ko-
nieczne jest osiągnięcie etapu postępowania restruk-
turyzacyjnego, którym jest zgromadzenie wierzycieli. 
Wniosek ten jest aktualny również w odniesieniu do spisu 
wierzytelności, z tym zaznaczeniem, iż w niektórych sy-
tuacjach spis wierzytelności mógłby stanowić podstawę 
do ustalenia sumy wierzytelności bezspornych upraw-
niających do głosowania nad układem. W szczególności 
będzie to możliwe, gdy w postępowaniu nie występują 
tego rodzaju okoliczności faktyczne, które mogą zmie-
nić ustalenia co do sumy wierzytelności bezspornych 
uprawniających do głosowania nad układem w świetle 
przywołanych regulacji – w szczególności nie toczą się 
żadne postępowania przeciwko dłużnikowi, brak wie-
rzytelności zabezpieczonych rzeczowo, a dłużnik uznaje 
wszystkie wierzytelności umieszczone w spisie.

Reasumując powyższe rozważania, stwierdzić trzeba, iż 
postanowienie o umorzeniu postępowania restruktury-
zacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego) 
nie może zapaść wcześniej niż po odbyciu zgromadzenia 
wierzycieli wyznaczonego w celu głosowania nad ukła-
dem. Dopiero na tym etapie postępowania znane mogą 
być okoliczności faktyczne, decydujące o zastosowaniu 
takiego rozwiązania, a wówczas nie powinno dojść do 
głosowania nad układem.

Jak wskazano, umorzenie postępowania restrukturyza-
cyjnego na podstawie art. 326 ust. 1 Pr. Rest. dotyczy 
jedynie przyspieszonego postępowania układowego, 
brak zaś regulacji przewidującej umorzenie postępowa-
nia układowego w sytuacji, gdy sporne wierzytelności 

  31 Zgodnie z treścią przepisu art. 166 ust. 2 Pr. Rest. układ nie wiąże wierzycieli, 
których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania – obie 
przesłanki muszą być spełnione łącznie. 
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uprawniające do głosowania nad układem nie przekra-
czają 15% wierzytelności uprawniających do głosowa-
nia nad układem. Przypomnieć trzeba jednocześnie, iż 
zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 pkt 2 Pr. Rest. postępowa-
nie układowe może być prowadzone, jeżeli suma spor-
nych wierzytelności uprawniających do głosowania nad 
układem przekracza 15% sumy wierzytelności upraw-
niających do głosowania nad układem. Brak przepisu 
przewidującego umorzenie postępowania układowego 
w przypadku naruszenia art. 3 ust. 4 pkt 2 Pr. Rest. ocenić 
należy jako rozwiązanie logiczne i uzasadnione. W toku 
postępowania układowego w miarę prawomocnego roz-
poznawania sprzeciwów suma wierzytelności spornych 
ulega bowiem systematycznemu ograniczeniu, co zresz-
tą jest celem postępowania układowego. W wypadku 
uwzględnienia sprzeciwu co do pominięcia wierzytelno-
ści w spisie lub co do jej w nim umieszczenia potencjalnie 
każdorazowo zwiększać się będzie lub zmniejszać suma 
wierzytelności uprawniających do głosowania nad ukła-
dem (o ile będą to wierzytelności objęte układem z mocy 
prawa lub takie, które mogą zostać objęte układem pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez wierzyciela). W miarę 
prawomocnego rozpoznawania sprzeciwów w postę-
powaniu układowym dokonuje się zmian w spisie wie-
rzytelności w zakresie określonym w postanowieniach 
(art. 96 Pr. Rest.). Co zaznaczono, dąży się do uzyskania 
wierzytelności objętych sprzeciwami prawomocnie nie-
rozpoznanymi na poziomie poniżej 15% wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem. W przy-
padku uzyskania tego celu możliwe jest zatwierdzenie 
spisu wierzytelności w zakresie nieobjętym nierozpozna-
nymi prawomocnie sprzeciwami (art. 98 ust. 3 Pr. Rest.). 

Na gruncie powyższego powstaje pytanie o realną moż-
liwość wyegzekwowania normy prawnej wynikającej 
z przepisu art. 3 ust. 4 pkt 2 Pr. Rest., z której wynika 
zakaz prowadzenia postępowania układowego w sytu-
acji, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem nie przekracza 15% wierzy-
telności uprawniających do głosowania nad układem. 
W postępowaniu układowym co do zasady suma wierzy-
telności bezspornych uprawniających do głosowania nad 
układem może być znana ostatecznie dopiero na zgro-
madzeniu wierzycieli. Postawiona została jednak teza, 
iż w niektórych przypadkach (pod warunkiem nieistnie-
nia wobec danego wierzyciela wierzytelności zabezpie-
czonych rzeczowo, uznania przez dłużnika wszystkich 
wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności, 
braku postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi) już 
sam spis wierzytelności może być miarodajny dla ustale-
nia sumy wierzytelności bezspornych uprawniających do 
głosowania nad układem. W tego rodzaju sytuacjach za-

istnieje analogia pomiędzy sumą wierzytelności bezspor-
nych (art. 65 ust. 4 Pr. Rest.) a sumą wierzytelności bez-
spornych uprawniających do głosowania nad układem. 
W toku takiego postępowania – jeszcze przed zgroma-
dzeniem wierzycieli – może okazać się, iż ów hipotetycz-
ny dłużnik nie posiada w ogóle wierzytelności spornych. 
Będzie tak przykładowo w sytuacji cofnięcia powództwa 
o zapłatę wysokiej należności wraz ze zrzeczeniem się 
roszczenia oraz cofnięcia sprzeciwu co do odmowy ujęcia 
wierzytelności w spisie. Wówczas warunek prowadzenia 
postępowania układowego wynikający z przepisu art. 3 
ust. 4 pkt 2 Pr. Rest. nie byłby już wypełniony. Stanowczo 
należy jednak zaprzeczyć tezie, iż taki bieg wypadków 
może torpedować postępowanie układowe. Odmienny 
pogląd byłby sprzeczny z istotą postępowania układo-
wego i jego celem. W podsumowaniu przyjąć należy, iż 
z przepisu art. 3 ust. 4 pkt 2 wynika jedynie rekomendacja 
dla dłużnika co do wyboru optymalnego dla wierzycieli 
rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i to, że brak 
narzędzi, które mogłyby posłużyć do wyegzekwowania 
tej normy prawnej zarówno na etapie rozpoznawania 
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 

NARUSZENIE PROPORCJI 15% POMIĘDZY SUMĄ 
WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH UPRAWNIAJĄCYCH 
DO GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM I SUMĄ 
WIERZYTELNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO 
GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM JAKO PODSTAWA  
DO ODMOWY ZATWIERDZENIA UKŁADU

Zgodnie z treścią przepisu art. 165 ust. 3 Pr. Rest. sąd od-
mawia zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępo-
waniu układowym, jeżeli suma spornych wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 
15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 
nad układem. Przepis ten nie ma charakteru bezwzględ-
nego, w przypadku bowiem gdy okoliczność ta ujawni się 
po przyjęciu układu, sąd może zatwierdzić układ, o ile 
zostanie wykazane, że dłużnik nie wiedział o istnieniu 
wierzytelności spornych, a ich zaspokojenie w wyniku 
wykonania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku 
ogłoszenia upadłości (art. 165 ust. 4 Pr. Rest.).

Niewątpliwie w przepisie art. 165 ust. 3 mowa jest o sy-
tuacji, w której ustalenie naruszenia proporcji pomiędzy 
oboma kategoriami wierzytelności miało miejsce po 
przyjęciu układu. Z natury rzeczy odmowa zatwierdze-
nia układu może mieć miejsce tylko po jego przyjęciu. 
We wcześniejszych rozważaniach wykazano ponad-
to, iż jeżeli przed przyjęciem układu ustalona zostanie 
okoliczność przekraczania przez sporne wierzytelności 
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uprawniające do głosowania nad układem progu 15% 
sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 
nad układem, postępowanie powinno zostać umorzone 
(art. 326 ust. 1 Pr. Rest.). Sąd nie będzie miał jednak na-
wet w takiej sytuacji okazji do wydania odpowiedniego 
postanowienia na podstawie tego ostatniego przepisu, 
jeżeli sędzia-komisarz nie przedstawi mu akt, a zarządzi 
pomyłkowo jako przewodniczący zgromadzenia wierzy-
cieli (art. 106 ust. 1 Pr. Rest.) głosowanie nad układem. 
Przypomnieć trzeba, iż na podstawie art. 120 ust. 1 Pr. 
Rest. sędzia-komisarz wydaje postanowienie w przed-
miocie stwierdzenia przyjęcia układu. Po przeprowadze-
niu głosowania nad układem i wydaniu postanowienia 
o stwierdzeniu przyjęcia układu przez sędziego-komi-
sarza umorzenie postępowania na podstawie art. 326  
ust. 1 Pr. Rest. nie będzie już możliwe. W takim wypad-
ku sąd wydaje postanowienie o odmowie zatwierdzenia 
układu, którego uprawomocnienie się jest równoznaczne 
z zakończeniem postępowania upadłościowego (art. 324 
ust. 1 Pr. Rest.). Opisana sytuacja jest typowym przykła-
dem zastosowania przepisu art. 165 ust. 3 Pr. Rest.

W ramach tego wywodu powstaje pytanie, w jakim za-
kresie sąd winien kontrolować decyzje sędziego-ko-
misarza, które na etapie zgromadzenia wierzycieli były 
niezaskarżalne, w szczególności: o dopuszczeniu danego 
wierzyciela do udziału w zgromadzeniu wierzycieli oraz 
o oznaczeniu sumy wierzytelności takiego wierzyciela. 
W szczególności, czy decyzje te uznawać należy za przy-
należne dyskrecjonalnej władzy sędziego-komisarza, czy 
też powinny one być weryfikowane przez sąd, ewentu-
alnie w jakim zakresie? Istotne będą przy tym przypadki 
zarówno dopuszczenia wierzyciela posiadającego wie-
rzytelność sporną do głosowania nad układem (przez co 
zmniejszy się pula wierzytelności spornych uprawnia-
jących do głosowania nad układem), jak i odmowy jego 
dopuszczenia. W świetle przepisów ustawy decyzja sę-
dziego-komisarza uwarunkowana jest uprawdopodob-
nieniem wierzytelności spornej i wysłuchaniem dłużnika. 
Ponadto nie powinny być dopuszczone do głosowania 
nad układem wierzytelności sporne nieobjęte układem 
oraz przysługujące wierzycielom wyłączonym od głoso-
wania. Tylko zatem w takim zakresie decyzja sędziego-
-komisarza powinna podlegać kontroli sądowej w tym 
znaczeniu, że gdyby sąd nie stwierdził nieprawidłowego 
zastosowania właściwych w tym przedmiocie przepisów, 
nie powinien ingerować w decyzje sędziego-komisarza. 
Jeżeli natomiast przepisy zostały nieprawidłowo zasto-
sowane, w efekcie czego pula wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem została 
obliczona na poziomie niższym niż 15% – sąd powinien 
odmówić zatwierdzenia układu.

Pojawia się kolejne istotne pytanie: czy poza odmienną 
oceną stanu faktycznego według stanu na zgromadzeniu 
wierzycieli przez sędziego-komisarza i sąd zatwierdzający 
układ mogą zaistnieć inne podstawy odmowy zatwierdze-
nia układu? W szczególności – czy podstawą taką będzie 
rzeczywista zmiana w proporcji wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem i wierzytel-
ności uprawniających do głosowania nad układem, która 
może mieć miejsce po głosowaniu nad układem (np. zwią-
zana z wytoczeniem nowego powództwa przeciwko dłuż-
nikowi po przyjęciu układu)?32 Na tak postawione pytania 
należy odpowiedzieć przecząco. Argumentem za takim 
stanowiskiem jest przede wszystkim cel stosowania usta-
wowego progu 15%. Jak wskazano, chodzi o to, aby o ukła-
dzie każdorazowo decydowali wierzyciele posiadający 
więcej niż 51% wierzytelności. Jednak wierzyciele decydują 
o układzie nie w chwili zatwierdzania układu, ale w chwili 
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. Skoro w danej 
sprawie układ został już przyjęty i w dacie podejmowa-
nia uchwały w przedmiocie układu odpowiednia propor-
cja była zachowana, brak jest podstaw do odmowy jego 
zatwierdzenia. Ponadto przyjęcie odmiennej wykładni da-
wałoby pole do nadużyć nierzetelnym wierzycielom, któ-
rzy poprzez wystosowywanie bezpodstawnych wezwań 
do zapłaty lub wytaczanie powództw mogliby działać na 
szkodę dłużnika, wierzycieli i interesu wymiaru sprawie-
dliwości, torpedując postępowanie restrukturyzacyjne. 
Podkreślić bowiem trzeba, iż na tym etapie postępowa-
nia brak jest instrumentu analogicznego do opisanego  
w art. 107 ust. 3 Pr. Rest. (dopuszczenie wierzyciela posia-
dającego wierzytelność sporną do udziału w zgromadze-
niu wierzycieli), którym dysponowałby sąd zatwierdzający 
układ w celu zabezpieczenia naczelnych celów postępo-
wania restrukturyzacyjnego i ochrony przed nierzetelnymi 
wierzycielami. Postulować zatem trzeba, aby odpowied-
nie stosowanie przepisów art. 316 § 1 w zw. z art. 361 
kodeksu postępowania cywilnego33 w zw. z art. 209 Pr. 
Rest. nie oznaczało badania proporcji wierzytelności spor-
nych uprawniających do głosowania nad układem i wie-
rzytelności uprawniających do głosowania nad układem 
według stanu faktycznego na dzień zamknięcia rozprawy. 
Proporcja ta powinna być badana według stanu na dzień 

  32 Pamiętać należy, iż układ obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed 
dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a po otwarciu postępo-
wania nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności i spis wierzytelności 
spornych. Praktycznie nie powinno zatem często dochodzić do sytuacji, gdy 
skonkretyzowanie wierzytelności spornej objętej układem, a zatem powstałej 
przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ma miejsce dopie-
ro po odbyciu zgromadzenia wierzycieli. Sytuacja taka nie jest jednak wyklu-
czona z uwagi na krótkie terminy ustalone w postępowaniu pomiędzy zło-
żeniem wniosku restrukturyzacyjnego, jego rozpatrzeniem, sporządzeniem 
spisu wierzytelności i zgromadzeniem wierzycieli. 

  33 Zgodnie z treścią art. 316 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, po zamknięciu 
rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili 
zamknięcia rozprawy. Przepis ten na zasadzie art. 361 kodeksu postępowania 
cywilnego ma odpowiednie zastosowanie do postanowień, zaś na zasadzie 
art. 209 Pr. Rest. odpowiednie zastosowanie w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym. 
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zamknięcia rozprawy w tym znaczeniu, że ocena musi być 
odniesiona do stanu faktycznego, jaki miał miejsce w dniu 
odbycia zgromadzenia wierzycieli. Gdyby zaś posiedzenie 
w przedmiocie zgromadzenia wierzycieli ulegało odro-
czeniu, miarodajny powinien być stan faktyczny istniejący 
w chwili stwierdzenia przez sędziego-komisarza przyjęcia 
układu w trybie art. 120 ust. 1 Pr. Rest. Jest to zatem dla 
wierzycieli ostatni moment na zgłoszenie się do postępo-
wania. Analizując z kolei treść normy wyrażonej w przepi-
sie art. 165 ust. 4 Pr. Rest.34, stwierdzić należy, iż w świetle 
powyższego wywodu musi on być potraktowany jako da-
jący podstawę do zatwierdzenia układu wbrew ujawnionej 
dopiero na tym etapie postępowania okoliczności, o której 
mowa w art. 165 ust. 3 Pr. Rest., która jednak rzeczywi-
ście miała miejsce już na etapie głosowania na zgroma-
dzeniu wierzycieli. Sąd może zatem zatwierdzić układ 
nawet wówczas, gdy na etapie zgromadzenia wierzycieli 
proporcja pomiędzy oboma kategoriami wierzytelności 
była inna, niż to ustalił sędzia-komisarz, jednak nastąpiło 
to bez winy dłużnika, który nie wiedział o istnieniu danych 
wierzytelności spornych, a ich zaspokojenie w wyniku wy-
konania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku ogło-
szenia upadłości dłużnika.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Pomimo iż wiele opisanych instytucji (przykładowo 
uczestnika postępowania) uregulowanych jest analo-
gicznie dla postępowania o zatwierdzenie układu i przy-
spieszonego postępowania układowego, zasadnicza od-
mienność obu postępowań powoduje, iż nie ma możliwo-
ści automatycznego przeniesienia powyższych rozważań 
na grunt postępowania o zatwierdzenie układu. Wskazać 
należy, iż w postępowaniu o zatwierdzenie układu:

•	 nie wydaje się postanowienia o otwarciu postępowa-
nia restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwier-
dzenie układu jest postępowaniem jednoetapowym);

•	 sędzia-komisarz nie pełni swojej funkcji; 
•	 nie ma zgromadzenia wierzycieli. 

Te trzy najważniejsze odmienności powodują, że w postę-
powaniu o zatwierdzenie układu nie znajdzie odniesienia 
wiele omówionych wniosków i interpretacji. Wydaje się za-
tem, iż kwestia prawidłowego sposobu obliczania proporcji 
pomiędzy wierzytelnościami spornymi uprawniającymi do 
głosowania nad układem i wierzytelnościami uprawniają-
cymi do głosowania nad układem otwiera się na nowo. 

  34 Zgodnie z treścią przepisu art. 165 ust. 4 Pr. Rest., jeżeli w przyspieszonym po-
stępowaniu układowym okoliczność, o której mowa w ust. 3, ujawni się po przy-
jęciu układu, sąd może zatwierdzić układ, jeżeli zostanie wykazane, że dłużnik nie 
wiedział o istnieniu wierzytelności spornych, a ich zaspokojenie w wyniku wyko-
nania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika. 

W postępowaniu o zatwierdzenie układu relewantny bę-
dzie przywoływany już przepis art. 3 ust. 2 pkt 2 Pr. Rest., 
zgodnie z którym postępowanie o zatwierdzenie układu 
może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spor-
nych uprawniających do głosowania nad układem nie 
przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do 
głosowania nad układem. Niezwłocznie po stwierdzeniu 
przez nadzorcę układu, że suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 
15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 
nad układem, informuje on dłużnika na piśmie o niemoż-
ności zawarcia układu w trybie przewidzianym w prze-
pisach o postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 218 
ust. 1 Pr. Rest.). W toku postępowania przedsądowego 
(przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu) 
nadzorca układu jest zobowiązany monitorować stan 
wierzytelności wobec dłużnika pod kątem możliwości 
prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, tj. 
spełnienia warunku opisanego w art. 3 ust. 2 pkt 2 Pr. 
Rest. Oczywiście obowiązek ten spoczywa również na 
dłużniku. Układ przyjęty wbrew opisywanemu warunko-
wi nie zostanie przez sąd zatwierdzony (art. 165 ust. 3 
Pr. Rest.). Podstawowym problemem na gruncie postę-
powania o zatwierdzenie układu jest jednak prawidłowa 
wykładnia pojęć wierzytelności spornych uprawniających 
do głosowania nad układem i wierzytelności uprawniają-
cych do głosowania nad układem z uwzględnieniem spe-
cyfiki omawianego postępowania. 

Wyjaśniono już, iż na gruncie przyspieszonego postępo-
wania układowego wierzytelności sporne uprawniają-
ce do głosowania nad układem to uprawdopodobnione 
przez wierzycieli będących uczestnikami postępowania 
wierzytelności objęte układem, zdefiniowane w przepi-
sie art. 65 ust. 5 Pr. Rest., z wyłączeniem wierzytelno-
ści spornych w sumie oznaczonej przez sędziego-ko-
misarza, przysługujące wierzycielom dopuszczonym do 
udziału w zgromadzeniu wierzycieli. W postępowaniu 
o zatwierdzenie układu sędzia-komisarz nie pełni swojej 
funkcji, nie odbywa się również zgromadzenie wierzycie-
li. Za wierzytelność sporną uprawniającą do głosowania 
nad układem w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 Pr. Rest. 
musi zatem zostać uznana wierzytelność zdefiniowana 
w przepisie art. 65 ust. 5 Pr. Rest., przysługująca wie-
rzycielowi, który uprawdopodobnił tę wierzytelność, pod 
warunkiem objęcia jej układem. Dopiero zatem w tym 
postępowaniu kategoria wierzytelności spornych upraw-
niających do głosowania nad układem może być rozpa-
trywana w kategoriach w pełni abstrakcyjnych. Ocena 
przesłanki uprawdopodobnienia wierzytelności oraz ob-
jęcia jej układem należy w postępowaniu o zatwierdze-
nie układu w pierwszej kolejności do dłużnika i nadzorcy 
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układu. Osoby te nie powinny kontynuować procedury 
zbierania głosów i występować do sądu o zatwierdze-
nie układu, gdyby stwierdzono naruszenie proporcji 15%. 
Szczególny obowiązek spoczywa oczywiście na nadzor-
cy układu. W sprawozdaniu nadzorcy układu musi bo-
wiem zostać zawarte wskazanie sumy wierzytelności 
z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelno-
ści sporne (art. 220 ust. 1 pkt 10 Pr. Rest.). Dodatkowo 
o konieczności szczegółowego przeanalizowania tego 
zagadnienia w sprawozdaniu nadzorcy układu świad-
czy treść przepisu art. 220 pkt 1, 2 i pkt 8-9 Pr. Rest.35. 
Ocena objęcia wierzytelności układem powinna z kolei 
mieć miejsce zgodnie z treścią przepisu art. 150-154 Pr. 
Rest. oraz ewentualnie art. 181 ust. 1 Pr. Rest. Nadzorca 
układu pełni zatem w dużym stopniu te zadania, które 
w przyspieszonym postępowaniu układowym i w po-
stępowaniu układowym przypisane są sędziemu-komi-
sarzowi, a zawarte w jego sprawozdaniu stwierdzenie 
przyjęcia układu można zestawić z postanowieniem sę-
dziego-komisarza wydanym w trybie art. 120 ust. 1 Pr. 
Rest. Z kolei skierowana przez nadzorcę układu w trybie 
art. 218 ust. 1 Pr. Rest. informacja o niemożności zawar-
cia układu w trybie przepisów o postępowaniu o zatwier-
dzenie układu, poprzedzona stwierdzeniem naruszenia 
proporcji 15%, może być porównana do przedstawienia 
przez sędziego-komisarza sprawy sądowi w celu umo-
rzenia postępowania na podstawie przepisu art. 326 
ust. 1 Pr. Rest. Skutek obu tych działań jest analogiczny: 
nie powinno mieć miejsce głosowanie nad układem (lub 
kontynuowanie tego głosowania) zarówno w procedurze 
samodzielnego zbierania głosów, jak i na zgromadzeniu 
wierzycieli. Jeżeli jednak nadzorca układu błędnie nie 
skierował do dłużnika informacji o niemożności zawar-
cia układu w trybie przewidzianym w przepisach o po-
stępowaniu o zatwierdzenie układu, to sąd odmówi za-
twierdzenia układu na podstawie art. 165 ust. 3 Pr. Rest. 
Podstawą odmowy zatwierdzenia układu nie będzie 
jednak zgłoszenie się na etapie sądowego postępowania 
o zatwierdzenie układu wierzyciela, który do dnia ukła-
dowego co najmniej nie skonkretyzował swojej wierzy-
telności (art. 65 ust. 4 Pr. Rest.)36. Także w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu proporcja pomiędzy wierzytel-
nościami spornymi uprawniającymi do głosowania nad 
układem i wierzytelnościami uprawniającymi do głoso-
wania nad układem na gruncie przepisu art. 165 ust. 3 Pr. 
Rest. powinna być ustalana w sposób uniemożliwiający 
manipulowanie wynikami postępowania restrukturyza-

  35 Zgodnie z przywołanymi przepisami sprawozdanie nadzorcy układu zawiera: 
stwierdzenie przyjęcia układu; ocenę zgodności z prawem przebiegu samo-
dzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które 
mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu; spis wierzytelności sporządzony 
przez nadzorcę układu ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw 
układowi; spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu.

  36 Tak Zimmerman P., [w:] „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz”. Wydanie 4. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2016, s. 1365. 

cyjnego przez nierzetelnych wierzycieli. W postępowaniu 
o zatwierdzenie układu momentem decydującym jest 
nie dzień głosowania na zgromadzeniu wierzycieli (jak 
w przyspieszonym postępowaniu układowym), ale dzień 
układowy. Według stanu z dnia układowego określa 
się bowiem uprawnienia wierzycieli do głosowania nad 
układem oraz skutki przyjętego układu37.

Na tle powyższego pojawia się jednak zasadnicze pytanie 
o prawo do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu wierzycieli posiadających wierzytelności sporne 
w rozumieniu art. 65 ust. 5 Pr. Rest., które zostały upraw-
dopodobnione i są objęte układem. Przypomnieć trzeba, 
iż w przyspieszonym postępowaniu układowym upraw-
nienie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli takich 
podmiotów wynika ze szczególnej regulacji przepisów 
art. 113 ust. 2 w zw. z art. 107 ust. 3 Pr. Rest. Na grun-
cie przepisów o postępowaniu o zatwierdzenie układu 
przepisy te nie mają zastosowania. Konkludując, stwier-
dzić należy, iż brak jest podstaw do przyznania nadzorcy 
układu analogicznego uprawnienia do przysługującego 
sędziemu-komisarzowi w przyspieszonym postępowa-
niu układowym – do dopuszczenia wierzyciela posiada-
jącego wierzytelność sporną do głosowania i ewentual-
nie oznaczenia kwoty wierzytelności, z którą taki wierzy-
ciel by głosował. Ustalenie przez nadzorcę układu sumy 
wierzytelności spornych uprawniających do głosowania 
nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
ma zatem znaczenie jedynie na gruncie przepisów art. 3 
ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 218 ust. 1 Pr. Rest. Innymi sło-
wy, w postępowaniu o zatwierdzenie układu wierzyciel 
posiadający wierzytelności sporne, nawet jeżeli zostaną 
one uprawdopodobnione i są objęte układem (tj. literal-
nie są wierzytelnościami spornymi uprawniającymi do 
głosowania nad układem w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 
Pr. Rest.), nie będzie uznawany za wierzyciela uprawnio-
nego do głosowania nad układem w rozumieniu art. 217 
ust. 1 Pr. Rest.38 i nigdy nie będzie faktycznie głosował. 
Jest jednak uczestnikiem postępowania o zatwierdze-
nie układu i należałoby dopuścić jego uprawnienie do 
złożenia nadzorcy układu pisemnych zastrzeżeń co do 
zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania 
głosów lub wskazania innych okoliczności, które mogą 
mieć wpływ na zatwierdzenie układu. Takie zastrzeżenia 
powinny być dołączone do sprawozdania nadzorcy ukła-
du składanego do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdze-
nie układu39. Ponadto konieczne jest przyznanie takie-
mu wierzycielowi uprawnienia do wniesienia zażalenia 

  37 Art. 211 ust. 3 Pr. Rest. 
  38 Zgodnie z treścią przepisu art. 217 ust. 1 Pr. Rest. układ jest przyjęty, jeżeli 

za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do 
głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy 
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

  39 Art. 216 ust. 2 Pr. Rest. 



19nr 4 [2/2016]

na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu  
(art. 165 ust. 4 Pr. Rest.). 

Podkreślić trzeba, iż w przepisie art. 218 ust. 2 Pr. Rest. 
wprowadzono rozwiązanie, którego celem jest wyeli-
minowanie negatywnych skutków przekroczenia progu 
15% w toku procedury zbierania głosów. Dłużnik może, 
choćby częściowo, wykorzystać uzyskane efekty w po-
staci oddanych ważnych głosów. Głosy na piśmie zebra-
ne przez dłużnika nie dawniej niż 3 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego 
lub sanacyjnego zachowują  bowiem ważność w głoso-
waniu na zgromadzeniu wierzycieli w otwartym postę-
powaniu, jeżeli zostaną złożone do akt wraz z wnioskiem 
o otwarcie postępowania, niezależnie od daty, w jakiej 
odbędzie się zgromadzenie, o ile propozycje układowe 
nie będą mniej korzystne dla wierzycieli niż przedłożo-
ne im w trybie samodzielnego zbierania głosów przez 
dłużnika. Wierzyciel zawiadamiany o zgromadzeniu wie-
rzycieli w celu głosowania nad układem będzie informo-
wany, że w aktach znajduje się oddany przez niego głos, 
który będzie uznany za ważny, jeżeli wierzyciel nie złoży 
odmiennego oświadczenia (art. 228 ust. 2 Pr. Rest.).

UWAGI KOŃCOWE

Publikowany artykuł jest próbą praktycznego ujęcia 
problematyki wierzytelności spornych uprawniających 
do głosowania nad układem i wierzytelności uprawnia-
jących do głosowania nad układem w postępowaniach 
restrukturyzacyjnych. Ostatecznie nadal najważniej-
sze wydaje się pytanie o definicję pojęcia „wierzytelno-
ści sporne uprawniające do głosowania nad układem”. 
W szczególności, czy na gruncie ustawy należy rozumieć 
pod tym pojęciem:

1. wierzytelności sporne, które zostały uprawdopodob-
nione i przysługują wierzycielom dopuszczonym do 
udziału w zgromadzeniu wierzycieli (faktycznie gło-
sującym) w sumie oznaczonej przez sędziego-komi-
sarza, pod warunkiem objęcia ich układem?;

2. wierzytelności sporne, które nie uprawniają do gło-
sowania, gdyż są sporne (przysługują wierzycielom 
faktycznie niegłosującym), ale co do zasady upraw-
niałyby do głosowania z uwagi na fakt, iż należą do 
kategorii wierzytelności objętych układem i przy-
sługują wierzycielom niepozbawionym uprawnienia 
do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz do 
głosowania nad układem na podstawie szczególnych 
przepisów?;

3. objęte układem wierzytelności sporne przysługujące 
niepozbawionym uprawnienia do głosowania wierzy-
cielom będącym uczestnikami postępowania, z wyłą-
czeniem wierzytelności spornych w sumie oznaczonej 
przez sędziego-komisarza, przysługujących wierzy-
cielom dopuszczonym do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli, tj. faktycznie głosujących?

Wnioskiem pewnym, który można sformułować, jest, iż 
w postępowaniu o zatwierdzenie układu wierzytelności 
sporne uprawniające do głosowania nad układem należy 
rozpatrywać wyłącznie w ujęciu opisanym w pkt 2. Nie 
mają bowiem zastosowania w tym postępowaniu przepi-
sy art. 113 ust. 2 w zw. z art. 107 ust. 3 Pr. Rest. Nie nale-
ży jednak zapominać, iż na gruncie przepisów art. 3 ust. 2 
pkt 2, art. 3 ust. 3 pkt 2 i art. 3 ust. 4 pkt 2 Pr. Rest. oraz 
art. 165 ust. 3 Pr. Rest. ustawa posługuje się jednolicie 
pojęciem „wierzytelności sporne uprawniające do głoso-
wania nad układem”. Założeniem było zatem niewątpli-
wie sformułowanie spójnych rozwiązań dla wszystkich 
typów postępowania. Wydaje się, iż celu tego nie udało 
się w pełni zrealizować. W postępowaniach, w których 
dochodzi do zgromadzenia wierzycieli, wierzyciele posia-
dający wierzytelności sporne mogą bowiem niewątpliwie 
głosować, tj. jeżeli uprawdopodobnią swoje wierzytel-
ności i zostaną dopuszczeni do udziału w zgromadze-
niu wierzycieli przez sędziego-komisarza. Uprawnienia 
do głosowania wierzycieli posiadających wierzytelności 
sporne nie można zatem rozpatrywać wyłącznie w kate-
goriach abstrakcyjnych (analogicznie jak w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu). Rozwiązanie takie oznaczałoby 
bowiem działanie contra legem, tj. praktyczne wyłączenie 
stosowania art. 113 ust. 2 i art. 107 ust. 3 Pr. Rest. Jak 
już wspomniano, decyzja sędziego-komisarza o dopusz-
czeniu wierzyciela posiadającego wierzytelność spor-
ną do głosowania nad układem jest pozostawiona jego 
dyskrecjonalnej władzy, a w aspekcie proceduralnym 
uzależniona jest jedynie od uprawdopodobnienia wierzy-
telności oraz uprzedniego złożenia wniosku przez wie-
rzyciela i wysłuchania dłużnika. Z pewnością nie mogą 
zatem być dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu wie-
rzyciele, którzy nie uprawdopodobnili swojej wierzytel-
ności. Z drugiej strony uprawdopodobnienie wierzytelno-
ści nie jest równoznaczne z dopuszczeniem wierzyciela 
do udziału w zgromadzeniu wierzycieli i do głosowania 
nad układem. Wniosek ten jest oczywiście uzasadniony 
w świetle uwypuklonych przepisów o dopuszczeniu wie-
rzyciela uprawdopodabniającego swoją wierzytelność do 
udziału w sprawie (art. 65 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 Pr. Rest.) 
i aktualnie omawianej regulacji art. 107 ust. 3 i art. 113 
ust. 2 Pr. Rest. Gdyby bowiem uznać, iż dopuszczenie 
wierzyciela posiadającego uprawdopodobnioną wie-
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rzytelność sporną do udziału w zgromadzeniu wierzy-
cieli uzależnione jest jedynie od jego wniosku, wszyscy 
wierzyciele posiadający sporne wierzytelności mogliby 
w rezultacie głosować. Jakimi kryteriami będą kierować 
się sędziowie-komisarze przy podejmowaniu decyzji 
o dopuszczeniu wierzyciela posiadającego wierzytelność 
sporną do udziału w zgromadzeniu wierzycieli – okaże 
się w praktyce sądów restrukturyzacyjnych. 

Reasumując, na gruncie przepisów o przyspieszonym 
postępowaniu układowym pojęcie „wierzytelności spor-
ne uprawniające do głosowania nad układem” należy 
rozpatrywać w ujęciu opisanym w pkt 3. 

Najistotniejszym wnioskiem wynikającym z powyższego 
jest, iż na gruncie przepisu art. 165 ust. 3 Pr. Rest. inaczej 
może być rozpatrywana przesłanka odmowy zatwier-
dzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
i w przyspieszonym postępowaniu układowym. Przekła-
dając omówiony przykład na grunt postępowania o za-
twierdzenie układu: jeżeli suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem (ujętych 
abstrakcyjnie) w przypadku hipotetycznego dłużnika 
wynosi 14 000 zł, zaś suma wierzytelności bezspornych 
(wskazanych przez nadzorcę układu w spisie wierzycie-
li dołączonym do sprawozdania) wynosi 100 000 zł, to 
suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad 
układem w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 Pr. Rest. zawsze 
wynosi 100 000 zł. Wymagana do zawarcia układu więk-
szość kapitałowa 2/3 sumy wierzytelności przysługują-
cych głosującym wierzycielom wynosi 66 666 zł. Jeżeli 
taka większość kapitałowa przy głosowaniu nad ukła-
dem zostaje osiągnięta (założenie w tym przykładzie), to 
skoro suma wierzytelności spornych uprawniających do 
głosowania nad układem wynosi 14 000 zł (14%), to na-
wet całkowite pominięcie tej sumy nie powoduje, że wie-
rzytelności wierzycieli głosujących za układem są mniej-
sze niż 51% wierzytelności objętych układem (w oma-
wianym przykładzie 51% ze 114 000 zł wynosi 58 140 zł, 
zaś większość osiągnięta – 66 666 zł).

Pomimo wielu wątpliwości interpretacyjnych omówio-
ne regulacje mogą być uznane za spójne pod warunkiem 
ich stosowania z uwzględnieniem całokształtu przepisów 
dotyczących danych postępowań i ich specyfiki. W podsu-
mowaniu należy też zwrócić uwagę na strategiczne zna-
czenie zgromadzenia wierzycieli i decyzji tam podejmowa-
nych dla całego przebiegu przyspieszonego postępowania 
układowego (a także postępowania układowego). Przyjąć 

należy, iż w wielu postępowaniach zgromadzenia wie-
rzycieli nie będą mogły zakończyć się na jednodniowym 
posiedzeniu, co powinny uwzględniać sądy restrukturyza-
cyjne, planując terminy takich zgromadzeń. Przeniesienie 
dopiero na etap zgromadzenia wierzycieli niejednokrotnie 
trudnych decyzji o dopuszczeniu wierzyciela posiadają-
cego wierzytelność sporną do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli oraz o oznaczeniu sumy, według której oblicza 
się głos takiego wierzyciela, może być podstawą do zarzą-
dzania przerw w zgromadzeniu czy też odraczania posie-
dzeń sądowych. Uwzględnić trzeba, iż na zgromadzeniu 
wierzycieli dodatkowo może mieć miejsce m.in.:

•	 sprawdzenie obecności wierzycieli przez nadzorcę są-
dowego, przy czym spis obecności obejmuje również 
wierzycieli, którzy oddali głosy na piśmie (art. 106 
ust. 3 Pr. Rest.);

•	 głosowanie, przy czym opis przebiegu i wyniki głoso-
wania pisemnego zamieszcza się w protokole, a wie-
rzyciel stawający na zgromadzeniu może oddać głos 
ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Pr. Rest.); 

•	 w przypadku złożenia kilku propozycji układowych 
ustalenie przez sędziego-komisarza kolejności głoso-
wania nad propozycjami układowymi (art. 117 ust. 1 
Pr. Rest.), przy czym na zgromadzeniu wierzycieli 
dłużnik, zarządca albo nadzorca sądowy mogą zgła-
szać zmiany propozycji układowych (art. 117 ust. 2 Pr. 
Rest.);

•	 sporządzenie spisu głosów złożonych na piśmie oraz 
głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycie-
li, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 
ust. 2 i który stanowi załącznik do protokołu (art. 110 
ust. 2 Pr. Rest.);

•	 w przyspieszonym postępowaniu układowym i w po-
stępowaniu układowym przedstawienie przez nad-
zorcę sądowego głównych założeń planu restruktu-
ryzacyjnego (art. 114 ust. 1 Pr. Rest.);

•	 przedstawienie opinii o możliwości wykonania układu 
(art. 115 Pr. Rest.);

•	 wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia 
w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu (art. 120 
ust. 1 i 2 Pr. Rest.).

Ostatnie z wymienionych zdarzeń powinno mieć miejsce 
już po zweryfikowaniu przez sędziego-komisarza prze-
biegu całego zgromadzenia wierzycieli i uznaniu za pra-
widłowe wszystkich decyzji nadzorcy sądowego i swoich 
własnych. Niewątpliwie w niektórych przypadkach może 
to być ekstremalnie trudne zadanie.
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Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym  
– zagadnienia wybrane

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska1

Umowa leasingu jest umową nazwaną – uregulowaną 
w art. 7091-70918 Kodeksu cywilnego. Jak się przyjmuje 
w cywilistycznej literaturze przedmiotu2, oceniając cha-
rakter prawny leasingu, jest to umowa konsensualna, 
odpłatna, wzajemna oraz dwustronnie zobowiązująca. 
Ma charakter umowy terminowej. W literaturze cywi-
listycznej3 przyjmuje się, że czynsz w umowie leasingu, 
wyrażony zawsze w pieniądzu, stanowi w istocie po-
dzielone w czasie świadczenie jednorazowe, spłacane 
w częściach, rozłożone na raty. Tym samym uznaje się, 
że nie są to świadczenia okresowe.

LEASING W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM 
– UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z treścią art. 7091 KC przedmiotem leasingu 
może być „rzecz” (a więc zarówno ruchomości, jak i nie-
ruchomości), a także – jak się powszechnie przyjmuje – 
zespół rzeczy powiązanych funkcjonalnie, np. maszyny 
składające się na określoną linię technologiczną (w takim 
przypadku każda z rzeczy powinna być w umowie ozna-
czona). Sporne jest natomiast, czy przedmiotem leasin-
gu może być przedsiębiorstwo w znaczeniu określonym 
w art. 551 KC4.

Jak wyjaśniono, w doktrynie prawa handlowego panu-
je zgoda co do tego, że świadczenie korzystającego ma 
charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego, po-

  1 Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego 
i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. 

  2 Poczobut J., [w:] „System Prawa Prywatnego, t. 8”, 2011, s. 285; Pazdan 
M., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz, t. II”, red. K. Pietrzykowski, 2013,  
s. 446–473; Dubis W., [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. E. Gniewek, 2013, 
s. 1226-1230 cyt. za Gurgul S., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do  
art. 256”, Legalis.

  3 Kidyba A., „Prawo handlowe”, Warszawa 2016, s. 1001; Gurgul S., „Komentarz 
do art. 256”, Legalis i literatura przedmiotu powyżej wskazana.

  4 Za niedopuszczalnością oddania przedsiębiorstwa w leasing opowiedział się 
m.in. J. Poczobut, ibidem oraz S. Gurgul „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz 
do art. 256”, Legalis.

dzielonego na części (raty), natomiast świadczenie fi-
nansującego ma charakter ciągły, co powoduje, że w tym 
aspekcie stosunek leasingu ma cechę trwałości. Uważa 
się także, że w przepisach KC uregulowano leasing finan-
sowy. Natomiast wyróżnienie leasingu operacyjnego, tj. 
zawieranego na czas krótszy od czasu amortyzacji rzeczy, 
jest dopuszczalne na zasadzie art. 3531 KC (zasada swo-
body umów), a stosować do niego należy przepisy o naj-
mie lub dzierżawie. Sam leasing operacyjny nie może być 
jednak zaliczany do kategorii leasingu w świetle definicji 
sformułowanej w przepisie art. 7091 KC5. Ponadto prze-
pisy podatkowe nadal dokonują takiego rozróżnienia6. 
W Prawie restrukturyzacyjnym, przy sporządzaniu spisu 
wierzytelności ustawodawca posługuje się właśnie roz-
różnieniem rodzajów leasingu wg rozumienia odpowied-
nio ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych 
i osób prawnych. W rozumieniu tych ustaw pod pojęciem 
leasingu operacyjnego należy rozumieć taką umowę, 
w której przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego 
środka trwałego w rozumieniu ustaw o podatku docho-
dowym od osób fizycznych lub osób prawnych. Natomiast 
pod pojęciem leasingu finansowego należy rozumieć taką 
umowę, w której przedmiot leasingu stanowi u korzysta-
jącego środek trwały w rozumieniu ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych lub osób prawnych.

W ustawie Prawo restrukturyzacyjne zawarto regulacje 
odnoszące się do umowy leasingu bezpośrednio w prze-
pisach art. 77 ust. 2, 81 ust. 4, 180 ust. 4 pkt 2, art. 256 
ust. 2 (ten ostatni przepis stosuje się także odpowiednio 
w postępowaniach układowym i sanacyjnym). W regu-
lacjach układu częściowego, w art. 180 wśród wierzy-
telności, które mogą być objęte układem częściowym, 
wyraźnie wymienia się wierzytelności z umów leasingu 

  5 Poczobut J., ibidem.
  6 Kidyba A., „Prawo handlowe”, Warszawa 2015, s. 995.
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majątku niezbędnego do działalności prowadzonej przez 
dłużnika, wymieniając umowę leasingu jako umowę 
o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsię-
biorstwa dłużnika. 

Do umowy leasingu zastosowanie znajdą także wszyst-
kie przepisy odnoszące się do umów wzajemnych. Na 
szczególną uwagę zasługują zwłaszcza: art. 150 ust. 2 
oraz art. 298 ust. 1.

Zasady umieszczenia wierzytelności wynikających 
z umowy leasingu w spisie wierzytelności określono 
w art. 77 ust. 2 oraz 81 ust. 4 Pr.restr. Ogólny przepis 
art. 76 stanowi, że w spisie wierzytelności umieszcza się 
wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powsta-
łe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego, przy czym umieszczenie wierzytelności w spisie 
wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczest-
niczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jest to 
również podstawowy skutek umieszczenia wierzytelno-
ści w spisie. 

Dla umieszczenia wierzytelności w spisie nie ma znacze-
nia, czy jest ona wymagalna. Jak wskazuje A. Jakubecki, 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (odmiennie 
od ogłoszenia upadłości) nie powoduje wprawdzie na-
tychmiastowej wymagalności objętych postępowaniem 
wierzytelności, ale brak wymagalności nie jest przeszko-
dą, aby objąć taką wierzytelność układem i zaspokoić ją 
zgodnie z treścią układu po zaistnieniu wymagalności7. 

Zasady umieszczania wierzytelności w spisie wierzytel-
ności przysługującej finansującemu określono w art. 77 
ust. 2 Pr.restr. oraz 81 ust. 4. Zgodnie z treścią pierw-
szego z przepisów, jeżeli przedmiot leasingu nie stanowi 
u korzystającego dłużnika środka trwałego w rozumieniu 
ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 
osób prawnych, wierzytelność przysługująca finansują-
cemu za okres rozliczeniowy, w trakcie którego zostało 
otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, ulega z mocy 
prawa proporcjonalnemu podziałowi na część trakto-
waną jak wierzytelność powstałą przed dniem otwarcia 
postępowania oraz część traktowaną jak wierzytelność 
powstającą po dniu otwarcia. P. Zimmerman8 zauważa 
słusznie, że w wypadku leasingu operacyjnego czynsz 
leasingowy podlega proporcjonalnemu rozdzieleniu, ana-
logicznie do czynszu najmu. 

  7 Jakubecki A., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. „System Prawa Handlo-
wego, tom 6”, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016, s. 324, 
Adamus R., tamże, s. 159.

  8 Zimmerman P., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 77 ust. 2”, 
Legalis.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 4 w związku z ust. 1, je-
żeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłuż-
nika środek trwały, to raty leasingowe niewymagalne 
umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone 
o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za 
czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagal-
ności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak 
za dwa lata9. Ponownie słusznie P. Zimmerman wskazu-
je, że jeżeli przedmiot leasingu jest rozliczany jako śro-
dek trwały przez leasingobiorcę (leasing finansowy), ze 
względu na bliższe podobieństwo do zakupu na raty – 
wierzytelność nie ulega proporcjonalnemu rozdzieleniu, 
a jej zakwalifikowanie do długów dłużnika i masy odbywa 
się w oparciu o datę wymagalności roszczenia za okres 
przerwany dniem ogłoszenia upadłości10.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie ma 
bezpośredniego wpływu na obowiązywanie umów za-
wartych przez dłużnika, w tym umowy leasingu. Umo-
wa ta obowiązuje nadal, dlatego też strony powinny 
wykonywać swoje obowiązki na bieżąco. Otwarcie po-
stępowania restrukturyzacyjnego wywiera natomiast 
wpływ na wykonanie tych wierzytelności wynikających 
z umowy leasingu, które są obejmowane układem na 
mocy art. 150 Pr.restr. 

Zgodnie z art. 150 ust. 1 Pr.restr., układ obejmuje wie-
rzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, oraz odsetki za okres od dnia otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, a także wierzytel-
ności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w cza-
sie wykonywania układu. Rodzi się zatem pytanie, czy do 
umowy leasingu, jako umowy wzajemnej, znajdzie za-
stosowanie przepis art. 150 ust. 2 Pr.restr. Zgodnie z tre-
ścią tego przepisu, wierzytelności wobec dłużnika wyni-
kające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana 
w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko w przy-
padku, gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem 
podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona speł-
niła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wza-
jemnego.

  9 Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2016, s. 152; 
odmiennie Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz”’ Warszawa 2016, o czym niżej.

  10 Zimmerman P., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 77 ust. 2”, 
Legalis; por. jednak budzące wątpliwości uwagi tego autora do art. 81 ust. 4, 
tamże: „Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek 
trwały w rozumieniu PDOFizU oraz PDOPrU, do rat leasingu (tak zwany leasing 
finansowy) przepis ust. 1 komentowanego przepisu stosuje się, co oznacza, 
że układem objęte są wyłącznie niezapłacone raty za okres poprzedzający 
otwarcie postępowania oraz proporcjonalna część raty za okres przedzielony 
dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego”.
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Zakwalifikowanie określonych wierzytelności jako ob-
jętych z mocy prawa układem ma jeszcze ten oczywi-
sty skutek, że zgodnie z art. 252 ust. 1 od dnia otwarcia 
przyspieszonego, zwykłego oraz sanacyjnego postępo-
wania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia 
albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 
przyspieszonego postępowania układowego, spełnie-
nie przez dłużnika lub zarządcę świadczeń wynikających 
z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, 
jest niedopuszczalne. 

Pomocne przy wykładni art. 150 mogą być uwagi zawarte 
w uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo restrukturyza-
cyjne, gdzie opisano cel wprowadzenia tej regulacji. „Świad-
czenia będące przedmiotem zobowiązań z niewykonanych 
umów wzajemnych mogą i powinny być na bieżąco wyko-
nywane po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
pod warunkiem, że odpowiednikiem świadczenia dłużnika 
jest świadczenie wierzyciela. W ten bowiem sposób dłuż-
nik kontynuuje działalność, pozyskuje środki niezbędne do 
utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu, a w przyszłości – 
do wykonania układu. Gdyby zaś przyjąć, że wszelkie zo-
bowiązania, w tym także te z niewykonanych umów wza-
jemnych, są objęte układem, dłużnik pozbawiony by był 
jakichkolwiek przychodów z umów wzajemnych – wobec 
konieczności wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia 
do czasu prawomocnego zatwierdzenia układu. Komen-
towany przepis wprowadza więc zasadę, że świadczenie 
z niewykonanej umowy wzajemnej jest objęte układem 
tylko wyjątkowo – tj. gdy świadczenie wzajemne wie-
rzyciela jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, 
w jakim wierzyciel już spełnił świadczenie do majątku 
dłużnika przed dniem otwarcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego i nie otrzymał świadczenia wzajemnego (np. 
już zapłacił za zamówione dzieło, a dłużnik jeszcze go nie 
wydał; już zapłacił za świadczone usługi, a dłużnik jeszcze 
nie wykonał całego zlecenia itp.)”11.

Zdaniem R. Adamusa „Wykonanie umowy wzajemnej 
«w części» należy odnieść do spełnienia w całości świad-
czenia wzajemnego przez jedną ze stron. Jeżeli umowa 
została wykonana «w części», ale przez wierzyciela (tzn. 
wierzyciel spełnił w całości swoje świadczenie wzajemne 
na rzecz dłużnika, a sam nie otrzymał od dłużnika świad-
czenia wzajemnego), wówczas dochodzi do klasycznej 
sytuacji podlegania wierzytelności wierzyciela ukła-
dowi. Przepis art. 150 ust. 2 nie ma wówczas zastoso-
wania. Dalej należy rozważyć sytuację, w której umowa 
wzajemna została częściowo wykonana przez dłużnika, 
tzn. dłużnik spełnił całe świadczenie wzajemne na rzecz 
wierzyciela. W takim przypadku nie ma w ogóle wierzy-

  11 Zimmerman P., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 150”, Legalis.

telności podlegającej postępowaniu restrukturyzacyj-
nemu.” (…) „Jeżeli na moment wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego świadczenia (podzielne) spełnione 
przez obie strony są ekwiwalentne, wówczas pozostała 
część wierzytelności wobec dłużnika nie podlega układo-
wi. Strony kontynuują wykonywanie umowy wzajemnej. 
Warunkiem stosowania tego przepisu jest jednak po-
dzielność świadczenia wierzyciela. «Druga strona» w ro-
zumieniu komentowanego przepisu to wierzyciel”12.

W przypadku umowy leasingu finansowego, jeżeli fi-
nansujący będący wierzycielem spełnił w całości swoje 
świadczenie wzajemne na rzecz korzystającego będące-
go dłużnikiem (polegające na zakupie rzeczy i oddaniu jej 
do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków), 
a sam nie otrzymał od dłużnika świadczenia wzajem-
nego, dochodzi do klasycznej sytuacji podlegania wie-
rzytelności finansującego jako wierzyciela układowi, 
z uwzględnieniem jednak treści art. 77 ust. 2 i 81 ust. 4. 
Natomiast świadczenie finansującego polegające na 
znoszeniu używania rzeczy przez korzystającego13 ma 
charakter świadczenia ciągłego i jest niepodzielne. 

LEASING W PRZYSPIESZONYM  
POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM I W „ZWYKŁYM” 
POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

Jak już wspomniano, otwarcie postępowania restruktu-
ryzacyjnego nie ma bezpośredniego wpływu na obowią-
zywanie umów zawartych przez dłużnika, w tym umowy 
leasingu. Umowa ta obowiązuje nadal, dlatego też stro-
ny powinny wykonywać swoje obowiązki na bieżąco. Do 
kwestii obowiązywania oraz dopuszczalności wypowie-
dzenia umów istotnych dla przedsiębiorstwa dłużnika 
po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przy-
spieszonego odnosi się art. 256. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio w zwykłym postępowaniu układowym 
(art. 273) oraz w postępowaniu sanacyjnym (art. 297).

Przepis art. 256 jest wyrazem przymusu trwałości kon-
traktu w postępowaniach restrukturyzacyjnych14. Jak 
wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne w odniesieniu do treści tego przepi-
su, otwarcie przyspieszonego postępowania układowe-
go ma na „celu również swoiste spetryfikowanie sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika do czasu pod-
jęcia decyzji przez ogół wierzycieli co do dalszego losu 

  12 Adamus R., Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępo-
waniu dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, „Do-
radca restrukturyzacyjny”, nr 1/2016, s. 60.

  13 Adamus R., Roszczenia finansującego z tytułu ustania niewykonanej przez korzy-
stającego umowy leasingu, [w:] „50 lat Kodeksu cywilnego”, red. M. Stec, M. Za-
łucki, Warszawa 2015, s. 269 i literatura przedmiotu tam cytowana.

  14 Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. „System Prawa Handlo-
wego, tom 6”, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016, s. 166.
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dłużnika i ewentualnego przyjęcia układu. Celowi temu 
służy wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
najmu lub dzierżawy, a także umów kredytu, leasingu, 
ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, 
umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, 
jak również umów obejmujących licencje udzielone dłuż-
nikowi. Ochrona dłużnika nie powinna jednak sięgać aż 
do wykluczenia prawa do wypowiedzenia umowy, nawet 
w sytuacji, gdyby dłużnik w dalszym ciągu po otwarciu 
postępowania nie regulował swoich wynikających z tych 
umów zobowiązań nieobjętych układem. Stanowiłoby to 
ewidentne, nieuzasadnione zaburzenie uprawnień obu 
stron umowy, niezgodne z konstytucyjnymi zasadami. 
Okoliczności zaistniałe po otwarciu postępowania mogą 
zatem być podstawą wypowiedzenia umowy”.

Zgodnie zaś z treścią art. 256 ust. 2 w związku z ust. 1 
od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układo-
wego do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia się 
postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępo-
wania układowego wypowiedzenie przez finansującego 
umowy leasingu w przypadku, gdy przedmiot leasingu 
służy do prowadzenia działalności gospodarczej korzy-
stającego bez zezwolenia rady wierzycieli jest niedopusz-
czalne. Zgodnie z ust. 3 tego przepisu, w przypadku gdy 
podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie 
przez korzystającego po dniu otwarcia przyspieszonego 
postępowania zobowiązań nieobjętych układem lub inna 
okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po 
dniu otwarcia postępowania, przepisów ust. 1 i 2 nie sto-
suje się. W przypadku wszczęcia postępowania restruk-
turyzacyjnego wobec korzystającego dłużnika przepis 
art. 256 ust. 3 znajdzie zastosowanie do leasingu opera-
cyjnego, gdyż zgodnie z art. 77 ust. 2 raty leasingowe po 
otwarciu postępowania układowego nie są objęte ukła-
dem. W takim przypadku zastosowanie znajdzie reguła 
wynikająca z art. 70913 KC, zgodnie z którą, jeżeli stro-
ny nie uzgodniły terminu wypowiedzenia – finansujący 
może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem na-
tychmiastowym, jeżeli korzystający dopuścił się zwłoki 
z zapłatą co najmniej jednej raty, wcześniej jednak powi-
nien wyznaczyć na piśmie odpowiedni termin dodatkowy 
oraz zagrozić, że w razie bezskutecznego upływu tego 
terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skut-
kiem natychmiastowym.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego raty ob-
jęte są układem i w związku z tym objęte są zakazem 
z art. 252 ust. 1 Pr.restr.

Należy w pełni podzielić pogląd tych autorów, według 
których ograniczenie wypowiadania umów, o jakich mowa 

w art. 256, dotyczy rozwiązania umowy w drodze wypo-
wiedzenia, zarówno w trybie umownym, jak i przewidzia-
nym w regulacjach ustawowych dotyczących danego typu 
umowy. Nie ma natomiast ograniczeń dla rozwiązania 
umowy wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta, 
oraz za porozumieniem stron15. Należy także zauwa-
żyć, że ograniczenie to nie dotyczy wygaśnięcia umowy 
z mocy prawa. Art. 256 obejmuje bowiem obowiązek uzy-
skania zezwolenia rady wierzycieli na rozwiązanie umowy 
w drodze jednostronnej czynności prawnej finansującego, 
polegającej na realizacji uprawnienia kształtującego, ja-
kim jest prawo do wypowiedzenia umowy.

Jak wynika z treści art. 256, obowiązek uzyskania zezwo-
lenia rady wierzycieli na wypowiedzenie umowy leasingu 
dotyczy wyłącznie finansującego. Jednakże w związku 
z treścią art. 256 ust. 3 finansujący będzie mógł wypo-
wiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiasto-
wym, jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansu-
jącego po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego korzystający naruszy któryś z następujących obo-
wiązków (art. 70911 KC):

•	 obowiązek utrzymania rzeczy w należytym stanie 
(art. 7097 KC),

•	 obowiązek stosownego używania rzeczy i pobierania 
pożytków (art. 7099 KC),

•	 obowiązek usunięcia zmian w rzeczy – dokonanych 
bez zgody finansującego – niewynikających z jej prze-
znaczenia (art. 70910 KC).

Ponadto, jeżeli korzystający bez zgody finansującego 
odda rzecz do używania osobie trzeciej, finansujący może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
chyba że strony w umowie uzgodniły termin wypowie-
dzenia (art. 70912 KC). 

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 70915 KC, w razie wypo-
wiedzenia przez finansującego umowy leasingu na sku-
tek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowie-
dzialność, finansujący może żądać od korzystającego na-
tychmiastowego zapłacenia przewidzianych w umowie, 
a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie 
finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umó-
wionym terminem (np. odsetki od kredytu) i rozwiązania 
umowy leasingu.

Art. 256 nie obejmuje swoim zakresem także przypad-
ków wygaśnięcia umowy leasingu16. Wygaśnie ona za-

  15 Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2016, s. 440; 
Gurgul S., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 256”, Legalis; Zim-
merman P., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 150”, Legalis.

  16 Adamus R., „Komentarz...”, s. 440.
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tem z mocy prawa, jeżeli po wydaniu korzystającemu 
rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które fi-
nansujący nie ponosi odpowiedzialności (art. 7095 §1 KC). 
Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finan-
sującego o utracie rzeczy, przy czym finansujący może 
żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia 
wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych 
rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał 
wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wy-
gaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia 
rzeczy, a także naprawienia szkody.

Zbycie przedmiotu leasingu jest dopuszczalne także po 
wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec 
korzystającego. W takim przypadku w miejsce finansu-
jącego w stosunek leasingu ex lege wstępuje nabywca 
rzeczy (art. 70914 § 1 KC). 

Natomiast w razie wszczęcia postępowania restruktury-
zacyjnego wobec finansującego, w związku z istnieniem, 
jak wskazano, ogólnej zasady kontynuacji obowiązywa-
nia umów w trakcie trwania postępowania restruktu-
ryzacyjnego, dopuszczalność wypowiedzenia umowy 
przez korzystającego w razie wszczęcia postępowa-
nia restrukturyzacyjnego wobec finansującego wynika 
z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących umowę 
leasingu oraz ewentualnie z postanowień samej umowy. 
W razie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
wobec finansującego korzystający będzie mógł wypo-
wiedzieć umowę leasingu bez zachowania terminów 
wypowiedzenia tylko wówczas, jeżeli oddana w leasing 
rzecz uniemożliwia korzystającemu używanie lub pobie-
ranie pożytków (art. 644 § 2 w związku z art. 70917 KC). 
Korzystający może także zapłacić raty przed terminem 
płatności. Do zapłaty przez korzystającego rat przed ter-
minem płatności stosuje się zgodnie z art. 70917 KC od-
powiednio przepisy o sprzedaży na raty.

LEASING W POSTĘPOWANIU SANACYJNYM

Na mocy art. 297 w postępowaniu sanacyjnym przepis 
art. 256 stosuje się odpowiednio. Zatem przedstawione 
uwagi dotyczące dopuszczalności wypowiedzenia umo-
wy leasingu oraz jej wygaśnięcia z mocy prawa zacho-
wują aktualność. 

W postępowaniu sanacyjnym wprowadzono ponadto 
możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej przez za-
rządcę. Zgodnie z art. 298 ust. 1 zarządca może odstą-
pić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana 
w całości lub części przed dniem otwarcia postępowa-
nia sanacyjnego, za zgodą sędziego-komisarza, jeżeli 

świadczenie drugiej strony wynikające z tej umowy jest 
świadczeniem niepodzielnym. Wynika z tego, że przepis 
ten może znaleźć zastosowanie wobec finansującego 
w razie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec ko-
rzystającego. 

Zgodnie z ust. 2 art. 298, jeżeli świadczenie drugiej stro-
ny wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1, jest 
świadczeniem podzielnym (świadczenie korzystające-
go w umowie leasingu), w razie otwarcia postępowania 
sanacyjnego wobec finansującego przepis ust. 1 stosuje 
się odpowiednio w zakresie, w jakim świadczenie drugiej 
strony miało zostać wykonane po dniu otwarcia postę-
powania sanacyjnego. W literaturze przedmiotu wyrażo-
no opinię17, że przepis art. 298 nie znajduje zastosowania 
do umów wzajemnych, w których świadczenie jednej ze 
stron ma charakter ciągły. W takim wypadku bowiem 
świadczenie tej strony należy uważać za wykonane 
z chwilą rozpoczęcia świadczenia ciągłego. Tego typu 
umowy (dostawa wody, energii, gazu, odbiór nieczysto-
ści) wiążą zatem obie strony do chwili ich wypowiedze-
nia w trybie umownym przez zarządcę lub drugą stronę, 
a należności przypadające za okres po otwarciu postępo-
wania sanacyjnego zalicza się do kosztów postępowania 
sanacyjnego. Zgodnie natomiast z poglądem odmien-
nym, odstąpienie od umowy, w której świadczenie strony 
ma charakter ciągły, jest dopuszczalne, wywołuje jednak 
skutek nie ex tunc, ale ex nunc. W efekcie odstąpienia od 
umowy, w której świadczenie strony ma charakter ciągły, 
wywołuje skutek podobny jak w przypadku wypowiedze-
nia ze skutkiem natychmiastowym18.

Zgodnie z ust. 7 art. 298, jeżeli zarządca odstąpił od umo-
wy, druga strona może żądać zwrotu świadczenia speł-
nionego po otwarciu postępowania sanacyjnego, a przed 
dojściem do niej oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
jeżeli świadczenie to znajduje się w majątku dłużnika. 
W przypadku gdy jest to niemożliwe, druga strona może 
dochodzić jedynie wierzytelności z tytułu wykonania zo-
bowiązania i poniesionych strat. Wierzytelności te nie są 
objęte układem. 

  17 Por. Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo upadłościowe i napraw-
cze. Komentarz”, Warszawa 2010, s. 224; Zimmerman P., „Prawo restruktury-
zacyjne. Komentarz do art. 298”, Legalis.

  18 Adamus R., Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępo-
waniu dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, „Do-
radca restrukturyzacyjny”, nr 1/2016, s. 63.
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Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu  
postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Piotr Zimmerman1

Ogłoszenie upadłości oraz otwarcie restrukturyzacji to 
wydarzenia, które wywołują istotne skutki nie tylko co 
do osoby dłużnika i jego majątku, ale także mają wpływ 
na stosunki zobowiązaniowe, których stroną jest dłużnik. 
Jak w odniesieniu do każdego innego składnika majątku, 
także co do wierzytelności wierzyciele chcieliby korzystać 
z pełnej swobody w rozporządzaniu swoim majątkiem. 
Ponieważ majątek ten w postępowaniu zmierzającym 
do zawarcia układu stanowi także mandat uprawniający 
do głosowania nad układem, konieczne jest precyzyjne 
uregulowanie zasad obrotu tym składnikiem majątku po 
otwarciu restrukturyzacji lub ogłoszeniu upadłości dłuż-
nika. Szczególnie skomplikowana jest kwestia skutków 
cesji wierzytelności przysługującej wierzycielowi wobec 
dłużnika i jej wpływ na przebieg postępowań upadło-
ściowego i restrukturyzacyjnego. 

INSTYTUCJA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI 

Przelew wierzytelności, zwany inaczej cesją wierzytelno-
ści, to umowa, na podstawie której dotychczasowy wie-
rzyciel (cedent) przenosi wierzytelność do majątku osoby 
trzeciej (cesjonariusza). Skutkiem zawarcia umowy prze-
lewu wierzytelności jest utrata wierzytelności przez ce-
denta, a uzyskanie jej przez cesjonariusza. Przedmiotem 
przelewu jest wierzytelność, a więc prawo podmiotowe, 
które uprawnia wierzyciela do żądania od dłużnika, aby 
spełnił określone świadczenie. Przedmiotem cesji może 
być zarówno całość wierzytelności, jak i jej część – gdy 
przedmiot świadczenia ma charakter podzielny i o ile 
strony zdecydują tak w zawartej umowie. Ponadto, jak 
potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 października 
2011 r. (sygn. I CSK 788/10, Legalis), zasadą jest przenie-
sienie wraz z wierzytelnością wszystkich związanych z nią 

  1 Radca prawny w Zimmerman i Wspólnicy Sp.k. Doradca restrukturyzacyjny 
w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

praw. Strony w umowie przelewu mogą jednakże zawrzeć 
postanowienie, że do przeniesienia tych praw nie doj-
dzie. Zasadniczo cesja wierzytelności nie wpływa więc na 
kształt wierzytelności, zmienia się jedynie osoba upraw-
niona do żądania wykonania świadczenia przez dłużnika. 

W świetle przepisów kodeksu cywilnego umowa przele-
wu wierzytelności może przybrać postać zarówno umowy 
zobowiązująco-rozporządzającej, jak i umowy wyłącznie 
rozporządzającej, będącej wykonaniem wcześniej istnie-
jącego zobowiązania. Często spotykana jest sytuacja, gdy 
strony wyraźnie wyrażają wolę zawarcia umowy przele-
wu, natomiast umowa zobowiązująca, po wykonaniu któ-
rej przelew nastąpi, zawierana jest w sposób dorozumia-
ny. Kodeks cywilny w art. 510 § 1 wprost wskazuje, że źró-
dłem przelewu wierzytelności mogą być umowy sprzeda-
ży, zamiany i darowizny. Nie jest to jednakże wyczerpujące 
wyliczenie umów, które mogą być źródłem cesji wierzytel-
ności. W art. 861 § 1 k.c. wskazano, że wkładem wspól-
nika do spółki cywilnej mogą być również wierzytelności, 
które wnoszone są w trybie przelewu wraz z momentem 
zawarcia umowy spółki. Nie ma żadnych przeciwwska-
zań, aby źródłem przelewu były również umowy spółek 
handlowych – zarówno osobowych, jak i kapitałowych. 
Źródłem cesji wierzytelności mogą być wreszcie różnego 
rodzaju umowy nienazwane, które przewidują w treści zo-
bowiązanie do przeniesienia wierzytelności. Nie ma przy 
tym przeszkód, aby zawarta została umowa między wie-
rzycielem a osobą trzecią, w której to wierzyciel wyraża 
zgodę, aby dana osoba stała się kolejnym wierzycielem 
w ramach tego samego stosunku. Tego rodzaju umowa 
prowadziłaby także do podziału wierzytelności na dwie 
części, o ile świadczenie miało charakter podzielny. 

Wierzytelność może być nabyta również poprzez indos 
– pisemne oświadczenie umieszczone na papierze war-
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tościowym na zlecenie, oznaczające przeniesienie praw 
z tego papieru wartościowego. Indos powinien wskazy-
wać konkretnego indosatariusza, a także zawierać podpis 
zbywcy i być opatrzony datą. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 13.1.2005 r., (sygn. I ACA 
794/04, Biul. SAKa 2005/3/27), indos traktowany jest jak 
czynność prawna o charakterze abstrakcyjnym, a więc 
czynność niezależna od stosunków prawnych istnieją-
cych pomiędzy indosantem a indosatariuszem. Poprzez 
indos zbywane są papiery wartościowe na zlecenie, takie 
jak weksle, czeki czy konosamenty na zlecenie. 

CESJA WIERZYTELNOŚCI W POSTĘPOWANIACH 
UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM

Zawarcie umowy przewidującej przelew wierzytelności 
jest możliwe także w toku postępowań upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego. Obrót wierzytelnościami po ogło-
szeniu upadłości lub otwarciu restrukturyzacji mógłby 
jednakże stanowić pole do nadużyć, jak również znacznie 
skomplikować przebieg samego postępowania. Z tego 
powodu instytucja potrącenia wierzytelności nabytej 
w drodze przelewu lub indosu została dostosowana do 
charakteru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjne-
go. Obie ustawy ograniczają również prawo głosu na-
bywców wierzytelności na zgromadzeniu wierzycieli. 

Co do zasady można stwierdzić, że przelew wierzytelno-
ści dokonany przed ogłoszeniem upadłości lub otwarciem 
postępowania restrukturyzacyjnego jest ważny i wy-
wołuje wszelkie zwyczajne skutki także po ogłoszeniu 
upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyza-
cyjnego. W zakresie prawa głosu, nabycie wierzytelności 
przed dniem wszczęcia postępowania, choćby wierzyciel 
wiedział o istnieniu przesłanek wszczęcia postępowania, 
a sam przelew nastąpił nawet na dzień przed otwarciem 
postępowania, nie wpływa w żaden sposób na upraw-
nienia wierzyciela. 

Możliwość dokonania przelewu wierzytelności nie jest 
ograniczona również po ogłoszeniu upadłości i otwar-
ciu postępowania restrukturyzacyjnego, oczywiście 
o ile przelew wierzytelności jest dopuszczalny na grun-
cie przepisów kodeksu cywilnego. Osoba, która naby-
ła wierzytelność w trakcie postępowania, jest wierzy-
cielem i bierze w tym postępowaniu udział (zob. wyrok 
SN – Izba Cywilna z 25 września 2003 r. sygn. V CNK 
188/02). W szczególności nabywca wierzytelności ma 
prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wierzycieli i radzie 
wierzycieli. Ograniczeniem uprawnień wierzyciela, bę-
dącego nabywcą wierzytelności w drodze przelewu lub 
indosu, jest natomiast pozbawienie go prawa głosu na 

podstawie tej wierzytelności, która staje się wierzytel-
nością „niemą”. W takiej sytuacji ograniczona jest rów-
nież możliwość dokonywania potrąceń wierzytelności, 
będących przedmiotem przelewu. Prawo upadłościowe, 
zgodnie z art. 128, przewiduje również bezskuteczność 
w stosunku do masy upadłości przelewu wierzytelności 
przyszłych, o ile powstaną one po ogłoszeniu upadłości.

OGRANICZENIE PRAWA GŁOSU NABYWCY 
WIERZYTELNOŚCI

Jak wskazują normy zawarte w art. 197 pr. up. i 109 pr. r., 
jeśli wierzytelność została nabyta w drodze przelewu lub 
indosu po otwarciu postępowania upadłościowego lub sa-
nacyjnego, to taki wierzyciel nie ma prawa głosu na pod-
stawie tej wierzytelności. Rozwiązanie przyjęte we wska-
zanych przepisach nie jest nowością na gruncie polskiego 
prawa upadłościowego. Już w Rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – Prawo upa-
dłościowe ustawodawca zamieścił art. 147, zawierają-
cy normę bardzo zbliżoną do dzisiejszych regulacji pra-
wa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analogiczny 
przepis zawierał również art. 58 Rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – Prawo 
o postępowaniu układowym. Przepisy dotyczące tej insty-
tucji znalazły się również w Ustawie z 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecny kształt regu-
lacja przyjęła po wejściu w życie Ustawy Prawo restruk-
turyzacyjne, to jest 1 stycznia 2016 r., kiedy to art. 197 
ust. 2-4 pr. up., odnoszące się do ograniczeń prawa głosu 
w sprawach dotyczących układu, zostały uchylone, a od-
powiadające tym ustępom uregulowania zostały przejęte 
przez nową ustawę dotyczącą restrukturyzacji. 

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania, zarówno w ra-
mach postępowania upadłościowego, jak i restruktury-
zacyjnego, jest przeciwdziałanie kupowaniu głosów na 
zgromadzeniu wierzycieli, a co za tym idzie – manipulo-
waniu treścią przyszłego układu. Ograniczenie praw wie-
rzyciela dotyczy także poparcia dla kandydatury do rady 
wierzycieli, gdyż przelanych wierzytelności nie zalicza się 
do większości zbierających się na 20% potrzebnych do 
poparcia konkretnego kandydata do rady. Zgodnie z przy-
jętym rozwiązaniem, niedopuszczony do głosowania nad 
układem i bierny wierzyciel nie ma bezpośredniego wpły-
wu na ostateczny kształt układu. Problem „ustawiania” 
warunków układu był znany już w czasach M. Allerhanda, 
który w odniesieniu do art. 147 ówcześnie obowiązujące-
go rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej wskazy-
wał, iż upadli niekiedy zaspokajają swoich wierzycieli przy 
pomocy osób bliskich, a następne wierzyciele ci doko-
nują przelewu swojej wierzytelności na osoby związane 
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z upadłym w zamian za zapłatę określonej sumy. Dzię-
ki temu upadły mógłby uzyskać głosy na zgromadzeniu 
wierzycieli na swoją korzyść, gdyż nabywca wierzytelno-
ści, związany z upadłym, głosowałby przecież zgodnie 
z wolą upadłego (zob. M. Allerhand, „Prawo upadłościo-
we”, Bielsko-Biała 1991, s. 346). Omawiane rozwiązanie 
zostało więc wprowadzone w celu ochrony pozostałych 
wierzycieli przed działaniem na ich szkodę przez nieuczci-
wego dłużnika i powiązane z nim osoby. Niejako skut-
kiem ubocznym tej regulacji jest ograniczenie uprawnień 
również uczciwych nabywców wierzytelności, jednakże 
wskazać należy, że nabycie wierzytelności w stosunku do 
osoby, wobec której ogłoszono upadłość lub prowadzone 
jest postępowanie restrukturyzacyjne, należy, ze zrozu-
miałych względów, do rzadkości. 

Omawiane przepisy odbierają prawo głosu wierzycielowi, 
który nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu. 
Z wykładni językowej tych przepisów wynika, że nabycie 
wierzytelności w inny sposób, na przykład w drodze dzie-
dziczenia, nie ogranicza w żaden sposób uprawnień wie-
rzyciela do głosowania na podstawie tej wierzytelności. 
Za takim rozstrzygnięciem wydaje się przemawiać, oprócz 
wykładni językowej, także wykładnia celowościowa. Ogra-
niczanie możliwości głosowania wierzyciela, który nabył 
wierzytelność w inny sposób, byłoby bezcelowe, ponieważ 
jedynie w drodze przelewu lub indosu możliwe jest nabycie 
wierzytelności mające na celu poszkodowanie innych wie-
rzycieli. Szansa nabycia wierzytelności przez spadkobranie 
nie jest natomiast zazwyczaj związana z wolą cesjona-
riusza. Z treści przepisu wynika również, że pozbawienie 
prawa głosu dotyczy jedynie przelewu wierzytelności ze 
skutkiem rozporządzającym, a więc rzeczywiste jej naby-
cie po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania re-
strukturyzacyjnego. Zawarcie umowy, która jedynie zobo-
wiązuje do przeniesienia wierzytelności albo przenosi wie-
rzytelność pod warunkiem zawieszającym, jeśli wskazany 
w niej warunek nie spełnił się przed chwilą głosowania na 
zgromadzeniu wierzycieli, nie ma żadnego znaczenia dla 
prawa głosu wierzyciela. Zarówno w ramach postępowa-
nia upadłościowego, jak i restrukturyzacyjnego prawo gło-
su zachowuje również wierzyciel, jeśli przejście wierzytel-
ności nastąpiło w drodze spłacenia przez niego długu, za 
który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmio-
tami majątkowymi. Stosunek prawny, z którego wynika 
odpowiedzialność wierzyciela, musi jednak powstać przed 
ogłoszeniem upadłości lub otwarciem postępowania re-
strukturyzacyjnego. Osobami odpowiadającymi osobiście 
za cudzy dług są: poręczyciel, poręczyciel wekslowy i cze-
kowy oraz ubezpieczyciel, natomiast odpowiedzialność 
przedmiotami majątkowymi ponoszą zastawca oraz wła-
ściciel nieruchomości obciążonej hipoteką.

Wątpliwość co do możliwości głosowania na zgromadzeniu 
wierzycieli powstaje w przypadku, kiedy zawarta zostanie 
umowa o powierniczy, czyli inaczej warunkowy, przelew 
wierzytelności i dokonana zostanie cesja zwrotna wierzy-
telności, którą przelano już po wszczęciu postępowania. 
Jak wskazuje R. Adamus, w takiej sytuacji prawo głosu po-
winno ponownie przysługiwać pierwotnemu wierzycielowi 
(zob. R. Adamus „Prawo restrukturyzacyjne”, Legalis 2015, 
komentarz do art. 109 pr. r., Nb. 7). Trudno zgodzić się z tym 
poglądem – skoro miał miejsce przelew (a nawet dwa) po 
otwarciu postępowania. Celowościowo zaakceptowanie 
tego stanowiska jest nieakceptowalne, gdyż umożliwiało-
by bardzo łatwe ominięcie regulacji chroniącej wierzycieli 
przed skutkami handlu wierzytelnościami.

PEŁNOPRAWNE NABYCIE WIERZYTELNOŚCI  
PO OTWARCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 109 ust. 2 pr. r., prawo głosu na zgroma-
dzeniu, także w sprawie zawarcia układu, ma również 
wierzyciel, który nabył wierzytelność poprzez przelew 
lub indos po otwarciu postępowania restrukturyzacyj-
nego, jeżeli wierzytelność została nabyta po ogłoszeniu 
miejsca i trybu jej sprzedaży w rejestrze, a nabywcą zo-
stała osoba, która zaoferowała najwyższą kwotę. Dzięki 
temu rozwiązaniu głosowanie na podstawie wierzytel-
ności nabytej w trakcie postępowania restrukturyzacyj-
nego jest możliwe, o ile zachowana jest jawność trans-
akcji, zarówno co do osób oferentów, jak i osiągniętej 
ostatecznie ceny. 

Wymogi formalne sprzedaży w drodze obwieszczenia

Aby nabywca wierzytelności mógł korzystać z pełni pra-
wa do głosowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
wierzyciel zbywający wierzytelność musi spełnić szereg 
warunków stawianych przez przepisy prawa restruktu-
ryzacyjnego. Wierzyciel taki ma przede wszystkim obo-
wiązek obwieszczenia w rejestrze o zamiarze zbycia wie-
rzytelności. Musi on również wskazać w obwieszczeniu, 
w jakim trybie ma zostać dokonana sprzedaż wierzytel-
ności, a więc na jaki adres i w jakim terminie należy skie-
rować ofertę, czy oferty mają być składane z uiszczeniem 
wadium i w jakiej wysokości. Może on również wskazać 
inne warunki planowanej aukcji lub przetargu, takie jak 
na przykład zastosowanie ceny minimalnej. Wierzyciel 
musi również wskazać miejsce sprzedaży, a więc adres, 
pod którym ma się odbyć aukcja lub pod który należy 
kierować oferty nabycia. Zgodnie z wyraźną dyspozycją 
przepisu, po przeprowadzeniu sprzedaży na wcześniej 
określonych zasadach wierzyciel musi przenieść wierzy-
telność na osobę, która zaoferowała najwyższą cenę.
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Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy – pra-
wo restrukturyzacyjne, jedną z naczelnych zasad tego 
postępowania jest zasada jawności. Jest ona zasadni-
czo gwarantowana poprzez obowiązek dokonywania 
obwieszczeń w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji 
i Upadłości. W szczególności obwieszczane są wszystkie 
postanowienia wydane w toku postępowania. Przepisy 
prawa restrukturyzacyjnego przewidują także możliwość 
lub obowiązek dokonywania obwieszczeń w rejestrze 
również w przypadku podejmowania niektórych innych 
czynności. Szczególne skutki ustawa wiąże z dokonaniem 
w rejestrze obwieszczenia o zamiarze zbycia wierzytelno-
ści, zawierającego elementy wskazane w jej przepisach.

Spełnianie wymogów formalnych  
przed wejściem w życie przepisów o rejestrze

Omówiony przepis wskazuje, że obwieszczenie o zamia-
rze zbycia wierzytelności powinno zostać opublikowane 
w rejestrze, którego uruchomienie zostało jednak odło-
żone do 1 lutego 2018 r. Spowodowało to pojawienie 
się uzasadnionych wątpliwości, skoro bowiem przepisy 
wprowadzające Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upa-
dłości jeszcze nie obowiązują, to w jakim trybie powin-
no być dokonane odpowiednie obwieszczenie? Odpo-
wiedź daje art. 455 pr. r., który stanowi, iż obwieszczeń, 
których obowiązek dokonania wskazuje ustawa, do dnia 
utworzenia odpowiedniego rejestru dokonuje się w Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Rozwiązanie to 
ma charakter tymczasowy i obowiązuje jedynie do czasu 
uruchomienia funkcjonalności rejestru, gdyż utrzymywa-
nie obowiązku dokonywania obwieszczeń w MSiG będzie 
wówczas bezcelowe. Ponadto, uzasadnienie do projektu 
ustawy – prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że dokony-
wanie publikacji jedynie niektórych postanowień w MSiG, 
będące zasadą w poprzednio obowiązującej regulacji, nie 
gwarantuje wierzycielom pełnego i bieżącego dostępu do 
informacji o przebiegu postępowania restrukturyzacyjne-
go. Oprócz trudniejszego dostępu do informacji, obowią-
zek publikacji w MSiG czy prasie lokalnej wiąże się rów-
nież z większymi kosztami rozpowszechniania informacji 
i wydłużeniem procedur, co ma oczywiście niekorzystny 
skutek zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli. 

Wprowadzenie obowiązku dokonywania obwieszczeń 
w rejestrze ma na celu przede wszystkim zapewnienie 
nieograniczonego, szybkiego dostępu do wszystkich in-
formacji dotyczących postępowań oraz usprawnienie 
komunikacji między sądami i uczestnikami tych postępo-
wań. Uruchomienie platformy informatycznej ma szansę 
usprawnić tryb dokonywania ogłoszeń i obwieszczeń, 
które do tej pory dokonywane były metodami tradycyjny-

mi, zdecydowanie bardziej czasochłonnymi i kosztowny-
mi. Mimo tych niewątpliwych zalet uruchomienie rejestru 
nie nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy – prawo 
restrukturyzacyjne, a zostało odłożone w czasie, przede 
wszystkim ze względów technicznych. Z tego powodu 
mimo woli odejścia od informowania o toku powstępo-
wania w drodze publikacji w MSiG, wyrażonej w uzasad-
nieniu do projektu ustawy, do czasu wejścia w życie prze-
pisów o rejestrze obwieszczenie o zamiarze zbycia wie-
rzytelności wraz z pozostałymi elementami wymagany-
mi przez ustawę powinno być dokonane w MSiG. Należy 
więc przyjąć, że warunek wskazany w art. 109 ust. 2 pr. r. 
będzie spełniony, jeśli wierzyciel dokona obwieszczenia 
w MSiG, spełniającego omówione warunki, oraz dokona 
przelewu przedmiotowej wierzytelności na rzecz oferen-
ta, którego oferta była najbardziej korzystna cenowo. 

Celowość wprowadzonego rozwiązania

Umożliwienie głosowania na podstawie wierzytelności 
nabytej w drodze opisanej powyżej wynika z zachowania 
otwartości i pełnej transparentności transakcji zarówno 
co do osoby nabywcy, jak i co do ceny, za którą wierzy-
telność została nabyta. Nie można więc mówić w takim 
przypadku o ograniczeniu praw pozostałych wierzycie-
li ani tym bardziej o dopuszczeniu celowego działania 
na ich szkodę przez dłużnika i nabywcę wierzytelności. 
Dzięki obowiązkowi dokonania obwieszczenia o zamia-
rze zbycia wierzytelności każdy z wierzycieli lub osoba 
trzecia będą mogli wziąć udział w aukcji lub przetargu 
na takich samych warunkach jak pozostali zaintereso-
wani. Wszyscy potencjalni nabywcy będą mieli pełny 
dostęp do informacji o warunkach zbycia wierzytelności, 
co jest gwarancją poszanowania ich praw oraz umożliwia 
wzięcie aktywnego udziału w transakcji przelewu wie-
rzytelności. Z tegoż względu umożliwienie głosowania 
na podstawie tak nabytej wierzytelności wydaje się być 
odpowiednio uzasadnione i nie naruszać podstawowych 
zasad postępowania restrukturyzacyjnego.

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI POTRĄCENIA  
NABYTEJ WIERZYTELNOŚCI 

Potrącenie jest instytucją prawa cywilnego, uregulowaną 
w artykułach 498-505 k.c. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 15 grudnia 1994 r. (sygn. I CRN 149/94, OSP 
1996, nr 4, poz. 84), przepisy prawa upadłościowego 
dotyczące problematyki potrącenia stanowią lex specia-
lis w stosunku do uregulowania zawartego w kodeksie 
cywilnym. Oznacza to, że w stosunku do potrąceń oce-
nianych w kontekście prawa upadłościowego, a obecnie 
również restrukturyzacyjnego, przepisy kodeksu cywil-
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nego stosuje się, o ile odpowiednie regulacje zawarte 
w ustawach prawo restrukturyzacyjne i prawo upadło-
ściowe nie stanowią inaczej. Potrącenie na gruncie oma-
wianych przepisów jest więc takim samym potrąceniem, 
jak to regulowane przez przepisy prawa cywilnego. Ogól-
ną zasadą przyjętą w postępowaniach upadłościowym 
i restrukturyzacyjnym jest, wyrażona w art. 93 pr. up., 
norma dopuszczająca potrącenie wierzytelności upa-
dłego lub dłużnika z wierzytelnością wierzyciela, pod 
warunkiem, że obie wierzytelności istniały w dniu ogło-
szenia upadłości, nawet jeśli jedna z nich nie jest jeszcze 
wymagalna. Ta generalna zasada dopuszczalności po-
trąceń obowiązuje również w prawie restrukturyzacyj-
nym. Od tejże zasady odpowiednie przepisy prawa upa-
dłościowego i restrukturyzacyjnego przewidują szereg 
wyjątków. Jednym z nich jest ograniczenie możliwości 
dokonania potrącenia wierzytelności, będącej przedmio-
tem przelewu lub indosu, o ile spełnione zostaną warunki 
przewidziane przez ustawę.

W przypadku ograniczenia dopuszczalności potrącenia 
wierzytelności nabytej w drodze przelewu lub indosu 
po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania re-
strukturyzacyjnego przepisy odpowiadające dzisiejszej 
regulacji można znaleźć już na gruncie rozporządzeń 
z 1934 r. Jak wskazuje M. Allerhand, komentując art. 35 
obowiązującego wówczas rozporządzenia prezydenta 
Rzeczypospolitej – prawo upadłościowe, zostały one 
wprowadzone, ponieważ gdyby potrącenie w takiej sy-
tuacji było dopuszczalne, dłużnik miałby możliwość 
spłacenia swojego zobowiązania wierzytelnością o nie-
wielkiej wartości, nabytą od innego podmiotu za sumę 
niewiele wyższą, niż podmiot ten uzyskałby z postę-
powania upadłościowego (zob. M. Allerhand, „Prawo 
upadłościowe”, Bielsko-Biała 1991, s. 129-130). Takie 
działanie byłoby oczywiście szkodliwe dla masy upadło-
ści, a co za tym idzie – także dla pozostałych wierzycieli, 
a więc sprzeczne z jedną z naczelnych zasad postępowa-
nia upadłościowego, a dziś również restrukturyzacyjne-
go – równouprawnienia wszystkich wierzycieli biorących 
udział w postępowaniu. 

Argumentacja M. Allerhanda wydaje się być przekonu-
jąca także dla sensowności wprowadzenia ograniczeń 
dokonywania potrąceń w ramach współczesnych postę-
powań upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Przepisy 
regulujące te postępowania nie ograniczają możliwości 
dokonania przelewu lub indosu wierzytelności w stosun-
ku do upadłego lub dłużnika. Możliwość nieograniczone-
go dokonywania potrąceń w ramach tych postępowań 
prowadziłaby do powstania powszechnego zjawiska ob-
rotu wierzytelnościami dla uniknięcia obowiązku spłaty 

zobowiązań wobec upadłego lub zaspokojenia z pierw-
szeństwem przed innymi wierzycielami. Normy zawarte 
w przepisach art. 94 i 95 pr. up. oraz 253 pr. r. mają do 
takiej sytuacji nie dopuścić. W postępowaniach upadło-
ściowym i restrukturyzacyjnym możliwość potrącenia nie 
została więc z zasady wyłączona. Ustawodawca wpro-
wadził jednakże dodatkowe wymagania, oprócz tych wy-
nikających z kodeksu cywilnego, jakie spełnić muszą wie-
rzytelności podlegające potrąceniu. Przewidziana została 
również czasowa granica korzystania z prawa potrącenia. 

Zgodnie z treścią art. 94 pr. up. w postępowaniu upa-
dłościowym potrącenia są bezwzględnie niedopusz-
czalne, jeśli dotyczą wierzytelności będących przedmio-
tem przelewu dokonanego po ogłoszeniu upadłości. 
Jeśli przelew został natomiast dokonany w przeciągu 
roku przed dniem ogłoszenia upadłości, to decydujące 
znaczenie ma stan świadomości nabywcy. Z brzmienia 
przepisu wynika, że w takiej sytuacji nie ma znaczenia 
świadomość zbywcy, który może mieć wiedzę na temat 
podstaw ogłoszenia upadłości, ale wiedza ta nie będzie 
miała żadnego wpływu na dokonane potrącenie. Ze 
względu na brzmienie art. 6 k.c. kwestia udowodnienia 
stanu świadomości nabywcy spoczywa na syndyku, któ-
ry kwestionuje dopuszczalność dokonanego potrącenia, 
wyrażając swoje stanowisko w liście wierzytelności. 

W przeciwieństwie do ścisłego rozumienia przesłanek 
pozbawienia prawa głosu wierzyciela, obejmujących wy-
łącznie nabycie wierzytelności w drodze przelewu lub 
indosu, M. Allerhand uważał, że niedopuszczalność po-
trącenia powinna obejmować także przypadek nabycia 
wierzytelności mortis causa, a więc na skutek dziedzicze-
nia lub zapisu składników majątku wierzyciela, będącego 
jednocześnie dłużnikiem upadłego. O ile bowiem nabycie 
wierzytelności w tej drodze nie mogło nastąpić w celu za-
spokojenia długu wierzytelnością o niewielkiej wartości 
i z zamiarem wyrządzenia szkody pozostałym wierzycie-
lom, to według M. Allerhanda dopuszczenie możliwości 
potrącenia w takiej sytuacji byłoby niezgodne z zasadą 
równouprawnienia wierzycieli. Na wierzytelność, która 
w drodze dziedziczenia lub zapisu przeszła na dłużnika 
upadłego, przypadłoby bowiem z masy upadłości wię-
cej, niż gdyby do przejścia tej wierzytelności nie doszło. 
Oznacza to, że taki podmiot byłby w sytuacji korzyst-
niejszej od pozostałych wierzycieli, co w oczywisty spo-
sób naruszałoby zasadę ich równouprawnienia. Pogląd 
M. Allerhanda zasługuje na uwzględnienie również na 
gruncie art. 94 pr. up., jednakże w doktrynie pojawiają się 
również poglądy przeciwne. Inaczej uważa na przykład 
A. Jakubecki, który wskazuje, że wyłączenie możliwości 
potrącenia wierzytelności nabytej mortis causa przed 
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ogłoszeniem upadłości nie ma wystarczających podstaw 
w obecnie obowiązującej regulacji (zob. A. Jakubecki, 
„Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, wyd. III, 
opub. LEX 2011, komentarz do art. 94 pr. up.). Nabycie 
wierzytelności w drodze spadkobrania w ciągu sześciu 
miesięcy (zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązujące-
go art. 94 pr. up. – w ciągu roku) przed dniem ogłoszenia 
upadłości uprawnia natomiast do dokonania potrącenia 
niezależnie od tego, czy nabywca wiedział o istnieniu 
podstaw do ogłoszenia upadłości. Bez względu na swój 
stan świadomości nabywa on bowiem wierzytelność na 
innej podstawie niż akt własnej woli.

Kwestią dyskusyjną jest także określenie chwili, z któ-
rą ogłoszenie upadłości wywiera skutki. Wydaje się, że 
zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu niedopusz-
czalne będzie potrącenie wierzytelności dokonane tego 
samego dnia co ogłoszenie upadłości, nawet jeśli miało 
miejsce kilka godzin wcześniej. Nie ma natomiast prze-
szkód, aby uznać dopuszczalność potrącenia dokonane-
go choćby jeden dzień przed ogłoszeniem upadłości. 

Przepisy prawa upadłościowego dopuszczają możliwość 
potrącenia, o ile nabywca będący dłużnikiem upadłego 
staje się jego wierzycielem wskutek spłacenia długu, za 
który odpowiada osobiście lub rzeczowo. Dodatkowym 
warunkiem postawionym przez ustawodawcę jest brak 
wiedzy nabywcy, który przyjął odpowiedzialność za dług, 
o istnieniu przesłanek ogłoszenia upadłości. Świado-
mość zbywcy jest natomiast bez znaczenia w przypad-
ku, gdy odpowiedzialność za cudzy dług została przyjęta 
wcześniej niż na rok przed dniem ogłoszenia upadłości. 
W takiej sytuacji ciężar dowodu dotyczącego stanu wie-
dzy o podstawach do ogłoszenia upadłości posiadanego 
przez nabywcę, który przyjął na siebie odpowiedzialność 
za dług innej osoby, również spoczywa na syndyku.

Kwestią budzącą kontrowersje na gruncie art. 94 pr. up. 
jest problem, czy oświadczenie o potrąceniu, złożone 
w przeciągu roku przed dniem ogłoszenia upadłości przez 
dłużnika upadłego, który w tym okresie nabył wierzy-
telność w drodze przelewu lub indosu i wiedział o pod-
stawach ogłoszenia upadłości, powoduje umorzenie tej 
wierzytelności. W tym aspekcie rozbieżność poglądów 
orzecznictwa jest wyraźna. W dawniej podejmowanych 
wyrokach Sąd Najwyższy stawał zwykle na stanowisku, 
iż takie oświadczenie o potrąceniu powoduje umorzenie 
wierzytelności. 

Obszerną argumentację w tej kwestii przedstawił Sąd 
Najwyższy w wyroku z 6 lutego 2008 roku (sygn. II CSK 
424/07, OSP 2009 nr 3, poz. 36, str. 237). W treści uza-

sadnienia wskazał on, iż argumentem za takim rozwią-
zaniem jest wynik zastosowania wykładni systemowej. 
Art. 94 pr. up. znajduje się w oddziale 3, zatytułowanym 
„Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłe-
go w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację 
majątku upadłego”. Sąd wysnuł z tego wniosek, iż skut-
ki przewidziane w art. 94 ust. 1 pr. up. mogą odnosić się 
wyłącznie do zobowiązań, które istniały w chwili ogło-
szenia upadłości, natomiast złożenie przez dłużnika 
upadłego oświadczenia o potrąceniu powoduje skutek 
w postaci umorzenia wierzytelności. Umorzenie oznacza 
natomiast wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań, które 
w chwili ogłoszenia upadłości już nie istnieją. Stosując 
wykładnię językową, Sąd Najwyższy stanął na stanowi-
sku, że z treści art. 94 pr. up. wynika, iż gdyby w zamiarze 
ustawodawcy było uznanie za niedopuszczalne potrąca-
nia wierzytelności nabytych tak po ogłoszeniu upadłości, 
jak i w ciągu ostatniego roku przed jej ogłoszeniem, przy 
spełnieniu wymogu dotyczącego świadomości o podsta-
wach ogłoszenia upadłości, to art. 94 ust. 1 pr. up. byłby 
sformułowany w sposób, który pozwoliłby jednoznacz-
nie stwierdzić, iż również potrącenie dokonane przed 
ogłoszeniem upadłości jest niedopuszczalne. Przyję-
cie stanowiska, że w takiej sytuacji nie dochodziłoby do 
umorzenia wierzytelności, wprowadzałoby również, zda-
niem Sądu Najwyższego, stan niepewności co do skutku 
oświadczenia woli o potrąceniu. W momencie dokony-
wania oświadczenia o potrąceniu przez dłużnika, który 
nabył wierzytelność w stosunku do wierzyciela, mając 
świadomość istnienia przesłanek ogłoszenia przez niego 
upadłości, nabywca nie wie jeszcze, czy i kiedy upadłość 
wierzyciela zostanie ogłoszona. Nie miałby więc żadnej 
pewności, czy dokonana przez niego czynność potrące-
nia jest prawnie skuteczna. Zdaniem sądu przyjęcie, iż 
w omówionej sytuacji nie zachodzi umorzenie wierzy-
telności, powodowałoby w istocie konieczność nadania 
skutkom oświadczenia woli o potrąceniu charakteru za-
wieszonego lub warunkowego. 

W momencie ogłoszenia upadłości powstawałby rów-
nież kolejny problem: czy skutek umorzenia wierzytelno-
ści byłby zawieszony do chwili ogłoszenia wierzytelności, 
czy też wierzytelność była od początku umorzona, ale 
„odżywała” w chwili ogłoszenia upadłości. Zdaniem Sądu 
Najwyższego taka interpretacja art. 94 pr. up. kłóciłaby 
się z przepisami prawa cywilnego, jednoznacznie wska-
zującymi, że wierzytelność ulega umorzeniu z chwilą 
dokonania potrącenia, a umorzenie to nie jest w żadnym 
wypadku warunkowe. Sąd Najwyższy wskazał ponadto, 
że za uznaniem, iż oświadczenie o potrąceniu złożone 
w przeciągu roku przed dniem ogłoszenia upadłości przez 
dłużnika upadłego, który w tym okresie nabył wierzytel-



32 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

ność w drodze przelewu lub indosu i wiedział o podsta-
wach ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia tej 
wierzytelności, nie stoją żadne względy celowościowe. 
Stanowisko takie prowadziłoby do utrudnienia dokony-
wania potrącenia przed możliwym ogłoszeniem upadło-
ści jednej ze stron tego stosunku prawnego. Tymczasem, 
jak wskazuje Sąd Najwyższy, dążenie do potrącenia wie-
rzytelności wymagalnych lub przeterminowanych jest 
naturalnym działaniem podmiotów w obrocie gospo-
darczym. Wprowadzenie stanu niepewności co do sku-
teczności oświadczenia o potrąceniu jest, zdaniem Sądu 
Najwyższego, utrudnieniem nieproporcjonalnie wysokim 
w stosunku do zasady ochrony wierzycieli upadłego.

Teza zawarta w omówionym wyroku została następ-
nie potwierdzona w wyroku Sądu Najwyższego – Izby 
Cywilnej z 25 marca 2009 r. (sygn. V CSK 19/09, opubl. 
Legalis). Sąd Najwyższy wskazał wówczas, iż oświad-
czenie o potrąceniu złożone w ciągu roku przed ogłosze-
niem upadłości obejmującej likwidację spółki następuje 
ze skutkiem w postaci umorzenia wierzytelności wza-
jemnych. Sąd Najwyższy przyjął, że w dniu ogłoszenia 
upadłości likwidacyjnej dłużnika wierzytelność będą-
ca przedmiotem sporu już nie istniała. Nie przytaczając 
szczegółowych argumentów, Sąd Najwyższy w omawia-
nym wyroku przychylił się do stanowiska twierdzącego, 
iż skutki wynikające z normy zawartej w art. 94 pr. up. 
dotyczą jedynie wierzytelności, które w chwili ogłoszenia 
upadłości wciąż istnieją. Tymczasem oświadczenie o po-
trąceniu, złożone przed dniem ogłoszenia upadłości, pro-
wadzi do umorzenia wzajemnych wierzytelności, a więc 
w tym dniu przedmiotowe wierzytelności nie mogą już 
istnieć. Zdaniem Sądu Najwyższego niedopuszczalność 
potrącenia dotyczy więc jedynie sytuacji, gdy oświadcze-
nie o potrąceniu złożono po ogłoszeniu upadłości obej-
mującej likwidację majątku upadłego. 

Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwa-
le z 21 sierpnia 2003 r. (sygn. III CZP 48/03, OSN 2004, 
nr 10, poz. 155). Sąd Najwyższy wskazał, że oświadczenie 
o potrąceniu złożone w ciągu roku przed dniem ogłoszenia 
upadłości przez dłużnika upadłego, który w tym okresie 
nabył w drodze przelewu lub indosu wierzytelność, wie-
dząc o podstawie upadłości, nie powoduje jej umorzenia.

Podobne rozstrzygnięcie przyjął Sąd Najwyższy w uchwa-
le Izby Cywilnej podjętej w składzie siedmiu sędziów z 4 
września 2013 r. (sygn. III CZP 26/13, OSNC 2014 nr 6, 
poz. 55, str. 1). Zgodnie z tezą tej uchwały „oświadczenie 
o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadło-
ści, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego 
dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu 

w okresie roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc 
o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nie powo-
duje umorzenia wierzytelności”. Tezę tę Sąd Najwyższy 
uzasadnił, wskazując, iż za objęciem zakresem art. 94 pr. 
up. oświadczenia o potrąceniu, złożonego zarówno przed, 
jak i po ogłoszeniu upadłości, świadczy wynik zastosowa-
nia wykładni językowej. Według Sądu Najwyższego jedy-
nym kryterium dopuszczalności potrącenia wierzytelności 
nabytej od upadłego poprzez przelew lub indos w terminie 
roku przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, obejmującej 
likwidację jego majątku, jest świadomość nabywcy o ist-
nieniu podstaw ogłoszenia upadłości. Nie ma natomiast 
znaczenia, zdaniem Sądu Najwyższego, chwila złożenia 
oświadczenia o potrąceniu. Zarówno potrącenie dokona-
ne przed, jak i po dniu ogłoszenia upadłości dłużnika jest 
niedopuszczalne i wobec tego nie prowadzi do umorzenia 
wierzytelności. Sąd Najwyższy podkreślił, że art. 94 pr. up. 
nie zakazuje złożenia oświadczenia o potrąceniu, wyklu-
cza on jedynie jego skutek w postaci umorzenia wierzy-
telności do wysokości wierzytelności niższej, jeśli zostały 
spełnione warunki przewidziane przez ten przepis. Sąd 
Najwyższy stwierdził również, iż dopuszczalność potrą-
cenia dokonanego przed dniem ogłoszenia upadłości pro-
wadziłaby do uprzywilejowania interesów wierzycieli, któ-
rzy dokonali potrącenia, kosztem pozostałych wierzycieli. 
Skutkiem przyjęcia takiego rozwiązania byłoby, zdaniem 
Sądu Najwyższego, nie tylko pełne zaspokojenie wierzy-
cieli dokonujących potrącenia oraz poszkodowanie innych 
wierzycieli upadłego, ale również możliwość osiągnięcia 
przez nich dodatkowych korzyści w wyniku nabycia wie-
rzytelności znacznie poniżej jej nominalnej ceny. Zdaniem 
Sądu Najwyższego taka interpretacja art. 94 pr. up. legity-
mizowałaby działania nieetyczne i dokonane w celu obej-
ścia prawa. Sąd Najwyższy wskazał również, że w ramach 
prawa upadłościowego istnieją instytucje sankcjonujące 
działania upadłego, podejmowane w podobnych okolicz-
nościach i w podobnym celu co potrącenie dokonane przed 
dniem ogłoszenia upadłości. Odmienna interpretacja by-
łaby więc nie tylko niezgodna z literalną wykładnią prze-
pisów i celem postępowania upadłościowego, ale i powo-
dowałaby niespójność regulacji zawartych w tej ustawie. 
To z kolei stanowiłoby, zdaniem Sądu Najwyższego, naru-
szenie zasady racjonalności ustawodawcy. Zawężenie za-
kresu stosowania art. 94 pr. up. byłoby również sprzecz-
ne z tą zasadą, ponieważ prowadziłoby do ograniczenia 
stosowania tego przepisu w rzadkich przypadkach, kiedy 
to dłużnik upadłego, po nabyciu od niego wierzytelności 
w określonych warunkach, nie zdążył złożyć stosowane-
go oświadczenia przed dniem ogłoszenia upadłości. Sąd 
Najwyższy w omawianej uchwale stanął na stanowisku, 
iż potrącenie dokonane w sytuacji określonej przez art. 94 
pr. up. nie wywołuje żadnych skutków, a więc także skutku 
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umorzenia wierzytelności. Nie zachodzi wobec tego sytu-
acja, w której skutki dokonanego już potrącenia miałyby 
być zniweczone przez ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. 
Argument zawarty w uzasadnieniu wyroku o sygn. II CSK 
424/07, dotyczący braku pewności obrotu, jest więc zda-
niem Sądu Najwyższego chybiony. Podsumowując, Sąd 
Najwyższy wyraził odmienne zdanie od poglądu zawarte-
go w dominującej dotychczas linii orzeczniczej i stwierdził, 
że w ramach postępowania upadłościowego nie stanowi 
różnicy, czy oświadczenie o potrąceniu złożono przed, czy 
po ogłoszeniu upadłości, a potrącenie dokonane w wa-
runkach określonych przez art. 94 pr. up. nie prowadzi do 
umorzenia wierzytelności. Wierzytelność objęta oświad-
czeniem o potrąceniu, które nie wywołuje żadnych skut-
ków prawnych, powinna być zatem traktowana jak skład-
nik majątku upadłego.

Warto wskazać, że powyższa uchwała została podjęta 
w poszerzonym składzie Sądu Najwyższego, należy ją 
zatem uwzględniać przy ocenie ryzyka dokonania po-
trącenia w podobnym stanie faktycznym do tego, który 
był podstawą przyjęcia tejże uchwały. Mimo podjęcia 
uchwały w poszerzonym składzie Sądu Najwyższego nie 
zasługuje ona jednakże na aprobatę. Należy raczej przy-
chylić się do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy 
w wyroku z 6 lutego 2008 roku o sygn. II CSK 424/07. 
Jak wynika z przepisów prawa upadłościowego interpre-
towanych w świetle kodeksu cywilnego, wierzytelność 
ulega umorzeniu z chwilą dokonania potrącenia, a umo-
rzenie to w żadnym wypadku nie może być warunkowe. 
Zasada pewności obrotu, którą przywołano we wskaza-
nym orzeczeniu, wydaje się być również istotniejsza od 
zasady równego zaspokojenia wierzycieli w postępowa-
niu upadłościowym.

Analizując omówione wyroki, należy stwierdzić, że sta-
nowisko judykatury w kwestii tego, czy oświadczenie 
o potrąceniu złożone w warunkach określonych przez 
art. 94 ust. 1 pr. up. powoduje umorzenie tej wierzytel-
ności, nie jest utrwalone. Sprzeczne są także poglądy 
doktryny, która podnosi istotne argumenty zarówno za 
jednym, jak i za drugim rozwiązaniem. Wydaje się, że 
problem powinien zostać rozwiązany przez interwencję 
ustawodawcy, który musi rozwikłać spór przez jedno-
znaczne potwierdzenie skuteczności potrącenia dokona-
nego jeszcze przed dniem ogłoszenia upadłości. 

Ponieważ postępowanie restrukturyzacyjne jest rodza-
jem postępowania nieprocesowego, potrącenie w prawie 
restrukturyzacyjnym jest potrąceniem dokonywanym 
w toku postępowania sądowego. Jak wskazuje R. Ada-
mus, oznacza to, że potrącenie w toku postępowania 

będzie wywoływać nie tylko skutki w sferze materialno-
prawnej, ale również będzie to czynność w postępowa-
niu sądowym ze względu na istotne skutki dla przebiegu 
tego postępowania (zob. R. Adamus „Prawo restruktury-
zacyjne”, Legalis 2015, komentarz do art. 253 pr. r., Nb. 2). 

Ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń w po-
stępowaniu restrukturyzacyjnym wynika, podobnie jak 
w postępowaniu upadłościowym, z możliwości uprzy-
wilejowania jednego z wierzycieli kosztem pozostałych 
uprawnionych wobec dłużnika. Zazwyczaj propozycje 
układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym prze-
widywać będą redukcję wierzytelności, rozłożenie jej na 
raty albo odroczenie terminu płatności. Środki te powo-
dują, że wierzyciel albo nie jest zaspokajany w całości, 
albo zaspokajany jest dopiero po jakimś czasie, przed 
upływem którego nie może dysponować środkami ob-
jętymi odroczonym terminem spłaty. W takiej sytuacji 
wierzyciel, który dokonałby potrącenia, a więc uzyskał 
zaspokojenie całej swojej wierzytelności, znajdowałby 
się w lepszej sytuacji niż pozostali wierzyciele, którzy 
zostaliby zaspokojeni zgodnie z postanowieniami ukła-
du. Dopuszczenie dokonania potrącenia wierzytelności, 
która powstała przed otwarciem postępowania restruk-
turyzacyjnego, stanowi wobec tego wyjątek od zasady 
równego traktowania wszystkich wierzycieli biorących 
udział w postępowaniu. 

Regulacja wynikająca z przepisów prawa restruktury-
zacyjnego przewiduje zbliżone warunki potrącenia wie-
rzytelności nabytych w drodze przelewu lub indosu co 
omówione regulacje postępowania upadłościowego. Od-
powiednią normę zawiera art. 253 pr. r., odnoszący się 
do przyspieszonego postępowania układowego, jednak-
że odsyłają do niego również unormowania dotyczące 
postępowań układowego i sanacyjnego. Z oczywistych 
względów, wynikających z charakteru tego postępowa-
nia, kwestii potrącania wierzytelności będących przed-
miotem przelewu lub indosu nie podejmują przepisy re-
gulujące postępowanie o zatwierdzenie układu. 

Podobnie jak w postępowaniu upadłościowym, w postę-
powaniach restrukturyzacyjnych potrącenie jest także 
sposobem zaspokojenia wierzyciela w sposób uprzywi-
lejowany i sprzeczny z zasadą równouprawnienia wie-
rzycieli. Możliwość dokonywania potrąceń została więc 
w tych postępowaniach ograniczona. W żadnym wy-
padku potrącenie nie jest dopuszczalne, jeśli wierzyciel 
stał się dłużnikiem swojego dłużnika już po otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przepisa-
mi regulującymi postępowania restrukturyzacyjne taka 
wierzytelność objęta będzie układem, a zobowiązanie 
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względem dłużnika powinno zostać zaspokojone w cało-
ści, na ogólnych zasadach postępowania restrukturyza-
cyjnego. Potrącenie nie jest również dopuszczalne, jeśli 
dłużnik dłużnika został jego wierzycielem w drodze prze-
lewu lub indosu wierzytelności, która powstała jeszcze 
przed otwarciem postępowania. Samo nabycie wierzy-
telności jest więc dopuszczalne, ale nie może wpłynąć na 
poprawę sytuacji nabywcy oraz zbywcy wierzytelności. 

W postępowaniu restrukturyzacyjnym zasadniczo możli-
we jest potrącanie wzajemnych wierzytelności, jeśli przed 
dniem otwarcia postępowania istniały one zarówno co do 
wierzyciela, jak i dłużnika. Zgodnie z brzmieniem przepi-
su można potrącić również takie wierzytelności, które 
dłużnik dłużnika pozyskał w inny sposób niż poprzez na-
bycie wierzytelności objętej układem od osoby trzeciej. 
Jeśli potrąceniu ulega wierzytelność, która nie jest objęta 
układem, to oczywiste jest, że zasada równości wierzy-
cieli nie zostaje naruszona i nie ma żadnej podstawy, aby 
uniemożliwić dokonanie takiego potrącenia. Tak jak prawo 
upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne umożliwia także 
potrącenie wierzytelności nabytej przez zapłatę długu, za 
który nabywca odpowiadał osobiście lub rzeczowo, jeże-
li odpowiedzialność za dług powstała przed otwarciem 
postępowania. Nabycie cudzego długu, za który nabywca 
ponosi odpowiedzialność, nie wynika z woli nabywcy, ale 
z groźby egzekucji lub obawy przed jej wszczęciem. Cel 
dokonania takiego nabycia oraz fakt, że odpowiedzialność 
musi istnieć jeszcze przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, sprawiają, iż potrącenie tak nabytej 
wierzytelności nie będzie wykorzystane dla naruszenia 
uprawnień pozostałych wierzycieli. 

Jak wskazano powyżej, nie istnieją żadne przeszkody dla 
potrącania wierzytelności, które nie są objęte układem. 
Wierzytelności mogą być nieobjęte układem ze względu 
na ich przedmiot, a więc kiedy są to wierzytelności alimen-
tacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie 
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz 
z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa doży-
wocia na dożywotnią rentę, roszczenia o wydanie mienia 
i zaniechanie naruszania praw, wierzytelności, za które 
dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu 
spadku do masy układowej lub sanacyjnej oraz wierzytel-
ności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części 
finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem 
jest dłużnik. Układem nie są objęte także wierzytelności ze 
stosunku pracy oraz zabezpieczone na majątku dłużnika 
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 
skarbowym, hipoteką morską lub przeniesieniem na wie-
rzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego pra-

wa, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu 
zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na obję-
cie jej układem. Wierzytelności mogą być również nieobję-
te układem ze względu na czas ich powstania – jeśli zaist-
niały już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 
Prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość zaspoko-
jenia wierzytelności nieobjętych układem już po otwarciu 
postępowania, nie ma więc żadnych powodów, aby nie 
dopuścić do ich potrącania, które jest jednym z możliwych 
sposobów spełnienia świadczenia. 

Skorzystanie z dopuszczonych przez prawo restruktury-
zacyjne możliwości potrącenia wierzytelności opatrzone 
jest jednakże dodatkowym warunkiem. Art. 253 ust. 3 
pr. r. wskazuje, że oświadczenie o potrąceniu powinno być 
złożone nie później niż w ciągu 30 dni od otwarcia postę-
powania, jeżeli podstawa dokonania potrącenia powsta-
ła przed tym dniem, lub w terminie 30 dni od zaistnienia 
podstawy potrącenia, jeżeli nastąpiło powstanie drugiej 
z wierzytelności podlegających potrąceniu, a więc zdarze-
nie będące podstawą tego potrącenia. Termin wskazany 
przez ustawę ma charakter zawity, a więc jeśli wierzyciel 
uchybi temu terminowi, to nie ma możliwości dokonania 
potrącenia w całym postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
Oświadczenie o dokonaniu potrącenia powinno być skie-
rowane do dłużnika, jeśli pozostawiono mu zarząd własny 
nad spółką. W takim przypadku ustawa umożliwia rów-
nież złożenie oświadczenia o potrąceniu nadzorcy sądo-
wemu. Jeśli zarząd został dłużnikowi odebrany, skuteczne 
oświadczenie można złożyć wyłącznie na ręce zarządcy. 

Z analizy przepisów dotyczących skutków przelewu wie-
rzytelności dokonywanych po ogłoszeniu upadłości lub 
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wynika 
więc, że wszczęcie tych postępowań nie jest wydarze-
niem, które uniemożliwia nabycie wierzytelności w drodze 
dokonania ich przelewu lub indosu. Uprawnienia nabyw-
cy są jednak ograniczone ze względu na cele postępowań 
upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Do tych szczegól-
nych ograniczeń należą przede wszystkim odebranie pra-
wa głosu na zgromadzeniu wierzycieli oraz uniemożliwie-
nie dokonania potrącenia wierzytelności nabytej po ogło-
szeniu upadłości lub wszczęciu postępowania restruk-
turyzacyjnego. Obydwie regulacje mają na celu przede 
wszystkich ochronę praw pozostałych wierzycieli dłużnika 
lub upadłego oraz umocnienie zasady równouprawnienia 
wierzycieli. Uniemożliwiają one wykorzystanie przepisów 
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego do obejścia 
prawa lub osiągnięcia nieetycznych celów przez niektó-
rych dłużników i wierzycieli, z czego wynika ich szczególna 
doniosłość zarówno w ramach postępowania upadłościo-
wego, jak i restrukturyzacyjnego.
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Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy  
od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2  
Ustawy prawo upadłościowe

Postulat szybkości postępowania a inne obowiązki syndyka

Łukasz Grenda1

Wraz z wejściem w życie ustawy z 15 maja 2015 roku 
– Prawo restrukturyzacyjne2 polska regulacja upadło-
ściowa została znowelizowana w sposób gruntowny, 
a zarazem rewolucyjny. Z poprzednio obowiązujące-
go Prawa upadłościowego i naprawczego do odrębnej 
ustawy wydzielone zostały regulacje dotyczące postę-
powań układowych, a pozostawione w dotychczaso-
wej ustawie, funkcjonującej obecnie pod nazwą Pra-
wo upadłościowe, procedury, zostały znowelizowane 
celem dążenia do poprawy szybkości postępowania  
upadłościowego3. 

Zmiany nakierowane na usprawnienie postępowań upa-
dłościowych dostrzegalne są w całej ustawie. Przedmio-
tem publikowanego artykułu będą rozważania dotyczące 
nowych zasad likwidacji masy upadłości, których ema-
nację stanowią w szczególności przepisy art. 308 ust. 2 
oraz art. 311 Prawa upadłościowego.

LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI – NOWE ZASADY

Likwidacja masy upadłości stanowi jedną z możliwych do 
wyróżnienia faz postępowania upadłościowego, w toku 
której wcześniej ustalony majątek zostaje spieniężony 
celem zaspokojenia wierzycieli w możliwie najwyższym 
stopniu. 

Z uwagi na priorytety postępowania upadłościowego4 
bezsprzecznie wskazać można, iż likwidacja masy upa-
dłości stanowi najistotniejszą fazę postępowania upa-
dłościowego. Od jej efektów zależy bowiem, czy przed-

  1 Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, prowadzi kancelarię radcy 
prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego z siedzibą w Poznaniu i Warszawie. 

  2 Ustawa z 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015,  
poz.  978).

  3 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, druk  
nr 2824 Sejmu VII Kadencji, s. 182, dostępne na http://orka.sejm.gov.pl, dalej 
jako uzasadnienie projektu PrRest.

  4 Art. 2 ust. 1 Prawa upadłościowego.

siębiorstwo dłużnika zostanie utrzymane oraz w jakim 
stopniu i czasie zaspokojeni zostaną jego wierzyciele.

Wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 roku – Prawo re-
strukturyzacyjne zmiany zasad likwidacji masy upadłości 
w mocny sposób akcentują postulat dążenia do poprawy 
szybkości postępowania upadłościowego, w tym przede 
wszystkim poprzez skrócenie czasu likwidacji masy  
upadłości.

Główne zmiany zasad likwidacji masy upadłości, jakie 
weszły w życie po 1 stycznia 2016 r., są następujące:

−	 nałożenie na syndyka obowiązku podejmowania 
działań umożliwiających zakończenie likwidacji w cią-
gu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości – 
art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego,

−	 wprowadzenie prymatu zbycia wierzytelności upa-
dłego, jako preferowanej przez ustawodawcę meto-
dy likwidacji wierzytelności – art. 311 ust. 1 i art. 331 
Prawa upadłościowego,

−	 wprowadzenie wymogu uzyskania zgody sędziego-
-komisarza na zawarcie umowy dzierżawy przedsię-
biorstwa upadłego – art. 316 ust. 2 Prawa upadło-
ściowego.

ZASTOSOWANIE NOWYCH REGULACJI W PRAKTYCE  
– SYMULACJA 

Zapoznając się z treścią znowelizowanych przepisów 
dotyczących likwidacji masy upadłości, zapewne wielu 
syndyków zadało sobie pytanie, czy zasady te są w ogóle 
możliwe do zrealizowania w praktyce? Aby udzielić od-
powiedzi na to pytanie, przeprowadzę symulację opartą 
na modelowym przykładzie niewielkiej upadłości spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładam, że upadła 
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spółka zajmowała się montażem i serwisem urządzeń 
technicznych (np. klimatyzacji), a na dzień ogłoszenia 
upadłości zatrudniała pięciu pracowników. Spółka ta nie 
posiadała przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ko-
deksu cywilnego, które podlegałoby sprzedaży w toku 
postępowania upadłościowego (spółka zajmowała je-
dynie wynajmowane powierzchnie biurowo-magazyno-
we). W skład ustalonej przez syndyka masy upadłości 
wchodziły ruchomości w postaci gotowych do montażu 
urządzeń (np. klimatyzatorów) oraz części zamiennych 
wykorzystywanych w toku prac serwisowych, a nadto 
sprzęt biurowy i trzy samochody. W skład masy upadło-
ści weszły również należności na różnym etapie zaawan-
sowania ich windykacji. 

Dążąc do realizacji postulatu ustawodawcy, nasz mo-
delowy syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości, 
zgodnie z treścią art. 306 Prawa upadłościowego, przy-
stąpił do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania 
masy upadłości. Syndyk miał zadanie ułatwione o tyle, że 
na dzień ogłoszenia upadłości upadła spółka zatrudniała 
pięciu pracowników, którzy – co niestety nie jest regułą – 
w okresie wypowiedzenia czynnie wspomagali go w spo-
rządzeniu spisu inwentarza i oszacowaniu masy upadło-
ści, służąc swoją fachową wiedzą, dotyczącą składników 
majątku spółki i ich wartości.

Pozwoliło to syndykowi sporządzić w przeciągu dwóch 
tygodni od dnia ogłoszenia upadłości spis inwentarza 
i oszacowanie masy upadłości, w oparciu o które, zgod-
nie z art. 307 ust. 1 Prawa upadłościowego, niezwłocznie 
przystąpił do sporządzenia sprawozdania finansowego. 
Również na tym etapie postępowania do naszego mode-
lowego syndyka „uśmiechnęło się szczęście”, albowiem 
biuro rachunkowe, prowadzące księgi rachunkowe upa-
dłego, okazało się równie rzetelne jak jego pracownicy 
i mimo istnienia znacznych zaległości w regulowaniu 
przez upadłego zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, su-
miennie wywiązywało się z obowiązków aż do dnia ogło-
szenia jego upadłości, by następnie zgodnie współpra-
cować z syndykiem. Tym samym, po upływie kolejnych 
dwóch tygodni syndyk przedłożył do akt postępowania 
spis inwentarza i sprawozdanie finansowe, co umożliwi-
ło mu rozpoczęcie likwidacji masy upadłości w ustawo-
wym terminie.

W międzyczasie syndyk – świadom faktu, iż od dnia zło-
żenia (w ustawowym terminie) dokumentów wymaga-
nych przepisami art. 306 i 307 Prawa upadłościowego 
na przeprowadzenie zasadniczych czynności związanych 
z likwidacją masy upadłości pozostanie mu w prakty-
ce jedynie pięć miesięcy – rozważył także możliwość 

ewentualnego przyspieszenia prac nad bilansem celem 
szybszego rozpoczęcia likwidacji. Zapoznając się jednak 
z podnoszonymi w doktrynie wątpliwościami, dotyczący-
mi prawidłowości rozpoczęcia likwidacji przed upływem 
terminu z art. 306 Prawa upadłościowego5, jak również 
zapatrywaniami judykatury na kwestię ewentualnej od-
powiedzialności syndyka za szkodę wyrządzoną wskutek 
zbycia mienia podlegającego wyłączeniu z masy upadło-
ści6, nasz modelowy syndyk poprzestał na złożeniu – 
wraz ze spisem inwentarza – pierwszego wniosku o wy-
rażenie zgody na sprzedaż składników masy upadłości 
z wolnej ręki. 

Przygotowując wniosek o zgodę na przedmiotową sprze-
daż, modelowy syndyk zmagał się z dwiema głównymi 
wątpliwościami. 

Pierwsza dotyczyła możliwości sprzedaży składników 
masy upadłości, co do których istniała realna obawa, że 
zostaną wyłączone z masy upadłości. Przed ogłosze-
niem upadłości egzekucję z majątku upadłego prowa-
dziło bowiem kilku komorników sądowych, a jak wska-
zywał sam upadły, brak było pewności, czy wszystkie 
zbyte w toku likwidacji komorniczej składniki zostały 
już pobrane z magazynu przez ich nabywców. Z uwagi 
bowiem na gabaryty owych urządzeń zostały one po-
zostawione pod dozorem upadłego, a i po licytacji nie 
zawsze były zabierane przez nowych nabywców. Nasz 
modelowy syndyk znał treść art. 71 ust. 2 Prawa upa-
dłościowego. Znał zarazem także treść orzeczenia Sądu 
Najwyższego z 21 sierpnia 2013 roku, wskazującego na 
możliwość dochodzenia bezpośrednio od syndyka od-
szkodowania w przypadku wyrządzenia wierzycielowi 
szkody w związku ze sprzedażą rzeczy podlegającej wy-
łączeniu z masy upadłości.

Drugą wątpliwość stanowiło dobranie odpowiedniej me-
tody likwidacji należności upadłego. Opisane w spisie 
inwentarza należności nie stanowiły wprawdzie kwot 
znacznych rozmiarów, jednak w odniesieniu do wielkości 
masy upadłości oraz ogólnej kwoty zobowiązań przed-
stawiały istotną wartość. Należności te znajdowały się 
na różnych stadiach ich windykacji, tak więc w portfelu 
wierzytelności syndyk dysponował zarówno należnościa-
mi stwierdzonymi prawomocnymi orzeczeniami sądów, 
jak i takimi, co do których nie wysłano nawet wezwań do 
zapłaty. Wątpliwości syndyka dotyczyły w szczególności 
przyjęcia wspólnej drogi postępowania z wierzytelnościa-
mi. Brak było bowiem uzasadnienia dla sprzedaży tylko 

  5 Nazarewicz P., Likwidacja majątku masy upadłości, „Przegląd Prawa Handlowe-
go”, 1994/9, s. 18. 

  6 Wyrok Sądu Najwyższego z 21 sierpnia 2013 roku, II CSK 707/12, OSNC 2014, 
nr 4, poz. 48.
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części należności, skoro pozostałe, nawet te stwierdzo-
ne tytułami wykonawczymi, nie dawały perspektyw na 
ich pełną windykację w ciągu pozostałych syndykowi do 
dyspozycji na zakończenie postępowania upadłościowe-
go pięciu miesięcy. Dodatkowo, znając realia sprzedaży 
wierzytelności, syndyk świadom był faktu, iż sprzedaż 
pakietu wierzytelności, którego część stanowić będą ty-
tuły wykonawcze, znacząco zwiększy jego atrakcyjność, 
a tym samym również wartość likwidacyjną. 

Po rozważeniu tych wątpliwości, bez pełnego przekona-
nia, jednak motywowany postulatem zakończenia likwi-
dacji masy upadłości w terminie zakreślonym ustawą, 
nasz modelowy syndyk zdecydował się wystąpić o zgodę 
na sprzedaż wszystkich składników masy upadłości (ru-
chomości i wierzytelności) niezwłocznie po złożeniu do 
akt postępowania spisu inwentarza oraz sprawozdania 
finansowego. 

Składając wniosek, a następnie przystępując do prób 
sprzedaży, syndyk nie miał pewności, czy któryś ze zby-
wanych przedmiotów nie będzie podlegał wyłączeniu 
z masy upadłości, nie miał również pewności, czy mie-
sięczny okres, jaki upłynął od dnia ogłoszenia upadłości, 
stanowi wystarczający czas, w jakim wierzyciele winni 
złożyć ewentualne wnioski o wyłączenie z masy upadło-
ści. Kwestii odpowiedniego terminu na złożenie takich 
wniosków nie rozstrzygał żaden z dostępnych komenta-
rzy. Również ustawodawca, wprowadzając postulat szyb-
kiej likwidacji masy upadłości, nie zakreślił jakiegokolwiek 
terminu na złożenie wniosku o wyłączenie z masy upa-
dłości. Nadto, syndyk nie miał pewności, czy oferowanie 
do sprzedaży wierzytelności w miesiąc po wszczęciu po-
stępowania upadłościowego jest, czy nie jest działaniem 
na szkodę wierzycieli. Nie mógł jednakże liczyć, że ko-
mornik przeprowadzi skuteczną egzekucję w niecałe pięć 
miesięcy, jakie pozostały na przeprowadzenie likwidacji 
masy upadłości, zaś samo złożenie wniosku egzekucyj-
nego łączyło się dodatkowo z koniecznością wpłaty za-
liczki na poczet wydatków egzekucyjnych.

Ostatecznie syndyk rozpoczął sprzedaż, która została 
pomyślenie zakończona po upływie kolejnych czterech 
miesięcy. Uzyskane ceny oscylowały w przedziale od 
75% do 40% wartości oszacowania ruchomości oraz 10% 
w odniesieniu do wierzytelności.

Po zakończeniu likwidacji masy upadłości oraz całego 
postępowania upadłościowego nasz modelowy syndyk 
uznał, iż znowelizowane zasady likwidacji masy upadło-
ści są możliwe do zrealizowania w praktyce. Warunkiem 
realizacji dyspozycji przepisu art. 308 ust. 2 Prawa upa-

dłościowego są jednak niewielka masa upadłości oraz 
postępowanie o nieskomplikowanym przebiegu. 

Nasz modelowy syndyk stwierdził nadto, iż w toku prze-
prowadzonej likwidacji, zakończonej z sukcesem w ter-
minie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, 
wielokrotnie sprzyjał mu los. Ów „uśmiech fortuny” prze-
jawiał się pełną współpracą syndyka i upadłego, jego 
pracowników oraz służb księgowych, brakiem zażalenia 
na postanowienie o ogłoszeniu upadłości i brakiem wnio-
sków o wyłączenie z masy upadłości. Nie bez znaczenia 
pozostaje również fakt, iż żaden z wierzycieli nie docho-
dził po zakończeniu postępowania upadłościowego swo-
ich roszczeń od członków zarządu, albowiem wówczas 
mogliby oni zakwestionować fakt zbycia wierzytelności 
przysługujących względem podmiotów wypłacalnych za 
10% ich wartości.

Podsumowując wnioski z omówionej symulacji modelo-
wego postępowania, należy skonkludować, iż postulat 
przeprowadzenia likwidacji masy upadłości w terminie 
sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości wydaje się 
realny do zrealizowania w określonych okolicznościach 
faktycznych, niemniej w praktyce oznacza on, iż syndyk 
na zasadniczą likwidację masy upadłości ma jedynie 
cztery i pół miesiąca, czyli około 18 tygodni.

CHARAKTER PRAWNY ZMIAN – PRÓBA WSTĘPNEJ 
OCENY REGULACJI

Odnosząc się zarówno do przedstawionego przykła-
du, jak i do treści wprowadzonych zmian w przepisach, 
w tym w szczególności poprzez art. 308 ust. 2 Prawa 
upadłościowego, stonować należy obawy dotyczące ich 
stosowania w praktyce, albowiem analiza wprowadzo-
nych zmian pozwala stwierdzić, iż ustawodawca nie po-
stawił przed syndykiem kategorycznego obowiązku za-
kończenia likwidacji w terminie sześciu miesięcy od dnia 
ogłoszenia upadłości. Wskazany w omawianym art. 308 
ust. 2 ww. ustawy termin bezsprzecznie ma charakter 
instrukcyjny i traktowany być winien jako swego rodzaju 
postulat czy model działania, do którego syndyk powi-
nien w toku prowadzonego postępowania dążyć. Owo 
dążenie do realizacji zalecenia szybkości postępowania 
upadłościowego musi być jednak zgodne z pozostałymi 
celami i zasadami postępowania upadłościowego.

Powyższe zapatrywanie wywieść można wprost z uza-
sadnienia do projektu ustawy z 15 maja 2015 roku – 
Prawo restrukturyzacyjne, gdzie wskazano, iż mając na 
uwadze ogólne dążenie do poprawy szybkości postępo-
wania upadłościowego, również w przypadku likwidacji, 
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uzasadnione jest wprowadzenie terminów instrukcyj-
nych, które przyczynią się do sprawności postępowa-
nia. Sposobem na przyspieszenie postępowań upadło-
ściowych ma być właśnie m.in. zobowiązanie syndyka 
do podejmowania działań umożliwiających zakończenie 
likwidacji w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia 
upadłości. Ustawodawca w treści uzasadnienia wprost 
stwierdza, iż jest to termin bez wątpienia krótki, lecz 
możliwy do zrealizowania w przypadku terminowego 
sporządzenia spisu inwentarza oraz oszacowania masy 
upadłości. Zarazem jednak sam ustawodawca zaznacza, 
iż w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadze-
nia kilku prób sprzedaży składników masy upadłości (co 
jest często koniecznością) czy też podjęcia decyzji o ścią-
gnięciu wierzytelności upadłego (co jest decyzją w pełni 
dopuszczalną), dotrzymanie sześciomiesięcznego termi-
nu nie będzie możliwe. W takim jednak wypadku o prze-
wlekłości postępowania upadłościowego będzie można 
mówić dopiero wówczas, gdy okaże się, iż brak było rze-
czywistych przeszkód w pozyskaniu nabywcy składni-
ków masy upadłości w krótszym terminie, bądź też gdy 
decyzja o ściąganiu wierzytelności była nieuzasadniona7. 
Ustawodawca traktuje więc zakreślony mocą art. 308 
ust. 2 Prawa upadłościowego termin instrukcyjny jako 
wytyczną zobowiązującą syndyka do zakończenia postę-
powania w maksymalnie krótkim czasie, który w ocenie 
ustawodawcy wynosi owe sześć miesięcy. 

Podkreślić należy zatem, iż przepis art. 308 ust. 2 Prawa 
upadłościowego nie zobowiązuje syndyka do zakończe-
nia likwidacji w terminie sześciu miesięcy od dnia ogło-
szenia upadłości, ale zaleca podejmowanie działań to 
umożliwiających. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż zapatrywania usta-
wodawcy na możliwość zakończenia likwidacji masy 
upadłości w ciągu sześciu miesięcy zbieżne są z do-
świadczeniami przeprowadzonej w pierwszej części ar-
tykułu symulacji postępowania z udziałem modelowego 
syndyka. Zatem zakreślony art. 308 ust. 2 ww. ustawy 
termin uznać należy za realny do dotrzymania przede 
wszystkim w przypadku likwidacji małej lub średniej 
wielkości masy upadłości oraz w postępowaniu upadło-
ściowym o nieznacznym stopniu skomplikowania. Każda 
bowiem komplikacja, jaka pojawić się może w toku pro-
wadzonego postępowania, czy to polegająca na braku 
współpracy ze strony upadłego, trudnościach ze znale-
zieniem nabywcy części składników masy upadłości, po-
jawieniu się wniosków o wyłączenie z masy upadłości, 
czyni niemożliwym dotrzymanie terminu z ww. art. 308 

  7 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, druk 
nr 2824 Sejmu VII Kadencji, s. 182, dostępne na http://orka.sejm.gov.pl, dalej 
jako uzasadnienie projektu PrRest.

ust. 2, jednakże nie zwalnia syndyka z obowiązku podej-
mowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji 
w najkrótszym możliwym terminie. 

DOBÓR DZIAŁAŃ LIKWIDACYJNYCH 

Omawiany art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego sta-
nowi postulat szybkości postępowania upadłościowego. 
Jednocześnie w art. 2 Prawa upadłościowego wyrażona 
została tzw. zasada optymalizacji, rozumiana jako obo-
wiązek prowadzenia postępowania upadłościowego 
w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać 
zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonal-
ne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsię-
biorstwo dłużnika zostało zachowane. Wyrażona w ww. 
przepisie zasada optymalizacji znajduje uszczegółowie-
nie w dalszych przepisach ustawy, kreujących w szcze-
gólności zasadę pierwszeństwa sprzedaży przedsiębior-
stwa w całości8, dopuszczających możliwość dalszego 
prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego9 czy też pozwa-
lających na poprzedzenie sprzedaży przedsiębiorstwa 
jego dzierżawą10.

Dokonując interpretacji znowelizowanych przepisów 
ustawy Prawo upadłościowe, jak również stosując 
w praktyce art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego, syn-
dyk każdorazowo winien czynić to z uwzględnieniem tak-
że ww. zasady optymalizacji oraz w odwołaniu do pozo-
stałych instytucji ww. ustawy.

Powyższe zapatrywanie autora znaleźć musi zastoso-
wanie już na etapie sporządzania przez syndyka planu 
likwidacyjnego, kiedy to przewiduje on katalog działań, 
jakie zamierza podjąć w toku konkretnego postępowa-
nia upadłościowego, w tym w szczególności w zakresie 
likwidacji masy upadłości. Dobór opisanych w planie li-
kwidacyjnym działań winien bowiem zostać dokonany 
nie tylko z uwzględnieniem postulatu szybkości jego 
przeprowadzenia, ale również przy uwzględnieniu i po-
szanowaniu zasady optymalizacji. 

Planując przebieg likwidacji masy upadłości, syndyk zo-
bowiązany jest każdorazowo wyważyć ścierające się ze 
sobą postulaty ustawodawcy, znajdując dla nich odpo-
wiedni (w jego ocenie) kompromis. 

Jednocześnie syndyk winien mieć na względzie, iż wyra-
żona w art. 2 Prawa upadłościowego zasada optymalizacji 
posiada prymat przed postulatem sprawności czy szybko-
ści postępowania, wyrażonym m.in. w art. 308 ust. 2 Prawa 

  8 Art. 316 ust. 1 Prawa upadłościowego.
  9 Art. 312 Prawa upadłościowego.
  10 Art. 316 ust. 2 Prawa upadłościowego.
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upadłościowego. Za powyższym przemawia to, iż wyrażo-
ne w sposób jednoznaczny przy okazji ostatniej nowelizacji 
prawa upadłościowego dążenie do poprawy szybkości po-
stępowania upadłościowego znalazło swe odzwierciedle-
nie we wprowadzeniu do przedmiotowej ustawy terminów 
instrukcyjnych, jednakże nie wpłynęło na dotychczasowe 
brzmienie art. 2 Prawa upadłościowego.

PRAKTYCZNE UWAGI – JAKIE DZIAŁANIA POZWALAJĄ 
NA LIKWIDACJĘ MASY UPADŁOŚCI W TERMINIE  
Z ART. 308 UST. 1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO  
I JAKIE OKOLICZNOŚCI MOŻLIWOŚĆ TAKĄ  
WYKLUCZAJĄ BEZ WINY SYNDYKA 

Mając na uwadze charakter terminu zakreślonego mocą 
art. 308 ust. 1 Prawa upadłościowego, treść ogólnych 
zasad prawa upadłościowego i wnioski wyprowadzo-
ne z symulacji modelowego postępowania przeprowa-
dzonej w pierwszej części artykułu oraz dotychczaso-
we doświadczenie zawodowe jego autora, możliwe jest 
wyodrębnienie katalogu pożądanych działań, mających 
kluczowy wpływ na sprawną likwidację masy upadłości, 
oraz katalogu takich okoliczności, które uniemożliwiają 
zakończenie likwidacji w zakładanym terminie i to bez 
narażania się przez syndyka na zarzut przewlekłości po-
stępowania.

Dobór właściwej metody likwidacji masy upadłości

Dążenie do sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w ca-
łości lub jego zorganizowanych częściach jest sytuacją, 
która – w zależności od charakteru i wielkości tego 
przedsiębiorstwa – może przyczynić się do zrealizo-
wania postulatu zakończenia likwidacji masy upadłości 
w instrukcyjnym sześciomiesięcznym terminie bądź też 
możliwość taką wykluczyć. 

Sporządzając plan likwidacyjny, syndyk powinien mieć 
na uwadze nie tylko to, w jakim terminie dokona likwi-
dacji masy upadłości, ale w pierwszej kolejności, aby za-
kończyć postępowanie bez zagrożenia jego umorzenia 
z uwagi na ubóstwo masy upadłości. 

W ocenie autora, dopiero gdy syndyk uzna, iż zarówno 
stan masy upadłości, jak i założone przez niego metody 
jej likwidacji pozwalają na realizację tego celu, powinien 
zastanawiać się nad możliwością zrealizowania w danym 
postępowaniu postulatu szybkości. Realizacja zalecenia 
z art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego nie będzie bo-
wiem stanowiła wystarczającego usprawiedliwienia dla 
negatywnej oceny prawidłowości podjętych przez syn-
dyka działań w sytuacji, gdy dokona on sprzedaży przed-

siębiorstwa za połowę jego wartości czy też dokona jego 
rozsprzedaży na części pomimo stwierdzenia, że istniały 
realne możliwości dalszego prowadzenia przedsiębior-
stwa upadłego bądź też jego wydzierżawienia, a które to 
działania wygenerowałyby wpływy do masy upadłości, 
a następnie umożliwiły jego sprzedaż za znacznie wyż-
szą cenę, jako tzw. przedsiębiorstwa w ruchu.

Podejmując decyzję o modelu likwidacji konkretnej 
masy upadłości, syndyk powinien każdorazowo ocenić 
przede wszystkim potencjał jej składników. Jeśli bowiem 
w skład masy upadłości wchodzi zespół składników nie-
materialnych i materialnych, przeznaczonych do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, stanowiących wpraw-
dzie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego11, ale który w wyniku zdarzeń mających miej-
sce jeszcze przed ogłoszeniem upadłości (tj.: rozsprze-
daż części istotnych składników, odejście pracowników 
dysponujących kluczową wiedzą, utrata niezbędnych li-
cencji itp.) winien być traktowany przez syndyka jedynie 
jako zespół ruchomości, to wówczas niezasadne będzie 
zarówno poszukiwanie dzierżawcy takiego przedsiębior-
stwa, jak i podejmowanie prób jego sprzedaży w całości. 
W opisanych okolicznościach czynności takie zmierzały-
by jedynie do przewlekłości postępowania, zmniejszając 
w konsekwencji stopień zaspokojenia wierzycieli. Zatem, 
kierując się zarówno dyspozycją art. 308 ust. 2 Prawa 
upadłościowego, jak i art. 316 ust. 1 Prawa upadłościo-
wego, syndyk winien w analogicznym przypadku uznać, 
iż sprzedaż przedsiębiorstwa w całości nie jest możliwa 
oraz od razu wystąpić do rady wierzycieli12 albo sędzie-
go-komisarza13 z wnioskiem o zgodę na odstąpienie od 
sprzedaży takiego przedsiębiorstwa w całości i sprzedaż 
jego poszczególnych składników z wolnej ręki (do sprze-
daży składników masy upadłości z wolnej ręki powrócę 
w dalszej części artykułu). 

Odmiennie jednak, w przypadku dużych postępowań 
upadłościowych, kiedy to w skład masy upadłości wcho-
dzić będzie przedsiębiorstwo w znaczeniu nie tylko ko-
deksowym, lecz i faktycznym, należy ocenić to, jakie 
działania syndyka będą prawidłowe, zasadne i korzyst-
ne dla wierzycieli. Oczywiście również w takim wypadku 
syndyk winien kierować się postulatem szybkości postę-
powania. Jednakże, będąc wówczas odpowiedzialnym za 
zespół składników majątkowych o znaczącej wartości 
i potencjale, najczęściej generujących jednocześnie wy-
sokie koszty utrzymania, syndyk powinien w pierwszej 
kolejności zadbać o zabezpieczenie środków na pokrycie 
tychże wydatków, a dopiero potem zadecydować o naj-

  11 Art. 551 kodeksu cywilnego.
  12 Art. 206 ust. 1 pkt 2 Prawa upadłościowego.
  13 Art. 206 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 213 ust. 1 lub 2 Prawa upadłościowego.
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efektywniejszym sposobie ich likwidacji, rozważając tak-
że możliwość prowadzenia lub wydzierżawienia przed-
siębiorstwa upadłego. 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA W CAŁOŚCI  
BEZ JEGO DALSZEGO PROWADZENIA  
W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ TRZY MIESIĄCE

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego bezpośrednio po 
ogłoszeniu upadłości, a więc w okresie nie dłuższym niż 
trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości, jest oczywi-
ście czynnością możliwą do zrealizowania, jednak nie-
zmiernie rzadką i zależną wprost od składników owego 
przedsiębiorstwa. 

W ocenie autora, sytuacja taka dotyczyć będzie w głów-
nej mierze przedsiębiorstw, które nie zawierają w swoim 
składzie nieruchomości, generujących znaczące koszty 
utrzymania upadłego przedsiębiorstwa, czy też innych 
składników, których przechowywanie i dozór nastręcza-
łyby szczególnych trudności. Z doświadczenia bowiem 
wynika, iż opłaty z tytułu podatku od nieruchomości 
związane z wchodzącymi w skład masy upadłości nie-
ruchomościami stanowią z reguły główny składnik kosz-
tów postępowania upadłościowego. 

Zasadniczo tylko w sytuacji, gdy utrzymanie bądź przecho-
wywanie składników masy upadłości nie wiąże się z ko-
niecznością ponoszenia wysokich kosztów ich utrzymania, 
sporządzając plan likwidacyjny, a następnie przystępując 
do likwidacji masy upadłości, syndyk może skupić swoją 
uwagę na czynnościach wyłącznie likwidacyjnych. Brak 
konieczności ponoszenia wysokich kosztów utrzymania 
składników masy upadłości w toku prowadzonego postę-
powania pozwala dać prymat postulatowi szybkości. Nie 
będąc zmuszonym zabezpieczać dodatkowych środków 
pieniężnych na utrzymanie składników masy upadłości, 
syndyk – po sporządzeniu opisu i oszacowania przedsię-
biorstwa – przystąpić może do niezwłocznych prób jego 
sprzedaży w całości. Mając zarazem na uwadze termin wy-
nikający z art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego, po bez-
skutecznych próbach sprzedaży przedsiębiorstwa w ca-
łości, syndyk powinien niezwłocznie przystąpić do próby 
sprzedaży jego poszczególnych elementów. Wytyczną 
wskazującą na liczbę pożądanych prób sprzedaży przed-
siębiorstwa w całości oraz wielkość postąpień w zakresie 
ceny wywoławczej bezsprzecznie winien być możliwie naj-
krótszy termin zakończenia likwidacji masy upadłości. 

Skoro bowiem ustawodawca przewidział jako modelowy 
sześciomiesięczny termin na zakończenie likwidacji masy 
upadłości, to nie sposób przyjąć, aby syndyk zmuszony 

był ponawiać kilkakrotnie próby sprzedaży po tej samej 
cenie oszacowania bądź też dokonywać jedynie niewiel-
kich postąpień w zakresie ceny wywołania, w szczegól-
ności w przypadku braku jakiegokolwiek zainteresowania 
zbywanymi składnikami masy.

DZIERŻAWA JAKO CZYNNOŚĆ POPRZEDZAJĄCA 
SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA W CAŁOŚCI

Zgoła odmiennie kształtować się będzie sytuacja w tych 
postępowaniach upadłościowych, w których składnikiem 
masy upadłości jest przedsiębiorstwo, posiadające za-
równo rzeczywisty potencjał gospodarczy, jak i składniki 
o wysokich kosztach utrzymania (jak wynika z doświad-
czenia autora, cechy te występują zazwyczaj łącznie). 

Sytuacja taka dotyczy wszelkiego rodzaju zakładów 
produkcyjnych, w których na sumę kosztów utrzyma-
nia składają się m.in.: podatki od nieruchomości, opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu wy-
łączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty dostarczenia 
energii elektrycznej, koszty ochrony etc. Co niezwykle 
istotne, skład oraz wielkość owych kosztów utrzymania 
przedsiębiorstwa zasadniczo nie są zależne od faktu jego 
funkcjonowania. Zatrzymanie przedsiębiorstwa nie daje 
bowiem podstaw do zaniechania uiszczania opłat o cha-
rakterze publicznoprawnym. Wstrzymanie prowadzonej 
działalności gospodarczej nie wpływa również na obniże-
nie kosztów dozoru mienia, które w takim wypadku mogą 
nawet wzrosnąć, gdyż nieużytkowany i opuszczony za-
kład narażony jest na liczne kradzieże i akty wandalizmu. 

W takiej sytuacji, tworząc plan likwidacyjny, syndyk wi-
nien rozważyć, jaki jest realny czas pozyskania nabywcy 
przedsiębiorstwa upadłego, i określić, jakie koszty w tym 
okresie wygeneruje utrzymanie przedsiębiorstwa. Oce-
na posiadania wystarczających funduszy na utrzymanie 
przedsiębiorstwa upadłego do czasu jego realnej sprze-
daży winna być pierwszym wyznacznikiem rodzaju decy-
zji w przedmiocie wyboru modelu likwidacji danej masy 
upadłości. Jeśli bowiem w masie upadłości brak jest 
środków pieniężnych na utrzymanie przedsiębiorstwa 
do realnie zakładanego czasu potrzebnego na jego likwi-
dację, to poszukiwanie potencjalnego dzierżawcy uznać 
należy za podstawowy obowiązek syndyka. 

Nadto, w ocenie autora, nawet posiadanie w masie upa-
dłości wolnych środków pieniężnych na pokrycie kosz-
tów postępowania upadłościowego nie daje podstaw 
do odstąpienia przez syndyka od próby wydzierżawie-
nia przedsiębiorstwa upadłego. Art. 316 ust. 2 Prawa 
upadłościowego stanowi, iż sprzedaż przedsiębiorstwa 
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upadłego może być poprzedzona umową dzierżawy, jeśli 
przemawiają za tym względy ekonomiczne. 

Brak zagrożenia umorzeniem postępowania z uwagi na 
ubóstwo masy upadłości nie przesądza zarazem o bra-
ku ekonomicznego uzasadnienia dla wydzierżawienia 
przedsiębiorstwa upadłego. Posiadając środki na bieżą-
ce ponoszenie kosztów postępowania upadłościowego, 
syndyk winien bowiem rozważyć, czy wydzierżawienie 
przedsiębiorstwa upadłego przed jego sprzedażą przy-
niesie korzyści wierzycielom, a także mając na uwadze 
postulat szybkości likwidacji masy upadłości, czy owe 
korzyści zrekompensują ewentualne późniejsze zaspo-
kojenie wierzycieli. 

O ile decyzja o dzierżawie przedsiębiorstwa upadłego 
w przypadku zagrożenia umorzeniem postępowania wy-
daje się być dość oczywista, o tyle nie sposób już za taką 
uznać ocenę ekonomicznego uzasadnienia dzierżawy 
w postępowaniu, w którym w masie upadłości syndyk 
posiada odpowiednią ilość płynnych środków pienięż-
nych na pokrycie bieżących kosztów jej utrzymania.

Zapatrywanie co do pewnej trudności w wyważeniu in-
teresu gospodarczego dzierżawy przedsiębiorstwa po-
dzielił również ustawodawca. O ile bowiem w ostatniej 
nowelizacji znacząco wzmocniona została pozycja wie-
rzycieli i ich wpływ na tok postępowania upadłościowe-
go14, to mocą tej samej ustawy, wbrew wcześniejszej 
praktyce, ostateczna decyzja o ewentualnej dzierżawie 
przedsiębiorstwa upadłego złożona została na barki 
sędziego-komisarza15. Dla zawarcia umowy dzierżawy 
przedsiębiorstwa upadłego wymagana jest aktualnie 
zgoda sędziego-komisarza. 

Podejmując zatem decyzję o poprzedzeniu sprzedaży 
przedsiębiorstwa jego dzierżawą, syndyk winien doko-
nać przede wszystkim ekonomicznej oceny zasadności 
takiego działania, przy uwzględnieniu zalecenia sprawnej 
likwidacji masy upadłości oraz uwarunkowań danego po-
stępowania upadłościowego.

Oceniając ekonomiczną zasadność zawarcia umowy 
dzierżawy w sytuacji posiadania środków ma pokry-
cie kosztów postępowania, syndyk powinien wziąć pod 
uwagę dwie najistotniejsze korzyści, jakie (zwyczajowo) 
umowa taka przynosi, tj. wartość rat czynszu dzierżaw-
nego, jakie w okresie obowiązywania umowy pozyska do 
masy upadłości, i kosztów utrzymania przedsiębiorstwa, 

  14 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, druk 
nr 2824 Sejmu VII Kadencji, s. 178, dostępne na http://orka.sejm.gov.pl, dalej 
jako uzasadnienie projektu PrRest.

  15 Art. 316 ust. 2 Prawa upadłościowego.

jakie przeniesione zostaną na dzierżawcę, a nadto zwięk-
szenie atrakcyjności zbywczej przedsiębiorstwa, a tym 
samym jego wartości, związanej ze sprzedażą przed-
siębiorstwa w ruchu. Owe niewątpliwe dla wierzycieli 
korzyści powinny zostać zestawione z bezsprzeczną dla 
nich niedogodnością, jaką może być ewentualne później-
sze ich zaspokojenie, a tym samym – swoiste naruszenie 
zalecenia szybkości likwidacji masy upadłości na skutek 
przyznania w takim przypadku prymatu zasadzie zaspo-
kojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Dlatego 
też, aby nie narazić się na zarzut przewlekłości postę-
powania lub uchybiania dyspozycji art. 308 ust. 2 Prawa 
upadłościowego, wskazane byłoby, aby syndyk, zarówno 
w treści planu likwidacyjnego, jak i wniosku do sędzie-
go-komisarza o wyrażenie zgody na zawarcie umo-
wy dzierżawy, wykazał, iż wydzierżawienie upadłego 
przedsiębiorstwa leży w interesie wierzycieli, albowiem 
jest realizacją zasady optymalizacji poprzez dążenie do 
zaspokojenia należności wierzycieli w jak najwyższym 
stopniu. Argumentacja syndyka będzie o tyle bardziej 
przekonująca, im wyższe będą bieżące wpływy do masy 
upadłości z tytułu zawartej umowy dzierżawy.

Dodatkowym aspektem, jaki winien znaleźć miejsce za-
równo w procesie decyzyjnym syndyka, jak i uzasadnieniu 
planu likwidacyjnego oraz wniosku do sędziego-komisa-
rza, są wspomniane już uwarunkowania danego postę-
powania. Do uwarunkowań tych zaliczyć możemy stan 
i warunki techniczne danego przedsiębiorstwa, branżę, 
w której prowadzi ono lub prowadziło działalność gospo-
darczą, aktualną sytuację rynkową, stan konkretnego po-
stępowania upadłościowego etc. Ocena tych uwarunko-
wań postępowania determinować może zarówno samą 
decyzję o oddaniu przedsiębiorstwa w dzierżawę, jak i jej 
warunki, tj. okres dzierżawy czy zastrzeżenie prawa pier-
wokupu na rzecz dzierżawcy. 

Konkretyzując przywołane uwarunkowania w zakresie 
stanu postępowania upadłościowego, jak również ich 
skutki dla podjęcia decyzji o wydzierżawieniu przedsię-
biorstwa, wskazać można przykładowo na (wspomniany 
już na wstępie artykułu) problem wyłączeń z masy upa-
dłości. 

Obejmując przedsiębiorstwo znacznych rozmiarów, syn-
dyk winien rozeznać jego skład również pod kątem ist-
nienia podstaw do złożenia ewentualnych wniosków 
o wyłączenie niektórych jego składników z masy upa-
dłości. Duże prawdopodobieństwo wpłynięcia takich 
wniosków, w szczególności w większej liczbie, skłonić 
winno syndyka do podjęcia starań o oddanie przedsię-
biorstwa w dzierżawę. Przedmiotowe wnioski o wyłą-



42 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

czenie z masy upadłości, z uwagi na stanowisko Sądu 
Najwyższego16, stanowią w praktyce przeszkodę unie-
możliwiającą wszczęcie procedury sprzedaży. Do po-
dobnych wniosków prowadzić może również posiadanie 
w ramach upadłego przedsiębiorstwa nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Kolejny argument, przemawiający za poprzedzeniem 
sprzedaży przedsiębiorstwa jego dzierżawą, może sta-
nowić także poziom jego zaawansowania techniczne-
go, który często implikuje brak faktycznej możliwości 
zatrzymania takiego przedsiębiorstwa lub niemożność 
jego ponownego uruchomienia. Wyłączenie zaawan-
sowanych urządzeń technicznych i przestój w zakresie 
ich funkcjonowania doprowadzić może bowiem do ich 
szybkiej degradacji, a w konsekwencji znacznej utraty 
ich wartości.

Wspomniane okoliczności, przy uwzględnieniu np. dłu-
gości cyklu produkcyjnego dla przedsiębiorstwa z danej 
branży, stanowić powinny wytyczne oceny warunków 
dzierżawy, tj. w szczególności – niezwykle istotnego 
z punktu widzenia realizacji postulatu szybkości z art. 308 
ust. 2 ww. ustawy – okresu jej trwania. Zarówno decyzję 
o oddaniu przedsiębiorstwa upadłego w dzierżawę, jak 
i samo postępowanie upadłościowe należy postrzegać 
przede wszystkim jako proces ekonomiczny. Stąd też 
okres obowiązywania umowy dzierżawy, z poszanowa-
niem dla postulatu szybkości postępowania, uwzględniać 
musi realia ekonomiczne warunkujące prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w danej branży. Syndyk, zamierza-
jący oddać przedsiębiorstwo upadłego w dzierżawę, nie 
może funkcjonować w oderwaniu od realiów rynkowych 
i kierować się wyłącznie postulatem szybkości postępo-
wania upadłościowego, albowiem wówczas nie będzie 
możliwe pozyskanie korzystnego czynszu dzierżawnego. 

Na długość okresu dzierżawy może mieć wpływ wiele 
czynników, w tym m.in.: to czy przedsiębiorstwo znajduje 
się w ruchu, czy też dzierżawca zmuszony będzie je uru-
chomić, jakie nakłady będzie musiał ponieść dzierżawca 
na uruchomienie przedsiębiorstwa, jaka jest specyfika 
danej branży, w tym w szczególności, jaki jest okres eks-
ploatacji nabytych przez dzierżawcę surowców bądź in-
wentarza żywego w przypadku branży rolno-spożywczej. 

Analogiczne okoliczności stanowić będą również prze-
słanki podlegające ocenie przy rozstrzyganiu zasadności 
ewentualnego zastrzeżenia prawa pierwokupu na rzecz 
dzierżawcy. 

  16 Wyrok Sądu Najwyższego z 21 sierpnia 2013 roku, II CSK 707/12, OSNC 2014, 
nr 4, poz. 48.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na dyskusyjny po-
gląd17, jakoby umowa dzierżawy przedsiębiorstwa mu-
siała być zawsze zawarta na czas określony i powinna 
zawierać zastrzeżenie prawa pierwokupu. W mojej oce-
nie, kierując się regułą wnioskowania a maiori ad minus, 
za dopuszczalne uznać należy również zawarcie umo-
wy dzierżawy na czas nieokreślony, jako obciążającej 
w mniejszym stopniu składniki masy upadłości. W takim 
jednak wypadku autor opowiada się za brakiem możli-
wości zastrzeżenia prawa pierwokupu. 

Podsumowując kwestie związane z dopuszczalnością 
poprzedzenia sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jego 
dzierżawą, wskazać należy, iż zawarte w art. 308 ust. 2 
Prawa upadłościowego zobowiązanie do podejmowania 
czynności zmierzających do likwidacji masy upadłości 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości 
nie wyklucza możliwości dzierżawy przedsiębiorstwa 
upadłego nawet na dłuższy okres. Aby jednak działa-
nie syndyka, polegające na zawarciu długoterminowej 
umowy dzierżawy, nie zostało uznane za prowadzące do 
hamowania likwidacji masy upadłości lub przewlekłości 
postępowania, posiadać musi uzasadnienie w okoliczno-
ściach danego postępowania upadłościowego. Zarówno 
więc plan likwidacyjny, jak i wniosek o wyrażenie zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy zawierać winny omó-
wienie przesłanek uzasadniających dzierżawę ze wzglę-
dów ekonomicznych i wskazujących na np. niemożność 
wszczęcia procedur sprzedażowych w określonym czasie 
z uwagi na tok postępowania. 

SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Postulowanym przez ustawodawcę, a zarazem pod-
stawowym sposobem likwidacji ruchomych składników 
masy upadłości, zgodnie z treścią art. 325 Prawa upa-
dłościowego, jest ich sprzedaż w trybie przetargu albo 
aukcji. Możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady 
w oparciu o zezwolenie rady wierzycieli (lub sędziego-
-komisarza)18, która może wyrazić zgodę na sprzedaż 
ruchomości z wolnej ręki.

Mimo istnienia uzasadnienia dla sprzedaży na drodze 
przetargu lub aukcji jednostkowych ruchomości o znacz-
nej wartości19 w praktyce, w odniesieniu do większej liczby 
drobnych ruchomości, dominującym, szybszym i efektyw-
niejszym trybem sprzedaży ruchomości jest ich sprzedaż 
z wolnej ręki. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie ma 

  17 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
wyd. 4, Warszawa 2016, s. 612.

  18 Art. 206 ust. 1 pkt 3 lub art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 lub 2 Prawa 
upadłościowego.

  19 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
wyd. 4, Warszawa 2016, s. 626.
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przeszkód prawnych, aby procedura sprzedaży z wolnej 
ręki została – analogicznie do procedur przetargowych 
– w znacznym stopniu uregulowana (np. regulaminem 
sprzedaży) i upubliczniona, przy zachowaniu jej głównej 
zalety, jaką stanowi sprawność tego typu sprzedaży.

Zarazem, mając na uwadze dążenie do realizacji postu-
latu likwidacji masy upadłości w zalecanym terminie 
z art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego, opowiedzieć się 
należy za szerszym stosowaniem w praktyce tzw. kaska-
dowej zgody na sprzedaż ruchomości. Zgodna taka pole-
gać powinna na udzieleniu syndykowi zgody na sprzedaż 
ruchomości z wolnej ręki, z jednoczesnym uprawnieniem 
go do samodzielnego obniżania ceny wywoławczej po 
spełnieniu – określonych w zgodzie – warunków, a za-
tem bez konieczności dalszego ponawiania w toku po-
stępowania wniosku o wyrażenie zgody na obniżenie 
ceny wywoławczej do określonego poziomu. 

„Zgoda kaskadowa” powinna zatem zawierać w swej tre-
ści, poza samym wyrażeniem zgody na sprzedaż okre-
ślonych składników masy upadłości z wolnej ręki, także 
wskazanie kolejnych minimalnych cen wywoławczych. 
Organ wydający zgodę, tj. rada wierzycieli bądź sędzia-
-komisarz, w dowolny sposób mógłby dodatkowo do-
określić także m.in. warunki przechodzenia przez syndy-
ka do kolejnych postąpień w zakresie ceny wywoławczej 
oraz uregulować sposób kontroli jego działań w toku 
likwidacji, objętych przedmiotową zgodą składników 
masy upadłości. 

Brzmienie tego typu „zgody kaskadowej”, mogłoby być 
następujące:

Wyrażamy zgodę na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości 
wymienionych w spisie inwentarza pod pozycjami od 1 
do 100 za jednostkowe ceny wywołania nie niższe jak:

−	 100% ceny oszacowania w okresie pierwszego miesią-
ca sprzedaży prowadzonej na drodze obwieszczenia 
prasowego nadanego w dzienniku poczytnym o za-
sięgu lokalnym oraz internetowym portalu aukcyjnym,

−	 80% ceny oszacowania w okresie kolejnego miesiąca 
sprzedaży prowadzonej na drodze obwieszczenia pra-
sowego nadanego w dzienniku poczytnym o zasięgu 
lokalnym oraz internetowym portalu aukcyjnym,

−	 60% ceny oszacowania w okresie kolejnego miesiąca 
sprzedaży prowadzonej na drodze obwieszczenia pra-
sowego nadanego w dzienniku poczytnym o zasięgu 
lokalnym oraz internetowym portalu aukcyjnym,

−	 40% ceny oszacowania w okresie kolejnego miesiąca 
sprzedaży prowadzonej na drodze obwieszczenia pra-

sowego nadanego w dzienniku poczytnym o zasięgu 
lokalnym oraz internetowym portalu aukcyjnym,

−	 20% ceny oszacowania w okresie kolejnego miesiąca 
sprzedaży prowadzonej na drodze obwieszczenia pra-
sowego nadanego w dzienniku poczytnym o zasięgu 
lokalnym oraz internetowym portalu aukcyjnym.

Zaletą udzielenia syndykowi zgody na sprzedaż ruchomo-
ści w przedstawionym systemie „kaskadowym” jest bez-
sprzeczna oszczędność czasu. Zakładając nawet, iż organy 
postępowania dotrzymywać będą terminu instrukcyjnego 
określonego mocą art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowe-
go dla wydania zgody na określony sposób likwidacji, to 
na przykładzie zaproponowanej zgody, w odniesieniu do 
ostatnich zbywanych składników masy upadłości, syn-
dyk „zaoszczędziłby” około ośmiu tygodni potrzebnych 
z reguły na rozpoznanie czterech kolejnych wniosków 
o obniżenie ceny wywoławczej, tj. z poziomu 100% ceny 
oszacowania do poziomu 20% tej ceny. Biorąc pod uwa-
gę, iż na faktyczne czynności likwidacyjne ustawodawca 
zakreślił syndykowi termin pięciu miesięcy, oszczędność 
rzędu dwóch miesięcy uznać należy za niebagatelną dla 
realizacji postulatu szybkości postępowania.

Odnosząc się do ewentualnych obaw, jakie mogą zgła-
szać organy20 udzielające tego typu zgody kaskadowej 
w zaproponowanym brzmieniu, ze względu na jej cha-
rakter niejako zgody in blanco, podkreślić należy, iż syn-
dyk jest organem postępowania upadłościowego, który 
posiada status funkcjonariusza publicznego, a dodatko-
wo – z uwagi na zasady określania jego wynagrodzenia 
– posiada on zarazem własny interes finansowy (zbież-
ny z interesem wierzycieli) w uzyskaniu jak najwyższych 
wpływów do masy upadłości. Dodatkowo, zwrócić należy 
również uwagę na obecną praktykę w zakresie wyrażania 
zgody na obniżenie ceny wywoławczej, która sprowadza 
się zasadniczo do poinformowania sędziego-komisarza 
o przeprowadzeniu bezskutecznej (w całości lub części) 
próby sprzedaży określonych składników masy upadło-
ści za określoną cenę, opisania sposobu i przebiegu tejże 
próby sprzedaży oraz zawnioskowania o stosowne po-
stąpienie w zakresie ceny wywołania.

Udzielenie syndykowi „zgody kaskadowej” w rzeczywi-
stości nie będzie się różnić od obecnej praktyki w zakresie 
obniżania ceny wywołania, poza tym, że zgoda ta wyda-
na zostanie niejako naprzód, pozwalając tym samym na 
znaczącą oszczędność czasu. Zgoda tego typu nie ozna-
cza również, iż udzielający jej organ pozbawiony zostanie 
wpływu na tok likwidacji, albowiem nie sposób przyjąć, 

  20 Sędzia-komisarz lub rada wierzycieli z uwagi na art. 206 ust. 1 pkt 3 lub  
art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 lub 2 Prawa upadłościowego.
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aby czynności syndyka w zakresie likwidacji masy upa-
dłości, realizowane w tym wypadku w oparciu o „zgodę 
kaskadową”, nie znalazły szczegółowego odzwierciedle-
nia w treści jego sprawozdań okresowych z przeprowa-
dzonych czynności. Tym samym organ udzielający zgody 
w przypadku stwierdzenia niewłaściwego postępowania 
syndyka w zakresie sprzedaży (np. zbyt małej aktyw-
ności w zakresie sprzedaży za wyższe ceny) w każdym 
czasie będzie miał możliwość cofnąć lub zmodyfikować 
udzieloną wcześniej zgodę w jej niewykonanej części.

DOBÓR BIEGŁEGO

W obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku brzmieniu 
ustawy Prawo upadłościowe syndyk uprawniony został 
do swobodnego wyboru biegłego, zarówno do wyceny po-
szczególnych składników masy upadłości, jak i do sporzą-
dzenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego21.

Kwestię wyboru „dobrego” biegłego do sporządzenia 
wyceny przedsiębiorstwa upadłego lub poszczególnych 
składników masy upadłości uznać należy za niezwykle 
istotną dla realizacji postulatu szybkości postępowania.

Faktem jest, iż zasadniczy wpływ na stopień zaintere-
sowania ofertą sprzedaży określonych składników masy 
upadłości ma ich atrakcyjna cena wywoławcza. Zesta-
wienie zatem należycie skalkulowanej ceny wywołania 
z odpowiednimi zasadami sprzedaży, tj. sprzedaż ofer-
towa lub ofertowa z elementami licytacji ustnej w zakre-
sie dwóch najwyższych ofert, w ocenie autora stanowi 
w praktyce klucz do sukcesu w postaci uzyskania możli-
wie najwyższej ceny sprzedaży. 

Pod pojęciem „dobrego” biegłego rozmieć należy nie ta-
kiego biegłego, który wskaże w operacie szacunkowym 
każdą zasugerowaną mu wartość, ani takiego, który 
dokona standardowego oszacowania składnika mająt-
kowego w oparciu o jego rynkową wartość, lecz takiego 
biegłego, który będzie potrafił ocenić rzeczywistą rynko-
wą wartość danego przedmiotu sprzedaży oraz zasuge-
rować jego atrakcyjną wartość likwidacyjną.

Określenie niezawyżonej wartości likwidacyjnej składni-
ków masy upadłości już w operacie szacunkowym po-
zwoli w konsekwencji na ich szybszą sprzedaż, bowiem 
zapobiegnie konieczności uprzedniego kilkukrotnego ob-
niżania ceny wywołania. Jednocześnie, przy odpowied-
nim doborze procedur sprzedażowych, tj. zastosowaniu 
publicznej sprzedaży ofertowej lub aukcyjnej, odpowied-
nio atrakcyjnie skalkulowana cena wywołania, z reguły, 

  21 Art. 319 ust. 1 Prawa upadłościowego.

przyczynia się do większego zainteresowania oferentów, 
a ostatecznie pozwala uzyskać wyższą cenę transakcyjną. 

WINDYKACJA I SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Istotny przejaw postulatu szybkości likwidacji masy upa-
dłości z art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego stanowi 
również nowelizacja art. 311 ust. 1 i art. 331 Prawa upa-
dłościowego, wprowadzająca – w odniesieniu do likwi-
dacji wierzytelności – zasadę prymatu zbycia wierzytel-
ności upadłego jako preferowanej przez ustawodawcę 
metody ich likwidacji.

W świetle tej nowelizacji wielu syndyków stanie zapewne 
przed dylematem, dotyczącym określenia właściwego spo-
sobu postępowania z wierzytelnościami masy upadłości.

Zasadniczy problem stanowić będzie bowiem w praktyce 
konieczność odpowiedzi na pytanie, czy w związku ze zo-
bowiązaniem do podejmowania działań umożliwiających 
likwidację masy upadłości w ciągu szczęściu miesięcy od 
dnia ogłoszenia upadłości oraz zaleceniem sprzedaży 
wierzytelności jako podstawowego sposobu ich likwida-
cji dopuszczalne w ogóle będzie – bez narażania się przez 
syndyka na zarzut hamowania likwidacji masy upadłości 
i przewlekłości postępowania – dochodzenie tychże wie-
rzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej, w szcze-
gólności wówczas, gdy syndyk będzie miał świadomość, 
że czynności te nie zakończą się w zakreślonym ustawą 
sześciomiesięcznym terminie.

Z pomocą w udzieleniu odpowiedzi na tę wątpliwość 
przychodzi syndykom ustawodawca, wprowadzając uzu-
pełniająco przepis art. 331 ust. 2 Prawa upadłościowego, 
który stanowi, iż wybór sposobu likwidacji wierzytelności 
poprzedzić należy oceną, który z owych sposobów umoż-
liwi zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, 
przy uwzględnieniu kosztów i ryzyka ich ściągnięcia oraz 
konieczności pokrycia zwiększonych kosztów wydłużo-
nego w ten sposób postępowania. 

W odpowiedzi na postawione pytanie można wskazać, że 
możliwe jest dochodzenie w postępowaniu upadłościo-
wym wierzytelności, i to pomimo istnienia zobowiązania 
do podejmowania działań zmierzających do zakończe-
nia likwidacji masy upadłości w ciągu sześciu miesięcy 
od dnia ogłoszenia upadłości. Przesłankę warunkującą 
podjęcie decyzji o dochodzeniu wierzytelności stanowić 
będzie, z uwagi na treść przywołanego przepisu art. 331 
ust. 2 Prawa upadłościowego, dodatni bilans wpływów, 
jakie realnie osiągnąć można na drodze windykacji należ-
ności, w zestawieniu z sumą kosztów, jakie wygeneruje 
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przedłużone windykacją należności postępowanie. Istot-
ne niezmiernie jest także stwierdzenie, że dla ustalenia 
zasadności dochodzenia w toku postępowania upadło-
ściowego wierzytelności upadłego przesądzający jest 
jedynie jak najwyższy stopień zaspokojenia wierzycieli, 
tj. korzystny bilans wpływów i kosztów windykacji, przy 
czym w takim wypadku bez znaczenia pozostają długość 
prowadzonego postępowania upadłościowego i zobo-
wiązanie z art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego. 

LIKWIDACJA PRAW MAJĄTKOWYCH

Art. 332 Prawa upadłościowego stanowi, iż likwidacja 
praw majątkowych upadłego następuje przez ich wyko-
nanie albo zbycie. Przepis ten pozostał po ostatniej no-
welizacji w niezmienionej treści, pomimo wprowadzenia 
w odniesieniu do szeregu przepisów ww. ustawy odwo-
łań nawiązujących do postulatu szybkości postępowania 
czy zmiany preferowanej formy likwidacji określonych 
składników masy upadłości. 

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, iż w zakresie 
praw majątkowych w dalszym ciągu wyłącznie od decyzji 
syndyka zależeć będzie, czy prawa te zostaną zlikwido-
wane poprzez ich wykonanie albo zbycie. Nadto, należy 
zauważyć, iż w odniesieniu do likwidacji praw majątko-
wych ustawodawca, odmiennie niż w przypadku wierzy-
telności, nie wskazał jakichkolwiek przesłanek warunku-
jących dobór metody ich likwidacji.

W ocenie autora opracowania zasady doboru metody li-
kwidacji praw majątkowych winny być jednak zastoso-
wane analogicznie do metody likwidacji wierzytelności. 
Oznacza to, iż podejmując decyzję o sposobie likwida-
cji prawa majątkowego, syndyk powinien określić, jakie 
wpływy do masy upadłości może przynieść jego wyko-
nanie i jakie koszty będą się z tym wiązać. Określenie 
kosztów realizacji danego prawa objąć powinno zarów-
no koszty jego wykonania, jak i oszacowanie kosztów 
przedłużonego realizacją danego prawa postępowania 
upadłościowego. Dodatni wynik kalkulacji każdorazowo 
wskazywać będzie na zasadność wykonania prawa ma-
jątkowego, nawet wówczas, gdy decyzja taka mogłaby 
pozostawać w sprzeczności do zobowiązania z art. 308 
ust. 2 Prawa upadłościowego.

DOCHODZENIE BEZSKUTECZNOŚCI  
CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Ostatnią kwestią, jaka winna zostać poruszona w ramach 
tego artykułu, jest dopuszczalność i zasadność wszczy-
nania przez syndyka postępowań o uznanie czynności 

prawnych upadłego za bezskuteczne względem masy 
upadłości, w świetle istnienia zobowiązania do podejmo-
wania czynności zmierzających do zakończenia likwidacji 
masy upadłości w terminie sześciu miesięcy od dnia ogło-
szenia upadłości (art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego). 

W mojej ocenie kwestia dopuszczalności wszczynania 
przez syndyka postępowań o uznanie czynności praw-
nych upadłego za bezskuteczne względem masy upadło-
ści pozostaje poza zakresem zastosowania art. 308 ust. 2 
Prawa upadłościowego. Tym samym, podejmując decyzję 
o wytoczeniu powództwa o uznanie czynności prawnej 
upadłego za bezskuteczną względem masy upadłości, 
syndyk nie powinien kierować się ograniczeniami wynika-
jącymi z zalecenia szybkości postępowania i zobowiąza-
nia do zakończenia likwidacji w sześciomiesięcznym ter-
minie. Syndyk może, a wręcz powinien, w razie istnienia 
podstaw prawnych i faktycznych, podejmować czynności 
zmierzające do uznania czynności prawnych upadłego za 
bezskuteczne względem masy upadłości, i to bez wzglę-
du na to, czy jego działanie w tym zakresie doprowadzi do 
przedłużenia postępowania upadłościowego.

Takie zapatrywanie znajduje oparcie w przywołanej za-
sadzie optymalizacji oraz dążenia do zaspokojenia wie-
rzycieli w jak najwyższym stopniu, uzasadnione jest rów-
nież charakterem prawnym bezskutecznych czynności 
prawnych upadłego i czynności syndyka mających na 
celu ich wzruszenie.

Bezskuteczne czynności prawne upadłego ze swej na-
tury są czynnościami podjętymi ze szkodą dla wierzycieli 
upadłego. Tym samym, jeśli w toku postępowania upa-
dłościowego syndyk ujawni czynności prawne upadłego 
bezskuteczne z mocy prawa lub takie, które za bezsku-
teczne mogą zostać uznane, wówczas przyjąć należy, iż 
ich wzruszenie oraz ponowne włączenie do masy upa-
dłości tych składników, które z masy ubyły na skutek 
bezskutecznych czynności upadłego, leży w interesie 
wierzycieli. 

Drugim argumentem przemawiającym za wyłączeniem 
czynności syndyka, dotyczących wzruszenia bezsku-
tecznych czynności prawnych upadłego, spod dyspozycji 
art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego jest fakt, iż czyn-
ności te nie stanowią czynności o charakterze likwida-
cyjnym. Pierwotnym bowiem celem wzruszenia bezsku-
tecznej czynności prawnej upadłego, zgodnie z treścią 
art. 134 ust. 1 Prawa upadłościowego, jest włączenie do 
masy upadłości tego, co wskutek bezskutecznej czyn-
ności prawnej z majątku upadłego ubyło. Dochodzenie 
przez syndyka roszczeń w omawianym zakresie nie ma 
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więc na celu likwidacji masy upadłości, lecz przeciwnie, 
służy przede wszystkim powiększeniu jej składu o to, 
co wskutek bezskutecznej czynności prawnej upadłego 
ubyło uprzednio z jego majątku. 

Potwierdzeniem nielikwidacyjnego charakteru docho-
dzenia bezskuteczności czynności prawnych upadłego 
jest również umiejscowienie regulacji dotyczącej tego ro-
dzaju obowiązku syndyka w ramach Tytułu III ww. usta-
wy – Skutki ogłoszenia upadłości, podczas gdy czynności 
likwidacyjne uregulowane zostały w ramach Tytułu VII – 
Likwidacja masy upadłości. 

PODSUMOWANIE 

Nowelizując Prawo upadłościowe 1 stycznia 2016 r., 
ustawodawca wprowadził szereg zmian mających na 
celu usprawnienie postępowania upadłościowego, zo-
bowiązując między innymi syndyka do podejmowania 
czynności zmierzających do zakończenia likwidacji masy 
upadłości w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia 
upadłości. Nałożone na syndyka zobowiązanie wywoła-
ło wśród doradców restrukturyzacyjnych zaniepokojenie. 
Niejasne stało się bowiem, jakie czynności likwidacyjne 
i kiedy mogą być przez syndyka podejmowane bez nara-
żania się na zarzut przewlekłości postępowania. 

Celem artykułu było wykazanie, iż nałożone na syndyka 
zobowiązanie stanowi, jak określa to sam ustawodaw-
ca22, jedynie wyraz ogólnego dążenia do poprawy szybko-
ści postępowania upadłościowego, bez przywiązywania 
istotnej wagi do zakreślonego przepisem art. 308 ust. 2 
ww. ustawy terminu. Zamysłem ustawodawcy było bo-
wiem utrzymanie dotychczasowej regulacji w zakresie 
nałożonych na syndyka obowiązków poprzez realizację 
istniejących już celów postępowania upadłościowego, 
jednakże w najkrótszym możliwym terminie na prze-
prowadzenie postępowania upadłościowego. Z żadnego 
ze znowelizowanych przepisów nie wynika bowiem, aby 
ustawodawca przedłożył postulat szybkości postępo-
wania ponad obowiązek zaspokojenia wierzycieli w jak 
najwyższym stopniu.

Każdorazowo więc w przypadku uznania, iż dana metoda 
likwidacji masy upadłości będzie prowadziła do zaspoko-
jenia wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu, dru-
gorzędne znaczenie należy przypisać terminowi, w jakim 
czynność ta zostanie zrealizowana. Powyższe twierdze-
nie, wyrażone przez ustawodawcę wprost w art. 331 
ust. 2 Prawa upadłościowego, znajduje bowiem w ocenie 

  22 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, druk 
nr 2824 Sejmu VII Kadencji, s. 182, dostępne na http://orka.sejm.gov.pl, dalej 
jako uzasadnienie projektu PrRest.

autora tego opracowania zastosowanie nie tylko do li-
kwidacji wierzytelności, ale do likwidacji wszelkich skład-
ników masy upadłości.

POSTULATY DE LEGE FERENDA

W ramach postulatów de lege ferenda, jakkolwiek po-
pierając działania ustawodawcy zmierzające do popra-
wy szybkości postępowań upadłościowych, nie sposób 
zgodzić się z nakładaniem na syndyka zobowiązania do 
podejmowania czynności zmierzających do zakończenia 
likwidacji masy upadłości w jakimkolwiek ściśle określo-
nym terminie.

Należy podkreślić, iż Prawo upadłościowe stanowi regu-
lację ustawową o niezwykle szerokim i zróżnicowanym 
spektrum podmiotowego zastosowania, albowiem te 
same przepisy ustawy, regulujące zasady likwidacji masy 
upadłości, znajdują zastosowanie zarówno do postę-
powań konsumenckich, jak i w odniesieniu do przedsię-
biorstw wielkich rozmiarów. Przyjmując więc wspólny dla 
obu tych przypadków termin z art. 308 ust. 2 ww. usta-
wy – stanowiący w zamyśle ustawodawcy wyznacznik 
sprawnie przeprowadzonej likwidacji – nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, iż albo w jednym z przywołanych przypad-
ków przyjęto termin skrajnie za długi, albo w drugim – 
skrajnie za krótki. 

Szczególnie istotne dla negatywnej oceny samego sposo-
bu regulacji ram czasowych postępowania upadłościowe-
go pozostaje natomiast, że przepisy Prawa upadłościowe-
go w ich znowelizowanej postaci stawiają syndyka w sytu-
acji, w której dla wykonania dyspozycji jednych przepisów 
niejednokrotnie będzie zmuszony godzić się na uchybienia 
względem innych. Oczywiście w takim wypadku syndyk 
zapewne nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności 
z tytułu niewypełnienia dyspozycji art. 308 ust. 2 Prawa 
upadłościowego, tj. z uwagi na nieuzasadniony zarzut 
przewlekłości postępowania upadłościowego, ponieważ 
będzie mógł wykazać, iż podejmowane przez niego dzia-
łania leżały w interesie wierzycieli i stanowiły wypełnienie 
zobowiązań wyższej rangi. Niemniej jednak faktem pozo-
stanie, iż z uwagi na taką, a nie inną treść przepisu art. 308 
ust. 2 Prawa upadłościowego, a także wybrany przez usta-
wodawcę model sposobu regulacji postulatu szybkości 
postępowania, syndyk – podejmując np. decyzję o docho-
dzeniu wierzytelności na drodze sądowej czy wstrzymując 
sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w oczekiwaniu na 
rozpoznanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości – 
każdorazowo narażony jest na zarzut uchybienia dyspozy-
cji ww. przepisu art. 308 ust. 2 i konieczność obrony zasad-
ności i celowości podejmowanych działań.
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Z uwagi na powyższe, postuluję nowelizację w zakresie 
omawianego w opracowaniu art. 308 ust. 2 Prawa upa-
dłościowego, który – jak wynika już z samego uzasadnie-
nia projektu ustawy go wprowadzającej – znaleźć może 
zastosowanie wyłącznie w sytuacji modelowej. W mojej 
opinii, równie korzystne dla sprawności postępowania 
upadłościowego skutki przyniosłoby wprowadzenie ge-
neralnego zobowiązania dla syndyka do podejmowania 
czynności umożliwiających zakończenie postępowania 
bez zbędnej zwłoki czy w najkrótszym możliwym terminie. 

Postulowana zmiana ww. przepisu odpowiadałaby rów-
nocześnie zasadom dobrej legislacji, a co najważniejsze, 
uchylałaby stan prawny, w którym organ postępowania 

upadłościowego, jakim jest syndyk, aby wypełnić dyspo-
zycję jednego przepisu (np. realizując obowiązek z art. 2 
Prawa upadłościowego), uchybić będzie musiał w prak-
tyce dyspozycji innego (np. z art. 308 ust. 2 Prawa upa-
dłościowego). Sytuacja taka może mieć miejsce w każ-
dym przypadku określenia przez ustawodawcę sztyw-
nego terminu na zakończenie likwidacji masy upadłości, 
stąd też opowiadam się za generalną normą prawną 
w zakresie obowiązku syndyka oraz innych organów po-
stępowania upadłościowego do działania w postępowa-
niu upadłościowym w sposób umożliwiający jak najszyb-
sze jego zakończenie, ewentualnie przy uwzględnieniu 
konieczności realizacji także innych ustawowych celów 
postępowania upadłościowego. 
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Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania 
cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjnej

dr Dariusz Chrapoński1

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie regulują w spo-
sób generalny – dla wszystkich typów restrukturyzacji 
– wpływu postępowania restrukturyzacyjnego na po-
stępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyj-
nej i masy sanacyjnej. Taki wpływ normują w sposób 
kazuistyczny przepisy szczególne, regulujące poszcze-
gólne postępowania restrukturyzacyjne. Brak wspólnej 
regulacji wynika z odmienności poszczególnych typów 
restrukturyzacji, które mają charakter sądowy lub poza-
sądowy. Ponadto poszczególne postępowania w sposób 
odmienny definiują prawo zarządu dłużnika, a emana-
cją tych uprawnień są uprawnienia procesowe dłużnika. 
Nie było zatem możliwe stworzenie ogólnego modelu 
regulacji skutków procesowych otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego. Uniwersalne znaczenie mają jedy-
nie przepisy art. 101 i 102 pr.rest. Pierwszy z nich odnosi 
się do skutków nieumieszczenia wierzytelności w spisie 
wierzytelności. Drugi reguluje natomiast znaczenie wy-
ciągu z zatwierdzonego spisu wierzytelności w razie pra-
womocnego zatwierdzenia układu lub umorzenia postę-
powania restrukturyzacyjnego. 

Z tych względów omówienie wpływu postępowania re-
strukturyzacyjnego na postępowania cywilne toczące się 
z udziałem dłużnika winno odbyć się na płaszczyźnie po-
szczególnych typów restrukturyzacji. Pewne zagadnienia 
jednakże jako wspólne mogą być wyciągnięte przed na-
wias partykularnych regulacji. Chodzi tutaj o określenia 
masa układowa i masa sanacyjna, którymi to pojęciami 
ustawodawca jednolicie operuje w przyspieszonym po-
stępowaniu układowym (art. 240 pr.rest.), postępowaniu 
układowym (art. 240 w zw. z art. 273 pr.rest.) i  sanacyj-
nym (art. 294 pr.rest.). W świetle treści art. 258, art. 277 
ust. 1 i art. 311 ust. 1 pr.rest., a także art. 174 § 1 pkt 4 
k.p.c. postępowania dotyczące masy układowej i masy 

  1 Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach.

sanacyjnej nie mogą być samodzielnie prowadzone przez 
dłużnika. Rodzaj ograniczenia pozycji procesowej dłuż-
nika zależeć będzie od typu postępowania restruktury-
zacyjnego oraz zasad sprawowania przez niego zarządu 
masą układową i sanacyjną. 

Zagadnienie masy układowej (sanacyjnej) ma to znacze-
nie, że tylko w odniesieniu do tego pojęcia postępowa-
nie restrukturyzacyjne modyfikuje zasady postępowania 
cywilnego i udziału w nim dłużnika. W odniesieniu do 
innych postępowań cywilnych – niedotyczących masy 
układowej (sanacyjnej) – postępowanie restrukturyza-
cyjne nie odnosi żadnego skutku procesowego. Takie 
postępowania toczą się na zasadach ogólnych, a ich 
wynik nie oddziałuje w żaden sposób na postępowanie 
restrukturyzacyjne.

Jednocześnie ze względu na złożoność i rozległość pro-
blematyki wpływu postępowania restrukturyzacyjnego 
na postępowania dotyczące masy układowej (sanacyjnej) 
omówione zostaną także zagadnienia dotyczące postę-
powań cywilnych, a pominięte problemy odnoszące się 
do postępowań administracyjnych i sądowoadministra-
cyjnych.

MASA UKŁADOWA I MASA SANACYJNA

Art. 240 i 294 pr.rest. stanowią, że masę układową (sa-
nacyjną) stanowi mienie służące prowadzeniu przedsię-
biorstwa oraz mienie należące do dłużnika2. Pojęcie to 
zatem ma szerszy wymiar niż analogiczne pojęcie masy 
upadłości na gruncie przepisów prawa upadłościowego. 
Art. 61 p.u. w sposób jednoznaczny definiuje masę upa-

  2 Ze względu na przedmiot niniejszej pracy pominięte zostaną zagadnienia 
związane z datą powstania masy układowej i masy sanacyjnej, a także czy 
masa układowa (sanacyjna) powiększa się o składniki majątkowe nabyte 
w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
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dłości jako mienie należące do upadłego. Ergo, masę upa-
dłości stanowią składniki majątkowe, które są własno-
ścią upadłego w dacie ogłoszenia upadłości, jak i nabyte 
przez niego po ogłoszeniu upadłości (art. 62 p.u.). Poję-
cie masy układowej i masy sanacyjnej na gruncie prawa 
restrukturyzacyjnego ma szerszy wymiar – obejmuje 
bowiem dwa typy składników majątkowych – te, które 
stanowią własność dłużnika w dacie otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego i nabyte przez niego w trak-
cie trwania postępowania, oraz te składniki majątkowe, 
które co prawda nie stanowią własności dłużnika, lecz 
służą do prowadzenia jego przedsiębiorstwa3. 

W uzasadnieniu projektu prawa restrukturyzacyjnego 
wyjaśniono, że wprowadzenie w postępowaniach re-
strukturyzacyjnych pojęć masy układowej i masy sa-
nacyjnej było podyktowane koniecznością określenia 
uprawnień nadzorcy sądowego i zarządcy, jak również 
w postępowaniu sanacyjnym – przyjęcia konstrukcji bez-
skuteczności wobec masy. Jednocześnie zakwalifikowa-
nie do masy układowej (sanacyjnej) przedmiotów niena-
leżących do upadłego nie narusza praw osób trzecich do 
takich składników mienia4. Wynika to stąd, że składniki 
masy układowej (sanacyjnej) nie stanowią co do zasady 
przedmiotu zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym, jak to ma miejsce w postępowaniu 
upadłościowym. Utworzenie masy układowej (sanacyj-
nej) było podyktowane potrzebą zabezpieczenia inte-
gralności składników majątkowych dłużnika, gdyż akty-
wa, w szczególności służące do prowadzenia działalności 
gospodarczej, stanowią podstawę do wypracowania do-
chodów przez dłużnika, z których zaspokajani są wierzy-
ciele na warunkach zawartego układu. Z tego też powodu 
ustawodawca ograniczył albo wyłączył możliwość do-
konywania czynności prawnych dłużnika w odniesieniu 
do składników majątkowych tej masy, a emanacją norm 
materialnoprawnych są regulacje procesowe dotyczące 
masy układowej i masy sanacyjnej.

Jeśli chodzi o określenie mienia należącego do dłużnika, 
to pojęcie to jest tożsame z użytym na gruncie art. 61 p.u. 
i art. 20 § 1 zd. 2 pr.upadł. z 1934 r.5. Z tego powodu dla 
zdefiniowania tego pojęcia pomocne będzie sięgnięcie do 
wypowiedzi literatury na gruncie tych przepisów. Pojęcie 
mienia odnosi się do majątku, a ten może być rozumia-
ny w znaczeniu szerszym lub węższym. W pierwszym 
przypadku majątek obejmuje zarówno aktywa, jak i pa-

  3 Tak też: Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komen-
tarz”, Warszawa 2016 r., s. 1191; Hrycaj A. [w:] „Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6”, Warszawa 2016 r., s. 198; 
Jakowlew A., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2016 r., s. 299.

  4 Uzasadnienie projektu prawa restrukturyzacyjnego, Druk nr 2824 Sejmu 
RP VII Kadencji.

  5 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. (t.j. 
Dz. U. z 1991, nr 118, poz. 512 ze zm.).

sywa, natomiast w znaczeniu węższym ujmuje się mają-
tek w postaci aktywów6. W literaturze zgodnie przyjmuje 
się, że za masę upadłości należy uważać jedynie majątek 
w znaczeniu węższym7. Tak też to pojęcie winno być ro-
zumiane na gruncie art. 240 i 294 pr.rest.8.

Pewne wątpliwości interpretacyjne mogą natomiast 
wystąpić na tle analizy zakresu przedmiotowego poję-
cia mienia służącego do prowadzenia przedsiębiorstwa, 
gdyż w świetle dotychczasowych regulacji pojęcia masy 
upadłości jest to novum legislacyjne. Niewątpliwie mowa 
jest tutaj o takich składnikach majątkowych, które nie 
stanowią własności dłużnika, gdyż aktywa będące jego 
własnością zalicza się do pierwszej grupy mienia wcho-
dzącego w skład masy układowej (sanacyjnej). Wydaje 
się, że dla zdefiniowania omawianego pojęcia zasadne 
będzie sięgnięcie do definicji przedsiębiorstwa, która zo-
stała określona w art. 551k.c. Zgodnie z treścią tego prze-
pisu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem 
składników niematerialnych i materialnych przeznaczo-
nym do prowadzenia działalności gospodarczej9. Zasad-
ne jest zatem przyjęcie, że pod pojęciem mienia służą-
cego do prowadzenia przedsiębiorstwa rozumieć należy 
składniki materialne i niematerialne, które są przezna-
czone do prowadzenia przez dłużnika działalności go-
spodarczej. Będą to głównie składniki mienia używane 
do działalności gospodarczej na podstawie stosunków 
obligacyjnych, których stroną jest dłużnik. Można wymie-
nić przykładowo umowy najmu, dzierżawy czy leasingu, 
na mocy których dłużnik jest uprawniony do używania 
określonych w nich składników majątkowych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. Można także tu-
taj zaliczyć mienie, którym włada dłużnik na podstawie 
stosunków prawnorzeczowych – umowy użytkowania 
wieczystego, użytkowania, służebności, spółdzielczego 
prawa do lokalu.

POJĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  
DOTYCZĄCEGO MASY UKŁADOWEJ (SANACYJNEJ)

Jak to już zasygnalizowano, postępowania restruktury-
zacyjne odnoszą skutek procesowy jedynie odnośnie do 
postępowań dotyczących masy układowej (sanacyjnej), 
gdyż tylko w kontekście takich postępowań następuje 
zmiana sytuacji procesowej dłużnika. Art. 258, 277 i 311 

  6 Radwański Z., „Prawo cywilne – część ogólna”, Warszawa 2005, s. 139.
  7 Korzonek J., „Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Ko-

mentarz”, Kraków 1935 r., s. 79; Altman D., „Prawo upadłościowe. Komen-
tarz”, Warszawa 1936 r., s. 61; Zedler F., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, „Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, Warszawa 2010 r. s. 139.

  8 Adamus R., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Warszawa 2015, s. 417; 
Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
Warszawa 2016 r., s. 1486.

  9 Szerzej na temat definicji przedsiębiorstwa: Habdas A., „Przedsiębiorstwo 
jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych”, Katowice 2007, s. 92 i n.
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pr.rest., a także art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c. operują poję-
ciem postępowań dotyczących masy układowej i winno 
być ono jednolicie pojmowane na gruncie wymienionych 
przepisów. To określenie nawiązuje do użytego w art. 144 
ust. 1 p.u. pojęcia postępowań dotyczących masy upa-
dłości oraz mienia wchodzącego do masy upadłości uży-
tego w art. 60 pr.upadł. z 1934 r. Dla jego zdefiniowa-
nia pomocne jest sięgnięcie do wypowiedzi doktryny na 
gruncie tych przepisów.

Według J. Korzonka przez omawiane pojęcie rozumieć 
należy wszelkie postępowania dotyczące mienia wcho-
dzącego w skład masy upadłości, bez względu na to, 
czy chodzi o pozycje czynne, czy też bierne10. W ocenie  
W. Broniewicza chodzi o procesy, o prawa i obowiązki od-
noszące się do mienia wchodzącego do masy upadłości, 
nie wyłączając praw i obowiązków wynikających z za-
rządu tym mieniem11. Zdaniem P. Feligi postępowaniem 
dotyczącym masy upadłości jest postępowanie, którego 
przedmiotem jest roszczenie procesowe o świadczenie, 
ukształtowanie lub ustalenie odnoszące się do praw 
i obowiązków tworzących mienie wchodzące do masy 
upadłości, którego wynik może wpłynąć na stan masy 
upadłości i możliwość zaspokojenia się z niej wierzycieli, 
lub prawa i obowiązki wynikające z zarządu mieniem12.

Przenosząc to na grunt prawa restrukturyzacyjnego, 
można przyjąć, że postępowania dotyczące masy ukła-
dowej (sanacyjnej) odnoszą się do całości masy lub po-
szczególnych jej składników w taki sposób, że mogą mieć 
wpływ na skład mienia do niej wchodzącego, a także na 
prawa i obowiązki związane z masą układową (sanacyj-
ną) niewpływające na jej skład, a związane z zarządem 
masą układową (sanacyjną), w szczególności przedsię-
biorstwem dłużnika13.

Skatalogowanie postępowań dotyczących masy układo-
wej (sanacyjnej) nie jest możliwe. Do typowych zaliczyć 
należy postępowania cywilne wytoczone przez dłużni-
ka lub przeciwko niemu o prawa podmiotowe względne 
i bezwzględne, wpływające na skład masy układowej 
(sanacyjnej), a także o wierzytelności objęte układem 
oraz postępowania o prawa podmiotowe bezwzględne 
niewpływające na skład masy, a związane z zarządem 
masą sanacyjną, do których zaliczyć można postępowa-
nia wynikające z prawa własności przemysłowej, prawa 
autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

  10 Korzonek J., „Prawo…”, s. 229.
  11 Broniewicz W., Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem, „PiP” 

1993, z. 2, s. 41. 
  12 Feliga P., „Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadło-

ści”, Warszawa 2013, s. 78. 
  13 Chrapoński D., „Wyłączenia z masy upadłości”, Warszawa 2010 r., s. 281; 

Hrycaj A., [w:] „Prawo…”, s. 201.

Konieczne jest zaakcentowanie wypowiedzianej wcze-
śniej reguły, że jeśli postępowanie cywilne nie dotyczy 
masy układowej (sanacyjnej), to wdrożenie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego nie wywołuje żadnych skutków 
procesowych. Takie postępowanie w dalszym ciągu toczy 
się z udziałem dłużnika, nawet wtedy, gdyby w postępo-
waniu restrukturyzacyjnym został pozbawiony zarządu. 
Ponadto do takich postępowań nie wstępuje nadzorca 
sądowy, tudzież na dokonanie przez dłużnika czynności 
procesowych w postaci uznania roszczenia, zrzeczenia 
się roszczenia, zawarcia ugody oraz przyznania okolicz-
ności istotnych dla sprawy nie jest wymagana zgoda 
nadzorcy sądowego. Pod pojęciem postępowań niedo-
tyczących masy układowej (sanacyjnej) rozumieć należy 
głównie postępowania cywilne o charakterze niemająt-
kowym, gdyż te ex definitione nie odnoszą się do masy 
układowej (sanacyjnej)14. W postępowaniu sanacyjnym 
w sprawach dotyczących alimentów oraz odszkodowania 
i renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, 
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytu-
łu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia 
na dożywotnią rentę legitymację procesową zachowuje 
dłużnik (art. 311 ust. 2 pr.rest.).

Ustalenie, że postępowanie cywilne dotyczy masy ukła-
dowej (sanacyjnej), wywołuje różnorakie skutki proceso-
we, w zależności od rodzaju postępowania restruktury-
zacyjnego oraz sposobu sprawowania zarządu mieniem 
przez dłużnika. Prawidłowa charakterystyka skutków 
procesowych ze względu na różne unormowania tej 
kwestii wymaga omówienia każdego z tych postępowań 
odrębnie.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Przepisy art. 210-226 pr.rest. regulujące postępowanie 
o zatwierdzenie układu nie zawierają żadnych norm do-
tyczących wpływu tego postępowania na inne postępo-
wania cywilne z udziałem dłużnika. Takie ujęcie norma-
tywne wynika z faktu, że postępowanie to jest w dużej 
mierze postępowaniem pozasądowym15. Rozpoczyna się 
zawarciem przez dłużnika umowy o sprawowanie nad-
zoru nad przebiegiem postępowania z osobą spełniającą 
wymogi, o których mowa w art. 24, która pełni funkcję 
nadzorcy układu (art. 210 ust. 1 pr.rest.). Następnie dłuż-
nik dokonuje ustalenie dnia układowego (art. 211 ust. 1 
pr.rest.). Po tym nadzorca układu sporządza spis wierzy-
telności i spis wierzytelności spornych (art. 220 pkt 8 i 9 
w zw. z art. 84 ust. 1 pr.rest.), a następnie dłużnik zbiera 

  14 Korzonek J., „Prawo…”, s. 231; Gawlas W., Jonsik W., „Prawo upadłościowe 
i prawo o postępowaniu układowym”, Poznań 1935, s. 78.

  15 Szerzej Hrycaj A., Cztery postępowania restrukturyzacyjne, „Doradca restruktu-
ryzacyjny”, 2015, nr 1, s. 7 i n.
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głosy wierzycieli na piśmie, przedstawiając wierzycielom 
karty do głosowania zawierające propozycje układowe 
(art. 212 i 213 ust. 1 pkt 8 pr.rest.). Czynności te przebie-
gają poza kontrolą sądu i mają charakter stricte pozapro-
cesowy. Na tym etapie nadzorca układu nie ma żadnych 
uprawnień władczych w stosunku do dłużnika, zarówno 
w ujęciu materialnoprawnym, jak i procesowym. Za-
kres uprawnień nadzorcy układu wyznacza treść art. 37 
pr.rest., a przepis ten nie przewiduje możliwości ingeren-
cji nadzorcy układu w postępowania cywilne toczące się 
z udziałem dłużnika. W rezultacie postępowania te prze-
biegają na zasadach ogólnych.

Sytuacji tej w zasadzie nie zmienia wkroczenie omawia-
nego postępowania w fazę sądową. Tę fazę postępowa-
nia otwiera wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu 
(art. 219 pr.rest.), o ile doszło do jego zawarcia w świe-
tle warunków określonych w art. 217 pr.rest. Rola sądu 
w tym postępowaniu sprowadza się do wydania posta-
nowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, albowiem 
jedynie taką kognicję określa art. 223 ust. 1 pr.rest. Do-
dać tutaj trzeba i to, że w tym postępowaniu nie stosuje 
się przepisów o zabezpieczeniu (art. 226 pr.rest.). Takie 
rozwiązanie wynika z faktu, że ustawodawca wyznaczył 
sądowi dwutygodniowy termin na wydanie postano-
wienia w tym zakresie, który to termin ma charakter in-
strukcyjny. Ustawodawca wyszedł z założenia, że w tak 
krótkim czasie nie jest wymagana ingerencja w sprawy 
majątkowe dłużnika oraz postępowania cywilne toczące 
się z jego udziałem.

Może to sugerować wniosek, że postępowania cywilne 
w trakcie trwania postępowania o zatwierdzenie ukła-
du toczą się zwykłym tokiem, bez ingerencji ze strony 
organów nadzorujących jego przebieg16. Pogląd ten jest 
słuszny, lecz jedynie w odniesieniu do ram czasowych: od 
daty zainicjowania przed dłużnika postępowania do daty 
wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie rozpo-
znania wniosku o zatwierdzenie układu. Zgodnie bowiem 
z art. 224 ust. 1 pr.rest. od dnia wydania postanowienia 
w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego upra-
womocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia 
nadzorcy sądowego. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 
ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 stosuje się odpowiednio. W od-
niesieniu do czynności materialnoprawnych dłużnika wy-
danie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ukła-
du wywołuje ten skutek, że na czynności przekraczające 
zwykły zarząd wymagana jest zgoda nadzorcy układu. 
Natomiast skutki procesowe wydania postanowienia 
w przedmiocie zatwierdzenia układu wyznacza art. 224 

  16 Tak Merczyński B., Murawska M., Wpływ otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego na postępowania sądowe i egzekucyjne, „MPB” 2015, nr 12, s. 52.

ust. 2 pr.rest., który jednakże odnosi się do postępowań 
egzekucyjnych, pomijając problematykę postępowań 
o charakterze rozpoznawczym. 

W takiej sytuacji należy się zastanowić, czy wydanie po-
stanowienia w przedmiocie zawarcia układu nie wywo-
łuje żadnych zmian w odniesieniu do postępowań cywil-
nych toczących się z udziałem dłużnika, gdyż omawiany 
przepis nie odsyła do stosowania art. 258 czy 277 pr.rest. 
W literaturze wyrażono zapatrywanie, że skutki wydania 
postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu na 
bieg innych postępowań należy oceniać w świetle posta-
nowień art. 39 ust. 1 pr.rest. Jeśli zatem w toku innych 
postępowań dłużnik będzie zamierzał dokonać czynności 
dyspozytywnej w postaci ugody lub zrzeczenia się rosz-
czenia, które przekracza zakres zwykłego zarządu ma-
jątkiem, to na dokonanie takiej czynności pod rygorem 
nieważności niezbędna będzie zgoda nadzorcy układu17.

Rozważając właściwe rozwiązanie opisanego problemu, 
na wstępie należy zauważyć, że niedostatek regulacji 
wpływu wydania postanowienia w przedmiocie zawarcia 
układu na inne postępowania rozpoznawcze z udziałem 
dłużnika wynika z aksjologicznego założenia, że oma-
wiane postępowanie restrukturyzacyjne z natury ma być 
szybkim instrumentem rozwiązania finansowych proble-
mów dłużnika, czego potwierdzeniem jest nie tylko ter-
min rozpoznania wniosku dłużnika o zatwierdzenie ukła-
du, ale i terminy zbierania głosów na etapie przedproce-
sowym (art. 215 pr.rest.). W tej sytuacji ustawodawca nie 
widział potrzeby uregulowania skutków procesowych 
wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia 
układu. Nie może wszakże ujść uwadze, że art. 223 i 224 
ust. 1 pr.rest. nie wyznaczają sądowi drugiej instancji ter-
minu na rozpoznanie zażalenia na postanowienie sądu 
restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia ukła-
du. Zważywszy na różnoraką możliwość rozstrzygnięcia 
zażalenia przez sąd odwoławczy (np. poprzez uchylenie 
zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji), 
data ostatecznego uprawomocnienia się postanowienia 
w przedmiocie zatwierdzenia układu może przesunąć się 
w bliżej nieokreśloną przyszłość. Podsumowując, sprawa 
prawomocnego wniosku dłużnika może przesunąć się 
o kilka miesięcy od daty wydania postanowienia przez 
sąd restrukturyzacyjny. W tym czasie z udziałem dłużni-
ka może być prowadzone szereg postępowań cywilnych, 
których wynik może mieć wpływ na jego stosunki mająt-
kowe, w tym także na możliwość wykonania układu. Taka 
sytuacja wymaga jasnego określenia sytuacji procesowej 
dłużnika.

  17 Hrycaj A., „Prawo…”, s. 218.
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Odesłanie do stosowania art. 39 ust. 1 pr.rest. w za-
kresie skutków procesowych czynności dłużnika może 
budzić wątpliwości, albowiem przepis ten odnosi się do 
czynności materialnoprawnych dłużnika, a nie do czyn-
ności procesowych. Czynnościami procesowymi, które 
mają wpływ na majątek dłużnika, są nie tylko czynności 
w postaci zawarcia ugody czy zrzeczenia się roszczenia. 
Wśród takich czynności prawo restrukturyzacyjne wy-
mienia również uznanie roszczenia i przyznanie okolicz-
ności istotnych dla sprawy (art. 258, 276 ust. 4 pr.rest.). 
O ile nie budzi wątpliwości, że czynnościami o skutku 
materialnoprawnym są ugoda sądowa oraz uznanie 
roszczenia (art. 213 § 2 k.p.c.) i istotnie w odniesieniu do 
nich możliwe byłoby zastosowanie art. 39 ust. 1 pr.rest., 
to jednak jego stosowanie do pozostałych czynności bu-
dzi uzasadnione zastrzeżenia. Odnośnie do charakteru 
prawnego zrzeczenia się roszczenia (art. 203 § 1 k.p.c.) 
w orzecznictwie wypowiadane są poglądy, że ma ono je-
dynie znaczenie procesowe18. Podobnie rzecz przedsta-
wia się odnośnie do przyznania okoliczności faktycznych 
istotnych dla sprawy, które należy oceniać przez pryzmat 
art. 229 k.p.c., nie przez pryzmat prawa materialnego19. 
Stosowanie zatem konstrukcji nieważności z art. 39 
ust. 1 pr.rest. do czynności wywołujących jedynie skutki 
procesowe nie zasługuje na aprobatę.

Brak regulacji wpływu wydania postanowienia w przed-
miocie zatwierdzenia układu na możliwość dokona-
nia przez dłużnika w postępowaniach cywilnych z jego 
udziałem czynności w postaci zawarcia ugody, uzna-
nia roszczenia, zrzeczenia się roszczenia oraz uznania 
okoliczności istotnych dla sprawy należy uznać za lukę 
w prawie. Stan taki uzasadniałby stosowanie do oma-
wianych przypadków per analogiam art. 258 pr.rest. Jak 
przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 11 października 
1991 r., przesłanką sięgnięcia do analogii z ustawy jest 
podobieństwo stanów faktycznych przy takim samym 
motywie legislacyjnym20. Postępowanie w przedmiocie 
zawarcia układu jest najbardziej konstrukcyjnie zbliżone 
do przyspieszonego postępowania układowego, przede 
wszystkim co do spełnienia wymogów w zakresie do-
puszczalnego progu spornych wierzytelności (art. 3 ust. 2 
pkt 2 i art. 3 ust. 3 pkt 2 pr.rest.). Ponadto idea wyrażenia 
zgody przez nadzorcę sądowego na czynności określone 
w art. 258 pr.rest. znajduje pełne odniesienie do postę-
powania o zatwierdzenie układu, w którym także zacho-
dzi potrzeba zabezpieczenia interesów wierzycieli przed 
czynnościami procesowymi dłużnika.

  18 Por. wyroki Sądu Najwyższego z 13 lutego 2004 r., II CK 442/02, i z 26 września 
2012 r., II CSK 3/12.

  19 Por. wyroki Sądu Najwyższego z 19 marca 1947 r., III C 39/47, i z 13 stycznia 
2005 r., IV CK 430/04.  

  20 III CZP 37/91, OSNC 1992 r., nr 4, poz. 50.

Na tle postępowania o zatwierdzenie układu należy tak-
że poruszyć temat stosowania w nim przepisów art. 101 
i 102 pr.rest. Odnośnie do pierwszego z nich trzeba mieć 
na względzie fakt, że spis wierzytelności jest niezaskar-
żalny. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych 
stanowią element składowy sprawozdania nadzorcy 
układu, który z kolei jest załącznikiem do wniosku dłuż-
nika o zatwierdzenie układu (art. 219 ust. 2 pkt 3 pr.rest.) 
i nie podlega zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. 
W razie nieuwzględnienia wierzytelności w spisie wierzy-
telności wierzyciel po zatwierdzeniu układu może wyto-
czyć powództwo o wierzytelność podlegającą umieszcze-
niu w spisie wierzytelności na podstawie art. 150 pr.rest. 
W razie uwzględnienia jego wierzytelności na mocy pra-
womocnego orzeczenia sądu będzie on związany treścią 
układu. Zagadnienie to zostanie omówione przy analizie 
przyspieszonego postępowania układowego. 

Na tle natomiast art. 102 pr.rest. wyłania się problem 
z jego adaptacją do postępowania o zatwierdzenie ukła-
du, gdyż przepis ten mówi o zatwierdzonym spisie wie-
rzytelności, przez co należy rozumieć czynność proceso-
wą sędziego-komisarza, o której mowa w art. 97 ust. 1 
i art. 98 ust. 1 pr.rest. Spis wierzytelności w postępowa-
niu restrukturyzacyjnym nie podlega zatwierdzeniu, co 
wskazuje na wniosek, że regulacja art. 102 pr.rest. nie ma 
tutaj zastosowania.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Ogólna zasada dotycząca wpływu tego postępowania 
na postępowania z udziałem dłużnika została określona 
w art. 257 pr.rest. Zgodnie z nim otwarcie przyspieszo-
nego postępowania układowego nie wyłącza możliwo-
ści wszczęcia przez wierzyciela postępowania sądowe-
go o wierzytelność podlegającą umieszczeniu w spisie 
wierzytelności. Treść tego przepisu jest skorelowana 
z art. 101 ust. 1 pr.rest. 

Podstawowe znaczenie dla postępowania restrukturyza-
cyjnego mają wierzytelności objęte układem, w związku 
z czym art. 257 pr.rest. należy poddać egzegezie pod ką-
tem tego, jaki wpływ ma otwarcie postępowania układo-
wego na postępowania cywilne dotyczące wierzytelności 
objętej układem. Na tle tego przepisu mogą wystąpić trzy 
sytuacje.

Pierwsza, gdy wierzyciel przed otwarciem przyspieszo-
nego postępowania układowego wszczął przeciwko 
dłużnikowi postępowanie cywilne o zasądzenie wierzy-
telności podlegającej umieszczeniu w spisie wierzytelno-
ści i w toku tego postępowania nastąpiło otwarcie przy-
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spieszonego postępowania układowego. To zdarzenie 
nie wywołuje żadnego skutku w odniesieniu do toczące-
go się postępowania cywilnego, a omawiany przepis nie 
odnosi się do takiego przypadku. Otwarcie przyspieszo-
nego postępowania układowego ma jedynie ten skutek, 
że na dłużniku ciąży obowiązek zawiadomienia nadzorcy 
sądowego o toczących się postępowaniach cywilnych. 
Nadzorca sądowy nie wstępuje do tych postępowań, je-
dynie na czynności procesowe dłużnika enumeratywnie 
wymienione w art. 258 pr.rest. wymagana jest jego zgo-
da. Prawomocne zakończenie postępowania cywilnego 
przed sporządzeniem spisu wierzytelności powoduje, 
że nadzorca sądowy, będąc związany tym orzeczeniem 
na podstawie art. 365 k.p.c., winien umieścić zasądzoną 
wierzytelność w spisie wraz z zasądzonymi kosztami po-
stępowania. Jeśli przed zakończeniem postępowania cy-
wilnego został prawomocnie zatwierdzony spis wierzy-
telności, w którym uwzględniono dochodzoną w proce-
sie wierzytelność, to takie postępowanie cywilne winno 
zostać umorzone na podstawie art. 355 k.p.c. Wydanie 
wyroku w takiej sytuacji staje się zbędne, gdyż wierzytel-
ność powoda dochodzona w procesie uzyskała ochronę 
w postaci tytułu egzekucyjnego, jakim jest wyciąg z za-
twierdzonego spisu wierzytelności na podstawie art. 102 
ust. 1 i 2 pr.rest.21. Gdy w toku postępowania cywilnego 
zostanie prawomocnie zatwierdzony spis wierzytelności, 
w którym nie uwzględniono dochodzonej w postępowa-
niu cywilnym wierzytelności, a następnie postępowanie 
cywilne zostanie zakończone uwzględnieniem powódz-
twa, to winna nastąpić modyfikacja spisu wierzytelno-
ści na podstawie art. 101 ust. 2 pr.rest. Jeśli natomiast 
postępowanie cywilne zostanie zakończone po zawarciu 
układu, to z mocy art. 166 ust. 1 pr.rest. układ wiąże wie-
rzyciela. W takim razie zasądzenie dochodzonej wierzy-
telności może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym 
z układu22. 

Drugi przypadek, jaki może mieć miejsce, dotyczy sytuacji, 
gdy po otwarciu przyspieszonego postępowania układo-
wego wierzyciel wytoczy postępowanie cywilne o zapłatę 
wierzytelności objętej układem. Dalszy los tego postępo-
wania jest taki sam jak w pierwszym przypadku. Nie spo-
sób jednak nie zauważyć niekonsekwencji ustawodawcy, 
który w analizowanym przepisie pominął występujący 
w analogicznej regulacji dotyczącej postępowania ukła-
dowego – art. 276 pr.rest. – i postępowania sanacyjne-
go – art. 310 pr.rest., gdzie wprowadzono postanowienia, 
że koszty postępowania obciążają wszczynającego, jeżeli 
nie było podstaw do umieszczenia wierzytelności w ca-

  21 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 27 lutego 1996 r., I ACr 638/95.
  22 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 21 października 1998 r., II CKN 12/98, OSNC 

1999, nr 4, poz. 77, a także uchwalę Sądu Najwyższego z 15 stycznia 1997 r., 
III CZP 123/96, OSNC 1997, nr 5, poz. 48.

łości w spisie wierzytelności. W konsekwencji sąd orzeka 
o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności 
za wynik postępowania (art. 98 k.p.c.)23. Dłużnik może 
bronić się w takim procesie przed zasądzeniem kosztów 
procesu zarzutem z art. 101 k.p.c., że nie dał powodu do 
wytoczenia sprawy, a jednocześnie uznał przy pierwszej 
czynności procesowej żądanie pozwu. 

Trzeci przypadek, jaki może mieć miejsce na gruncie 
art. 257 pr.rest., dotyczy wytoczenia powództwa o wie-
rzytelność po zatwierdzeniu przyspieszonego postępo-
wania układowego. W tym przypadku mogą zaistnieć 
dwie sytuacje. Po pierwsze – wierzytelność nie została 
zamieszczona w spisie. W takiej przypadku sąd, uwzględ-
niając powództwo, winien zasądzić wierzytelność na wa-
runkach zawartego układu. Po drugie – wierzytelność 
została ujęta w spisie wierzytelności, a wierzyciel mimo 
tego wnosi o jej zasądzenie. Wobec takiego stanowiska 
powoda (wierzyciela) sąd rozpoznający sprawę winien 
oddalić powództwo ze względu na brak interesu praw-
nego wierzyciela do uzyskania wyroku zasądzającego 
świadczenie, skoro ten dysponuje już tytułem egzekucyj-
nym uzyskanym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
umożliwiającym mu po nadaniu klauzuli wykonalności 
przymusowe dochodzenie wierzytelności od dłużnika24.

Od daty otwarcia przyspieszonego postępowania ukła-
dowego pozycja procesowa dłużnika nie ma charakte-
ru w pełni autonomicznego. Zgodnie z treścią art. 258 
pr.rest. dłużnik niezwłocznie informuje nadzorcę sądo-
wego o postępowaniach sądowych, administracyjnych, 
sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, 
dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz 
lub przeciwko dłużnikowi. W sprawach tych uznanie 
roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody 
lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez 
dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera 
skutków prawnych. Przepis ten kontynuuje myśl wyra-
żoną w art. 257 pr.rest., że otwarcie przyspieszonego 
postępowania układowego nie wpływa na tok postępo-
wań z udziałem dłużnika. Stosowanie tego przepisu ma 
jednak szerszą płaszczyznę – odnosi się do wszystkich 
postępowań dotyczących masy układowej, w tym także 
postępowań dotyczących wierzytelności podlegających 
umieszczeniu w spisie wierzytelności. W tych postę-
powaniach dłużnik zachowuje legitymację procesową, 

  23 Adamus R., „Prawo…”, s. 441; Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1509; Gurgul S., 
„Prawo…”, s. 1208.

  24 Tak Broniewicz W., Przyczyny oddalenia powództwa, „PiP” 1964, nr 5-6,  
s. 837; Berutowicz W., „Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń”, 
Warszawa 1966 r., s. 141, a także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwa-
ły z 17 grudnia 1960 r., I Co24/60, OSNC 1961, nr 3, poz. 62; odmiennie 
Pawłyszcze D., Postępowanie układowe – skutki prawne dla wierzycieli, „PPH” 
1994, nr 3, s. 1 i n., którego zdaniem sąd winien wydać wyrok zasądzający 
świadczenie, obciążając jednakże powoda kosztami procesu.
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a odnośnie do uprawnień procesowych nadzorcy sądo-
wego ustawodawca zrezygnował z modelu funkcjonu-
jącego w postępowaniu układowym, zgodnie z którym 
nadzorca sądowy wstępuje do takich postępowań ipso 
iure na prawach interwenienta ubocznego (art. 277 ust. 1 
pr.rest.). Co więcej, nadzorca nie może z własnej inicja-
tywy przystąpić do takich postępowań. Dłużnik jest je-
dynie zobowiązany do poinformowania nadzorcy sądo-
wego o toczącym się postępowaniu. Takie rozwiązanie 
wynika z założenia, że przyspieszone postępowanie 
jest z natury krótkotrwałe i zbędne staje się przyjęcie 
rozwiązania jak na gruncie postępowania układowe-
go, gdyż prowadziłoby to do wydłużenia postępowania  
restrukturyzacyjnego25. 

Art. 258 pr.rest. enumeratywnie wymienia czynności 
procesowe, które wymagają zgody nadzorcy sądowego. 
Brak zgody oznacza, że czynność dłużnika zostaje po-
minięta przez sąd i nie wywołuje skutków procesowych 
w niej wyrażonych26. Katalog czynności procesowych 
wymienionych w tym przepisie jest zamknięty i nie może 
być rozszerzany na inne czynności procesowe dłużnika, 
np. cofnięcie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia, 
wniesienie apelacji, cofnięcie apelacji. 

Przez uznanie roszczenia należy rozumieć sytuację, gdy 
dłużnik oświadcza, że godzi się z treścią dochodzonego 
przez przeciwnika procesowego roszczenia procesowe-
go, co prowadzi do zasądzenia roszczenia dochodzonego 
pozwem oraz nadania takiemu wyrokowi rygoru natych-
miastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 2 
k.p.c. Konsekwencje uznania powództwa reguluje art. 213 
§ 2 k.p.c. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach 
w wyroku z 19 listopada 2015 r., uznanie powództwa to 
czynność procesowa polegająca na rezygnacji pozwane-
go z obrony, czyli akt jego dyspozycyjności, w którym nie 
tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że uzasadnia-
ją go przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne, 
i godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego to żąda-
nie. Oświadczenie strony pozwanej o uznaniu powódz-
twa, co do zasady, stanowi czynność procesową, której 
skuteczność zależy od spełnienia wymagań określonych 
przez k.p.c. Jest to czynność jednostronna, podejmowa-
na wobec sądu. Zalicza się ją do aktów dyspozycyjnych, 
przez które strona decyduje o losach procesu, przyznając 
okoliczności uzasadniające żądanie i wyrażając zgodę na 
całkowite lub częściowe jego spełnienie. Strona pozwana 
może je cofnąć do momentu wydania wyroku przez zwy-
kłe, jednostronne oświadczenie procesowe skierowane 

  25 Hrycaj A., „Prawo…”, s. 218.
  26 Korzonek J., „Prawo…”, s. 877; odmiennie Jakowlew J., „Prawo…”, s. 319, któ-

rego zdaniem czynności procesowe dłużnika dokonane bez zgody nadzorcy 
sądowego są nieważne.

do sądu27. Zasadniczo uznanie roszczenia będzie miało 
miejsce, gdyż dłużnik jest pozwanym w sprawie. Poję-
cie uznania roszczenia w rozumieniu art. 258 pr.rest. jest 
jednak szersze od uznania powództwa i dotyczy wsze-
lakich roszczeń materialnoprawnych zgłoszonych przez 
przeciwnika procesowego. Z tego powodu do uznania 
roszczenia należy zaliczyć także uznanie wierzytelno-
ści przedstawionej przez przeciwnika procesowego do  
potrącenia.

Zrzeczenie się roszczenia rozumieć należy w kontekście 
art. 203 § 1 k.p.c. Polega ono na rezygnacji z ochrony pro-
cesowej przysługującego dłużnikowi prawa podmioto-
wego. Oznacza to niemożność skutecznego dochodzenia 
w przyszłości mogącego istnieć roszczenia materialno-
prawnego. Zrzekając się roszczenia procesowego, powód 
rezygnuje bowiem ze zbadania jego zasadności w tym 
samym stanie faktycznym i wobec tego samego pozwa-
nego. W razie ponownego wytoczenia powództwa o to 
samo roszczenie i przeciwko temu samemu dłużnikowi 
(pozwanemu) sąd powinien wydać wyrok oddalający po-
wództwo, jeżeli dłużnik powoła się na wcześniejsze cof-
nięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia przez powoda 
w poprzednim procesie28.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują 
kilka możliwości zawarcia ugody. Pierwszy przypadek 
uregulowany został w art. 184 k.p.c. i dotyczy zawarcia 
ugody w postępowaniu pojednawczym, wywołanym za-
wezwaniem do próby ugodowej. W toku postępowania 
rozpoznawczego zawarcie ugody przewiduje art. 223 § 1 
k.p.c. Jej konsekwencją jest umorzenie postępowania. 
Ponadto strony mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem 
(art. 18312 § 2 i art. 18315 § 1 k.p.c.). Hipotezą art. 258 
pr.rest. objęty jest jednak tylko przypadek zawarcia ugo-
dy przed mediatorem w toku postępowania cywilnego, 
gdy za zgodą stron sąd skierował sprawę do mediacji 
(art. 1831 § 4 k.p.c.). Jeśli mediację prowadzono przed 
procesem na podstawie umowy o mediację, to jej sku-
teczność winna być postrzegana jedynie w kontekście 
art. 39 ust. 1 pr.rest.

Nieostre jest natomiast pojęcie przyznania istotnych oko-
liczności faktycznych dla sprawy, albowiem, jak słusznie 
podkreślono w literaturze, dłużnik nie ma obowiązku uzy-
skiwania zgody nadzorcy sądowego na podjęcie określo-
nej strategii procesowej29. Pod tym pojęciem należy rozu-
mieć przede wszystkim okoliczności faktyczne przyznane 

  27 I ACa 647/15; por. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopa-
da 2014 r., VI ACa 269/14.

  28 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z 26 września 2012 r., II CSK 3/12; por. także 
wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 2004 r., II CK 442/02.

  29 Jakowlew A., „Prawo…”, s. 319.



55nr 4 [2/2016]

przez dłużnika w sposób wyraźny na podstawie art. 229 
k.p.c. Przedmiotem przyznania mogą być tylko określone 
fakty, a nie ich ocena prawna lub stosunki prawne, gdyż 
ta ocena należy do sądu rozpoznającego sprawę30. Hipo-
tezą art. 258 pr.rest. objęte jest przyznanie przez dłuż-
nika takich faktów, które doprowadziły do bezdowodo-
wego ustalenia stanu faktycznego sprawy jako podstawy 
rozstrzygnięcia przez sąd rozpatrywanej sprawy. Jak się 
wydaje, analizowany przepis obejmuje także przypa-
dek uznania faktów na podstawie art. 230 k.p.c. Zgodnie 
z tym przepisem, gdy strona nie wypowie się co do twier-
dzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze 
wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. 
Ten przepis jest konsekwencją nałożonych na uczestnika 
postępowania ciężarów procesowych – obowiązku wda-
nia się w spór (art. 221 k.p.c.) i złożenia oświadczenia co 
do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczno-
ści faktycznych (art. 210 § 2 k.p.c.). Trudność stosowania 
art. 230 k.p.c. w odniesieniu do art. 258 pr.rest. wynika 
z faktu, że sąd w istocie nie może wymusić na stronie 
procesu aktywnego zachowania. Bierność strony procesu 
wywołuje określone konsekwencje procesowe – głównie 
prowadzące do uznania za prawdziwe twierdzeń przeciw-
nika procesowego, co z kolei prowadzi do korzystnego dla 
niego rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 258 pr.rest. nie opisuje trybu udzielania zgody przez 
nadzorcę sądowego. Jako że nadzorca sądowy nie jest 
uczestnikiem postępowania, odpada możliwość złożenia 
przez niego pisma procesowego lub wyrażenia jej ustnie 
– do protokołu rozprawy. Zgoda ma postać pisemnego 
oświadczenia nadzorcy sądowego, zezwalającego na do-
konanie określonej czynności procesowej dłużnika. Nie 
może być wydana ad hoc do bliżej nieokreślonej czynności 
procesowej lub wszystkich czynności, jakie dłużnik zamie-
rza podjąć w postępowaniu cywilnym. Wydaje się, że zgoda 
może być przedłożona sądowi w dwojaki sposób. Pierw-
szy polega na jej złożeniu przez dłużnika do akt sprawy 
z własnej inicjatywy, gdy zamierza on dokonać czynność 
wymagającą zgody. Drugi może mieć miejsce, gdy sąd 
rozpoznający sprawę stwierdzi, że czynności procesowe 
podejmowane przez dłużnika wymagają zgody nadzorcy 
sądowego. Winien wtedy zażądać od dłużnika przedło-
żenia zgody nadzorcy sądowego na określoną czynność, 
wyznaczając mu na to stosowny termin procesowy, z za-
strzeżeniem pominięcia jego czynności procesowych. 

Jeśli czynność procesowa została dokonana bez wyma-
ganej zgody i doszło do wydania orzeczenia przez sąd, 
to orzeczenie jest skuteczne i wywołuje określone skutki 

  30 Zob. wyroki Sądu Najwyższego z 28 lutego 1996 r., I CRN 222/95, OSNC 1996, 
nr 6, poz. 87 i z 13 stycznia 2005 r., IV CK 430/04.

procesowe. Sąd rozpoznający sprawę cywilną z urzędu 
sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem art. 258 pr.rest. 
Wydanie orzeczenia z naruszeniem warunków tego prze-
pisu może stać się podstawą zarzutów środka odwoław-
czego – naruszenia przepisów prawa procesowego, któ-
re miały wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Co in-
teresujące, zarzut taki może podnieść sam dłużnik, który 
dokonał czynności procesowej z przekroczeniem zakazu 
wynikającego z art. 258 pr.rest.

Mówiąc o wpływie przyspieszonego postępowania ukła-
dowego na inne postępowania cywilne, nie sposób po-
minąć przypadku, gdy w jego toku na podstawie art. 239 
ust. 1 pr.rest. uchylony zostanie zarząd własny dłużnika 
i zostanie ustanowiony zarządca. Lege non distinguente 
zastosowanie będzie miał w takiej sytuacji art. 174 § 1 
pkt 4 k.p.c., co w rezultacie w związku z utratą przez dłuż-
nika legitymacji procesowej winno prowadzić do zawie-
szenia postępowania cywilnego dotyczącego masy ukła-
dowej. Sąd winien wezwać zarządcę do udziału w spra-
wie, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do 
sprawy (art. 174 § 3 k.p.c). Wzywając zarządcę do udziału 
w sprawie, sąd jednocześnie na podstawie art. 180 § 1 
pkt 5 lit. d k.p.c. podejmuje zawieszone postępowanie 
z jego udziałem. Jednoczesność obu tych czynności sądu 
wynika z faktu, że w świetle tego przepisu podjęcie za-
wieszonego postępowania następuje z chwilą ustalenia 
osoby pełniącej tę funkcję. Wzywając zatem zarządcę do 
udziału w sprawie, sąd już ma wiedzę, jaka osoba pełni tę 
funkcję. Dlatego jednym postanowieniem sąd podejmuje 
zawieszone postępowanie cywilne z udziałem zarządcy, 
wzywając go do udziału w sprawie.

W kontekście ustanowienia zarządcy w przyspieszonym 
postępowaniu układowym należy się zastanowić, jaką 
ma on pozycję w postępowaniach cywilnych toczących 
się z udziałem dłużnika. Wątpliwość bierze się stąd, że 
przepisy regulujące to postępowanie, w szczególności 
art. 239 pr.rest., nie zawierają odpowiednika art. 311 
ust. 1 pr.rest. Pozycji procesowej zarządcy nie można 
również wywieść z normy ogólnej – art. 53 ust. 1 pr.rest., 
mówiącej, że zarządca dokonuje czynności w imieniu 
własnym i na rachunek dłużnika. Norma ta odnosi się do 
czynności materialnoprawnych związanych z zarządem 
masą sanacyjną, a nie masą układową, z jaką mamy do 
czynienia w przyspieszonym postępowaniu układowym. 
Ponadto nie ma ona przeniesienia na uprawnienia pro-
cesowe zarządcy, które są odrębnie regulowane, czego 
wyrazem jest art. 311 ust. 1 pr.rest. Brak regulacji pozycji 
procesowej zarządcy w przyspieszonym postępowaniu 
układowym w postępowaniach cywilnych dotyczących 
masy układowej należy uznać za poważny mankament 



56 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

i błąd legislacyjny. Taka luka w prawie winna zostać 
uzupełniona poprzez adaptację analogiam legis nor-
my art. 311 ust. 1 pr.rest. W rezultacie należy uznać, że 
z datą powołania zarządcy w omawianym postępowaniu 
restrukturyzacyjnym postępowania cywilne dotyczą-
ce masy układowej mogą się toczyć jedynie z udziałem 
zarządcy, tak jak ma to miejsce w postępowaniu sana-
cyjnym. Zarządca nie może odmówić wdania się w spór, 
gdyż jest wyłącznie legitymowany do występowania 
w sprawach dotyczących masy układowej.

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Regulacja dotycząca wpływu otwarcia postępowania 
układowego na postępowania cywilne dotyczące masy 
układowej jest w dużej części analogiczna jak w przy-
spieszonym postępowaniu układowym. Również w tym 
przypadku zastosowanie ma art. 101 pr.rest. w zakresie 
skutków nieujęcia wierzytelności objętej spisem wierzy-
telności. Wierzyciel ma możliwość wszczęcia postępo-
wania o zasądzenie wierzytelności objętej układem i je-
śli orzeczenie sądu będzie korzystne dla wierzyciela, ta 
wierzytelność zostanie objęta omawianym postępowa-
niem restrukturyzacyjnym i ujęta w spisie na podstawie 
art. 101 ust. 2 pr.rest.

Ponadto do postępowania układowego w pełni zasto-
sowanie ma art. 102 pr.rest., gdyż w tym wypadku spis 
wierzytelności podlega zatwierdzeniu przez sędziego-
-komisarza w trybie określonym w art. 97 ust. 1 pr.rest. 
Wyciąg ze spisu wierzytelności w razie prawomocnego 
zatwierdzenia układu, odmowy zatwierdzenia układu 
lub umorzenia postępowania jest tytułem egzekucyjnym 
przeciwko dłużnikowi.

Art. 276 ust. 1 zd. 1 pr.rest. powiela regułę określoną 
w art. 257 pr.rest. odnośnie do przyspieszonego postę-
powania układowego, że otwarcie postępowania ukła-
dowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzy-
ciela postępowań sądowych o wierzytelności podlegają-
ce umieszczeniu w spisie wierzytelności. Postępowania 
sądowe zainicjowane przed jego otwarciem kontynu-
owane są na zasadach ogólnych. Skutki zakończenia tych 
postępowań są takie same, jak to ma miejsce na gruncie 
art. 257 pr.rest. Zbędne w takiej sytuacji jest powielanie 
wywodów poczynionych na gruncie przyspieszonego po-
stępowania układowego. Podobnie rzecz przedstawia 
się odnośnie do postępowań zainicjowanych po otwarciu 
postępowania układowego.

Odmienność, jaka kształtuje się w zakresie obu po-
stępowań, polega na tym, że w zdaniu drugim art. 276 

pr.rest. ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że koszty po-
stępowania obciążają wszczynającego to postępowanie, 
jeśli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności 
w całości w spisie wierzytelności. Takie sformułowanie 
jest jedynie pozornie oczywiste i wymaga rozwinięcia. 
Wykładnia gramatyczna omawianego przepisu prowa-
dzi do wniosku, że ma on zastosowanie do postępowań 
cywilnych wszczętych przeciwko dłużnikowi po otwarciu 
postępowania układowego. W postępowaniach wcze-
śniej wszczętych o kosztach procesu sąd orzeka zgodnie 
z zasadami odpowiedzialności za wynik sprawy wyra-
żonymi w art. 98-102 k.p.c. Art. 276 pr.rest. w zakre-
sie przyjętego w nim modelu rozstrzygania o kosztach 
procesu powiela rozwiązania przyjęte na gruncie art. 30 
pr.ukł. z 1934 r.31 oraz art. 1371 prawa upadłościowe-
go i naprawczego, a zatem w pełni aktualne pozostają 
w tej kwestii wypowiedzi dotyczące poprzedniego stanu 
prawnego. Z treści omawianej regulacji wynika, że jeśli 
przeszkody umieszczenia w spisie wierzytelności nie ist-
niały tylko co do części wierzytelności, o którą wszczęto 
proces po otwarciu postępowania układowego, nato-
miast co do pozostałej części takie przeszkody istniały, 
to rozstrzygnięcie o kosztach procesu następuje zgodnie 
z zasadami określonymi w procedurze cywilnej32. 

Rozwinięcia wymaga wątek dotyczący kwestii, kiedy wy-
stępuje brak przeszkód do umieszczenia wierzytelności 
w spisie wierzytelności. Niewątpliwie przypadek ten nie 
będzie miał miejsca, gdy po nieuwzględnieniu wierzytel-
ności w spisie wierzyciel wytoczy przeciwko dłużnikowi 
proces o jej zasądzenie. Problem, jaki może powstać na 
tym tle, odnosi się do przypadku, gdy postępowanie re-
strukturyzacyjne zostało wszczęte równolegle z postę-
powaniem wdrożonym przez wierzyciela o zasądzenie 
wymagalnej wierzytelności objętej układem. Wniesienie 
powództwa przez wierzyciela na ogół będzie wywo-
łane jego niewiedzą o złożeniu przez dłużnika wniosku 
o otwarcie postępowania układowego. Rozwiązanie pro-
blemu, kto w takiej sytuacji ponosi koszty postępowa-
nia, wbrew pozorom, nie jest proste, gdyż wierzyciel ma 
prawo domagać się na drodze sądowej ochrony prawnej 
wymagalnej wierzytelności. Nie można tracić z pola wi-
dzenia faktu, że wniesienie powództwa może być podyk-
towane koniecznością przerwania biegu przedawnienia. 

Wydaje się, że dłużnik nie może twierdzić, że nie było 
przeszkód do umieszczenia wierzytelności w spisie, je-
śli wcześniej nie zaspokoił wymagalnej wierzytelności, 

  31 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. 
Prawo o postępowaniu układowym (t.j. Dz. U. nr 93, poz. 835 ze zm.).

  32 Korzonek J., „Prawo…”, s. 863; Lauter G., „Prawo upadłościowe i prawo o po-
stępowaniu układowym. Komentarz”, Warszawa 1935, s. 213; Allerhand M., 
„Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz”, Bielsko-Biała 1991 r., s. 72.
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której zapłaty domagał się wierzyciel. Zastosowanie 
art. 276 zd. 2 pr.rest. może mieć miejsce, jeśli zostaną 
spełnione warunki art. 101 k.p.c.33. Sąd nałoży na wierzy-
ciela (powoda) koszty procesu, jeśli pozwany wykaże, że 
nie dał powodu do wytoczenia powództwa i przy pierw-
szej czynności procesowej uznał żądanie pozwu. Inaczej 
będzie się jednak kształtował przypadek, gdy wierzyciel 
ma świadomość otwarcia postępowania układowego 
dłużnika, który wierzytelności nie kwestionuje, a mimo 
to wnosi powództwo o zasądzenie takiej wierzytelności. 
Dłużnik w takiej sytuacji może wykazać, że nie było prze-
szkód do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności. W rezultacie sąd co prawda zasądzi dochodzoną 
przez powoda wierzytelność, lecz zasądzi od powoda na 
rzecz pozwanego koszty procesu. Ciężar wykazania prze-
słanek uzasadniających stosowanie art. 276 zd. 2 pr.rest. 
spoczywa na dłużniku. 

Na podstawie art. 277 ust. 1 pr.rest. nadzorca sądowy 
wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych do-
tyczących masy układowej. Ustawodawca tym samym 
powielił rozwiązanie funkcjonujące na gruncie prawa 
upadłościowego i naprawczego odnośnie do upadłości 
układowej. Na podstawie ust. 2 tego przepisu nadzorca 
sądowy posiada uprawnienia interwenienta ubocznego, 
do którego odpowiednio stosuje się przepisy o współ-
uczestnictwie jednolitym. Z cytowanego przepisu jed-
noznacznie wynika, że dłużnik zachowuje legityma-
cję procesową w przypadku otwarcia postępowania 
układowego34, chyba że na podstawie art. 239 w zw. 
z art. 273 pr.rest. został pozbawiony zarządu. Nadzor-
ca sądowy ma uprawnienia interwenienta ubocznego 
w zakresie spraw dotyczących masy układowej, z kom-
petencjami określonymi w art. 79-81 k.p.c. zmodyfiko-
wanymi treścią art. 277 ust. 4 pr.rest. Nie jest jednakże 
interwenientem ubocznym35. Cechą tej instytucji w myśl 
art. 76 k.p.c. jest istnienie interesu prawnego podmiotu 
przystępującego do jednej ze stron procesu, aby sprawa 
została rozstrzygnięta na korzyść tej strony. Przyjmu-
je się, że interwenient uboczny nie jest stroną procesu, 
ale jedynie pomocnikiem strony, do której przystąpił36. 
Podstawą interesu prawnego jest stosunek łączący 
przystępującego do procesu z jedną lub obiema stronami 
występującymi w procesie, a przystąpienie do procesu 
ma na celu ochronę praw podmiotowych interwenienta 
ubocznego37. Nadzorca sądowy jednakowoż nie posiada 

  33 Por. Gurgul S., „Prawo…”, s. 1224.
  34 Tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 30 kwietnia 2015 r., VI ACa 35/15.
  35 Allerhand M., „Prawo…”, s. 80; Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, 

„Prawo…”, s. 314.
  36 Klimkowicz J., „Interwencja uboczna według Kodeksu postępowania 

cywilnego”, Warszawa 1972 r., s. 11, a także Waligórski M., „Polskie prawo 
procesowe. Funkcja i struktura procesu”, Warszawa 1947 r., s. 160 i n.

  37 Zob. Rowiński T., „Interes prawny w procesie i postępowaniu nieprocesowym”, 
Warszawa 1971 r., s. 26.

interesu prawnego w rozstrzygnięciu sporu na korzyść 
dłużnika, gdyż źródłem jego uczestnictwa w procesie 
w omawianej sytuacji nie jest stosunek prawny łączący 
go z jedną ze stron procesu, a bezwzględnie obowiązują-
cy przepis prawa, który ipso iure nadaje mu uprawnienia 
interwenienta ubocznego. Do uczestnictwa w procesach 
nadzorcy sądowego stosuje się odpowiednio przepisy 
o współuczestnictwie jednolitym, a to oznacza, że ma on 
uprawnienia interwenienta samoistnego (art. 81 k.p.c.). 
Do nadzorcy sądowego stosuje się również art. 73 § 1 
k.p.c. Wyłączone jest natomiast stosowanie art. 73 § 2 
k.p.c., gdyż nie jest on współuczestnikiem jednolitym, 
a wydane w sprawie orzeczenie ma skutek procesowy 
jedynie w odniesieniu do dłużnika i jego przeciwnika pro-
cesowego38.

Treść art. 277 ust. 4 pr.rest. odpowiada postanowie-
niom art. 258 zd. 2 pr.rest. Również w tym przypadku 
na dokonanie czynności procesowych wymienionych 
w przywołanym przepisie wymagana jest zgoda nadzor-
cy sądowego. Wydanie orzeczenia sprzecznego z posta-
nowieniem tego przepisu może być podstawą zarzutów 
podniesionych w ramach środków odwoławczych.

Inna jest pozycja nadzorcy sądowego w postępowaniu 
nieprocesowym. Z mocy art. 13 § 2 k.p.c. przepisy o pro-
cesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postę-
powań, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
W doktrynie przyjmuje się, że do postępowania niepro-
cesowego nie stosuje się przepisów o interwencji ubocz-
nej i współuczestnictwie jednolitym39. Art. 510 § 1 k.p.c. 
stanowi, że uczestnikiem postępowania może być ten, 
czyich praw dotyczy wynik postępowania. Chodzi zatem 
o interes prawny uczestnika postępowania, przez który 
rozumieć należy obiektywną w świetle obowiązujących 
przepisów potrzebę uzyskania odpowiedniej treści orze-
czenia w celu ochrony określonej sfery prawnej40. Jak już 
to zaznaczono, nadzorca sądowy nie posiada własnego 
interesu prawnego. Z tego też względu staje się z mocy 
prawa uczestnikiem postępowań nieprocesowych to-
czących się z udziałem dłużnika.

Wejście nadzorcy sądowego do postępowań dotyczą-
cych masy układowej następuje ipso iure, bez potrzeby 
wydawania postanowienia w tym zakresie, a przeciwnik 
procesowy dłużnika nie może wnieść opozycji przeciwko 
wejściu nadzorcy do postępowania cywilnego. Dłużnik 
winien poinformować nadzorcę sądowego o postępo-
waniach dotyczących masy układowej, a sąd prowadzący 
postępowanie cywilne – o otwarciu postępowania ukła-

  38 Szerzej Chrapoński D., „Wyłączenia…”, s. 283 i n.
  39 Zob. Korzan K., „Postępowanie nieprocesowe”, Warszawa 1987 r., s. 44 i n. 
  40 Rowiński T., „Interes…”, s. 30.
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dowego. Sąd prowadzący to postępowanie winien od tej 
pory zawiadamiać go o terminach rozpraw oraz dorę-
czać pisma procesowe i wydane w sprawie orzeczenia. 
W orzecznictwie podniesiony został problem skutków 
procesowych niezawiadomienia nadzorcy sądowego 
o terminie rozprawy. Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 
2008 r. uznał, że w związku z faktem, że nadzorca są-
dowy nie ma praw strony, jego niezawiadomienie o roz-
prawie, chociaż jest uchybieniem procesowym, nie może 
prowadzić do następstw określonych w art. 379 pkt 5 
k.p.c. Przepisu o pozbawieniu strony możności obrony 
swoich praw nie można bowiem stosować do nadzorcy 
sądowego, gdyż nie jest on stroną w procesie, a jedynie 
pomocnikiem procesowym upadłego41. Choć pogląd ten 
został wypowiedziany na gruncie art. 138 prawa upadło-
ściowego i naprawczego, znajduje on pełną aktualność 
na gruncie art. 277 pr.rest.

Tak jak w przyspieszonym postępowaniu układowym 
również w postępowaniu układowym możliwe jest ode-
branie zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarząd-
cy (art. 239 w zw. z art. 273 pr.rest.). W obu postępowa-
niach występują analogiczne konsekwencje zaistnienia 
takiego zdarzenia. Na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. 
sąd winien zawiesić postępowanie, a po ustaleniu oso-
by pełniącej funkcję zarządcy winien podjąć zawieszone 
postępowanie, wzywając zarządcę do udziału w sprawie 
(art. 180 § 1 pkt 5 lit. d w zw. z art. 174 § 3 k.p.c.). Również 
w tym przypadku pozycję procesową zarządcy wyznacza 
stosowany per analogiam art. 311 ust. 1 pr.rest.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Art. 310 zd. 1 pr.rest. powiela rozwiązania przyjęte przez 
ustawodawcę na gruncie art. 257 pr.rest. (przyspie-
szone postępowanie układowe) i art. 258 zd. 1 pr.rest. 
(postępowanie układowe), że otwarcie postępowania 
sanacyjnego nie tamuje możliwości wszczęcia postę-
powania w celu dochodzenia wierzytelności podlega-
jących umieszczeniu w spisie wierzytelności. Jednocze-
śnie w zdaniu drugim tego przepisu przyjęto, że koszty 
postępowania obciążają wszczynającego, jeżeli nie było 
przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości 
w spisie wierzytelności. Postępowania wszczęte przed 
datą otwarcia postępowania sanacyjnego toczą się na 
zasadach ogólnych. Wpływ tych postępowań na postę-
powanie sanacyjne, w szczególności w zakresie dotyczą-
cym uwzględnienia dochodzonej wierzytelności, są takie 
same jak w omówionych postępowaniach. Niecelowe 
w takiej sytuacji jest powielanie wywodów na ten temat.

  41 III CSK 349/07.

Specyfika postępowania sanacyjnego w stosunku do 
innych postępowań restrukturyzacyjnych wyraża się 
przede wszystkim odebraniem zarządu dłużnikowi 
i ustanowieniem zarządcy (art. 288 ust. 2 in fine pr.rest.). 
Skutek tego jest taki, że postępowania cywilne dotyczące 
masy sanacyjnej zainicjowane przed otwarciem tego po-
stępowania podlegają zawieszeniu na podstawie art. 174 
§ 1 k.p.c., gdyż w wyniku tego zdarzenia następuje utrata 
legitymacji procesowej dłużnika. Następnie, po ustaleniu 
osoby pełniącej funkcję zarządcy, sąd podejmuje z jego 
udziałem zawieszone postępowanie (art. 180 § 1 pkt 5 
lit. d w zw. z art. 174 § 3 k.p.c.). Stroną procesu staje się 
wtedy z mocy prawa zarządca, a powód nie może mo-
dyfikować w tym zakresie oznaczenia pozwanego. Takie 
przekształcenie podmiotowe następuje z mocy prawa 
i jest wynikiem utraty legitymacji procesowej dłużnika. 

Natomiast postępowania cywilne wszczęte przeciwko 
dłużnikowi po otwarciu postępowania sanacyjnego, a do-
tyczące masy sanacyjnej mogą się toczyć jedynie z udzia-
łem zarządcy (art. 311 ust. 1 pr.rest.). Jeśli dłużnik występu-
je w roli pozwanego, powód winien oznaczyć go jako: „Za-
rządcę masy sanacyjnej X”. Wbrew praktyce kształtującej 
się w orzecznictwie nie jest konieczne oznaczanie zarządcy 
z imienia i nazwiska42. Jak słusznie wskazano w literatu-
rze, stroną postępowania jest zarządca jako podmiot peł-
niący funkcję organu postępowania restrukturyzacyjnego, 
a nie konkretna osoba fizyczna lub prawna, która może się 
zmienić w toku postępowania sanacyjnego43. 

W kontekście art. 311 ust. 1 pr.rest. należy określić po-
zycję procesową zarządcy, która jest odzwierciedleniem 
ogólnych uprawnień zarządcy, wynikających z art. 53 
ust. 1 pr.rest. Czynności materialnoprawne i procesowe 
zarządca wykonuje w imieniu własnym na rzecz dłuż-
nika. Zarządca ma zatem taką samą pozycję jak syndyk 
w postępowaniu upadłościowym odnośnie do masy upa-
dłości (art. 144 ust. 1 i 2 oraz art. 160 ust. 1 p.u.). W pełni 
zatem aktualne w odniesieniu do zarządcy są poglądy 
o pozycji procesowej syndyka.

Uprawnienie do występowania w postępowaniu cywil-
nym w charakterze strony określa się pojęciem legity-
macji procesowej, o istnieniu takiego uprawnienia roz-
strzyga prawo materialne. Można dokonać rozróżnienia 
legitymacji na materialną, polegającą na posiadaniu pra-
wa podmiotowego lub interesu prawnego podlegają-
cego ochronie w postępowaniu cywilnym, i legitymację 
procesową, zwaną formalną, pod którą rozumieć należy 
uprawnienie do występowania w postępowaniu cywil-

  42 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 10 marca 2016 r., V CSK 14/16.
  43 Hrycaj A., [w:] „Prawo…”, s. 215.
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nym celem ochrony cudzego lub własnego prawa pod-
miotowego. Stroną w znaczeniu materialnym (stroną 
rzeczywistą) jest ten podmiot, któremu służy legitymacja 
materialna, natomiast stroną w znaczeniu formalnym 
jest ta osoba, której przysługuje legitymacja formalna44. 
Legitymacja formalna ma miejsce wtedy, gdy z wyraź-
nego przepisu w charakterze strony procesu ze wzglę-
du na przedmiot sporu może wystąpić osoba, niebędąca 
stroną stosunku spornego45. Legitymację formalną dzieli 
się na względną i bezwzględną. W pierwszym przypadku 
posiadanie legitymacji przez inny podmiot nie wiąże się 
z utratą legitymacji przez podmiot stosunku spornego 
i oba te podmioty są uprawnione do występowania w da-
nym postępowaniu cywilnym. W przypadku legitymacji 
bezwzględnej, zwanej subrogacją, posiadanie uprawnie-
nia do występowania w procesie przez osobę trzecią po-
woduje utratę prawa do występowania w postępowaniu 
przez podmiot stosunku prawnego46. Z kolei W. Bronie-
wicz działanie osoby trzeciej w procesie zamiast podmio-
tu, będącego stroną stosunku prawnego, z którego spór 
wynika, nazywa podstawieniem procesowym, dzieli je 
również na bezwzględne i względne47.

Wskazując na te poglądy doktryny, należy uznać, że 
art. 311 ust. 1 pr.rest. kreuje bezwzględnie podstawie-
nie procesowe zarządcy w miejsce dłużnika w sprawach 
dotyczących masy sanacyjnej. Dłużnik w tych sprawach, 
choć zachowuje status strony procesu w ujęciu material-
noprawnym, to jednak traci legitymację procesową na 
skutek otwarcia postępowania sanacyjnego. 

Należy także rozważyć problem, czy ustanowienie zarzą-
du własnego nad całością lub częścią przedsiębiorstwa 
wpływa na legitymację procesową dłużnika w sprawach 
dotyczących masy sanacyjnej. Zgodnie z art. 288 ust. 3 
pr.rest., jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania 
sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub 
jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję 
należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić 
dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub 
częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym 
zwykłego zarządu. Skutki ustanowienia zarządu wła-
snego dłużnika w odniesieniu do postępowań sądowych 
dotyczących masy sanacyjnej nie zostały uregulowane. 
Problem jest doniosłej wagi, gdyż prowadzenie przed-
siębiorstwa polega na dokonywaniu czynności pozasą-
dowych i sądowych, do których należy zaliczyć procesy 
powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospo-

  44 Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, „Postępowanie cywilne”, Warszawa 
1979, s. 214 i n.

  45 Berutowicz W., „Postępowanie cywilne w zarysie”, Warszawa 1978 r., s. 112.
  46 Berutowicz W., „Postępowanie…”, s. 112.
  47 Broniewicz W., „Stanowisko…”, s. 43.

darczą. W doktrynie przyjmuje się, że w razie ustanowie-
nia zarządu własnego dłużnika nie powołuje się nadzorcy 
sądowego, ale powołany zarządca wykonuje obowiązki 
w zakresie, w jakim dłużnikowi powierzono zarząd wła-
sny48. Najczęstszym, żeby nie powiedzieć wyłącznym 
przypadkiem będzie ustanowienie zarządu własnego 
nad całym przedsiębiorstwem dłużnika. Wniosek taki 
wynika z praktyki orzecznictwa, kształtującego się na 
gruncie art. 51 ust. 1 pkt 7 i art. 76 ust. 1 prawa upadło-
ściowego i naprawczego w pierwotnym brzmieniu, które 
dawały możliwość ustanowienia zarządu własnego upa-
dłego co do części majątku w razie ogłoszenia upadłości 
układowej. W praktyce takie przypadki się nie zdarzały. 
Sądy albo ustanawiały zarząd własny dłużnika nad ca-
łością majątku, albo go pozbawiały. Przypuszczać należy, 
że podobnie będzie się kształtować praktyka na gruncie 
postępowania sanacyjnego.

Niejasność regulacji art. 288 ust. 3 pr.rest. może dawać 
asumpt do przyjęcia dwóch rozwiązań w razie ustanowie-
nia zarządu własnego dłużnika. Pierwsze sprowadza się 
do założenia, że postępowania cywilne dotyczące masy 
sanacyjnej nie wchodzą w skład pojęcia zarządu przed-
siębiorstwem nawet wtedy, gdy dotyczą sporów powsta-
łych na tle działalności gospodarczej. Tym samym dłużnik 
zachowywałby prawo zarządu przedsiębiorstwem, a za-
rządca byłby legitymowany wyłącznie do występowania 
w postępowaniach dotyczących masy sanacyjnej. Taka 
wykładnia odpowiadałaby literalnemu brzmieniu art. 288 
ust. 3 i art. 311 ust. 1 pr.rest. W przypadku ustanowie-
nia częściowego zarządu własnego odpadałby problem 
związany z kwalifikacją poszczególnych postępowań cy-
wilnych jako związanych lub niezwiązanych z zarządem 
własnym. Z drugiej strony zaproponowana interpretacja 
wprowadza zbędny dualizm – czynności faktyczne i ma-
terialnoprawne odnośnie do przedsiębiorstwa wykony-
wałby dłużnik, a procesowe – zarządca. Z tego powodu 
można rozważyć wykładnię celowościową omawianego 
przepisu, że w razie ustanowienia zarządu nad całością 
przedsiębiorstwa dłużnik byłby legitymowany do wystę-
powania w postępowaniach cywilnych dotyczących masy 
sanacyjnej. Zarządca w  postępowaniach cywilnych doty-
czących masy sanacyjnej uzyskiwałby uprawnienia ana-
logiczne, jakie posiada nadzorca sądowy w postępowa-
niu układowym na podstawie art. 277 pr.rest. Powyższe 
wątpliwości pozwalają na postawienie wniosku, że treść 
art. 288 ust. 3 pr.rest. jest niejasna i będzie źródłem po-
ważnych wątpliwości interpretacyjnych. De lege ferenda, 
przepis ten winien być jasno sformułowany co do skut-
ków materialnoprawnych i procesowych ustanowienia 
zarządu własnego dłużnika. 

  48 Zimmerman P., „Prawo…”, s. 1603.
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Omawiając wpływ postępowania sanacyjnego na inne 
postępowania cywilne, należy zwrócić szczególną uwa-
gę na postępowania sądowe zawisłe po otwarciu postę-
powania sanacyjnego – w zakresie dotyczącym sytuacji, 
gdy wierzyciel jako pozwanego wskaże dłużnika – za-
miast zarządcy – zgodnie z postanowieniami art. 311 
ust. 1 pr.rest.49. Takie przypadki, wbrew pozorom, nie 
będą należały do rzadkości, szczególnie gdy nastąpi 
zbieg czasowy wydania postanowienia o otwarciu postę-
powania sanacyjnego z powództwem przeciwko dłuż-
nikowi. Wierzyciel może nie wiedzieć o złożeniu przez 
dłużnika wniosku o otwarcie postępowania sanacyjne-
go. Wskazanie przez powoda jako pozwanego dłużnika 
zasadniczo winno teoretycznie prowadzić do oddalenia 
powództwa – ze względu na brak jego legitymacji pro-
cesowej. Rozwiązanie takie byłoby wszakże krzywdzące 
dla wierzyciela, który może nie posiadać wiedzy o otwar-
ciu postępowania sanacyjnego. Jeśli zatem odpowiedź na 
pozew złoży zarządca masy sanacyjnej, to sąd w takiej 
sytuacji winien umożliwić powodowi prawidłowe ozna-
czenie strony pozwanej, wyznaczając mu na tę czyn-
ność stosowany termin sądowy. Możliwe jest tutaj per 
analogiam stosowanie art. 196 § 1 k.p.c.50. Jeśli powód 
podtrzyma powództwo przeciwko dłużnikowi, twierdząc 
np. że postępowanie nie dotyczy masy sanacyjnej, sąd 
uznając bezzasadność tego twierdzenia, może oddalić 
powództwo przeciwko dłużnikowi – ze względu na brak 
jego biernej legitymacji procesowej.

Konieczne jest poruszenie kwestii odnoszącej się do 
problemu, czy w razie zasądzenia określonego świad-
czenia na rzecz dłużnika jako świadczeniobiorcę określa 
się w wyroku zarządcę czy samego dłużnika51. Pogląd, że 
świadczenie ulega zasądzeniu na rzecz upadłego, uza-
sadnia się niekwestionowanym w literaturze i orzecz-
nictwie założeniem, że stroną procesu w ujęciu praw-
nomaterialnym jest upadły. Z tego słusznego skądinąd 
poglądu nie można jednakże wysnuć prezentowanego 
wniosku. Stroną procesu jest bowiem zarządca, który 
występuje w imieniu własnym52. Świadczenie w procesie 
podlega natomiast zasądzeniu na rzecz podmiotu mają-
cego legitymację do występowania w postępowaniu cy-
wilnym, a nie na rzecz podmiotu, który takiej legitymacji 
nie posiada. Pogląd ten można wzmocnić argumentem, 
że w razie zakończenia lub umorzenia postępowania re-
strukturyzacyjnego tytułowi egzekucyjnemu zasądzają-
cemu świadczenie na rzecz zarządcy może zostać nada-

  49 Szerzej na ten temat Geromin M., [w:] „Prawo restrukturyzacyjne i upadło-
ściowe. System Prawa Handlowego”. Tom 6, Warszawa 2016, s. 225 i n.

  50 Geromin M., [w:] „Prawo…”, s. 226.
  51 Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 października 2004 r., IV CK 

86/04, oraz w  wyroku z 20 maja 2011 r., IV CSK 588/10; podobnie Hrycaj A., 
[w:] „Prawo…”, s. 215, a także Geromin M. [w:] „Prawo…”, s. 227.

  52 Tak też Cieślak S., Wpływ postępowania upadłościowego na postępowania 
w sprawach gospodarczych, „Palestra” 2008, nr 9-10, s. 20. 

na klauzula wykonalności na rzecz dłużnika. Podstawą 
nadania klauzuli wykonalności będzie art. 788 § 2 k.p.c. 
Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 stycz-
nia 1987 r., zarządcą w rozumieniu tego przepisu jest 
osoba sprawująca zarząd masy majątkowej, która sta-
nowi mienie dłużnika53. Niewątpliwie takie uprawnienia 
posiada zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
Zasądzenie zatem świadczenia na rzecz zarządcy w ża-
den sposób nie koliduje z prawami dłużnika do zasądzo-
nego świadczenia w razie zakończenia lub umorzenia 
postępowania restrukturyzacyjnego.

  53 II CZ 3/87.
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Wpływ zdarzeń prawnych w toku postępowań upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego na bieg przedawnienia

Łukasz Trela1, Adam Królik2

Ustawa z 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne3 (da-
lej: „PR”) wprowadziła nowe rozwiązania umożliwiające 
podmiotom niewypłacalnym bądź zagrożonym niewy-
płacalnością uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez 
restrukturyzację ich zobowiązań w drodze zawarcia 
układu z wierzycielami lub podjęcie działań sanacyjnych. 
Jednocześnie ustawodawca dokonał gruntownej no-
welizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od 
1.01.2016 r. obowiązującej pod nazwą Prawo upadło-
ściowe4), w szczególności poprzez zniesienie postępo-
wania upadłościowego z możliwością zawarcia układu 
oraz postępowania naprawczego, których odpowied-
nikiem są aktualnie procedury uregulowane w Prawie 
restrukturyzacyjnym. Podstawowe mechanizmy postę-
powań restrukturyzacyjnych zaczerpnięte zostały z do-
tychczas obowiązujących przepisów Prawa upadłościo-
wego i naprawczego. Szczegółowe regulacje odbiegają 
jednak, w wielu wypadkach w istotnym stopniu, od do-
tychczasowych rozwiązań.

Celem publikowanego artykułu jest analiza wpływu po-
szczególnych zdarzeń w toku postępowań upadłościo-
wego i restrukturyzacyjnego na bieg przedawnienia rosz-
czeń wierzycieli, których dotyczą te postępowania.

Przedawnienie należy do instytucji prawa cywilnego, 
których działanie polega na modyfikacji treści stosunku 
prawnego ze względu na upływ czasu. Istota przedaw-
nienia sprowadza się do możliwości ubezskutecznienia 
roszczenia majątkowego po upływie określonego czasu. 

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

  2 Aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego 
i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy.

  3 Ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 
z późn. zm.).

  4 Ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. nr 60, poz. 535 z późn. 
zm.), dalej „PU”.

Zgodnie z art. 117 § 1 kodeksu cywilnego5 „po upływie 
terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje 
roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia”. Insty-
tucja ta ma mobilizować uprawnionego do dochodzenia 
swoich praw, przewidując jednocześnie negatywne skut-
ki w przypadku zaniechania ich realizacji. Jej uzasadnie-
niem jest konieczność zagwarantowania pewności obro-
tu poprzez ustabilizowanie stosunków prawnych w sytu-
acji dłuższej bezczynności stron, a także wyeliminowanie 
negatywnych konsekwencji związanych z trudnościami 
dowodowymi przy dochodzeniu roszczeń po upływie 
dłuższego czasu6.

Ponieważ celem instytucji przedawnienia jest usunięcie 
niepewności prawnej związanej z bezczynnością wierzy-
ciela w dochodzeniu swoich roszczeń oraz bezczynności 
dłużnika, który nie spełnia wymagalnego świadczenia, 
przepisy kodeku cywilnego przewidują, iż określona ak-
tywność jednej ze stron stosunku prawnego powoduje 
przerwanie biegu przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 § 1 kc bieg przedawnienia przerywa 
się:

•	 przez każdą czynność przed sądem lub innym orga-
nem powołanym do rozpoznawania spraw lub egze-
kwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem 
polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub za-
bezpieczenia roszczenia;

  5 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 
dalej „kc”.

  6 Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.) „Kodeks cywilny. 
Komentarz”, Legalis 2016, art. 117, pkt I.1; Mataczyński M., Saczywko M., 
[w:] M. Gutowski (red.), „Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911”, 
Legalis 2016, art. 117, pkt. I.1-2; Sobolewski P., [w:] K. Osajda, „Kodeks 
cywilny. Komentarz”, Legalis 2016, art. 117, pkt A.



62 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

•	 przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko któ-
rej roszczenie przysługuje;

•	 przez wszczęcie mediacji.

Zgodnie z art. 124 § 1 kc „po każdym przerwaniu prze-
dawnienia biegnie ono na nowo”.

Do zdarzeń mających wpływ na bieg przedawnienia zali-
czają się także czynności podejmowane w ramach postę-
powań upadłościowych, w tym od 1.01.2016 r. również 
w toku postępowań restrukturyzacyjnych.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA  
PRZEZ ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM 

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, 
iż zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadło-
ściowym (art. 236 i nast. PU) jest czynnością wierzyciela 
podjętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, 
w znaczeniu art. 123 § 1 pkt 1 kc, analogiczną do wnie-
sienia pozwu w postępowaniu cywilnym i powodującą 
przerwanie biegu przedawnienia roszczenia objętego 
zgłoszeniem7. Przy czym wskazuje się, iż przerwanie 
biegu przedawnienia następuje również w wypadku, 
gdy zgłoszona wierzytelność nie została uznana na li-
ście8. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy nastę-
puje odmowa uznania wierzytelności na liście przez 
syndyka (zaakceptowana następnie przez sędziego-ko-
misarza po rozpoznaniu sprzeciwu i sąd upadłościowy 
w następstwie rozpoznania zażalenia), rozstrzygnięcie 
to nie korzysta bowiem z powagi rzeczy osądzonej i nie 
przesądza o nieistnieniu wierzytelności (por. art. 263 
PU). Należy także mieć na uwadze, iż przepis art. 123 
§ 1 pkt 1 kc nie uzależnia przerwania biegu przedaw-
nienia od skuteczności powziętej czynności. Istotny 
jest również fakt, że po odmowie uznania wierzytelno-
ści wierzyciel w trakcie postępowania upadłościowego 
nie ma możliwości wytoczenia powództwa przeciwko 
syndykowi czy upadłemu. Postępowanie takie, zgodnie 
z treścią art. 263 PU, może być bowiem wszczęte prze-
ciwko upadłemu dopiero po zakończeniu lub umorzeniu 
postępowania upadłościowego9. Gdyby zatem przyjąć, 
iż odmowa uznania wierzytelności oznacza, że zgłosze-

  7 Por. np. Gurgul S., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, Lega-
lis 2016, art. 236, Nb. 12; Zimmerman P., „Prawo upadłościowe i napraw-
cze. Komentarz”, Legalis 2016, art. 236, Nb. 5; uchwała Sądu Najwyższego 
z 2.03.2005 r., III CZP 98/04, OSNC 2006 nr 2, poz. 21, s. 16.

  8 Por. Kos M., Zimmerman P., Wpływ czynności w postępowaniu o ogłoszenie 
upadłości i postępowaniu upadłościowym na przerwanie biegu przedawnienia 
roszczeń, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 5, s. 75-85; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 30.10.2012 r., VI ACa 588/12, Legalis nr 739241.

  9 Jedynie gdy postępowanie cywilne zostało wszczęte przed dniem ogłoszenia 
upadłości, ulega ono zawieszeniu i może zostać podjęte przeciwko syndykowi 
w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność po wyczer-
paniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytel-
ności (art. 145 ust. 1 PU).  

nie nie wywołało skutku przerwania biegu przedawnie-
nia, wierzyciel nie posiadałby instrumentów prawnych 
pozwalających na doprowadzenie do przerwania biegu 
przedawnienia swoich roszczeń wobec upadłego przed 
zakończeniem lub umorzeniem postępowania upadło-
ściowego.

Przedawnienie przerwane przez zgłoszenie wierzytelno-
ści biegnie na nowo od daty prawomocnego zakończenia 
postępowania upadłościowego10 bądź też jego umorze-
nia (art. 124 kc)11.

Do przerwania biegu przedawnienia nie dojdzie nato-
miast, gdy zgłoszenie wierzytelności zostanie zwróco-
ne bądź cofnięte przez wierzyciela. W takim przypadku 
znajduje bowiem odpowiednie zastosowanie art. 130 
§ 2 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego12 („Pismo 
zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie usta-
wa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu”) 
oraz art. 203 § 2 zd. 1 kpc („Pozew cofnięty nie wywołu-
je żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem 
powództwa”).

Szczególnej uwagi wymaga z kolei sytuacja, w której 
następuje umorzenie postępowania ze zgłoszenia wie-
rzytelności na podstawie art. 252 ust. 2 PU. Przepis ten 
reguluje niektóre skutki spóźnionego zgłoszenia wierzy-
telności, tj. dokonanego po upływie terminu wyznaczo-
nego do dokonania tej czynności. Zgodnie z powołanym 
przepisem: „jeżeli postanowienie dotyczące wierzytel-
ności zgłoszonej po upływie terminu wyznaczonego do 
zgłaszania wierzytelności nie zostało wydane albo nie 
stało się prawomocne do dnia zakończenia lub umorze-
nia postępowania upadłościowego, postępowanie w tym 
zakresie podlega umorzeniu. Jeżeli jednak wierzytelność 
zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podzia-
łu funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez roz-
poznania”.

Ustawodawca nie określił w sposób generalny material-
noprawnych konsekwencji umorzenia postępowania są-
dowego. Następstwa te są zależne od konkretnej przy-
czyny. Jedynie bowiem w ściśle określonych przypadkach 
przepisy kpc stanowią, iż umorzenie spowoduje uchylenie 
skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. 
Jest tak jedynie w przypadku umorzenia z powodu cof-
nięcia pozwu, a to z uwagi na treść art. 203 § 2 zd. 1 kpc, 

  10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.10.2012 r., VI ACa 588/12, 
Legalis nr 739241.

  11 Kos M., Zimmerman P., Wpływ czynności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości 
i postępowaniu upadłościowym na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, 
„Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 5, s. 75-85

  12 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 
296, z późn. zm.), dalej: „kpc”.
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w przypadku umorzenia postępowania w następstwie 
jego wcześniejszego zawieszenia, zgodnie z art. 182 § 2 
kpc, a także w postępowaniu w sprawach małżeńskich 
w związku z treścią art. 428 § 2 kpc.

W doktrynie powszechnie wskazuje się, iż umorzenie po-
stępowania z innych przyczyn niż wymienione, w szcze-
gólności z powodu zbędności i niedopuszczalności wyda-
nia wyroku (art. 355 kpc), nie powoduje zniesienia skut-
ków wywołanych wytoczeniem powództwa13. 

Należy zatem stwierdzić, iż umorzenie postępowania 
wywołanego zgłoszeniem wierzytelności na podstawie 
art. 252 ust. 3 zd. 1 PU nie powoduje uchylenia skutku 
w postaci przerwania biegu przedawnienia roszczeń ob-
jętych zgłoszeniem. Jest to bowiem okoliczność o tym 
samym charakterze co podstawa opisana w art. 355 kpc 
(tj. zbędność i niedopuszczalność dalszego rozpatrywa-
nia zgłoszenia). Podobnie należy oceniać pozostawienie 
zgłoszenia bez rozpoznania w warunkach określonych 
w art. 252 ust. 2 zd. 2 PU. Żaden przepis nie stanowi 
bowiem, iż pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania 
oznacza, iż zgłoszenie nie wywołuje skutków material-
noprawnych właściwych zgłoszeniu wierzytelności, ta-
kich jak przerwanie biegu przedawnienia.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA PRZEZ 
WNIOSEK WIERZYCIELA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Czynnością, której wpływ na przerwanie biegu przedaw-
nienia wywołuje rozbieżne oceny, jest zgłoszenie wnio-
sku o ogłoszenie upadłości.

W doktrynie wyrażono opinię, iż zgłoszenie przez wie-
rzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika nie 
powoduje przerwania biegu przedawnienia jego roszcze-
nia. Jako uzasadnienie wskazuje się, iż samo zgłoszenie 
wniosku nie przesądza, że wierzyciel składający wniosek 
będzie uczestnikiem właściwego postępowania upadło-
ściowego uprawnionym do zaspokojenia z masy upa-
dłości. W tym celu wierzyciel musi dokonać zgłoszenia 
wierzytelności i to nawet w sytuacji, gdy przy wniosku 
o ogłoszenie upadłości złożył wszelkie dokumenty wy-
magane do zgłoszenia wierzytelności. Zaznacza się, iż 
w toku rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości 
badaniu podlegają jedynie przesłanki upadłości, nato-
miast zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stop-

  13 Rudkowska-Ząbczyk E., [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.) „Kodeks postę-
powania cywilnego. Komentarz”, Legalis 2015, art. 355, Nb. 11; Kunicki I., 
[w:] K. Piasecki (red.), „Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. 
Art. 1-366”, Legalis 2014, art. 355, Nb. 3; Ereciński T., (red.), „Kodeks postę-
powania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze”, wyd. IV, 
LexisNexis 2012, art. 355, Nb. 8; Manowska M. (red.), „Kodeks postępowa-
nia cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38)”, wyd. III, LexisNexis 2015, 
art. 355, Nb. 5.

niu jest celem właściwego postępowania upadłościo-
wego14. Stąd wyprowadzany jest wniosek, iż zgłoszenie 
przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości nie 
jest czynnością podjętą bezpośrednio w celu dochodze-
nia albo zaspokojenia roszczenia i w tym znaczeniu nie 
jest podstawą przerwania biegu przedawnienia roszczeń 
wierzyciela. 

W doktrynie i orzecznictwie wyrażane są również poglą-
dy przeciwne przyjmujące, iż zgłoszenie wniosku o ogło-
szenie upadłości posiada cechy czynności podjętej bez-
pośrednio w celu dochodzenia i zaspokojenia roszczenia 
w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 kc.

W tym kontekście istotne znaczenie ma wypowiedź Sądu 
Najwyższego, który w wyroku z 6.10.2004 r.15 wskazał, 
że „wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 
w którym określono wierzytelność będącą przedmiotem 
roszczenia, przerywa bieg przedawnienia tego roszcze-
nia”. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można przyjąć, iż 
„celem zgłaszającego wniosek wierzyciela jest wyłącznie 
ogłoszenie upadłości dłużnika”. Jak wskazano w przywo-
łanym wyroku, „samo ogłoszenie upadłości dłużnika nic 
przecież wierzycielowi nie daje, stanowi dopiero instru-
ment umożliwiający kontynuowanie postępowania upa-
dłościowego dla osiągnięcia jego zasadniczego celu, ja-
kim jest zaspokojenie wierzycieli w takiej mierze, jak jest 
to możliwe”. Sąd Najwyższy zwrócił wprawdzie uwagę, iż 
przepisy prawa upadłościowego przewidują zaspokoje-
nie tylko tych wierzycieli upadłego, którzy dokonają zgło-
szenia wierzytelności, jednakże „nie przekreśla to bezpo-
średniości celu, jakim jest dochodzenie roszczenia i za-
spokojenie po stronie wierzyciela składającego wniosek 
o ogłoszenie upadłości”. Do poglądu wyrażonego w po-
wołanym wyroku przychylają się P. Poppe i M. Schulz16 
oraz A. Jakubecki17. 

Niekiedy wskazuje się także, iż wniosek wierzyciela 
o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia jako 
czynność podjęta nie tyle w celu dochodzenia czy zaspo-
kojenia roszczenia, lecz dla zabezpieczenia roszczenia 
wierzyciela. Należy podkreślić, że w świetle brzmienia 
art. 123 § 1 pkt 1 kc bieg przedawnienia zostaje przerwa-
ny nie tylko przez czynność podjętą w celu dochodzenia 

  14 Por. Zimmerman P., „Prawo upadłościowe…”, art. 236, Nb. 5; Kos M., 
Zimmerman P., Wpływ czynności…, s. 76-77; podobnie aczkolwiek 
bez szerszego uzasadnienia: Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), 
P. Machnikowski (red.) „Kodeks cywilny. Komentarz”, Legalis 2016, art. 123, 
Nb. 2-3; Mataczyński M., Saczywko M., [w:] M. Gutowski (red.), „Kodeks 
cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911”, Legalis 2016, art. 123, Nb. 10.

  15 Wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., I CK 71/04, Legalis nr 68671; 
por. także: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.10.2012 r., VI ACa 
588/12, Legalis nr 739241.

  16 Poppe P., Schulz M., Przerwanie biegu przedawnienia na skutek zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, „PPH” 2012, nr 11, s. 17-27.

  17 Jakubecki A., Glosa do wyroku SN z 6.10.2004 r. (I CK 71/04), „OSP” 2005/12,  
s. 659-665.
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lub zaspokojenia roszczenia, lecz również podjętą bezpo-
średnio w celu zabezpieczenia roszczenia. Bezpośrednim 
skutkiem ogłoszenia upadłości jest natomiast pozba-
wienie upadłego prawa zarządu majątkiem wchodzącym 
w skład masy upadłości (art. 75 ust. 1 PU), który to za-
rząd przejmuje syndyk. Celem takiego uregulowania jest 
ochrona wierzycieli poprzez uniemożliwienie trwonienia 
majątku przez upadłego i zabezpieczenie majątku masy 
tak, aby w możliwie najbardziej efektywny sposób mógł 
być wykorzystany na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. 
W konsekwencji należy przyjąć, iż zgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela jest co najmniej 
czynnością podjętą bezpośrednio w celu zabezpieczenia 
roszczenia wierzyciela i jako takie przerywa bieg prze-
dawnienia roszczeń wykazanych we wniosku wierzycie-
la, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kc18. 

Stanowisko przyjmujące, iż wniosek wierzyciela o ogłosze-
nie upadłości przerywa bieg przedawnienia, zasługuje na 
akceptację. Za słusznością tego poglądu przemawia fakt, 
iż ogłoszenie upadłości jest niezbędnym warunkiem tego, 
aby wierzyciel mógł dokonać zgłoszenia wierzytelności. 
Jeśli więc poprzez zgłoszenie wierzytelności ma nastąpić 
przerwa biegu przedawnienia, to czynność ta musi zostać 
poprzedzona wnioskiem wierzyciela o ogłoszenie upadłości 
dłużnika. Sytuacja jest zatem odmienna od typowych przy-
padków przerwy biegu przedawnienia, następujących np. 
poprzez wniesienie pozwu, którego dopuszczalność nie jest 
uzależniona od uprzedniej czynności sądu bądź innego or-
ganu podejmowanej na wniosek powoda. Założeniem usta-
wodawcy jest umożliwienie wierzycielowi przerwania biegu 
przedawnienia przez samoistną czynność, podjętą choćby 
w ostatnim dniu przed upływem terminu. Gdyby biegu ter-
minu przedawnienia nie przerywał wniosek o ogłoszenie 
upadłości, lecz dopiero zgłoszenie wierzytelności, wierzy-
telność (nieprzedawniona w chwili składania wniosku) mo-
głaby ulec przedawnieniu, zanim zostanie ogłoszona upa-
dłość i zanim wierzyciel otrzyma możliwość jej zgłoszenia 
we właściwym postępowaniu upadłościowym. W perspek-
tywie bliskiego upływu terminu przedawnienia postępowa-
nie upadłościowe nie dawałoby wierzycielowi możliwości 
uchronienia się przed przedawnieniem. W takim przypadku 
wierzyciel jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadło-
ści musiałby wytoczyć powództwo o tę wierzytelność. Jed-
nak taki wymóg byłby nieracjonalny, biorąc pod uwagę, iż 
wierzyciel ponosiłby koszty powództwa, które i tak z uwagi 
na treść art. 144 i 145 PU nie mogłoby być prowadzone po 
ogłoszeniu upadłości19. Ponadto należy mieć na względzie, 

  18 Tak też: Sobolewski P., [w:] K. Osajda, „Kodeks cywilny. Komentarz”, Legalis 
2016, art. 123, pkt 54.

  19 Por. Poppe P., Schulz M., Przerwanie biegu przedawnienia na skutek zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, „PPH” 2012, nr 11, s. 17-27; 
Jakubecki A., Glosa do wyroku SN z 6.10.2004 r. ...

iż dla wierzyciela ogłoszenie upadłości jego dłużnika nie 
jest celem samym w sobie. Niewątpliwie zamiarem wie-
rzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości jest 
prowadzenie postępowania upadłościowego będącego 
egzekucją o charakterze generalnym i tym samym zaspo-
kojenie jego roszczeń. W związku z tym uzasadniony jest 
pogląd, iż zgłoszenie przez wierzyciela wniosku o ogło-
szenie upadłości przerywa bieg przedawnienia, jako czyn-
ność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia i zaspo-
kojenia roszczenia. Nawet jednak przyjmując, iż w takiej 
sytuacji nie jest spełniona przesłanka bezpośredniego 
nakierowania czynności na dochodzenie czy zaspokoje-
nie roszczenia, to z całą pewnością uzasadnione byłoby 
przedstawione wyżej stanowisko, iż wniosek taki jest 
czynnością podjętą bezpośrednio w celu zabezpieczenia 
roszczenia wierzyciela.

Należy zaznaczyć, iż do skutecznego przerwania biegu 
przedawnienia dojdzie wtedy, gdy wniosek o ogłoszenie 
upadłości wierzyciela będzie oddalony, „przepis art. 123 
§ 1 ust. 1 k.c. nie uzależnia bowiem przerwania biegu 
przedawnienia od skuteczności przedsięwziętej czyn-
ności”20. Podkreśla się jednak, iż „odrzucenie wniosku 
o upadłość dłużnika niweczy skutki przerwy przedaw-
nienia wywołanej jego wniesieniem. W tym przypadku 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oceniać bo-
wiem trzeba jako wybór niewłaściwej formy ochrony 
prawnej”21.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA  
PRZEZ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI  
ZŁOŻONY PRZEZ DŁUŻNIKA

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić również 
przez czynność dłużnika. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 2 kc 
taką czynnością jest uznanie roszczenia przez osobę, 
przeciwko której roszczenie przysługuje. Uznanie dłu-
gu może przybrać postać uznania właściwego (umowa 
ustalająca istnienie lub nie istnieje jakiegoś stosunku 
prawnego22) bądź tzw. uznania niewłaściwego, tj. każ-
dego działania dłużnika, z którego wynika, że ma on 
świadomość istnienia długu23. W świetle tego powstaje 
pytanie, czy wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, 
a ściślej rzecz ujmując stanowiący zgodnie z art. 23 pkt 3 
PU obligatoryjny załącznik do wniosku, którym jest spis 

  20 Wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., I CK 71/04; podobnie: Jakubecki A., 
Glosa do wyroku SN z 6.10.2004 r.…

  21 Jakubecki A., Glosa do wyroku SN z 6.10.2004 r. …; podobnie: Poppe P., 
Przerwanie biegu przedawnienia…, s. 17-27.

  22 Pałdyna T., „Przedawnienie w polskim prawie cywilnym”, Warszawa 2009, 
s. 190; Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op. cit., 
art. 123, Nb. 13; Matczyński M., Saczywko M., [w:] M. Gudowski (red.), op. cit., 
art. 123, Nb. 18.

  23 Sobolewski P., [w:] K. Osajda (red.), op. cit., art. 123, Nb. 81; Machnikowski P., 
[w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.) op. cit., art. 123, Nb. 15; wyrok 
Sądu Najwyższego z 7.03.2003 r., I CKN 11/01, Legalis nr 58167.
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wierzycieli, może stanowić formę uznania długu24. Nie-
wątpliwie wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nie 
stanowi umowy, a więc w zakresie przerwania biegu 
przedawnienia może być rozpatrywany jedynie jako for-
ma uznania niewłaściwego25. 

Zgodnie z ugruntowanym obecnie poglądem uznanie nie-
właściwe, w odróżnieniu do uznania właściwego, nie jest 
czynnością prawną (umową), lecz oświadczeniem wie-
dzy26. Oświadczeniu wiedzy nie musi towarzyszyć zamiar 
ani nawet świadomość wywołania skutków prawnych, 
toteż przerwanie biegu przedawnienia poprzez uzna-
nie niewłaściwe następuje z mocy ustawy27. Stąd też 
w orzecznictwie SN podkreślane jest, iż dla skuteczności 
uznania niewłaściwego nie jest wymagane istnienie po 
stronie dłużnika zamiaru wywołania skutku prawnego 
w postaci przerwania biegu przedawnienia28. Ponadto, 
wskazuje się, iż oświadczenie zobowiązanego nie musi 
precyzować wyraźnie podstawy prawnej ani dokładnej 
wysokości uznawanego roszczenia29.

Wskazane cechy uznania niewłaściwego są co do zasa-
dy zgodnie przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie. 
Cechą sporną, ale jednocześnie warunkującą możliwość 
zakwalifikowania wniosku dłużnika o ogłoszenie upadło-
ści jako formę uznania niewłaściwego, pozostaje charak-
ter prawny uznania niewłaściwego. W doktrynie można 
wyróżnić dwa aktualne stanowiska. Według pierwszego 
uznanie niewłaściwe jest oświadczeniem wiedzy zbliżo-
nym charakterem do oświadczenia woli, co uzasadnia 
stosowanie wobec niego w drodze analogii niektórych 
przepisów o oświadczeniach woli. Z kolei według drugie-
go poglądu uznanie niewłaściwe stanowi oświadczenie 
wiedzy, którego skuteczność zależna jest wyłącznie od 
tego, czy uczynione zostało dobrowolnie i z dostatecz-
nym rozeznaniem30.

Zgodnie z pierwszym z wymienionych poglądów zbliżo-
ny charakter oświadczenia wiedzy do oświadczenia woli 

  24 Dla uproszczenia w dalszej części artykułu autorzy będę odnosić się do 
wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości. Dla przyjęcia, czy czynność ta 
może stanowić formę uznania długu, kluczowe znaczenie ma stanowiący 
załącznik do wniosku spis wierzycieli, w którym dłużnik powinien wskazać 
swoich wszystkich wierzycieli, wraz z podaniem ich adresów, wysokości 
wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. 

  25 Por. m.in. Poppe P., Schulz M., op. cit., s. 24.
  26 Sobolewski P., [w:] K. Osajda (red.), op. cit., art. 123, Nb. 85; Pyziak-Szafnicka M., 

[w:] P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. 
Część ogólna”, wyd. II, Lex 2014, art. 123, Nb. 32; uchwała 7 sędziów Sądu 
Najwyższego z 30.12.1964 r., III PO 35/64, OSNCP 1965, nr 6, poz. 90; wyrok 
Sądu Najwyższego z 15.11.2007 r., II CSK 347/07, Lex nr 345525.

  27 Pyziak-Szafnicka M., [w:] P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), op. cit., 
art. 123, Nb. 32.

  28 Wyrok Sądu Najwyższego z 16.02.2012 r., III CSK 208/11, Lex nr 1162688.
  29 Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op. cit., art. 123, 

Nb. 15; Matczyński M., Saczywko M., [w:] M. Gudowski (red.), op. cit., art. 123, 
Nb. 19.

  30 Por. Poppe P., Schulz M., op. cit., s. 24-26, oraz przywołane tam orzecznictwo 
oraz literatura. 

uzasadnia stosowanie wobec uznania niewłaściwego 
w drodze analogii niektórych przepisów o oświadcze-
niach woli, w tym m.in. art. 61 kc. Konsekwencją tego jest 
przyjęcie, iż uznanie niewłaściwe dla swej skuteczności 
musi zostać złożone wobec wierzyciela. Właśnie ten wy-
móg powoduje, zdaniem zwolenników prezentowanego 
poglądu, iż wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nie 
stanowi uznania niewłaściwego. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości nie jest bowiem składany wobec wierzycieli 
dłużnika31, lecz wobec sądu.

Zgodnie natomiast z drugim poglądem uznanie niewła-
ściwe jest oświadczeniem wiedzy, którego skuteczność 
zależna jest wyłącznie od tego, czy zostało uczynione 
dobrowolnie i z dostatecznym rozeznaniem32. Takie uję-
cie definicji uznania niewłaściwego powoduje, iż brak 
jest podstaw do stosowania do uznania niewłaściwego 
przepisów o oświadczeniach woli zarówno wprost, jak 
i przez analogię. Zwolennicy tego poglądu wskazują, iż 
uznanie niewłaściwe dla swej skuteczności wymaga co 
prawda powzięcia przez wierzyciela wiadomości o nim, 
lecz nie musi ono być do niego skierowane. Nie znajduje 
tu bowiem zastosowania art. 61 kc. Uznanie niewłaści-
we jest więc skuteczne również wtedy, gdy miało innych 
adresatów, ale zgodnie z wolą dłużnika dotarło również 
do uprawnionego33. Zwolennicy reprezentujący ten po-
gląd przyjmują więc, iż wniosek dłużnika o ogłoszenie 
upadłości stanowi formę uznania niewłaściwego34. Do 
przerwania biegu przedawnienia dochodzi z momentem 
powzięcia przez wierzyciela wiedzy o wymienieniu go 
w spisie wierzycieli35.

Przedstawiony spór co do charakteru prawnego oświad-
czenia wiedzy, a tym samym i możliwości zakwalifikowa-
nia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości jako formy 
uznania niewłaściwego, nie został do tej pory jedno-
znacznie rozstrzygnięty.

W ocenie autorów, powyższy spór zostanie jednak roz-
strzygnięty z momentem wejścia w życie 8.09.2016 r. 
ustawy z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-

  31 Por. m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 24.11.1961 r., I CR 1077/60, OSNC 
1963, nr 2, poz. 34; wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2004 r., IV CK 444/03, 
Legalis nr 277731; wyrok Sądu Najwyższego z 25.03.2010 r., I CSK 457/09, 
Legalis nr 218245; Pałdyna T., op. cit., s. 196.

  32 Pyziak-Szafnicka M., [w:] P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), op. cit., 
art. 123, Nb. 34; Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski 
(red.), op. cit., art. 123, Nb. 15.

  33 Poppe P., Schulz M., op. cit., s. 25; Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), 
P. Machnikowski (red.), op. cit., art. 123, Nb. 15.

  34 Por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 15.10.2004 r., II CK 68/04, Biul. SN 
2005, nr 2, s. 15; Poppe P., Schulz M., op. cit., s. 27; Pyziak-Szafnicka M., [w:] 
P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), op. cit., art. 123, Nb. 34.

  35 Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op. cit., art. 123, 
Nb. 15.
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których innych ustaw36. Ustawą tą m.in. zostanie dodany 
art. 651 kc, zgodnie z którym „przepisy o oświadczeniach 
woli stosuje się odpowiednio do innych oświadczeń”.

Pośród komentatorów nowego art. 651 kc nie budzi 
wątpliwości, iż przepis ten znajdzie zastosowanie m.in. 
w stosunku do oświadczeń wiedzy37. Pogląd ten został 
również wyrażony wprost w uzasadnieniu do projektu 
ustawy38.

Nowelizacja wprowadzona ustawą z 10.07.2015 r., po-
przez wprowadzenie do kc bezpośredniej podstawy 
prawnej, ugruntowuje pogląd, zgodnie z którym uznanie 
niewłaściwe jest oświadczeniem wiedzy, wobec którego 
należy odpowiednio stosować przepisy o oświadcze-
niach woli. Odpowiednie stosowanie przepisów doty-
czących oświadczeń woli do oświadczeń wiedzy we-
dług J. Grykiela oznacza odpowiednie stosowanie m.in. 
art. 61 kc, zgodnie z którym oświadczenia woli wyma-
gają zakomunikowania ich adresatowi w sposób umoż-
liwiający mu zapoznanie się z ich treścią39. Oznacza to, 
iż również uznanie niewłaściwe, będące oświadczeniem 
wiedzy, dla swej skuteczności musi zostać skierowane 
do wierzyciela.

W konsekwencji, złożenie przez dłużnika wniosku 
o ogłoszenie upadłości nie może zostać uznane za 
oświadczenie wiedzy skutkujące uznaniem niewłaści-
wym wierzytelności wskazanych w spisie wierzycieli. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest bowiem skiero-
wany (adresowany) do wierzycieli dłużnika, lecz do sądu. 
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nie powoduje 
więc przerwy biegu przedawnienia.

WNIOSEK WIERZYCIELA O OTWARCIE  
POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

Zgodnie z art. 7 PR „o ile ustawa nie stanowi inaczej, po-
stępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek 
restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika”. Wierzyciel 
zasadniczo nie posiada zatem legitymacji do złożenia 
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 
Wyjątkiem jest postępowanie sanacyjne40. Jedynie więc na 
gruncie postępowania sanacyjnego możliwe są rozważa-

  36 Ustawa z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 1311).

  37 Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), op. cit., art. 651, Nb. 1; Grykiel J., [w:]  
M. Gutowski, op. cit., art. 651, Nb. 1, 4.

  38 Uzasadnienie do projektu ustawy z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw – druk sejmowy Sejmu VIII kadencji nr 2678, s. 1 uzasadnienia.

  39 Grykiel J., [w:] M. Gutowski, op. cit., art. 651, nb. 18-19.
  40 Zgodnie z art. 283 ust. 2 PR „wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 

w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej może zgłosić również jej 
wierzyciel osobisty”.

nia, czy wniosek o otwarcie takiego postępowania zgło-
szony przez wierzyciela przerywa bieg przedawnienia jako 
czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodze-
nia zaspokojenia bądź zabezpieczenia roszczenia.

Postępowania restrukturyzacyjne stanowią w pewien 
sposób odpowiednik dotychczasowego postępowa-
nia upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Na 
gruncie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego 
(w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015 r.) wyrażano 
natomiast zapatrywanie, iż bieg przedawnienia przerywa 
zarówno wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 
likwidacyjnej, jak i układowej41. Przełożenie tych poglą-
dów na analogiczne rozwiązania w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym (sanacyjnym) mogłoby prowadzić do 
wniosku, iż wskutek złożenia przez wierzyciela wniosku 
o otwarcie postępowania sanacyjnego nastąpi przerwa-
nie biegu przedawnienia jego roszczeń wykazanych we 
wniosku. 

Z drugiej strony należy jednak mieć na uwadze, iż klu-
czowym argumentem za tezą, że wniosek wierzyciela 
o ogłoszenie upadłości (w opcji likwidacyjnej – według 
stanu prawnego do 31.12.2015 r.) przerywa bieg prze-
dawnienia, była niemożność prowadzenia procesu cywil-
nego z udziałem upadłego po ogłoszeniu upadłości, co 
powodowało, że wnoszenie pozwu przeciwko upadłemu 
wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tylko po to, by 
przerwać bieg przedawnienia, było nieracjonalne. 

W tym kontekście należy zaznaczyć, iż w aktualnym 
stanie prawnym prowadzenie postępowania sanacyj-
nego, w odróżnieniu od postępowania upadłościowe-
go, nie wyklucza wystąpienia z powództwem przeciwko 
dłużnikowi (por. art. 310 PR). Racjonalnie uzasadniona 
jest zatem sytuacja, w której wierzyciel składa wniosek 
o otwarcie postępowania sanacyjnego i jednocześnie, 
aby nie dopuścić do przedawnienia swojej wierzytel-
ności, wnosi pozew przeciwko dłużnikowi. Nie istnieje 
bowiem zasadnicza kolizja pomiędzy tymi postępowa-
niami. Może to prowadzić do stwierdzenia, iż wniosek 
o otwarcie postępowania sanacyjnego nie ma wpływu na 
bieg przedawnienia. Przeciwko tezie o przerwaniu biegu 
przedawnienia w omawiany sposób mógłby przemawiać 
sposób zdefiniowania celu postępowania restrukturyza-
cyjnego, którym w świetle art. 3 PR jest uniknięcie ogło-
szenia upadłości dłużnika oraz przeprowadzenie działań 
sanacyjnych. Skłaniać to może do przyjęcia, iż wniosek 
wierzyciela jedynie pośrednio będzie zmierzał do docho-
dzenia i zaspokojenia jego roszczenia.

  41 Jakubecki A., Glosa do wyroku SN z 6.10.2004 r. …; Poppe P., Przerwanie biegu…, 
s. 17-27.
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Niemniej jednak należy rozważyć, czy – analogicznie do 
wniosku o ogłoszenie upadłości – wniosek wierzycie-
la o otwarcie postępowania sanacyjnego może zostać 
uznany za czynność podejmowaną bezpośrednio w celu 
zabezpieczenia roszczenia. 

W odniesieniu do tej przesłanki występują istotne po-
dobieństwa względem postępowania upadłościowego. 
Podobnie jak w postępowaniu upadłościowym następuje 
odebranie dłużnikowi zarządu majątkiem masy sanacyj-
nej, a następnie powierzenie go zarządcy posiadające-
mu licencję doradcy restrukturyzacyjnego (art. 288 ust. 
2 PR)42. Celem zarządcy jest przeprowadzenie działań 
sanacyjnych umożliwiających poprawę sytuacji eko-
nomicznej dłużnika. Jego zadanie polega również na 
ochronie i zabezpieczeniu majątku dłużnika, zarządzaniu 
nim w sposób najbardziej efektywny, tak aby zapewnić 
możliwie najlepsze warunku spłaty wierzycieli w ramach 
układu. Intencją wierzyciela składającego wniosek bę-
dzie zwiększenie szans zaspokojenia swojej wierzytelno-
ści w planowanym układzie, przede wszystkim poprzez 
zabezpieczenie i zwiększenie efektywności zarządzania 
majątkiem dłużnika. W oczywisty sposób wierzyciel zde-
cyduje się na złożenie takiego wniosku, jeśli oceni, iż po-
stępowanie sanacyjne zabezpieczy jego interesy lepiej niż 
postępowanie upadłościowe bądź egzekucja singularna. 
W tym znaczeniu zgłoszenie przez wierzyciela wniosku 
o otwarcie postępowania sanacyjnego będzie zmierzało 
bezpośrednio co najmniej do zabezpieczenia roszczenia, 
a zatem będzie stanowiło czynność przerywającą bieg 
przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 kc.

SPRZECIW WIERZYCIELA CO DO ODMOWY UZNANIA 
WIERZYTELNOŚCI W SPISIE WIERZYCIELI

Odmiennie niż w postępowaniu upadłościowym, Prawo 
restrukturyzacyjne nie przewiduje procedury zgłaszania 
wierzytelności przez wierzyciela. Zgodnie z art. 84 ust. 1 
PR „spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarząd-
ca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumen-
tów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz re-
jestrach”. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zgło-
szenie wierzytelności nie będzie więc przerywało biegu 
przedawnienia.

W postępowaniach układowym oraz sanacyjnym wszyst-
kim uczestnikom (w tym wierzycielom) służy prawo 
wniesienia sprzeciwu co do odmowy umieszczenia wie-

  42 Jeśli skuteczne przeprowadzenie postępowania wymaga osobistego udziału 
dłużnika bądź jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję 
należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na 
wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie 
nieprzekraczającym zwykłego zarządu (art. 288 ust. 3 PR).

rzytelności w spisie. Należy uznać, iż sprzeciw wierzyciela 
co do odmowy wciągnięcia jego wierzytelności do spisu 
jest czynnością co najmniej zmierzającą bezpośrednio do 
ustalenia jego roszczenia i jako taka będzie przerywać 
bieg przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 kc.

Niemniej jednak brak zgłoszenia wierzytelności mogące-
go przerwać bieg przedawnienia może stwarzać problem 
w sytuacji, gdyby termin przedawnienia miał upływać 
przed sporządzeniem spisu i przed otwarciem terminu 
do wniesienia sprzeciwu. Dodatkowe wątpliwości doty-
czą postępowania o zatwierdzenie układu i przyspieszo-
nego postępowania układowego, gdzie wierzycielowi nie 
przysługują żadne środki zaskarżenia.

Należy przyjąć, iż jeśli w toku postępowania wierzyciel 
dostrzeże zagrożenie wynikające z możliwego upływu 
terminu przedawnienia, powinien podjąć czynność zmie-
rzającą do przerwania biegu tego terminu, jak wytocze-
nie powództwa bądź zawezwanie do próby ugodowej. 
W ocenie autorów artykułu bieg przedawnienia przerwie 
również jakakolwiek czynność wierzyciela przed sędzią-
-komisarzem, sądem restrukturyzacyjnym, nadzorcą są-
dowym bądź zarządcą nakierowana na uznanie jego wie-
rzytelności w postępowaniu. Okoliczność, iż Prawo re-
strukturyzacyjne nie przewiduje zgłoszeń wierzytelności 
nie oznacza, iż nie jest dopuszczalny wniosek wierzyciela 
np. do nadzorcy sądowego (zarządcy) o uwzględnienie 
jego wierzytelności w spisie wierzytelności. Wniosek taki 
powinien być uznany co najmniej za czynność podjętą 
przed nadzorcą (zarządcą) jako organem postępowania 
powołanym do rozpoznawania spraw z zakresu ustala-
nia roszczeń wierzycieli w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym, w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 kc. 

Zgodnie z powołanym przepisem dla przerwania biegu 
przedawnienia wymagane jest podjęcie przez wierzycie-
la czynności m.in. przed organem powołanym do rozpo-
znawania określonych spraw. Pojęcie sprawy należy przy 
tym rozumieć szeroko. Nadzorca (zarządca) jest organem 
postępowania restrukturyzacyjnego, którego ustawo-
wym zadaniem jest sporządzenie spisu wierzytelności 
(art. 261 pkt 1 i 2, art. 280 pkt 2, art. 320 PR). W ramach 
spisu następuje ustalenie wierzytelności wierzycieli, co 
jest niezbędne dla dalszego prowadzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego. Stąd też należy uznać, iż nadzorca 
jest organem powołanym do rozpoznawania spraw z za-
kresu ustalania roszczeń w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1. 
Należy także uznać, iż wniosek wierzyciela do nadzorcy 
(zarządcy) o wciągnięcie jego wierzytelności do spisu nosi 
znamiona czynności skierowanej bezpośrednio na usta-
lenie roszczenia w ramach spisu. Skutkiem wniosku wie-
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rzyciela będzie podjęcie czynności przez nadzorcę w celu 
ustalenia wierzytelności w postępowaniu. Stąd też prze-
słankę bezpośredniości należy uznać za spełnioną. Należy 
też mieć na uwadze, iż dla skutku w postaci przerwania 
biegu przedawnienia nie jest wymagane, aby wierzytelno-
ści zostały uznane w spisie43.

Za interpretacją tą przemawia również doniosłe zna-
czenie, jakie posiada dla wierzycieli spis wierzytelności, 
który umożliwia im uczestnictwo w postępowaniu, ale 
także zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2 PR będzie stanowić 
dla nich tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi. Stąd też 
czynność wierzyciela podjęta w postępowaniu restruk-
turyzacyjnym, skierowana bezpośrednio na wciągnięcie 
jego wierzytelności do spisu, powinna mieć wpływ na 
bieg przedawnienia. Jakkolwiek rozstrzygnięcie zawar-
te w spisie wierzytelności nie korzysta z powagi rzeczy 
osądzonej, niemniej jednak ma kluczowe znaczenie dla 
sposobu zaspokojenia wierzyciela. 

Należy również zwrócić uwagę, iż żadne z postępowań 
restrukturyzacyjnych nie przewiduje możliwości do-
konania przez wierzyciela zgłoszenia wierzytelności. 
W rezultacie wierzyciele, których wierzytelności mogą 
się przedawnić w okresie pomiędzy otwarciem postę-
powania restrukturyzacyjnego a sporządzeniem przez 
nadzorcę (zarządcę) spisu wierzytelności, zostali pozba-
wieni instrumentu prawnego w postępowaniu restruk-
turyzacyjnym, pozwalającego im na przerwanie biegu 
przedawnienia. W konsekwencji tego rodzaju wierzyciele 
w celu przerwania biegu przedawnienia byliby zmusze-
ni do przedsięwzięcia czynności poza postępowaniem 
restrukturyzacyjnym, np. wytoczenia powództwa, za-
wezwania do próby ugodowej, jedynie w celu przerwa-
nia biegu przedawnienia. Tego rodzaju postępowania, 
zważywszy, iż wierzyciel i bez ich przedsięwzięcia może 
zostać ostatecznie uznany przez nadzorcę (zarządcę) 
w spisie wierzytelności, a następnie zaspokojony przez 
dłużnika na podstawie postanowień zawartego układu, 
mogą być zwyczajnie nieefektywne z ekonomicznego 
punktu widzenia (niepotrzebnie angażują środki wierzy-
ciela oraz organów państwowych). Ponadto, szczególna 
sytuacji może wystąpić w przypadku wierzycieli dyspo-
nujących już np. prawomocnym wyrokiem zasądzającym 
wierzytelność przeciwko dłużnikowi. W przypadku gdy 
10-letni termin przedawnienia tego rodzaju wierzytel-
ności upływałby w okresie pomiędzy otwarciem postę-
powania restrukturyzacyjnego a sporządzeniem przez 
nadzorcę (zarządcę) spisu wierzytelności, wierzyciel nie 
miałby jakiejkolwiek możliwości przerwania biegu prze-

  43 Por uwagi odnośnie do skutków zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu 
upadłościowym oraz wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

dawnienia. Z uwagi na powagę rzeczy osądzonej wie-
rzyciel nie miałby bowiem możliwości ponownego wy-
toczenia powództwa (zawezwania do próby ugodowej) 
przeciwko dłużnikowi. Z kolei Prawo restrukturyzacyjne 
zawiera ograniczenia w możliwości wszczęcia postępo-
wania egzekucyjnego wobec dłużnika dotyczące wierzy-
telności objętej z mocy prawa układem44. 

Należy wobec tego uznać, iż wskazane działanie wie-
rzyciela w ramach postępowania restrukturyzacyjnego 
nakierowane na ujęcie jego wierzytelności w spisie jest 
czynnością podjętą bezpośrednio w celu ustalenia jego 
roszczenia w postępowaniu przed właściwym do tego 
organem i w związku z tym przerywa bieg przedawnienia 
na podstawie wskazanego przepisu art. 123 § 1 pkt 1 kc. 

SPORZĄDZENIE SPISU WIERZYTELNOŚCI JAKO  
ZDARZENIE PRZERYWAJĄCE BIEG PRZEDAWNIENIA

Czynności dłużnika polegające na złożeniu wniosku 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (wraz 
z wykazem wierzycieli)45 oraz złożeniu oświadczenia na 
etapie sporządzania spisu wierzytelności mają charakter 
analogiczny do odpowiednich czynności dłużnika podej-
mowanych w postępowaniu upadłościowym. Jak wynika 
z poczynionych wcześniej uwag, czynności tego rodza-
ju nie będą przerywać biegu przedawnienia, jako że nie 
obejmują oświadczenia adresowanego do wierzyciela, 
a tylko takie oświadczenie mogłoby stanowić niewłaści-
we uznanie długu przerywające bieg przedawnienia na 
podstawie art. 123 § 1 pkt 2 kc.

Nie dojdzie także do przerwania biegu przedawnienia 
w drodze zgłoszenia wierzytelności, jako że Prawo re-
strukturyzacyjne tej procedury nie przewiduje (jedynie 
wyjątkowo może dojść do przerwania biegu przedawnie-
nia przez czynność wierzyciela opisaną powyżej).

Rozważyć zatem należy możliwość przerwania biegu 
przedawnienia poprzez sporządzenie przez nadzorcę 
sądowego (zarządcę) spisu wierzytelności w przyspie-
szonym postępowaniu układowym, postępowaniu ukła-
dowym i postępowaniu sanacyjnym. Z chwilą sporządze-
nia spisu sytuacja wierzycieli w nim ujętych musi zostać 
ustabilizowana, a zatem wierzyciele ci nie powinni być 
narażeni na niebezpieczeństwo przedawnienia ich rosz-
czeń, do którego mogłoby dojść po ustaleniu listy, a przed 

  44 W przyśpieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym 
i postępowaniu sanacyjnym po otwarciu postępowania nie można 
kontynuować ani wszczynać egzekucji w odniesieniu do wierzytelności 
objętych z mocy prawa układem (a w postępowaniu sanacyjnym nie jest 
możliwa egzekucja w stosunku do majątku dłużnika wchodzącego w skład 
masy sanacyjnej) – por. art. 259, art. 278, art. 312 PR.

  45 Por. art. 227 ust. 1 pkt 6-9, art. 284 pkt 5-7 PR.
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zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego. Spis 
powinien zatem wywierać wpływ na bieg terminu prze-
dawnienia.

Wobec tego możliwy jest pogląd, iż bieg przedawnienia 
przerywa sama czynność nadzorcy sądowego (zarządcy), 
polegająca na sporządzeniu i złożeniu sędziemu-komisa-
rzowi spisu wierzytelności – w odniesieniu do wierzytel-
ności ujętych w spisie. 

Zasadniczo przerwanie biegu przedawnienia na podsta-
wie art. 123 § 1 pkt 1 kc następuje przez czynność pod-
jętą bezpośrednio przez osobę materialnie uprawnioną 
(wierzyciela). Nie jest to jednak wymóg bezwzględny. 
W doktrynie wskazuje się, iż do przerwania biegu prze-
dawnienia na tej podstawie może doprowadzić również 
czynność innej osoby ze skutkiem dla uprawnionego46. 
T. Pałdyna jako przykład podaje działanie prokuratora 
lub organizacji społecznej podjęte na rzecz określonej 
osoby47. 

Należy uznać, iż nadzorca sądowy (zarządca), sporządza-
jąc spis wierzytelności, działa niejako na rzecz wszyst-
kich wierzycieli. Spis jest bowiem podstawą uczestnic-
twa wierzycieli w dalszym postępowaniu, w tym w zgro-
madzeniu wierzycieli w przedmiocie głosowania nad 
układem. Ponadto, zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2 PR, po 
prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu bądź po 
prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z zatwier-
dzonego spisu wierzytelności jest tytułem egzekucyjnym 
przeciwko dłużnikowi. Spis wierzytelności ma na zatem 
na celu ustalenie roszczeń wierzycieli w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym.

Spis wierzytelności sporządzony w przyspieszonym po-
stępowaniu układowym, w postępowaniu układowym 
i postępowaniu sanacyjnym jest następnie przedmiotem 
czynności sędziego-komisarza polegającej na jego za-
twierdzeniu (art. 97 i 98 PR). Z kolei zgodnie z art. 20 PR 
„sędzia-komisarz w zakresie swoich czynności ma prawa 
i obowiązki sądu i przewodniczącego”. Stąd też w peł-
ni uzasadnione jest potraktowanie spisu jako czynności 
nadzorcy sądowego (zarządcy) podjętej na rzecz wie-
rzycieli przed sądem (sędzią-komisarzem) bezpośrednio 
w celu ustalenia roszczeń wierzycieli uczestniczących 
w układzie. Spełniona jest w ten sposób przesłanka prze-
rwania biegu przedawnienia roszczeń wierzycieli ujętych 
w spisie na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 kc. Momentem 
przerwania biegu przedawnienia będzie złożenie spisu 

  46 Gudowski J. (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część 
Ogólna, art. 123”, LexisNexis 2014.

  47 Pałdyna T., „Przedawnienie w polskim prawie cywilnym”. Rozdz. III. 2.3.1, 
LexisNexis 2010.

sędziemu-komisarzowi, w tej bowiem chwili nadzorca 
sądowy (zarządca) dokonuje czynności przed sądem (sę-
dzią-komisarzem)48.

Interpretacji tej nie sprzeciwiają się uwagi poczynione 
powyżej, dotyczące możliwości wcześniejszego przerwa-
nia biegu przedawnienia przez czynność wierzyciela na-
kierowaną na umieszczenie jego wierzytelności w spisie 
(ustalenie roszczenia). Sytuacja jest bowiem analogiczna 
do przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
przez wierzyciela (przerywającego bieg przedawnienia), 
gdzie po ogłoszeniu upadłości bieg przedawnienia prze-
rywa się ponownie poprzez zgłoszenie wierzytelności. Jak 
wynika z wcześniejszych uwag, obie te czynności – pomi-
mo że następują kolejno po sobie – są nakierowane bez-
pośrednio na dochodzenie roszczenia. Podobnie podjęcie 
omówionej wyżej czynności wierzyciela przed nadzorcą 
sądowym (zarządcą), skierowanej na ustalenie roszcze-
nie w spisie, nie stoi w sprzeczności ze stwierdzeniem, iż 
czynnością podjętą bezpośrednio w celu ustalenia rosz-
czenia jest również złożenie spisu wierzytelności przez 
nadzorcę (zarządcę) sędziemu-komisarzowi.

Wobec tego należy uznać, iż złożenie przez nadzorcę 
sądowego (zarządcę) spisu wierzytelności do sędziego-
-komisarza przerwie bieg przedawnienia roszczeń wie-
rzycieli, którzy zostali umieszczeni w spisie na podstawie 
art. 123 § 1 pkt 1 kc.

Teoretycznie bieg przedawnienia powinien rozpocząć się 
na nowo od dnia zakończenia postępowania restruktu-
ryzacyjnego, co w świetle art. 324 ust. 1 PR następuje 
z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwier-
dzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu. 
Skutek ten następowałby z uwagi na treść art. 124 § 2 
kc49. Nie można jednak pominąć wpływu samego układu 
na terminy przedawnienia roszczeń, których dotyczy.

WPŁYW ZAWARCIA UKŁADU  
NA BIEG TERMINU PRZEDAWNIENIA

W postępowaniu restrukturyzacyjnym kluczowym zda-
rzeniem wpływającym na zakres i sposób zaspokojenia 
wierzyciela jest zawarcie układu. Układ definiowany jest 
najczęściej w doktrynie jako szczególnego rodzaju czyn-
ność postępowania upadłościowego (obecnie restruktu-
ryzacyjnego), na którą składają się takie elementy, jak: 

  48 Podobnie przerwanie biegu przedawnienia wskutek wniesienia pozwu 
następuje z chwilą złożenia pozwu w sądzie, a nie z chwilą jego doręczenia 
pozwanemu. – por. np. Stępień-Sporek A., Sporek F., „Przedawnienie i terminy 
zawite”. Rozdz. II. 4.1. LexisNexis 2009; Sobolewski P., „Kodeks cywilny 
Komentarz. Art. 123”, red. K. Osajda, Legalis 2016, teza 20, Pałdyna T., 
„Przedawnienie w polskim prawie cywilnym”. Rozdz. III. 2.3.1, LexisNexis 
2010.

  49 Por. Kos M., Zimmerman P., „Wpływ czynności…”, s. 80.
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propozycje układowe, obejmujące w szczególności re-
strukturyzację zobowiązań dłużnika, oświadczenie wie-
rzycieli wyrażone w głosowaniu nad układem oraz orze-
czenie sądu zatwierdzające przyjęty układ50. 

Istotą układu jest restrukturyzacja zobowiązań dłużni-
ka na warunkach w nim określonych. Restrukturyzacja 
polega na modyfikacji treści istniejącego dotychczas 
zobowiązania, w tym w szczególności może skutkować 
zmniejszeniem wysokości, odroczeniem terminu płat-
ności zobowiązania, rozłożeniem na raty. Przykładowy 
katalog sposobów restrukturyzacji zawiera art. 156 PR. 
W następstwie zawarcia układu wierzyciel będzie mógł 
dochodzić roszczenia jedynie w wysokości i w terminach 
wskazanych w układzie. 

Należy zatem rozważyć, jaki wpływ wywiera zawarcie 
układu na bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela wy-
nikających z wierzytelności objętych układem. 

Układ jako szczególnego rodzaju czynność postępowa-
nia upadłościowego wprost nie podpada pod żadną z sy-
tuacji opisanych w art. 123 § 1 kc, przerywających bieg 
przedawnienia. Na tej podstawie można by twierdzić, iż 
samo zawarcie układu nie wywiera wpływu na bieg prze-
dawnienia roszczeń wierzycieli objętych układem.

Takie podejście prowadziłoby jednak do istotnych kom-
plikacji praktycznych, co w sposób szczególny widoczne 
jest przy układach przewidujących rozłożenie płatności 
na długi okres. W praktyce zdarzają się układy przewi-
dujące rozłożenie płatności zobowiązań układowych na 
nawet kilkanaście lat. Gdyby przyjąć, że układ nie ma 
żadnego wpływu na bieg przedawnienia roszczeń, to 
dłużnik najpóźniej po 10 latach (przedawnienie roszczeń 
umieszczonych w spisie wierzytelności, stanowiącym 
po zatwierdzeniu układu tytuł egzekucyjny – zgodnie 
z art. 125 § 1 kc) mógłby się uchylić od dalszego wykony-
wania układu z powołaniem się na przedawnienie, a wie-
rzyciel nie miałby instrumentów, aby temu zapobiec, jako 
że nie mógłby się domagać zapłaty, gdyż raty nie byłyby 
jeszcze wymagalne. Innymi słowy, przedawnienie nastę-
powałoby wcześniej niż wymagalność roszczenia, czego 
nie sposób zaakceptować.

Jednym z rozwiązań może być przyjęcie, iż wykonywanie 
układu przez dłużnika i spłata zobowiązań (kolejnych rat 
układowych) stanowią niewłaściwe dorozumiane uznanie 

  50 Por. Szuster. Ł., „Skutki układu w postępowaniu upadłościowym, Rozdział I. 
Charakter prawny układu”, Legalis 2015; Jochemczyk B., „Zawarcie 
i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym, Rozdział V. 
Charakter prawny propozycji układowych i układu. § 3 Charakter prawny 
układu”, Legalis 2015.

długu przerywające bieg przedawnienia w stosunku do 
całości roszczenia, w tym tych części, których płatność, 
zgodnie z układem, ma nastąpić w przyszłości. W doktry-
nie powszechnie wskazuje się, iż tzw. niewłaściwe uzna-
nie długu, powodujące przerwanie biegu przedawnienia 
na podstawie art. 123 § 1 pkt 2 kc, może wyrażać się 
m.in. poprzez zapłatę części świadczenia. P. Machnikow-
ski podkreśla, „iż kwalifikuje się jako uznanie niewłaściwe 
roszczenia takie zachowania zobowiązanego jak: spełnie-
nie części świadczenia (jeżeli z okoliczności nie wynika, 
że zobowiązany traktował je jako całkowite zaspokojenie 
roszczenia)”51. Podkreśla się, iż „art. 123 nie wymaga dla 
uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, 
że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, ale 
także dorozumiany, np. przez zapłatę odsetek, spełnienie 
części świadczenia, prośbę o odroczenie płatności dłu-
gu”52. Oznacza to, iż w odniesieniu do pozostałej nieza-
płaconej jeszcze części zobowiązania przedawnienie roz-
poczyna bieg na nowo od dnia dokonanego w ten sposób 
uznania długu. W takiej sytuacji systematyczna spłata 
rat układowych oznaczałaby każdorazowe przerywanie 
biegu przedawnienia w odniesieniu do pozostałej części 
roszczenia. Nie rozwiewa to jednak wszystkich wątpli-
wości, może się bowiem zdarzyć, iż roszczenie przedawni 
się, zanim nadejdzie termin zapłaty pierwszej raty (można 
wyobrazić sobie układ zakładający, iż pierwsza płatność 
nastąpi po upływie 10 lat od zawarcia układu, a wtedy 
roszczenie byłoby już przedawnione).

Z drugiej strony należy jednak mieć na uwadze, iż układ, 
określając zasady spłat wierzytelności, w ramach mody-
fikacji stosunków prawnych łączących dłużnika z wie-
rzycielami określa na nowo termin wykonania płatności 
przez dłużnika tak zmienionego zobowiązania. A zatem 
należy rozważyć znaczenie układu dla biegu przedawnie-
nia w świetle art. 120 § 1 kc stanowiącego, iż „bieg prze-
dawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne”.

Jak wyjaśnia Ł. Szuster: „prawomocnie zatwierdzony 
układ wywołuje skutek polegający na materialnopraw-
nej zmianie treści uprzednio istniejącego zobowiązania, 
w wyniku czego wierzyciel będzie mógł dochodzić wy-
płaty swojej wierzytelności w określonym przez układ 
terminie płatności odroczonego zobowiązania upadłe-
go lub w terminach i kwotach ustalonych dla płatności 
poszczególnych rat”53. Z kolei D. Zienkiewicz podkreśla: 

  51 Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op. cit., art. 123, 
Nb. 15.

  52 Rudnicki S., „Komentarz do art.123 Kodeksu cywilnego, teza 15”, Lexis 2014; 
por także np. Sobolewski P., [w:] K. Osajda (red.), op. cit., art. 123, Nb. 81; 
Brzozowski A., [w:] K. Pietrzykowski (red.), „Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. 
Art. 1 – 44910”, Legalis 2015, art. 123, Nb. 5.

  53 Szuster Ł., op. cit.
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„Restrukturyzacja zobowiązań upadłego polega na zmia-
nie struktury długów upadłego w zakresie ich wysoko-
ści, wymagalności czy jakości”54. „Zatwierdzenie układu, 
warunkujące jego ważność i skuteczność jednocześnie 
prowadzi, co wymaga podkreślenia, do zmiany, zgodnej 
z jego treścią, stosunku materialnoprawnego łączącego 
dłużnika oraz wierzycieli [por. uchwałę Sądu Najwyższe-
go z 20 lipca 1995 r., III CZP 87/95 (OSNC 1995, z. 11, 
poz. 163)]”55. 

Jednym ze sposobów restrukturyzacji jest rozłożenie 
świadczenia na raty. P. Zimmerman zaznacza w tym kon-
tekście: „rozłożenie spłaty długów na raty sprowadza 
się do odroczenia wykonania poszczególnych części zo-
bowiązań na różne, następujące po sobie terminy. Pro-
pozycje układowe, z przyczyn wyżej podanych, powinny 
wskazywać terminy płatności poszczególnych rat nie 
datą kalendarzową, a w odniesieniu do chwili uprawo-
mocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu – 
z przyczyn podanych powyżej. Propozycje winny być na 
tyle precyzyjne, aby możliwe było jednoznaczne usta-
lenie na ich podstawie wymagalności poszczególnych 
kwot w konkretnych terminach”56. Z kolei Sąd Najwyższy 
w uchwale z 5.07.2006 r. wyjaśnił, iż „bez względu bo-
wiem na sposób zdefiniowania szczególnego, złożonego 
i niejednorodnego aktu prawnego, jakim jest układ, wy-
znaczenie w nim nowego terminu spełnienia świadcze-
nia na korzyść dłużnika, pociągające za sobą oddalenie 
terminu wymagalności roszczenia, jest równoznaczne 
z udzieleniem przez wierzyciela odroczenia wykonania 
zobowiązania”57 .

Jak wynika z tych wypowiedzi, w ramach restrukturyzacji 
zobowiązań dochodzi do zmiany terminu wymagalności 
świadczenia. Z kolei zgodnie z art. 120 § 1 kc „Bieg prze-
dawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne”. Prowadzi to do wniosku, iż układ 
ponownie wyznacza początek biegu terminu przedawnie-
nia roszczeń. W odniesieniu do roszczeń objętych ukła-
dem, w przypadku rozłożenia płatności na raty przedaw-
nienie rozpoczyna bieg ponownie dla każdej z kolejnych 
rat układowych od dnia wymagalności tej raty.

Należy także odnieść się do wyrażanego w doktrynie po-
glądu, iż układ wywołuje skutki zbliżone do odnowienia 
zobowiązania w rozumieniu art. 506 kc58. Odwołanie się 

  54 Zienkiewicz D., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, Legalis 2006, 
art. 269, Nb. 1.

  55 Wyrok Sądu Najwyższego z 21.05.1997 r., II CKN 144/97, OSNC 1997 nr 11, 
poz. 177, s. 58.

  56 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe…”, art. 270, Nb. 3.
  57 Uchwała Sądu Najwyższego z 5.07.2006 r., III CZP 38/06,OSNC 2007 nr 4, 

poz. 55, s. 32.
  58 Adamus R., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013 r., III CZP 96/12 

(Odsetki od wierzytelności układowych), „Radca Prawny – Dodatek naukowy” 

do konstrukcji odnowienia miałoby znaczenie z tego po-
wodu że odnowienie zobowiązania wywiera wpływ na 
bieg przedawnienia59. Istotne jest przy tym wyrażone 
w doktrynie spostrzeżenie, iż „w przypadku odnowie-
nia polegającego na zmianie dotychczasowej podstawy 
prawnej świadczenia odnowienie nie przerywa biegu ter-
minu przedawnienia, lecz otwiera (od momentu wymagal-
ności) bieg terminu właściwego dla wierzytelności, która 
powstała wskutek odnowienia”60. Wprawdzie pomiędzy 
układem a odnowieniem występują podstawowe różni-
ce, niemniej jednak analogia do zasad rządzących nowa-
cją zobowiązania stanowiłaby dodatkowe potwierdzenie 
wpływu układu na terminy przedawnienia roszczeń.

W przypadku przyjęcia układu nie dojdzie zatem w isto-
cie do przerwania biegu przedawnienia w rozumieniu 
art. 123 § 1 i 124 § 1 kc. Zawarcie układu nie stanowi 
bowiem żadnej z okoliczności wymienionych w art. 123 
§ 1 kc. Układ wywiera ten skutek, iż termin przedawnie-
nia zostaje otwarty na nowo i biegnie od dnia wymagal-
ności określonego w układzie.

Rozważenia wymaga także wpływ zawarcia układu na 
bieg terminu przedawnienia wierzytelności nieujętych 
w spisie wierzytelności, lecz objętych z mocy prawa ukła-
dem. Zgodnie bowiem z treścią art. 166 ust. 1 PR „układ 
wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy 
są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone 
w spisie wierzytelności”. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu 
„układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił 
i którzy nie byli uczestnikami postępowania”. Restruktu-
ryzacja, tj. materialnoprawna zmiana treści zobowiązań, 
obejmuje zatem wszystkie wierzytelności, które spełnia-
ją ustawowe kryteria objęcia ich układem, tj. zasadniczo 
te, które powstały przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej 
(art. 155 pkt 1 PR). Skutek ten następuje niezależnie od 
aktywności i woli wierzyciela oraz bez względu na to, czy 
jego wierzytelność została umieszczona w spisie wierzy-
telności. Wierzyciele tacy mogą dochodzić swoich wie-
rzytelności tylko na zasadach i w granicach określonych 
w układzie. Wyjątkowo układ nie wiąże wierzycieli, któ-

2013, nr 7-8, s. 6D; Adamus R., Problematyka odsetek od wierzytelności 
układowych po ogłoszeniu upadłości, „Jurysta” 2012 nr 7-8: Autor wskazuje 
jednak na istotne różnice konstrukcyjne pomiędzy odnowieniem a układem: 
„Dla odnowienia wymagane jest złożenie dwóch zgodnych oświadczeń woli 
wierzyciela i dłużnika, a w przypadku układu wymagana jest zgoda większości 
wierzycieli i akt publiczny w postaci orzeczenia sądu. Odnowienie ma skutki 
definitywne, a wierzytelności zrestrukturyzowane w układzie mogą odżyć 
w przypadku uchylenia układu”. Niemniej jednak odniesienie się do instytucji 
odnowienia stanowi dla autora argument, iż od zawarcia i zatwierdzenia 
układu nie ma tytułu do naliczania odsetek od wierzytelności w pierwotnej 
wysokości.

  59 Zagrobelny K., [w:] E. Gniewek (red.), op. cit., art. 506, Nb.13; Sikorski G., [w:]. 
J. Ciszewski (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz”, LexisNexis 2014, art. 506, 
Nb. 8; Janiak A., [w:] A. Kidyba (red.), „Kodeks cywilny, Komentarz”, Lex 2014, 
art. 506, Nb. 20.

  60 Janiak A., [w:] A. Kidyba (red.), op. cit., art. 506, Nb. 20.
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rych dłużnik nie ujawnił i którzy nie uczestniczyli w po-
stępowaniu.

Pokreślenia wymaga w powyższym kontekście, iż celem 
unormowania art. 166 PR jest zapewnienie efektywności 
postępowania restrukturyzacyjnego, ale także równego 
traktowania zarówno wierzycieli wciągniętych na listę 
wierzytelności, jak i tych, którzy nie uczestniczyli w po-
stępowaniu z tego powodu, że dłużnik ich nie ujawnił i nie 
uzyskali wiedzy o postępowaniu restrukturyzacyjnym 
dłużnika. Jak wskazuje S. Gurgul: „Zwrot «układ wiąże» 
dotyczy nie tylko przyjętych przez wierzycieli ograniczeń, 
lecz także korzyści, jakie z układu mogą wynikać dla wie-
rzycieli”61. Wierzyciele ci podlegają zatem takim samym 
ograniczeniom polegającym na redukcji i rozłożeniu na 
raty ich wierzytelności. Wiązać się z tym musi jednak rów-
nież przyznanie im identycznej ochrony. A zatem układ 
powinien wywrzeć taki sam wpływ na bieg przedawnie-
nia roszczeń, których dotyczy art. 166 PR, jaki wywiera na 
bieg przedawnienia wierzytelności ujętych w spisie wie-
rzytelności. Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, iż układ 
wyznaczając ponownie termin wymagalności, ustanawia 
jednocześnie na nowo początek biegu terminu przedaw-
nienia roszczeń również tych wierzycieli, którzy nie zostali 
wciągnięci do spisu wierzycieli. 

Ponowne wyznaczenie początku biegu przedawnienia 
również dla wierzycieli nieobjętych spisem jest koniecz-
ną konsekwencją zmiany terminów płatności w następ-
stwie restrukturyzacji zobowiązań. Efektem zastosowa-
nia art. 166 PR jest bowiem to, że wierzyciele nieuczest-
niczący w postępowaniu upadłościowym nie mogą do-
chodzić swoich roszczeń od dłużnika przed upływem ter-
minów wskazanych w układzie. W rezultacie nie mają oni 
podstaw, aby wytaczać powództwo przed tym terminem 
przeciwko dłużnikowi, gdyż byłoby ono oddalone z uwagi 
na niewymagalność roszczenia62. Gdyby więc wierzycie-
la takiego nie dotyczyła zmiana terminu przedawnienia, 
po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu 
układu nie posiadałby on efektywnych instrumentów 
prawnych dla doprowadzenia do przerwania biegu prze-
dawnienia. Miałoby to istotne znaczenie w przypadku 
układów przewidujących rozłożenie płatności na kilka 
lat. Wierzyciel, który nie uczestniczył w postępowaniu, 

  61 Gurgul S., „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, Legalis 2016, art. 166. 
Nb. 1.

  62 Jak wskazuje Zimmerman P.: „(…) orzeczenie sądowe zapadłe po zawarciu 
układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie może być sprzeczne 
z treścią takiego układu. Sąd orzekający winien więc ustalić, czy i w jakim 
zakresie obowiązek świadczenia istnieje. Jak słusznie zauważa M. Allerhand, 
po zawarciu i zatwierdzeniu układu wierzyciel nie może żądać więcej niż to, co 
układ stanowi, a jeżeli wierzytelność według układu nie jest płatna, nie można 
jej zasądzić od dłużnika, chociażby nawet proces wytoczono przed zawarciem 
układu (tenże, „Prawo upadłościowe. Prawo układowe. Komentarz”, 1999, 
s. 716)”, Zimmerman P., „Prawo Restrukturyzacyjne. Komentarz”, Legalis 
2016, art. 166. Nb. 3.

znalazłby się w skrajnie niekorzystnej sytuacji, w prakty-
ce byłby pozbawiony możliwości uzyskania zaspokojenia, 
pomimo że układ formalnie by go obowiązywał.

Dlatego też należy przyjąć, iż wierzyciela, który nie 
uczestniczył w postępowaniu, dotyczą wszelkie mody-
fikacje stosunków dotyczące wierzytelności objętych 
z mocy prawa układem – zarówno te negatywne (re-
dukcja, rozłożenie na raty), ale również przyznające mu 
ochronę w postaci zmiany terminu przedawnienia. Urze-
czywistnia to jednocześnie zasadę równego traktowania 
wierzycieli objętych układem, bez względu na ich uczest-
nictwo w postępowaniu.

Skutek w postaci zmiany biegu terminów przedawnienia 
nastąpi jednak tylko wówczas, gdy w chwili uprawomoc-
nienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (jako 
ostatniej czynności wymaganej dla jego skuteczności) 
bieg terminu przedawnienia jeszcze nie upłynął, układ nie 
może bowiem wywrzeć skutku wstecznego przywracają-
cego możliwość egzekwowania roszczeń już przedawnio-
nych. W przypadku wierzycieli nieujętych w spisie wierzy-
telności i nieuczestniczących w postępowaniu aspekt ten 
ma znaczenie z tego względu, iż najczęściej bieg przedaw-
nienia nie zostanie wcześniej przerwany przez czynność 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym (jeżeli wierzyciel 
nie wykaże w tym zakresie aktywności). W szczególności 
biegu przedawnienia nie przerwie czynność dłużnika ani 
złożenie przez nadzorcę sądowego spisu wierzytelności.

PODSUMOWANIE

Z przedstawionych rozważań nasuwa się istotna dla 
wierzycieli konkluzja – przerwanie biegu przedawnienia 
w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyj-
nym wymaga aktywności wierzycieli. Wierzyciele bierni, 
niebiorący udziału w postępowaniu, jedynie w niektórych 
wypadkach mogą liczyć na przerwanie biegu przedaw-
nienia ich wierzytelności w wyniku zdarzeń zaistniałych 
w toku postępowania.

Zdarzeniem takim, mimo iż nie jest to czynność bez-
pośrednio podjęta przez wierzyciela lub dłużnika, bę-
dzie sporządzenie przez nadzorcę sądowego (zarządcę) 
spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu 
układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu 
sanacyjnym. Uwzględnienie wierzyciela w spisie wie-
rzytelności uzasadnia brak konieczności podejmowania 
przez niego dalszych działań w celu dochodzenia wierzy-
telności. Wierzyciel taki powinien bowiem zasadnie spo-
dziewać się, że jego wierzytelność zostanie zaspokojona 
przez dłużnika zgodnie z ew. zawartym układem. 
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Istotny wpływ na bieg przedawnienia ma zawarcie ukła-
du, który wyznaczając na nowo termin wymagalności 
roszczeń, powoduje ponowne wyznaczenie początku 
biegu przedawnienia. Co istotne, dotyczy to również wie-
rzycieli nieujętych w spisie wierzytelności, lecz objętych 
z mocy prawa układem, przy czym skutek ten obejmu-
je jedynie tych wierzycieli, których roszczenia nie uległy 
przedawnieniu do dnia uprawomocnienia się postano-
wienia o zatwierdzeniu układu.

Wbrew niektórym poglądom funkcjonującym w dok-
trynie korzystne dla aktywnych wierzycieli jest również 
inicjowanie postępowania upadłościowego lub postę-
powania sanacyjnego poprzez złożenie wniosku o ogło-
szenie upadłości lub otwarcie postępowania sanacyj-
nego. Czynność taka jako bezpośrednio zmierzająca, 
co najmniej, do zabezpieczenia roszczenia wierzyciela 
również skutkować będzie przerwaniem biegu terminu 
przedawnienia.
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Czy prokurent nie może złożyć wniosku  
o ogłoszenie upadłości dłużnika?

Rafał Adamus1

Zgodnie z art. 1091 § 1 k.c. prokura jest pełnomocnic-
twem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które 
obejmuje umocowanie do czynności sądowych (w tym 
w postępowaniu cywilnym) i pozasądowych, jakie są 
związane z szeroko rozumianym prowadzeniem przed-
siębiorstwa. W myśl art. 1091 § 2 k.c. nie można ograni-
czyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Prokura jest zatem 
ściśle stypizowanym pełnomocnictwem, udzielonym 
przez przedsiębiorcę, którego zakres przedmiotowy pro 
foro externo określa ustawa.

Jak podniósł Z. Kuniewicz (Uwagi o sposobie określenia i re-
alizacji reprezentacji łącznej, „Rejent” 2010, nr 10, s. 65 i n.), 
„ustanowienie obowiązku współdziałania przy składaniu 
oświadczeń woli nie podlega ocenie z punktu widzenia – 
normujących zakresy umocowania – przepisów art.: 29, 
204, 372 k.s.h. oraz 1091 k.c. Wymaganie reprezentacji 
łącznej nie stanowi zatem nieskutecznego wobec osób 
trzecich ograniczenia zakresów umocowania współdzia-
łających prokurentów, wspólników czy też członków za-
rządu. Zakresy umocowania wymienionych osób są okre-
ślone normatywnie i nie ulegają one zmianie w zależności 
od sposobu wykonywania prawa do reprezentacji”. 

W literaturze przedmiotu, a co ważniejsze także w prak-
tyce, był i niestety nadal jest żywy problem dopuszczal-
ności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika 
przez prokurenta dłużnika. 

  1 Radca prawny, Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego 
Uniwersytetu Opolskiego, www.rafaladamus.pl.

PODSTAWA NORMATYWNA DLA ANALIZ

Z perspektywy problemu poruszonego w publikowanym 
opracowaniu należy wskazać na trzy kluczowe uregulo-
wania Prawa upadłościowego.

Po pierwsze, w stosunku do osób prawnych oraz tzw. 
osób ustawowych – wniosek o ogłoszenie upadłości 
może zgłosić „każdy, kto na podstawie ustawy, umowy 
spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłuż-
nika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie 
z innymi osobami” (art. 20 ust. 2 pkt 2 p.u.).

Po drugie, zgodnie z art. 21 ust. 2 p.u., jeżeli dłużnikiem 
jest osoba prawna albo tzw. osoba ustawowa, obowią-
zek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika 
„spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy 
spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłuż-
nika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie 
z innymi osobami”. 

Po trzecie, w myśl art. 373 ust. 1 pkt 1a p.u. sąd może 
orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej w stosunku do osoby, która ze swojej winy 
„faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, 
istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości w ustawowym terminie”. 

ISTOTA PROKURY

Prokura jest instrumentem reprezentacji przedsiębior-
cy, działania na zewnątrz, działania wobec osób trze-
cich (pro foro externo). Prokurent działa w cudzym imie-
niu (art. 96 k.c.), a czynność prawna dokonana przez 
prokurenta, w granicach umocowania, pociąga za sobą 
skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 
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§ 2 k.c.). Prokura stanowi zatem instrumentum vocale  
przedsiębiorcy.

Prokura, jako instytucja prawna, nie jest natomiast in-
strumentem tzw. prowadzenia spraw dłużnika, działania 
w stosunku wewnętrznym (pro foro interno). Prokurent 
de iure nie prowadzi spraw przedsiębiorcy. 

Niemniej w praktyce prokurent może „faktycznie zarządzać 
przedsiębiorstwem dłużnika”, a zatem może prowadzić 
sprawy przedsiębiorcy de facto. Niemniej taki stan rzeczy 
nie należy do konstrukcji prawnej prokury. Jest jedynie 
okolicznością stanu faktycznego „towarzyszącą” instytucji 
prokury i od niej niezależną. Prawo upadłościowe zajmuje 
się taką zaszłością w kategorii pewnego wynaturzenia.

W konsekwencji przepis prawa odnoszący się do osoby, 
która „ma prawo do prowadzenia spraw” i jednocze-
śnie (koniunkcja) ma prawo do „reprezentowania samo-
dzielnie lub łącznie z innymi osobami”, nie ma zatem na 
względzie prokurenta. Jedynie przepis szczególny może 
ograniczyć, ze skutkiem wobec osób trzecich, zakres pro-
kury przedstawiony w art. 1091 § 1 k.c.

KONSEKWENCJE ISTOTY PROKURY DLA ZŁOŻENIA 
WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Jakie są konsekwencje istoty prokury dla problematyki 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Po pierwsze, do prokurenta z pewnością nie ma zasto-
sowania art. 21 ust. 2 p.u., a zatem prokurent nie po-
nosi w trybie art. 21 p.u. odpowiedzialności cywilnej 
(odszkodowawczej) za niezłożenie w terminie wniosku 
o upadłość. Niemniej osoba będąca prokurentem może 
odpowiadać za szkodę w niezłożeniu wniosku o upa-
dłość z innej podstawy prawnej, z punktu widzenia któ-
rej status prokurenta nie ma żadnego znaczenia. 

Przepis art. 422 k.c. stanowi bowiem, że „za szkodę od-
powiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wy-
rządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia 
szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto 
świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody”. 
Odpowiedzialność deliktowa obejmuje nie tylko bezpo-
średnich sprawców szkody. Odpowiedzialność pomoc-
nika i głównego sprawcy szkody (a także innych współ-
sprawców, np. poplecznika) jest solidarna (art. 441 k.c.). 

Współsprawca ponosi odpowiedzialność deliktową na-
wet wówczas, gdy bezpośredniemu sprawcy szkody nie 
można przypisać odpowiedzialności. Z treści przytoczo-

nej normy prawnej art. 422 k.c. wynika m.in. odpowie-
dzialność tego, kto był innej osobie pomocny przy wyrzą-
dzeniu szkody. 

Jak podnosi P. Machnikowski „pomocnictwo polega na 
tym, że ktoś nie uczestniczy w samym zdarzeniu (czy-
nie) wyrządzającym szkodę, ale jego zachowanie jest 
konieczne do tego, by czyn ten zaistniał bądź też powo-
duje, że jego dokonanie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze, 
pewniejsze co do osiągnięcia skutku itp.” (P. Machnikow-
ski, [w:] „System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań 
– część ogólna”, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009, 
t. VI, s. 422”). Pomocnictwo może przybrać postać inte-
lektualnego i/lub fizycznego wspierania bezpośredniego 
sprawcy szkody poprzez działanie, ale także poprzez za-
niechanie.

Przesłanki ogólne odpowiedzialności deliktowej to: 
zdarzenie wyrządzające szkodę, szkoda (w rozumie-
niu art. 361 § 2 k.c.) i adekwatny związek przyczynowy 
pomiędzy zdarzeniem wyrządzającym szkodę a szkodą 
(w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.), a także zawinione dzia-
łanie. Przesłanki ogólnej odpowiedzialności deliktowej 
muszą być w całości wykazane przez powoda (art. 6 k.c.). 
Pomocnik i podżegacz odpowiadają, co do zasady, za ca-
łość szkody, przy wyrządzeniu której pomocnik pomógł 
sprawcy. Odpowiedzialność pomocnika jest bezsprzecz-
nie odpowiedzialnością na zasadzie winy (tzw. ruchoma 
przesłanka odpowiedzialności; zasada odpowiedzialno-
ści). Pomocnik nie odpowiada natomiast ani na zasadzie 
ryzyka, ani na zasadzie słuszności. 

Po drugie, do prokurenta nie stosuje się art. 20 ust. 2 
pkt 2 p.u. o kompetencji do złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości. Niemniej – niezależnie od powyższego 
wniosku – należy stanowczo przyjąć, że prokurent jest 
uprawniony (ma kompetencję) do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości dłużnika. Dotyczy to zarówno 
prokurenta dłużnika-wnioskodawcy, jak i prokurenta 
wierzyciela-wnioskodawcy. Dlaczego? Otóż zakres pro-
kury w sprawach czynności sądowych i pozasądowych 
związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa wynika 
z przepisów kodeksu cywilnego, a żaden przepis kodek-
su cywilnego ani Prawa upadłościowego nie odbiera 
prokurentowi uprawnienia do reprezentacji dłużnika 
w sprawach o ogłoszenie upadłości. Ustawowe ogra-
niczenie kompetencji prokurenta wynika z art. 1093 k.c. 
i nie obejmuje wyłączenia kompetencji do złożenia wnio-
sku o upadłość. 

Z semantycznego i logicznego punktu widzenia „sprawy 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa” to także 
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złożenie wniosku o upadłość zarówno przedsiębiorcy, jak 
i dłużnika przedsiębiorcy. 

Okoliczność, że art. 20 ust. 2 pkt 2 p.u. nie wymienia 
expresis verbis prokurenta, nie może stanowić argumen-
tu, że prokurent nie może złożyć wniosku o upadłość. 
Przepis art. 20 ust. 2 pkt 2 p.u. nie wymienia też ani 
przedstawiciela ustawowego dłużnika, ani pełnomocni-
ka, co nie oznacza, że np. zwykły pełnomocnik dłużnika 
nie ma uprawnienia do działania za dłużnika. 

Nie ma znaczenia w dyskusji argument, że ogłoszenie 
upadłości powoduje wygaśnięcie prokury. Przyjęcie po-
glądu o uprawnieniu prokurenta do złożenia wniosku 
o upadłość nie oznacza, że ma on dalsze kompetencje 
w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości. Nie można się 
zatem zgodzić z wyrażanym niekiedy poglądem, że pro-
kurent w ogóle nie ma uprawnienia do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Podkreślić jednak należy, że prokurent (podobnie jak 
pełnomocnik) przy składaniu wniosku o upadłość 
dłużnika powinien działać zgodnie z zasadami prawi-
dłowej reprezentacji. Dlatego ma np. znaczenie uchwa-
ła 7 sędziów SN w sprawie III CZP 34/14 z 30 stycznia 
2015 r. w brzmieniu: „niedopuszczalny jest wpis do re-
jestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać 
tylko łącznie z członkiem zarządu”.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 15 marca 2013 r., 
V CSK 177/12 trafnie przyjął, że „prokurent spółki jaw-
nej jest uprawniony, a nie zobowiązany do zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości spółki”. Pogląd ten za-
chowuje aktualność de lege lata. Z. Kuniewicz w Glosie 
do postanowienia SN z 15 marca 2013 r. (V CSK 177/12. 
PUG 2014, nr 10, s. 43 i n.) trafnie podniósł, że „pomię-
dzy uprawnieniem do złożenia wniosku o upadłość a wy-
gaśnięciem prokury wskutek ogłoszenia upadłości nie 
ma takiej zależności, która by uzasadniała tezę, iż zło-
żenie wniosku o upadłość nie leży w zakresie uprawnień  
prokurenta”. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć – jak 
wspomniano – przez „zwykłego” pełnomocnika. Pełno-
mocnikiem może być każda osoba uprawniona do wy-
stępowania w postępowaniu sądowym w charakterze 
pełnomocnika. Pełnomocnik winien być należycie umo-
cowany: nie może działać jako falsus procurator.

Po trzecie, nie ma iunctim pomiędzy konstrukcją proku-
renta a konstrukcją orzekania o zakazie prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jak wspomniano już wcze-
śniej, na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1a p.u. sąd może 
orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej osoby, która ze swojej winy „faktycznie za-
rządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczy-
niła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
w ustawowym terminie”.
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Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej  
po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r.  
– Prawo restrukturyzacyjne

Bartosz Sierakowski1

Nieodzownym elementem obrotu gospodarczego, rzutu-
jącym na przedsiębiorców i ich otoczenie, jest ryzyko po-
padnięcia w stan niewypłacalności. Z samego jednak fak-
tu utraty płynności finansowej czy powstania stanu nad-
miernego zadłużenia nie można czynić przedsiębiorcom 
zarzutu, o ile w odpowiednim czasie zabezpieczą interesy 
swoich wierzycieli, inicjując postępowanie upadłościowe 
bądź – w stanie prawnym po 31.12.2015 r. – postępo-
wanie restrukturyzacyjne. Zaniechanie tego obowiązku 
ma dalekosiężne skutki majątkowe i osobiste. Jednym 
z nich jest możliwość orzeczenia przez sąd upadłościowy 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej2.

ZARYS REGULACJI 

Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej obecna jest w naszym systemie prawnym od niemal 
20 lat. Na gruncie nieobowiązujących już przepisów Pra-
wa upadłościowego3 postrzegano ją jako środek dyscy-
plinujący przedsiębiorców do rzetelnej działalności i wy-
konywania obowiązków ciążących na dłużnikach w po-
stępowaniu upadłościowym, a więc służący podniesieniu 
efektywności tego postępowania. Takie też założenie 
legło u podstaw nie tylko przejęcia rzeczonej instytucji do 
Prawa upadłościowego i naprawczego4, ale nadto roz-
szerzenia zakresu jej zastosowania także na osoby, które 
doprowadziły do upadłości wskutek celowego działania 
lub rażącego niedbalstwa5. Istotę i cel przepisów o za-

  1 Radca prawny w Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Doradca restrukturyzacyjny 
w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

  2 Sierakowski B., Frosztęga N., Kontrowersje wokół liczenia terminu przedawnienia 
orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, „Monitor Prawa Ban-
kowego” 2015, nr 11, s. 94.

  3 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upa-
dłościowe (t.j. Dz. U. z 1991 r., nr 118, poz. 512 ze zm.), do którego to aktu 
normatywnego instytucja pozbawienia prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej została wprowadzona mocą Ustawy z 31.07.1997 r. (Dz. U. nr 117, 
poz. 751).

  4 Ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), dalej „p.u.n.”.

  5 Uzasadnienie projektu p.u.n., druk nr 809 Sejmu RP VI kadencji.

kazie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 
ich wieloaspektowy charakter, najtrafniej ujął Trybunał 
Konstytucyjny (sprawa P 12/01). Trybunał wskazał na 
następujące funkcje rzeczonej instytucji: prewencyjno-
-profilaktyczną, zabezpieczającą przed wyrządzeniem 
szkody wierzycielom, zabezpieczającą prawa i wolności 
innych uczestników obrotu gospodarczego, zapobiega-
jącą sytuacjom patologicznym sprzyjającym możliwości 
powstania przestępstw przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, gwarantującą obowiązek dochowania należytej 
staranności oraz wykluczającą z obrotu gospodarczego 
osoby, które nie są w stanie sprostać podstawowym 
wymaganiom prowadzenia działalności gospodarczej6. 
Stanowisko to zachowuje aktualność również na gruncie 
obecnie obowiązujących przepisów7. 

ZAKRES ZMIAN 

Celem publikowanego artykułu jest przybliżenie zmian 
przepisów regulujących zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne8. By nie cytować każdej 
zmiany, w tabeli 1 dla przejrzystości dalszych wywodów 
zestawiono stare i nowe brzmienie przepisów art. 373-
377 p.u. W kolejnych punktach omówione zostaną wy-
łącznie najistotniejsze zmiany, zwłaszcza te, które mogą 
budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. 

  6 Wyrok TK z 4.07.2002 r. (P 12/01), OTK Seria A 2002, nr 4, poz. 50, w którym 
Trybunał procedował w odniesieniu do poprzednika art. 373 p.u.n., jakim był 
art. 17[2] Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – 
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 1991 r., nr 118, poz. 512 ze zm.).

  7 Szeroko na temat funkcji zakazu por. Szanciło T., Postępowanie w sprawie 
orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości, Warszawa 2013, www.iws.org.pl/ badania/raporty. 

  8 Dz. U. 2015 r. poz. 978 ze zm., dalej jako „p.r.”. Ustawą p.r. zmieniono także 
ustawę p.u.n., w tym jej tytuł na: „Prawo upadłościowe”, stąd w dalszej części 
artykułu rzeczony akt prawny będzie powoływany przy użyciu skrótu „p.u.”.
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Tabela. 1.

W BRZMIENIU DO 31.12.2015 r. W BRZMIENIU OD 1.01.2016 r.

Art. 373
[wymiar i przedmiot sankcji oraz przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej]

1. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech 
do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomoc-
nika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwo-
wym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, 
która ze swej winy:

1. Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego 
do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki 
cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzor-
czej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub peł-
nomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlo-
wej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fun-
dacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie zło-
żyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania pod-
stawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie 
upadłości albo

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie zło-
żyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie 
upadłości albo,

1a) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłuż-
nika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wska-
zała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub 
innych dokumentów upadłego, do których wydania lub 
wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, albo

3) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub ob-
ciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, 
albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego 
nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim 
z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-ko-
misarza, albo też w inny sposób utrudniała postępo-
wanie.

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wska-
zała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub 
innych dokumentów upadłego, w tym danych w po-
staci elektronicznej, do których wydania lub wskazania 
była obowiązana z mocy ustawy, albo

3) jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, nisz-
czyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy 
upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie 
wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy 
ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, 
albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

1a. Mimo zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 1, sąd może oddalić wniosek o orzeczenie zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli został 
złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego postę-
powania układowego, postępowania układowego lub 
postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia 
wierzycieli jest nieznaczny.

2. Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, sąd 
bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmo-
wanych działań, w szczególności obniżenie wartości 
ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar 
pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd może odstąpić od orze-
kania zakazu, jeżeli sąd upadłościowy oddalił wniosek 
o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 i zezwolił 
na wszczęcie postępowania naprawczego.

2. Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, sąd 
bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmo-
wanych działań, w szczególności obniżenie wartości 
ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar 
pokrzywdzenia wierzycieli.
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3. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech 
do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomoc-
nika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwo-
wym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, 
wobec której:

1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorze-
niem jej długów po zakończeniu postępowania upadło-
ściowego;

2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed 
ponownym ogłoszeniem upadłości.

3. Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego 
do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności go-
spodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki 
cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzor-
czej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub peł-
nomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlo-
wej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fun-
dacji lub stowarzyszenia osoby, wobec której:

1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorze-
niem jej długów po zakończeniu postępowania upadło-
ściowego;

2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed 
ponownym ogłoszeniem upadłości.

Art. 374
[zakaz wobec osób odpowiedzialnych za powstanie stanu niewypłacalności]

1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności go-
spodarczej, o którym mowa w art. 373, wobec dłużnika 
będącego osobą fizyczną, także jeżeli niewypłacalność 
dłużnika jest następstwem jego celowego działania 
lub rażącego niedbalstwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób uprawnionych 
do reprezentowania przedsiębiorcy będącego osobą 
prawną lub spółką handlową niemającą osobowości 
prawnej, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy lub po-
gorszenie jego sytuacji finansowej jest następstwem 
celowego działania lub rażącego niedbalstwa tych 
osób.

1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności go-
spodarczej, o którym mowa w art. 373, wobec dłużnika 
będącego osobą fizyczną, także jeżeli niewypłacalność 
dłużnika jest następstwem jego celowego działania 
lub rażącego niedbalstwa.

2. Do osób uprawnionych do reprezentowania przedsię-
biorcy będącego osobą prawną albo spółką handlową 
niemającą osobowości prawnej oraz osób faktycznie za-
rządzających przedsiębiorstwem dłużnika, jeżeli niewy-
płacalność przedsiębiorcy lub pogorszenie jego sytuacji 
finansowej jest następstwem celowego działania lub ra-
żącego niedbalstwa tych osób, przepis ust. 1 stosuje się.

Art. 375
[właściwość sądu]

1. W sprawach, o których mowa w art. 373 i 374, orze-
ka sąd upadłościowy.

2. Jeżeli postępowania upadłościowego nie wszczęto 
albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umo-
rzono postępowanie upadłościowe, orzeka sąd właści-
wy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.

1. W sprawach, o których mowa w art. 373 i 374, orze-
ka sąd upadłościowy.

2. Jeżeli postępowania upadłościowego nie wszczęto 
albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umo-
rzono postępowanie upadłościowe, orzeka sąd właści-
wy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.

Art. 376
[legitymacja czynna, tryb postępowania, skarga kasacyjna, obwieszczenie]

1. Postępowanie w sprawach, o których mowa 
w art. 373 i 374, wszczyna się wyłącznie na wniosek 
wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, za-
rządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego 
albo zarządcy, a także prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów oraz przewodniczącego Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie w toku po-
stępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy 
przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo 
zarządcy nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania 
wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje 
się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.

1. Postępowanie w sprawach, o których mowa 
w art. 373 i art. 374, wszczyna się wyłącznie na wnio-
sek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, 
zarządcy przymusowego, syndyka, prokuratora, a tak-
że prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie 
w toku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, 
zarządcy przymusowego lub syndyka oraz zaspoko-
jenie wierzytelności wierzyciela będącego wniosko-
dawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania 
wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje 
się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.
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2. Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu roz-
prawy.

3. Od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje 
skarga kasacyjna.

4. Odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła 
do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu roz-
prawy.

3. Od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje 
skarga kasacyjna.

4. Odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła 
do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej obwieszcza się.

Art. 377
[termin prekluzyjny]

Nie orzeka się zakazu, o którym mowa w art. 373, je-
żeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte 
w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia 
postępowania upadłościowego albo oddalenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13, a gdy 
wniosek o ogłoszenie upadłości nie był złożony, w ter-
minie trzech lat od dnia, w którym dłużnik obowiązany 
był taki wniosek złożyć.

Nie orzeka się zakazu, o którym mowa w art. 373, je-
żeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte 
w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia 
postępowania upadłościowego albo oddalenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13, a gdy 
wniosek o ogłoszenie upadłości nie był złożony, w ter-
minie trzech lat od dnia ustania stanu niewypłacalności 
albo wygaśnięcia obowiązku złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości przez daną osobę.

PRZEPISY INTERTEMPORALNE (ART. 452 P.R.)

1. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zakaz ten może być orzeczony na okres 
od roku do dziesięciu lat.

2. W sprawach, w których po wejściu w życie ustawy wpłynął wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia  
działalności gospodarczej, działania lub zaniechania, o których mowa w art. 373 i 374 ustawy zmienianej  
w art. 428, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ocenia się według przepisów ustawy obowiązującej w dniu 
ich wystąpienia.

3. Jeżeli działania lub zaniechania, o których mowa w art. 373 i 374 ustawy zmienianej w art. 428, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, które stanowią podstawę orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, 
miały miejsce zarówno przed dniem wejścia w życie ustawy, jak i po jej wejściu w życie, do oceny ich skutków sto-
suje się przepisy ustawy zmienianej w art. 428 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

istotne, przepis ten należy stosować także w sprawach, 
w których wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej wpłynął przed dniem wejścia 
w życie p.r. (szerzej na temat przepisów intertemporal-
nych w dalszej części artykułu).

Zakres przedmiotowy sankcji określonej w art. 373 ust. 1 
p.u. obejmuje pozbawienie: „prawa prowadzenia działal-
ności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach 
spółki cywilnej oraz (podkr. wł. – BS) pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, re-
prezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalno-
ści, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, 
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia”. W stosunku 
do poprzedniego stan prawnego przedmiotowy zakres 

WYMIAR I PRZEDMIOT SANKCJI

Zgodnie z art. 373 p.u.n. sąd mógł orzec pozbawienie 
praw na okres od trzech do dziesięciu lat. Jak słusznie 
wskazano w uzasadnieniu p.r., w wielu przypadkach 
orzekanie zakazu na minimalny okres trzech lat było zbyt 
dotkliwe. Stopień zawinienia danej osoby oraz konse-
kwencje działania lub zaniechania dają bowiem niekiedy 
podstawy do orzeczenia zakazu na okres co najwyżej 
jednego roku (np. przy niewielkim przekroczeniu terminu 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości)9. Z tych przy-
czyn w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2016 r. 
minimalny wymiar zakazu wynosi jeden rok, zaś górna 
granica sankcji pozostała niezmieniona (dziesięć lat). Co 

  9 Zob. Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druk Sejmu 
VII kadencji nr 2824, www.sejm.gov.pl. 
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sankcji został poszerzony o zakaz pełnienia funkcji człon-
ka komisji rewizyjnej oraz pełnomocnika osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą. Zmianę tę należy 
ocenić pozytywnie. Ma ona charakter „uszczelniający”, 
wzmacnia ochronę obrotu gospodarczego przed osobami, 
które pomimo prawomocnie orzeczonego zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej nadal mogłyby funkcjo-
nować na rynku, zwłaszcza w charakterze pełnomocnika. 

Treść przywołanego przepisu już na gruncie dyrektyw 
wykładni gramatycznej prowadzi do konstatacji, że 
sankcja z art. 373 ust. 1 p.u. ma charakter jednolity. Sąd 
ustalając, że uczestnik z własnej winy dopuścił się czy-
nów lub/i zaniechań wskazanych w ustawie, z którymi 
związane były określone negatywne dla obrotu gospo-
darczego skutki10, winien pozbawić go wszystkich, a nie 
tylko wybranych, praw wskazanych w art. 373 ust. 1 p.u. 
Na rzecz takiej interpretacji cytowanego przepisu prze-
mawia użycie przez ustawodawcę spójnika łącznego 
„oraz”, a nie rozłącznego „lub”11. Także argumenty natury 
celowościowej potwierdzają jednolitą konstrukcję sankcji 
z art. 373 ust. 1 p.u. Jak wskazał Trybunał Konstytucyj-
ny w powołanym na wstępie do publikowanego artykułu 
orzeczeniu z 4.07.2002 r., zakaz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej ma na celu m.in. zabezpieczenie obrotu 
gospodarczego przed szkodami majątkowymi, których 
sprawcami są osoby niepotrafiące sprostać podstawo-
wym wymaganiom prowadzenia działalności gospo-
darczej12. Wśród czynów wymienionych w art. 373 ust. 
1 p.u. jest m.in. zawinione zaniechanie złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Przy 
dokonywaniu wykładni art. 373 ust. 1 p.u. nie powin-
no uchodzić uwadze, że naruszenie wskazanego w pkt 
1 tegoż przepisu obowiązku polega na zignorowaniu 
przez uczestnika faktu powstania i skutków niewypła-
calności, które to okoliczności w takim samym stopniu 
(w zakresie przesłanki płynnościowej) mogą dotyczyć 
przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność 
gospodarczą i przedsiębiorcy będącego osobą prawną 
lub inną jednostką organizacyjną. Nie ma więc podstaw, 
by różnicować sytuację indywidualnego przedsiębiorcy 
i kadry menadżerskiej, skoro na tych osobach ciąży taki 
sam obowiązek. Brak zatem uzasadnienia aksjologiczne-
go, zwłaszcza w kontekście ochronnej funkcji omawianej 

  10 Sama wina wynikająca ze zbyt późnego złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie jest wystarczająca do orzeczenia zakazu nawet w minimalnym 
wymiarze. Podstawowe znaczenie dla wymierzenia sankcji mają tutaj 
stopień winy i skutki podejmowanych przez uczestnika działań, bo to one 
są kluczowe dla obrotu gospodarczego (tak też. Szanciło T., Postępowanie 
w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2013, s. 63 i nast., www.iws.org.pl/
badania/raporty). Podobnie wypowiada się Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach: 
z 11.12.2008 r. (IV CSK 379/08), Legalis; z 5.03.2009 r. (III CSK 297/08), 
Legalis; z 13.01.2010 r. (II CSK 364/09), Legalis.

  11 Tak też Zedler F., Glosa do postanowienia SN z 24 września 2015 r., V CSK 
689/14, OSP 2016/4/40. 

  12 Zob. wyr. TK z 4.07.2002 r. (P 12/01), OTK Seria A 2002, nr 4, poz. 50. 

sankcji, dla wniosku, że uczestnik, który zignorował skut-
ki niewypłacalności zarządzanego przez siebie podmiotu 
(np. spółki kapitałowej), będzie w sposób prawidłowy za-
rządzał spółdzielnią czy przedsiębiorstwem prowadzo-
nym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. 

Odnotować należy jednak, że w najnowszym orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego pojawiała się odmienna od 
zaprezentowanej wykładnia art. 373 ust. 1 p.u.n. (aktu-
alna także na gruncie przepisów p.u.). W postanowieniu 
z 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy uznał, że zakaz za-
wsze musi zostać zindywidualizowany i chodzi tu nie tylko 
o indywidualizację w znaczeniu temporalnym, ale także 
przedmiotowym (zakaz prowadzenia działalności gospo-
darczej tylko na własny rachunek albo tylko tzw. działal-
ności menadżerskiej, ewentualnie – zakaz pełnienia tylko 
niektórych funkcji menadżerskich). Taka indywidualizacja 
sankcji – zdaniem Sądu Najwyższego – wynika z treści 
art. 373 ust. 2 p.u.n. (obecnie: p.u.), skoro przy orzekaniu 
o zakazie należy brać pod uwagę „stopień winy oraz skut-
ki podejmowanych działań” (zaniechań)13. Orzeczenie to 
spotkało się ze słuszną krytyką ze strony doktryny14. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB FAKTYCZNIE 
ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM  
(„SHADOW DIRECTORS”)

Zgodnie z art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u. zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej można orzec wobec osoby fi-
zycznej, która ze swojej winy, będąc do tego zobowiązana 
z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wnio-
sku o ogłoszenie upadłości. Krąg osób zobowiązanych do 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wskazany został 
w art. 21 ust. 1-2 p.u.15. Adresatem obowiązku określone-
go w art. 21 ust. 2 p.u. są zawsze osoby fizyczne – piastu-
nowie organów uprawnionych do reprezentacji dłużnika. 
Dlatego też należy podzielić zaprezentowany w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego pogląd, że legitymacja bierna 
w sprawie o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
z powodu spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości 
spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest 
spółka z o.o., nie przysługuje komplementariuszowi bę-
dącemu osobą prawną, lecz osobom fizycznym – człon-
kom zarządu komplementariusza16. 

  13 Zob. post. SN z 24.09. 2015 r. (V CSK 689/14), Legalis.
  14 Zedler F., Glosa do postanowienia SN z 24 września 2015 r., V CSK 689/14, OSP 

2016/4/40. 
  15 Artykuł 21 p.u.: „1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 

trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, 
zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. 2. Jeżeli dłużnikiem jest 
osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, 
o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, 
umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego 
reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami”.

  16 Zob. post. SN z 19.6.2015 r., IV CSK 564/14, Legalis. 
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Jak potwierdza praktyka, nie zawsze faktyczni decydenci 
są piastunami organów osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Tytułem przykładu wskazać można często 
spotykaną sytuację, gdy działalność gospodarczą prowa-
dzi formalnie jeden małżonek (jest zrejestrowany w CE-
IDG17), zaś osobą faktycznie wykonującą czynności za-
rządcze jest drugi z małżonków. Podobnie może wyglądać 
zarządzanie spółkami zależnymi, gdzie faktyczny wpływ 
na prowadzenie przedsiębiorstwa ma podmiot dominują-
cy (piastunowie jego organów), a nie formalni reprezen-
tanci spółki zależnej. Problem ten został dostrzeżony przy 
okazji prac nad nowelizacją p.u.n. W uzasadnieniu projek-
tu p.r., wskazano, że wysoce niekorzystnym zjawiskiem 
występującym na rynku jest brak możliwości pociągnięcia 
do odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem 
osób, które nie pełnią nominalnie żadnej funkcji w pod-
miocie gospodarczym, lecz faktycznie zarządzają jego 
sprawami. Pozycja faktyczna tych osób w danym pod-
miocie jest na tyle istotna, że mogą one wpływać nieko-
rzystnie na postępowanie prawnych piastunów podmio-
tu18. Kierując się powyższymi względami, ustawodawca 
do ust. 1 art. 373 p.u.n. dodał pkt 1a oraz znowelizował 
art. 374. Dzięki tej zmianie zakaz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w stanie prawnym obowiązującym od 
1.01.2016 r. można orzec także wobec:

•	 osoby, która ze swojej winy, faktycznie zarządzając 
przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła 
się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
w ustawowym terminie (art. 373 ust. 1 pkt 1a p.u.);

•	 osoby faktycznie zarządzającej przedsiębiorstwem 
dłużnika, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy lub 
pogorszenie jego sytuacji finansowej jest następ-
stwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa 
takiej osoby (art. 374 ust. 2 p.u.).

Pociągnięcie takiej osoby do odpowiedzialności będzie 
więc wymagało w pierwszej kolejności ustalenia, czy 
faktycznie zarządza (zarządzała) przedsiębiorstwem 
niewypłacalnego dłużnika. Okoliczność ta przesądza 
o istnieniu legitymacji biernej po stronie uczestnika 
i w związku z tym musi być udowodniona przez wniosko-
dawcę – w praktyce najczęściej zeznaniami świadków, 
dokumentami czy korespondencją e-mailową. Niewy-
starczające jest wykazanie, że uczestnik wywiera wpływ 
na prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika. Cho-
dzi tu o udowodnienie, że uczestnik faktycznie decyduje 
o sprawach majątkowych i organizacyjnych dotyczących 
prowadzonej działalności gospodarczej. Może to pole-
gać np. na konieczności uzyskiwania zgody takiej osoby 

  17 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
  18 Zob. Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druk Sejmu 

VII kadencji nr 2824, www.sejm.gov.pl. 

na zawieranie bieżących transakcji, negocjowaniu przez 
tę osobę umów z kontrahentami dłużnika, decydowaniu 
o zatrudnieniu, wydawaniu piastunom organów innych 
wiążących poleceń w sprawach bieżącego zarządzania 
mieniem przedsiębiorstwa. Dopiero po ustaleniu tej oko-
liczności należy zbadać, czy dłużnik był niewypłacalny, 
a jeśli tak, to czy doszło do przekroczenia ustawowego 
terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 
W razie ustalenia, że wniosek złożono zbyt późno, należy 
zbadać, czy osoba ta ze swej winy istotnie przyczyniła się 
do tego rodzaju zaniechania. Nie każde więc faktyczne 
zarządzanie przedsiębiorstwem będzie wiązało się z od-
powiedzialnością za skutki spóźnionego wniosku o ogło-
szenie upadłości. Trzeba bowiem pamiętać, że nie chodzi 
tu o działania, które doprowadziły spółkę do niewypła-
calności (z zastrzeżeniem art. 374 ust. 2 p.u.), ale o brak 
właściwej reakcji ze strony piastunów organów niewy-
płacalnego dłużnika na stan niewypłacalności. Brak re-
akcji spowodowany zaś musi być zawinionym działaniem 
faktycznego zarządcy, czyli z reguły czynnym wywiera-
niem wpływu na osoby formalnie reprezentujące dłużni-
ka, by te ostatnie nie wykonywały wskazanego w art. 21 
p.u. obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

ZŁOŻENIE WNIOSKU RESTRUKTURYZACYJNEGO 
A MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA SANKCJI Z ART. 373 P.U. 

Mimo zawinionego niezłożenia w terminie wniosku 
o ogłoszenie upadłości sąd może oddalić wniosek o orze-
czenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, je-
żeli został złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego 
postępowania układowego, postępowania układowego 
lub postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia 
wierzycieli jest nieznaczny (art. 373 ust. 1a p.u.). Jak wy-
nika z uzasadnienia projektu p.r., art. 373 ust. 1a p.u. ma 
stanowić dla uczestników obrotu gospodarczego przy-
najmniej zachętę do złożenia wniosków restrukturyza-
cyjnych, które w dalszej perspektywie, mając na uwadze 
przepisy o uproszczonym wniosku o ogłoszenie upadło-
ści, doprowadzą do powstania stanu oczekiwanego przez 
ustawodawcę19.

Sam fakt złożenia wniosku restrukturyzacyjnego nie stano-
wi obligatoryjnej przesłanki oddalenia wniosku o orzecze-
nie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Nawet 
jeśli wniosek taki złożono, to uczestnik powinien wykazać, 
że nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli w stopniu istot-
nym. Innymi słowy, biernie legitymowany w postępowaniu 
o zakaz winien udowodnić, że spóźnione złożenie wnio-
sku o ogłoszenie upadłości było usprawiedliwione szansą 

  19 Zob. Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druk Sejmu 
VII kadencji nr 2824, www.sejm.gov.pl.
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na restrukturyzację zadłużenia. Szansa ta wprawdzie nie 
została efektywnie wykorzystana, ale cena, jaką osta-
tecznie zapłacili wierzyciele, nie jest szkodą w znacznych 
rozmiarach. Taka interpretacja komentowanego przepisu 
koresponduje z treścią art. 3 ust. 1 p.r., zgodnie z którym 
celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie 
ogłoszenia upadłości poprzez umożliwienie dłużnikowi 
restrukturyzacji zadłużenia. Skoro więc w ocenach przy-
pisywanych ustawodawcy upadłość jest „ostatecznością”, 
zaś z restrukturyzacji może skorzystać nie tylko dłużnik 
zagrożony niewypłacalnością, ale i ten, który jest niewy-
płacalny20, a więc kwalifikuje się do bycia upadłym – to nie-
racjonalne byłoby obciążanie sankcją osób, które z takiego 
uprawnienia korzystają. Niemniej to wyłącznie na dłużniku 
jako profesjonalnym uczestniku obrotu spoczywa ocena 
(a więc i ryzyko z nią związane), czy jego sytuacja mająt-
kowa i finansowa daje szansę na otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego i zawarcie układu. Stąd też słuszne 
jest założenie ustawodawcy, że nie każdy skutecznie zło-
żony wniosek restrukturyzacyjny automatycznie zwalania 
dłużnika z odpowiedzialności. W ten sposób przeciwdziała 
się negatywnemu zjawisku składania wniosku restruktury-
zacyjnego tylko po to, by uniknąć upadłości, mimo iż w kon-
kretnym wypadku nie ma szans na zawarcie i wykonanie 
układu, zaś upadłość jest jedyną drogą do maksymalnego 
zaspokojenia ogółu wierzycieli.

W komentowanym przepisie mowa wyłącznie o fakcie 
złożenia wniosku restrukturyzacyjnego21. Ustawodaw-
ca zaś nie odnosi się do ewentualnej odpowiedzialności 
dłużnika (jego reprezentantów) w sytuacji, gdy doszło do 
wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego i zawar-
cia układu. Wydaje się, że brak regulacji w tym zakresie 
jest właściwy. Jeśli bowiem doszło do zawarcia i zatwier-
dzenia układu, to uchylono stan niewypłacalności (o ile 
dłużnik był niewypłacalny w dniu składania wniosku 
restrukturyzacyjnego). W takim więc wypadku nie może 
być mowy o spóźnionym wniosku o ogłoszenie upadło-
ści. Nie zachodzi także przesłanka istotnego pokrzyw-
dzenia wierzycieli, gdyż układ prawomocnie zatwierdzo-
ny korzysta z domniemania legalności (został zbadany 
pod kątem zgodności z prawem, jak też w kontekście 
ewentualnego rażącego pokrzywdzenia wierzycieli). Nie 
oznacza to, że prawomocne zatwierdzenie układu w każ-
dym wypadku zwalania dłużnika z odpowiedzialności za 
spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli 
bowiem dłużnik utraci zdolność do wykonywania układu 

  20 Zgodnie z art. 6 ust. 1 p.r., „postępowanie restrukturyzacyjne może 
być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego 
niewypłacalnością”.

  21 Wniosek złożony to taki, który został merytorycznie rozpoznany przez sąd, 
a więc spowodował otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo 
odmowę otwarcia takiego postępowania. Z kolei żadnych skutków prawnych 
nie wywołuje wniosek zwrócony. 

lub bieżących zobowiązań układem nieobjętych, wów-
czas ponownie zmaterializuje się obowiązek złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 W omawianym przepisie, poza przesłanką złożenia wnio-
sku restrukturyzacyjnego, ustawodawca posługuje się 
pojęciem „nieznaczny rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli”. 
Pojęciem „pokrzywdzenie wierzycieli” ustawodawca po-
sługuje się w różnych aktach normatywnych, np. w kodek-
sie cywilnym (art. 527 k.c.) czy w prawie restrukturyzacyj-
nym (art. 8 p.r.). W każdej z przywołanych ustaw wyraże-
nie to może mieć inne znaczenie. Tak też jest na gruncie 
art. 373 ust. 1a p.u. Przepis ten powinien być wykładany 
przy uwzględnieniu celu postępowania upadłościowego, 
jakim jest maksymalny poziom zaspokojenia wierzycieli 
(art. 2 ust. 1 p.u.). Pokrzywdzenie wierzycieli spóźnionym 
wnioskiem o ogłoszenie upadłości należy zatem badać 
przez pryzmat hipotetycznego zaspokojenia roszczeń 
w toku postępowania upadłościowego zainicjowanego 
wnioskiem złożonym w czasie właściwym. Nie jest to 
zadanie łatwe, gdyż wymaga nie tylko ustalenia wartości 
majątku dłużnika na dzień, kiedy taki wniosek należało 
złożyć, ale także oszacowania kosztów hipotetycznego 
postępowania upadłościowego oraz wzięcia pod uwagę 
okoliczności, jakie zaszły w okresie pomiędzy powstaniem 
stanu niewypłacalności a momentem złożenia spóźnio-
nego wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym zwłaszcza 
wzrostu (rzadziej spadku) sumy zobowiązań. Z reguły 
więc ustalenie rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli nie 
obędzie się bez dowodu z opinii biegłego, gdyż chodzi tu 
o poznanie wartości historycznych, co wymaga analizy 
majątku i struktury zobowiązań upadłego na przestrzeni 
określonego czasu. Dla ustalenia rozmiaru pokrzywdzenia 
wierzycieli należy więc oszacować hipotetyczny poziom 
zaspokojenia ogółu wierzycieli dłużnika w postępowaniu 
wszczętym w czasie właściwym i skorelować z rzeczywi-
stym poziomem zaspokojenia (czyli z reguły z poziomem 
zaspokojenia w późniejszym postępowaniu upadłościo-
wym, wszczętym po niepowodzeniu restrukturyzacji). 
W ten sposób zostanie ustalona szkoda poniesiona przez 
wierzycieli. Postępowanie w warstwie dowodowej będzie 
więc zbliżone do postępowania zmierzającego do usta-
lenia okoliczności materializujących trzecią przesłankę 
egzoneracyjną z art. 299 § 2 k.s.h. Poznawszy rozmiar 
pokrzywdzenia wierzycieli, należy ustalić, czy ma ono cha-
rakter „znaczny”. Pewną wskazówką dla wykładni pojęcia 
„znaczny rozmiar” może być dokonywana przez sądy in-
terpretacja wyrażenia „rażący” na gruncie art. 127 ust. 1 
p.u. czy „istotny” na gruncie art. 304 p.r. w odniesieniu 
do czynności, które ustawodawca uznał za krzywdzące 
dla ogółu wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. W mojej 
ocenie wahania rzędu 20-30% na niekorzyść wierzycieli 
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nie powinny być uznawane za znaczny rozmiar pokrzyw-
dzenia wierzycieli. Niemniej, wszystko zależy od stanu 
fatycznego konkretnej sprawy. Inaczej bowiem będzie 
wyglądała sytuacja, gdy stopień zaspokojenia okazał się 
niższy od zakładanego z uwagi na spadek wartości mie-
nia spowodowany obiektywnymi czynnikami rynkowymi, 
a inaczej – gdy nastąpiło to na wskutek uprzywilejowania 
konkretnego wierzyciela np. poprzez ustanowienie na jego 
rzecz hipoteki korzystającej z prawa odrębności. 

„PRZEDAWNIENIE” ORZEKANIA ZAKAZU 

Artykuł 377 p.u. (także w brzmieniu sprzed 1.01.2016 r.) 
to przepis, który określa cezurę czasową dla możliwości 
wszczęcia przeciwko osobom, które nie dochowując wy-
magań stawianych profesjonalnym uczestnikom obrotu 
gospodarczego, narażają innych uczestników, w tym nie-
-przedsiębiorców, na niemożność zaspokojenia ich należ-
ności22 – postępowania w przedmiocie pozbawienia prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji 
w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Wymiar tem-
poralny orzekania zakazu pełni istotną funkcję gwaran-
cyjną, limitującą okres, w którym z jednej strony dłużnik 
pozostaje w niepewności co do możliwości wszczęcia 
przeciwko niemu postępowania zakazowego, a z drugiej 
ogranicza podmiot uprawniony do wystąpienia ze sto-
sownym żądaniem wyeliminowania danego nierzetelnego 
kontrahenta z rynku23. W orzecznictwie24 i doktrynie25 do-
minuje stanowisko, że terminy wskazane w art. 377 p.u. są 
terminami prekluzyjnymi prawa materialnego i jako takie 
nie podlegają ani przedłużeniu, ani przywróceniu. 

Spory, które powstały w ostatnich latach na tle wykładni 
art. 377 p.u.n., były tematem wielu wypowiedzi Sądu Naj-
wyższego. Także stanowisko Sądu Najwyższego w tym 
zakresie nie jest niestety jednolite. Już w okresie obowią-
zywania art. 377 p.u.n. w jego pierwotnym brzmieniu26 
zarysowały się odmienne poglądy w zakresie ustalenia, 
czy termin do wystąpienia z żądaniem orzeczenia zaka-
zu działalności gospodarczej biegnie od dnia, w którym 

  22 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, wyd. 3, 
Warszawa, 2014, Legalis, komentarz do art. 373, Nb. 1.

  23 Sierakowski B., Frosztęga N., Kontrowersje wokół liczenia terminu przedawnienia 
orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, „Monitor Prawa 
Bankowego” 2015, nr 11, s. 94 i nast.

  24 Por. post. SN z 12.04.2012 r. (II CSK 463/11), OSNC 2013, nr A, poz. 19, s. 124.
  25 Gurgul S., „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, wyd. 9, Warszawa 

2013, Legalis, komentarz do art. 377, Nb. 1; Zedler F., [w:] A. Jakubecki,  
F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, LEX, 
komentarz do art. 377 p.u., teza 3. 

  26 Artykuł 377 p.u.n. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą 
z 6.03.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. nr 53, poz. 434), dalej: „ustawa nowelizująca”, stanowił, że 
nie orzeka się zakazu, o którym mowa w art. 373, jeżeli postępowanie w tej 
sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od umorzenia lub zakończenia 
postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości na podstawie art. 13, a gdy nie złożono wniosku o ogłoszenie 
upadłości, od dnia, w którym dłużnik obowiązany był taki wniosek złożyć.

dłużnik był obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie 
upadłości, tylko wówczas, gdy przedmiotowy wniosek 
nie został złożony przez żaden inny uprawniony pod-
miot, czy też ma on zastosowanie w każdym przypadku, 
tj. także wtedy, gdy wniosek taki został złożony np. przez 
wierzyciela. Pomimo licznych kontrowersji zwyciężyła 
pierwsza z powołanych koncepcji27, w myśl której złoże-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości – choćby po upływie 
terminu zastrzeżonego dla dłużnika – powoduje, iż rocz-
ny termin do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu roz-
poczyna swój bieg z chwilą umorzenia lub zakończenia 
postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku 
w trybie art. 13 p.u.n. Precyzyjnie wyjaśnił to w szczegól-
ności Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25.04.2015 r. 
Orzeczenie to zachowuje swoją aktualność także w sta-
nie prawnym obowiązującym od 1.01.2016 r. 

W doktrynie pewne spory budziła także kwestia wska-
zania momentu, od kiedy należało liczyć początek biegu 
terminu, o którym mowa w art. 377 in fine p.u.n. Część 
przedstawicieli nauki prawa opowiadała się za koncepcją 
liczenia rzeczonego terminu od 15. dnia od momentu po-
wstania stanu niewypłacalności (dłużnik w poprzednim 
stanie prawnym miał bowiem dwa tygodnie na złożenie 
wniosku od powstania stanu niewypłacalności – art. 21 
ust. 1 p.u.n.). Teoria ta, jakkolwiek zgodna z literalną war-
stwą przepisu i prawidłowa w świetle dyrektyw wykład-
ni zawężającej, pozostawała w oderwaniu od przesłanek 
celowościowych orzekania zakazu, prowadząc do pod-
noszenia przez nierzetelnych dłużników argumentacji, iż 
w rzeczywistości stan niewypłacalności powstał wcze-
śniej, aniżeli wskazuje na to wnioskodawca. Efektem ta-
kiej postawy mogło być oddalenie wniosku o orzeczenie 
zakazu w sytuacjach, gdy przychylenie się do wskazy-
wanej przez dłużnika daty prowadziło do upływu termi-
nu przedawnienia z art. 377 p.u.n. pomiędzy chwilą po-
wstania stanu niewypłacalności dłużnika a momentem 
wszczęcia postępowania sankcyjnego. Koncepcja po-
wyższa, jakkolwiek uzasadniona w warstwie gramatycz-
nej, ignorowała fakt, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości – na gruncie prawa karnego – jest traktowane 
jako czyn ciągły z zaniechania, a więc stan bezprawia 
i związany z tym obowiązek złożenia wniosku trwa tak 
długo, jak długo utrzymuje się niewypłacalność. Wy-
chodząc powyższemu naprzeciw, w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego pojawiło się stanowisko, w myśl którego 
trzyletni termin z art. 377 p.u.n. nie może rozpocząć swo-
jego biegu tak długo, jak długo istnieją przesłanki wystą-
pienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Koncepcja 

  27 Tak m.in. SN w uchwałach z: 22.03.2006 r. (III CZP 13/06), OSNC 2007, 
nr 1, poz. 8, oraz 20.05.2011 r. (III CZP 23/11), OSNC 2012, nr 1, poz. 5; 
postanowieniach z: 23.03.2006 r. (IV CSK 35/05), OSNC 2007, nr 1, poz. 14 
oraz z 5.03.2009 r. (III CSK 297/08), „Monitor Prawniczy” 2009, nr 7, s. 356.
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ta została obecnie przekształcona w normę prawną po-
przez zmianę art. 377 p.u.n. wprowadzoną mocą p.r. Od 
1.01.2016 r. trzyletni termin w razie niezłożenia wniosku 
ustawodawca nakazuje liczyć dopiero od dnia ustania 
stanu niewypłacalności albo wygaśnięcia obowiązku zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez daną osobę. 
Poprzez wygaśnięcie obowiązku należy rozumieć utratę 
uprawnień do piastowania funkcji reprezentanta dłuż-
nika (rezygnacja, odwołanie). Z kolei ustanie stanu nie-
wypłacalności będzie miało miejsce w razie odzyskania 
zdolności do wykonywania zobowiązań, względnie uchy-
lenia utrzymującego się od 24 miesięcy stanu przewyżki 
zobowiązań nad majątkiem dłużnika. 

KWESTIE INTERTEMPORALNE  
(WYKŁADNIA ART. 452 P.R.) 

W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie 
ustawy wpłynął wniosek o orzeczenie zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, stosuje się przepisy 
dotychczasowe, z tym że zakaz ten może być orzeczony 
na okres od roku do dziesięciu lat (art. 452 ust. 1 p.r.). Je-
śli więc w sprawie rozpoznanej przed 1.01.2016 r. nie-
prawomocnie orzeczono zakaz w wymiarze lat trzech 
i z prawidłowo dokonanych ustaleń sądu rejonowego 
wynika, że uczestnik postępowania zasługuje na sank-
cję co najwyżej w minimalnym wymiarze, to zachodzą 
podstawy do zmiany takiego orzeczenia w toku postępo-
wania apelacyjnego. Stosowanie przepisów dotychcza-
sowych dotyczy wszystkich spraw, które nie zakończyły 
się prawomocnym orzeczeniem przed 1.01.2016 r., jak 
również tych prawomocnie zakończonych przed tą datą, 
ale skierowanych do ponownego rozpoznania wskutek 
uchylenia postanowienia w toku postępowania kasacyj-
nego. Także postępowanie kasacyjne będzie toczyło się 
w trybie przepisów dotychczasowych, jeśli wniosek o za-
kaz wpłynął przed 1.01.2016 r. 

Zachowania stypizowane w art. 373 p.u. mogą mieć cha-
rakter ciągły, dotyczy to zwłaszcza zaniechania złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości. W takim wypadku sto-
pień winy, rozmiar szkody w majątku wierzycieli czy ska-
la obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa są 
częstokroć pochodną czasu, w jakim utrzymywał się stan 
niewypłacalności. To z kolei rodzi pytanie o przepisy, we-
dług których określone czyny winny być ocenianie. Koli-
zję tę rozstrzyga ustawodawca w art. 451 ust. 2 i 3 p.r. 
W sprawach, w których po wejściu w życie p.r. wpłynął 
wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, działania lub zaniechania, o których 
mowa w art. 373 i 374 p.u., ocenia się według przepisów 
ustawy obowiązującej w dniu ich wystąpienia. Jeżeli 

zaś zachowania te miały miejsce zarówno przed dniem 
wejścia w życie p.r., jak i po jej wejściu w życie, do oceny 
ich skutków stosuje się nowe przepisy, a więc te ob-
wiązujące od 1.01.2016 r. W praktyce wątpliwości mogą 
budzić: przypadek, gdy stan niewypłacalności powstał 
przed 1.01.2016 r. i nie złożono wniosku o ogłoszenie 
upadłości pod rządami p.u.n.; naganne w rozumieniu ko-
mentowanych przepisów zachowanie osób faktycznie 
zarządzających przedsiębiorstwem dłużnika (tzw. sha-
dow directors), które miało miejsce przed lub/i po wejściu 
w życie przepisów p.r.; liczenie terminu prekluzyjnego 
z art. 377 p.u., gdy stan niewypłacalności utrzymywał się 
przez okres dłuższy niż trzy lata liczone wstecz od daty 
wejścia w życie przepisów p.r. Trzy wskazane przypadki 
poddane zostaną analizie.

Przypadek 1 

Skoro zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości należy oceniać według stanu prawnego z dnia jego 
wystąpienia, to dla precyzyjnego ustalenia daty począt-
kowej tegoż czynu ciągłego kluczowe jest wskazanie, 
kiedy przedsiębiorca stał się niewypłacalny. Odpowie-
dzi należy szukać w treści art. 11 p.u., a więc w przepi-
sie gruntownie znowelizowanym ustawą p.r. W prakty-
ce pojawią się więc stany faktyczne, które pod rządami 
art. 11 p.u.n. należy kwalifikować jako stan niewypła-
calności, zaś na gruncie art. 11 p.u. jako stan wypłacal-
ności lub tylko zagrożenia niewypłacalnością, co będzie 
szczególnie istotne w odniesieniu do drugiej podstawy 
ogłoszenia upadłości, czyli tzw. nadmiernego zadłuże-
nia, które w obecnym stanie prawnym w zasadzie nie 
powinno w praktyce występować. Jeżeli więc w świetle 
twierdzeń wnioskodawcy obowiązek złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości powstał już w 2015 r. lub wcze-
śniej, to sąd rozpoznający sprawę o zakaz będzie oceniał 
istnienie tegoż obowiązku przez pryzmat starej (bar-
dziej konserwatywnej) definicji niewypłacalności (art. 11 
p.u.n.). Szczególnie interesujące będą te stany faktyczne, 
w których wskutek zmiany stanu prawnego doszło do 
uchylenia stanu niewypłacalności, zaś dotychczasowy 
stan majątku i zobowiązań pozostał niezmieniony – np. 
spółka kapitałowa nie wykonywała części swoich zobo-
wiązań pieniężnych w ostatnim kwartale 2015 r. i jedno-
cześnie przez cały 2015 r. utrzymywał się stan przewyżki 
zobowiązań nad jej majątkiem. Utrata zdolności do re-
gulowania zobowiązań w rozumieniu art. 11 ust. 1 p.u. 
nastąpiła zaś np. dopiero w czerwcu 2016 r. i w związku 
z tym w lipcu 2016 r. złożono wniosek o ogłoszenie upa-
dłości. W takim wypadku powstanie pytanie, czy członek 
zarządu takiej spółki będzie ponosił odpowiedzialność 
z art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u. za niezłożenie wniosku o ogło-
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szenie upadłości, mimo utrzymującego się w roku 2015 
stan niewypłacalności, który następnie – wskutek zmia-
ny stanu prawnego – został uchylony. 

W mojej ocenie w zarysowanej hipotetycznej sytuacji za-
chodzi brak podstaw do przyjęcia, że złożony w 2016 r. 
wniosek w całości zwalnia zarząd z odpowiedzialności. 
Spółka była bowiem niewypłacalna pod rządami po-
przedniej ustawy, a zarząd wówczas nie wykonał swojego 
ustawowego obowiązku. W takim wypadku niewątpliwie 
zachodzi przypadek niezłożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości w czasie właściwym, niemniej nie oznacza to, 
że automatycznie spełnione zostały wszystkie przesłanki 
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
(do zbadania pozostaje kwestia winy i skutków takiego za-
niechania). W tej konkretnej sytuacji miarodajny dla usta-
lenia skutków niezłożenia wniosku będzie okres zaniecha-
nia utrzymujący się od upływu 14. dnia od powstania sta-
nu niewypłacalności do 31.12.2015 r. Obniżenie wartości 
przedsiębiorstwa i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli mu-
szą pozostawać w związku przyczynowym właśnie z za-
niechaniami wyłącznie z wymienionego okresu. Nie można 
brać pod uwagę stanu braku złożenia wniosku w okresie 
późniejszym (styczeń-czerwiec 2016 r.), gdyż nawet jeśli 
w tym czasie doszło do zwiększenia sumy zobowiązań czy 
obniżenia wartości majątku, to okoliczność ta nie ma zna-
czenia dla oceny przesłanek i wymiaru sankcji z art. 373 
p.u., jeżeli zdarzenia te miały miejsce w okresie, gdy spół-
ka nie była niewypłacalna w rozumieniu nowych przepi-
sów. W takim wypadku orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności z uwagi na zdarzenia faktyczne zaistniałe po 
zmianie stanu prawnego byłoby możliwe wyłącznie na 
podstawie art. 374 p.u., a więc nie z uwagi na spóźniony 
wniosek na gruncie nowych przepisów (bo ta przesłanka 
nie zachodzi), lecz z tej przyczyny, że uczestnik swoim ce-
lowym działaniem lub wskutek rażącego niedbalstwa do-
prowadził do stanu niewypłacalności. 

Przypadek 2 

Interesujący na gruncie przepisów intertemporalnych jest 
także przypadek odpowiedzialności osób faktycznie zarzą-
dzających przedsiębiorstwem dłużnika (shadow directors), 
a to z tej przyczyny, że na gruncie poprzedniego stanu 
prawnego (p.u.n.) nie można było wobec nich zastosować 
sankcji w postaci zakazu prowadzenia działalności gospo-
darczej. Pojawia się więc pytanie, czy podmioty te ponoszą 
odpowiedzialność za działania i zaniechania, których do-
puściły się przed 1.01.2016 r. Z treści art. 452 ust. 2 p.r. na-
leży wyprowadzić wniosek, że o ile działania lub zaniecha-
nia tychże osób miały miejsce wyłącznie do 31.12.2015 r., 
to wówczas nie ponoszą odpowiedzialności.

Jeśli jednak osoby te nadal przyczyniają się swoimi dzia-
łaniami do nieskładania wniosku o ogłoszenie upadłości, 
także po wejściu w życie przepisów p.r., wówczas można 
wobec nich orzec zakaz prowadzenia działalności gospo-
darczej. W takim wypadku skutki tych działań należy od-
nieść do całego okresu bezprawnego zachowania, a nie 
tylko do okresu przypadającego po dniu wejścia w życie 
przepisów p.r. Jeśli więc np. zwłoka w złożeniu wnio-
sku o ogłoszenie upadłości wynosi 12 miesięcy, z czego 
4 miesiące przypadają na rok 2015, to także te 4 miesiące 
będą brane pod uwagę przy ocenie skutków spóźnionego 
wniosku, a więc będą wpływały na ocenę stopnia winy 
uczestnika czy obniżenia wartości ekonomicznej przed-
siębiorstwa. Osoby wskazane w art. 373 ust. 1 pkt 1a 
i art. 374 ust. 2 p.u. nie ponoszą więc odpowiedzialności 
tylko wówczas, gdy przed wejściem w życie ustawy prze-
stały swoim zachowaniem wypełniać znamiona czynu 
sankcjonowanego, co w przypadku działań określonych 
w art. 373 ust. 1 pkt 1a p.u. powinno polegać na widocz-
nym dla reprezentantów dłużnika zamanifestowaniu, że 
nie zamierzają wywierać dalszego wpływu na decyzję 
o nieskładaniu wniosku o ogłoszenie upadłości (np. od-
wołanie wcześniej wydanego polecenia). 

Przypadek 3

Jak już wcześniej wspomniano, zmianie uległy zasady li-
czenia terminu prekluzyjnego z art. 377 p.u. Również i na 
tym tle – w szczególności mając na względzie quasi-karny 
charakter sankcji – mogą pojawić się pewne rozbieżności 
co do oceny momentu, w którym ustała możliwość orze-
czenia zakazu z uwagi na upływ czasu. Jeżeli po upływie 
terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości stan 
niewypłacalności utrzymywał się przez okres kolejnych 
3 lat, to w poprzednim stanie prawnym zakazu orzec nie 
można było. Pojawia się więc pytanie, jak potraktować 
wniosek wierzyciela, który wpływa po 1.01.2016 r., zaś 
stan niewypłacalności powstał już np. w 2012 r. i utrzy-
muje się – w sposób nieprzerwany – nadal. Przepisy 
przechodnie nie zawierają regulacji szczególnej co do 
zasad stosowania art. 377 p.u., a zatem należy albo sto-
sować regulację intertemporalną z art. 452 ust. 2-3 p.r. 
w zakresie oceny skutków czynów i zaniechań podpada-
jących pod dyspozycję art. 373 i 374 p.u., albo znaną pra-
wu cywilnemu ogólną regułę, że do stanów powstałych 
przed wejściem w życie nowej ustawy stosuje się prawo 
dotychczasowe. Wydaje się, że zastosowanie znajdzie tu 
reguła z art. 452 ust. 3 p.r., a zatem jeżeli stan niewypła-
calności nadal utrzymuje się pod rządami nowych przepi-
sów (a więc zachodziłaby niedopuszczalność orzeczenia 
zakazu na gruncie poprzedniej ustawy), to wniosek nie 
może być oddalony z uwagi na upływ czasu wskaza-
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nego w art. 377 p.u. Nieskładanie wniosku o ogłoszenie 
upadłości w okresie przypadającym na czas obowią-
zywania nowych przepisów jest bowiem nadal tym sa-
mym zachowaniem o charakterze ciągłym – kontynuacją 
powstałego w przeszłości stanu zaniechania, a zatem 
podpada pod zakres normowania wyznaczony nowymi 
przepisami. Wymierzając więc zakaz i ustalając rozmiar 
pokrzywdzenia wierzycieli i obniżenie wartości przed-
siębiorstwa, sąd będzie oceniał skutki działań uczestni-
ka w odniesieniu do całego okresu zaniechania, a zatem 
i tego, który na gruncie poprzedniego stanu prawnego nie 
mógłby decydować o orzeczeniu sankcji. 

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY JAKO 
PEŁNOMOCNIK W „SPRAWACH ZAKAZOWYCH”?

Pełnomocnikiem w sprawach restrukturyzacji i upadłości 
może być osoba posiadająca licencję doradcy restruktu-
ryzacyjnego (art. 87 § 1 k.p.c.). Pojawia się więc pytanie, 
czy doradca restrukturyzacyjny może (z wyłączeniem 
postępowania kasacyjnego) występować w charakte-
rze pełnomocnika procesowego w postępowaniu o za-
kaz prowadzenia działalności gospodarczej, skoro to 
ostatnie uregulowane jest przepisami p.u. i należy do 
wyłącznej właściwości sądów upadłościowych. Wyda-
je się, że na tak postawione pytanie należy udzielić od-
powiedzi negatywnej. Dotyczy to każdego przypadku 
– zarówno reprezentowania uczestników wskazanych 
w art. 373 i 374 p.u., jak i wnioskodawców wymienionych 
w art. 376 ust. 1 p.u. Sprawa cywilna, której przedmiotem 
jest pozbawienie uczestników obrotu gospodarczego 
praw wskazanych w art. 373 p.u., mimo że rozpoznawa-
na przez sąd upadłościowy (art. 375 p.u.), nie mieści się 
w zakresie „sprawy upadłości” ani tym bardziej „sprawy 
restrukturyzacji”28. Pod pojęciem „sprawy upadłości” 
należy bowiem rozumieć sprawę cywilną, której przed-
miotem jest zajęcie i spieniężenie (względnie przejęcie) 
majątku niewypłacalnego dłużnika celem zaspokojenia 
roszczeń ogółu wierzycieli. Jest to więc zbiorowe po-
stępowanie sądowe prowadzone w interesie wierzycieli 
upadłego (art. 1 ust. 1 pkt 1 p.u.). Takiej funkcji nie peł-
ni z kolei postępowanie w przedmiocie zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Jego cel nigdy nie ma 
charakteru partykularnego. Jak to już niejednokrotnie 
podkreślano w publikowanym artykule, „postępowanie 
zakazowe” zmierza do ochrony obrotu gospodarczego, 
a nie do zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzy-

  28 Sprawę restrukturyzacyjną w doktrynie zdefiniowano jako „sprawę 
cywilną, której przedmiotem jest kompleksowe rozwiązanie konfliktu 
interesów pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami zaistniałego w związku 
z niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością dłużnika w sposób 
zgodnie przyjęty przez dłużnika i określoną większość wierzycieli” (Hrycaj A., 
Cztery postępowania restrukturyzacyjne, „Doradca restrukturyzacyjny” 
nr 01[1]/09.2015, s. 7).

cieli, a zatem ma charakter wybitnie publiczny. Nawet 
więc jeśli postępowanie zainicjowano z innych pobudek, 
np. chęć wymuszenia zapłaty, to jego przedmiotem nie 
jest realizacja roszczeń majątkowych przy wykorzystaniu 
środków przymusu państwowego. Niewindykacyjny cel 
postępowania zakazowego jest widoczny zwłaszcza po 
zmianach wprowadzonych nowelizacją z 15.05.2015 r. 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 376 ust. 1 p.u., „za-
spokojenie wierzytelności wierzyciela będącego wnio-
skodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania 
wszczętego na jego wniosek”. Z tych przyczyn „sprawa 
zakazowa”, jako wykraczająca poza zakres sprawy upa-
dłości i restrukturyzacji, nie jest objęta zakresem normy 
prawnej z art. 87 § 1 k.p.c., a zatem doradca restruktury-
zacyjny w tego rodzaju sprawach nie może występować 
w charakterze pełnomocnika procesowego. 

Pewne wątpliwości może budzić sytuacja, gdy z wnio-
skiem o orzeczenie zakazu występuje syndyk. W takim 
wypadku niewątpliwie legitymacja czynna przysługuje 
podmiotowi, który swoje kompetencje wywodzi z faktu 
rozpoznania określonej sprawy upadłościowej. Co więcej, 
orzeczenie zakazu, zwłaszcza jeśli odnosi się do przesła-
nek z pkt 2-4 ust. 1 art. 373 p.u., zmierza do zapewnienia 
efektywności postępowania upadłościowego. Ma więc 
– poza funkcją publiczną i ochronną dla obrotu gospo-
darczego – także charakter dyscyplinujący nierzetelnych 
dłużników i ich reprezentantów, gdyż niejednokrotnie 
groźba orzeczenia zakazu jest efektywniejsza (z uwa-
gi na swoją dotkliwość) niż np. zastosowanie środków 
przymusu określonych w art. 58 p.u. Nie jest to jednak 
wystarczający argument, by uznać, że w takim przypadku 
sprawa o zakaz jest elementem sprawy upadłościowej. 
Niewątpliwie i w takiej sytuacji postępowanie jest pro-
wadzone w interesie publicznym, nawet jeśli jego konse-
kwencją jest „przy okazji” zwiększenie efektywności kon-
kretnego postępowania upadłościowego. Gdyby podzie-
lić takie zapatrywanie, należałoby konsekwentnie uznać, 
że w każdej sprawie cywilnej, w której syndyk występuje 
w charakterze strony/uczestnika, działając w intere-
sie masy upadłości, jego pełnomocnikiem procesowym 
może być doradca restrukturyzacyjny. Taka wykładnia nie 
zasługuje na aprobatę, a to chociażby z tej przyczyny, że 
w art. 87 § 1 k.p.c. ustawodawca nie posługuje się poję-
ciem postępowań dotyczących masy upadłości lub upa-
dłego. Zatem „sprawa upadłości” odnosi się wyłącznie 
do konkretnej procedury sądowej, a zatem postępowania 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości (w tym postępowa-
nia zabezpieczającego) i postępowania upadłościowego 
(w tym wszystkich postępowań wpadkowych w ramach 
tego ostatniego). 
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Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia  
lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
w świetle nowelizacji
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1 stycznia 2016 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji3 
szeroko pojętego prawa upadłościowego i wprowadze-
niem do polskiego porządku prawnego postępowania 
restrukturyzacyjnego zmianie uległy również przepisy 
dotyczące odpowiedzialności osobistej dłużników z tytu-
łu, ogólnie rzecz ujmując, niezłożenia w terminie wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Stwierdzenie to należy uznać za 
generalizację przede wszystkim ze względu na wprowa-
dzone nowelizacją szczegółowe przesłanki ekskulpacyj-
ne, zwalniające dłużnika z odpowiedzialności, a niezwią-
zane stricte z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Identyfikując podstawy odpowiedzialności osobistej 
w kontekście prawa upadłościowego oraz prawa re-
strukturyzacyjnego, należałoby wskazać zasadniczo na-
stępujące przepisy: 

•	 art. 21 prawa upadłościowego4 konstytuujący delik-
tową odpowiedzialność cywilną; 

•	 art. 299 kodeksu spółek handlowych5 w stosunku 
do członków zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością stanowiący w obecnym stanie prawnym 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie 
bezskutecznej egzekucji;

•	 art. 116 ordynacji podatkowej6 będący odpowiedni-
kiem odpowiedzialności wskazanej w powyższych 
punktach na gruncie prawa podatkowego dot. zobo-
wiązań publicznoprawnych;

  1 Aplikant radcowski, Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci 
i Radcowie Prawni sp. p.

  2 Aplikant radcowski, Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci 
i Radcowie Prawni sp. p.

  3 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 978 z późn. zm.), dalej jako „nowelizacja” lub „p.r.”

  4 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), dalej jako „p.u.”.

  5 Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), dalej jako „k.s.h.”.

  6 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 613 z późn. zm.), dalej jako „ord.pod.”.

•	 art. 373 prawa upadłościowego obejmujący możli-
wość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej;

•	 art. 586 kodeksu spółek handlowych kształtujący od-
powiedzialność karną.

Obecnie podstawą odpowiedzialności o najszerszym 
zastosowaniu będzie art. 21 p.u., odnoszący się zarów-
no do przedsiębiorców, jak i reprezentantów wszystkich 
spółek kapitałowych. Z tego też względu rozważania pu-
blikowanego artykułu skupiać będą się w pierwszej ko-
lejności na omówieniu zmian dotyczących tego przepisu, 
w tym przesłanek wynikającej z niego odpowiedzialności, 
jej zakresu podmiotowego oraz możliwości zwolnienia 
z odpowiedzialności w perspektywie wprowadzonej no-
welizacji. Kolejno analizie poddana zostanie konieczność 
składania przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego wniosku o ogłosze-
nie upadłości w celu ochrony przed odpowiedzialnością 
oraz praktyczna możliwość dochowania wymaganych 
terminów. Na koniec rozważone zostaną pozostałe prze-
jawy odpowiedzialności, w tym orzeczenie zakazu pro-
wadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność 
karna.

ZASTOSOWANIE PRZEPISU ART. 21 P.U.  
W BRZMIENIU PRZED NOWELIZACJĄ

Przepis art. 21 p.u. przed 1 stycznia 2016 r. zakładał 
odpowiedzialność odszkodowawczą za niezłożenie lub 
złożenie z przekroczeniem 14 dni od powstania stanu 
niewypłacalności wniosku o ogłoszenie upadłości. Dla 
dochodzenia odszkodowania wierzyciel zobowiąza-
ny był wykazać bezprawność czynu, tj. niezachowanie 
ustawowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości, dalej szkodę (w tym jej wysokość), związek 
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przyczynowo-skutkowy oraz w końcu winę. Wykazanie 
tych przesłanek w przypadku wierzyciela posiadającego 
ograniczony dostęp do informacji o dłużniku i jego mająt-
ku było bardzo utrudnione. 

Konkurencyjny w stosunku do członków zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością art. 299 k.s.h., regu-
lujący odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek 
bezskuteczności egzekucji wobec spółki, przewidywał te 
same przesłanki, lecz znacznie prostsze do wykazania, 
zakładał bowiem m.in. ustawowe domniemanie szkody. 
Przy tym prawo wyboru jednej z podstaw przysługiwa-
ło wyłącznie wierzycielowi, wobec czego z oczywistych 
względów przepis prawa upadłościowego nie znajdował 
praktycznego zastosowania do dochodzenia odpowie-
dzialności od reprezentantów spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, a wierzyciele częściej decydowali się 
na dochodzenie odszkodowania na podstawie przepisów 
kodeksu spółek handlowych7.

ZMIANY ART. 21 P.U. W ŚWIETLE NOWELIZACJI  
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO 

Termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Jedną z donioślejszych zmian wprowadzonych noweliza-
cją było wydłużenie terminu do złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości. Zgodnie z obecną regulacją art. 21 ust. 1 
oraz 2 p.u. dłużnik lub osoba uprawniona do prowadze-
nia jego spraw i do jego reprezentowania zobowiązani 
są, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, 
w ciągu 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności 
złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Podyk-
towane było to praktyczną niemożliwością dochowania 
poprzednio obowiązującego terminu8.

Podstawa ogłoszenia upadłości 

Podstawą do ogłoszenia upadłości jest powstanie stanu 
niewypłacalności uregulowanego szczegółowo w art. 11 
p.u. Dopiero spełnienie przesłanek tam wskazanych 
otwiera 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogło-
szenie upadłości. Definicja niewypłacalności została 
wraz z nowelizacją fundamentalnie zmieniona i obecnie 
w zakresie przesłanki płynnościowej przewiduje, iż za 
niewypłacalnego należy uznać co do zasady dłużnika, 
który utracił zdolność do wykonywania swoich wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych, tj. pozostaje w złym 

  7 Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2005 r., sygn. akt V CK 129/05, 
LEX nr 387732; Karolak A., „Glosa do wyroku SN z 21 września 2005 r.”, V CK 
129/05. Glosa, 2006.

  8 Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Druk Sejmu  
VII kadencji nr 2824, www.sejm.gov.pl, s. 64.

stanie finansowym, który uniemożliwia uregulowa-
nie zobowiązań (art. 11 ust. 1 p.u.). Nowelizacja wpro-
wadza również wzruszalne domniemanie, że dłużnik 
utracił tę zdolność do wykonywania zobowiązań, je-
żeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące 
(art. 11 ust. 1a p.u.). Pomocnicza przesłanka majątkowa 
w nowym brzmieniu zakłada z kolei, iż dłużnik będący 
osobą prawną jest niewypłacalny, gdy jego zobowią-
zania pieniężne przez więcej niż 24 miesiące przekra-
czają wartość jego majątku (art. 11 ust. 3 p.u.). Zmiana 
definicji niewypłacalności wyszła naprzeciw postula-
tom podnoszonym od dłuższego czasu w doktrynie  
i orzecznictwie.

Należy zauważyć, że obowiązek złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości powstaje bez względu na to, 
która z przesłanek niewypłacalności zaistnieje i trwa od 
momentu powstania niewypłacalności dłużnika do chwili 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub powrotu do 
stanu wypłacalności9.

Przesłanki odpowiedzialności z art. 21 p.u. – szkoda

Dopiero niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
przez zobowiązanych do tego w ustawowym terminie 
skutkuje odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną wie-
rzycielom dłużnika. Chodzi tutaj o szkodę wyrządzoną 
wskutek niedochowania terminu. 

Wraz z nowelizacją dla ochrony praw wierzyciela 
w art. 21 ust. 3a p.u. zostało wprowadzone domniema-
nie zakładające, iż szkoda wyrządzona niezłożeniem lub 
nieterminowym złożeniem wniosku jest równa wysoko-
ści niezaspokojonej wierzytelności. Zmiana ta prowadzi 
do odwrócenia dotychczasowego ciężaru dowodu, który 
w zakresie wykazywania poniesienia szkody niższej niż 
niezaspokojona wierzytelność obciąża dłużnika. Wyso-
kość rzeczywistej straty jest w istocie różnicą pomiędzy 
wartością niezaspokojonej wierzytelności a kwotą, którą 
wierzyciel otrzymałby w postępowaniu upadłościowym, 
gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 
w terminie10. Ustalenie wysokości poniesionej szkody 
wymaga więc przeprowadzenia symulacji postępowa-
nia upadłościowego, co dla wierzyciela nieposiadające-
go szczegółowych informacji na temat majątku dłużnika 
pozostawało niejednokrotnie niewykonalne. Tym samym 
zmiana wprowadzona została zdecydowanie na korzyść 
wierzyciela.

  9 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 marca 2013 r., 
sygn. I FSK 862/12, LEX nr 1331452.

  10 Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Druk Sejmu  
VII kadencji nr 2824, www.sejm.gov.pl.
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Zakres podmiotowy odpowiedzialności z art. 21 p.u.

W odniesieniu do osób fizycznych samodzielnie prowa-
dzących działalność gospodarczą obowiązek złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości obciąża je osobiście. 
W stosunku do osób prawnych obowiązek dotyczy osób 
uprawnionych łącznie do prowadzenia jej spraw i do jej 
reprezentowania. Powinność złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości nałożona została na każdego indywidu-
alnie i bez względu na wewnętrzny podział kompetencji 
oraz zgodę czy opinię innych organów11. 

Nowelizacja, pomimo redakcyjnej modyfikacji, w zasa-
dzie nie zmieniła zakresu podmiotowego tego przepisu 
– odpowiedzialność w kontekście spółek kapitałowych 
wciąż ponoszą członek zarządu oraz likwidator. Roz-
wiana została natomiast wątpliwość pojawiająca się 
w stosunku do odpowiedzialności prokurentów. Na tej 
podstawie należy uznać brak obowiązku, a tym samym 
odpowiedzialności prokurenta za nieterminowe złożenie 
wniosku upadłościowego, który w związku ze zmianą 
art. 20 p.u. od 1 stycznia 2016 roku nie posiada nawet 
uprawnienia do złożenia takiego wniosku12.

W praktyce odpowiedzialność za szkodę ma znaczenie 
jedynie w stosunku do dłużników niebędących osobami 
fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność go-
spodarczą. Jedynie bowiem w przypadku spółek kapi-
tałowych dochodzi do odróżnienia majątku dłużnika od 
majątku osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku13. 
Natomiast osoby fizyczne samodzielnie prowadzące 
działalność gospodarczą w każdym wypadku odpowia-
dają całym swoim majątkiem.

Charakter odpowiedzialności z art. 21 p.u.

Odpowiedzialność odszkodowawcza (cywilna) może 
przybrać formę odpowiedzialności osobistej bądź odpo-
wiedzialności rzeczowej. W przypadku odpowiedzialno-
ści osobistej, mimo mylnej nazwy, przymus w celu zreali-
zowania odpowiedzialności kierowany jest nie przeciwko 
osobie dłużnika, lecz przeciwko jego majątkowi. Dłużnik 
odpowiada zatem za szkodę całym swoim majątkiem 
(zarówno istniejącym, jak i przyszłym), bez ograniczeń. 
Wierzyciel posiada natomiast uprawnienie do wyboru 
składników majątkowych dłużnika, z jakich uzyska za-
spokojenie14. Natomiast w przypadku odpowiedzialności 

  11 Art. 21 Prawo upadłościowe nb. 9, [w:] P. Zimmerman, „Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. Wyd. 4, Warszawa 2016.

  12 Koczwara P., Groele B.: Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym, 
„Doradca restrukturyzacyjny” nr 02/12.2015.

  13 Art. 21 Prawo upadłościowe nb. 11, [w:] P. Zimmerman, „Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. Wyd. 4, Warszawa 2016.

  14 Łętowska E., [w:] „System prawa prywatnego”. Tom 5, „Prawo zobowiązań – 
część ogólna”, (red.) E. Łętowska, Legalis 2013, nb. 26.

rzeczowej, odpowiedzialność dłużnika ograniczona jest 
do określonego przedmiotu majątkowego. W sytuacji 
niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości 
przez osobę do tego zobowiązaną, zgodnie z art. 21 p.u., 
osoba ta ponosi odpowiedzialność osobistą.

Brzmienie przepisu art. 21 ust. 3 in fine p.u., tj. sformuło-
wanie „chyba, że nie ponoszą winy”, wskazuje, że podsta-
wę odpowiedzialności za niezgłoszenie lub zgłoszenie ze 
zwłoką wniosku o ogłoszenie upadłości spółki stanowi 
art. 415 k.c.15. Przepis ten wprowadza tzw. odpowie-
dzialność z tytułu czynu niedozwolonego, pod którym 
obecnie rozumie się szeroki katalog zdarzeń rodzących 
odpowiedzialność odszkodowawczą. Czynem niedozwo-
lonym kreującym odpowiedzialność i powodującym po-
wstanie więzi obligacyjnej między wierzycielem a osobą 
zobowiązaną na gruncie art. 21 ust. 1 i 2 p.u. jest właśnie 
niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ter-
minie przewidzianym w art. 21 ust. 1 p.u. W przypadku 
odpowiedzialności kilku osób za niezłożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości spółki podstawę stanowić będzie 
art. 415 w zw. z art. 441 k.c. 

Należy wskazać, iż na skutek nowelizacji co do zasady 
charakter odpowiedzialności nie uległ zmianie.

PRZESŁANKI ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Z ART. 21 P.U. W ŚWIETLE NOWELIZACJI  
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

Brak winy

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek nie-
złożenia wniosku w określonym terminie obciąża oso-
by zobowiązane do jego złożenia, chyba że nie ponoszą 
one winy (art. 21 ust. 3 zd. 1 p.u.). Brak winy konstytu-
uje tym samym pierwszą z przesłanek ekskulpacyjnych, 
zwalniających z odpowiedzialności za szkodę powstałą 
wskutek niezłożenia lub nieterminowego złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek wykazania braku 
zawinienia w przekroczeniu terminu do złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości obciąża w obecnym stanie 
prawnym pozwanego. Nowelizacja wprowadziła w tym 
zakresie kolejne, po domniemaniu wysokości szkody, 
odwrócenie ciężaru dowodu. Do tej pory w prawie upa-
dłościowym nie było tego domniemania winy, wierzy-
ciel każdorazowo, składając pozew, musiał udowodnić, 
iż zobowiązany do złożenia wniosku ze swojej winy nie 
złożył go w terminie. Należy natomiast zauważyć, iż ta-
kie domniemanie istnieje (i istniało przed nowelizacją) 

  15 Gurgul S., Prawo upadłościowe, [w:] S. Gurgul, „Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz”. Wyd. 10, Warszawa 2016, art. 21, nt. II 1.
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w art. 299 k.s.h., stąd, jak zostało już przytoczone wcze-
śniej, wielu wierzycieli w odniesieniu do spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością ze względów procesowych 
decydowało się raczej na wytaczanie powództw z wyka-
zaniem istnienia przesłanek z tej podstawy. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Szczegółową przesłankę egzoneracyjną konstytuuje 
art. 21 ust. 3 zd. 2 p.u. Zobowiązany do złożenia wnio-
sku upadłościowego może od 1 stycznia 2016 r. na tej 
podstawie uwolnić się od odpowiedzialności poprzez 
wszczęcie w odpowiednim czasie jednego z czterech 
dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych. Przy 
tym należy podkreślić, iż zgodnie z wykładnią językową 
przepisu warunkiem zwolnienia od odpowiedzialności 
jest terminowe wydanie postanowienia sądu inicjującego 
postępowanie, nie zaś samo złożenie wniosku (jak to ma 
miejsce przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości). 
Przepis art. 21 ust. 3 zd. 2 stanowi bowiem, że możli-
we jest zwolnienie z odpowiedzialności w szczególno-
ści, jeżeli wykazane zostanie, iż „w terminie określonym 
w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo 
zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu”. Sam wniosek restrukturyzacyjny będzie więc 
musiał zostać złożony przez dłużnika na tyle wcześnie, 
aby w ramach 30-dniowego terminu od powstania nie-
wypłacalności zostało wydane postanowienie sądu 
o otwarciu postępowania (w odniesieniu do przyspieszo-
nego postępowania układowego, postępowania układo-
wego oraz postępowania sanacyjnego) lub postanowie-
nie o zatwierdzeniu układu (w postępowaniu o zatwier-
dzenie układu). Ma to praktyczne przełożenie na moment 
składania wniosku restrukturyzacyjnego oraz wniosku 
o ogłoszenie upadłości (por. dalej).

Prowadzenie egzekucji przez zarząd przymusowy albo 
przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Odrębną przesłanką zwolnienia dłużnika od odpowie-
dzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłosze-
nie upadłości, określoną w art. 21 ust. 5 p.u., a w całości 
dodaną wprowadzoną nowelizacją, jest prowadzenie eg-
zekucji przez zarząd przymusowy albo sprzedaż przed-
siębiorstwa na podstawie przepisów kodeksu postę-
powania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia 
egzekucji. Egzekucja przez zarząd przymusowy została 
uregulowana w art. 10641 i nast. k.p.c. Egzekucja ta może 
zostać skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi bę-
dącemu przedsiębiorcą, który faktycznie eksploatuje 
określone przedsiębiorstwo. Wówczas bowiem docho-

dzi do odebrania dłużnikowi zarządu przedsiębiorstwem 
i jego majątkiem oraz powierzenia eksploatacji i pro-
wadzenia przedsiębiorstwa osobie trzeciej, tj. zarządcy 
przymusowemu16. Egzekucja przez sprzedaż przedsię-
biorstwa, uregulowana w art. 106414 k.p.c., stanowi in-
stytucję analogiczną. W tym przypadku również dochodzi 
do ustanowienia zarządu przymusowego nad przedsię-
biorstwem, które podlegać ma sprzedaży. 

W obydwu opisanych postępowaniach dłużnik na skutek 
ustanowienia zarządu przymusowego traci dostęp do 
informacji na temat aktualnego stanu przedsiębiorstwa, 
w tym informacji o stanie jego wypłacalności. Zatem 
nie posiada on wiedzy o konieczności złożenia wniosku, 
o którym mowa w art. 21 p.u17. Stąd też należało wyłą-
czyć jego odpowiedzialność w tym przypadku. 

Jednakże podkreślić należy, że przepis art. 21 ust. 5 
p.u. nie pozbawia dłużnika prawa do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, lecz jedynie zwalnia go z odpo-
wiedzialności za niedochowanie tego obowiązku. W przy-
padku gdy przesłanka niewypłacalności powstanie przed 
wydaniem postanowienia w przedmiocie egzekucji przez 
zarząd przymusowy, odpowiedzialność dłużnika w trybie 
art. 21 p.u. pozostaje aktualna18. 

Zarządca przymusowy ustanawiany we wskazanych po-
stępowaniach nie jest osobą zobowiązaną do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Jed-
nakże w określonych sytuacjach złożenie takiego wnio-
sku może leżeć m.in. w interesie samych wierzycieli (np. 
wówczas gdy zarządca zmierza do uszczuplenia mająt-
ku przedsiębiorstwa, co może wpłynąć na zaspokojenie 
wierzycieli)19. 

Konieczność równoczesnego złożenia wniosków 
o ogłoszenie upadłości i o otwarcie postępowania re-
strukturyzacyjnego

Zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności za niezgłosze-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym ter-
minie zgodnie z art. 21 ust. 3 p.u. możliwe jest wyłącznie 
w przypadku wykazania braku winy w niezłożeniu lub 
nieterminowym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadło-
ści, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo 
zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu bądź prowadzenia egzekucji przez zarząd przy-
musowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości. 

  16 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 listopada 1935 r., sygn. akt II C 1364/35, 
LEX nr 4298.

  17 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. 
Wyd. 4, Warszawa 2016 r., nb. 15. 

  18 Tamże.
  19 Tamże. 
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W przypadku powstania stanu niewypłacalności dłużnik 
staje więc co do zasady przed wyborem zgłoszenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości bądź – jeśli widzi możliwość 
restrukturyzacji – złożenia wniosku o otwarcie postępo-
wania restrukturyzacyjnego lubo zatwierdzenie układu. 

W związku z powiązaniem restrukturyzacyjnej przesłanki 
ekskulpacyjnej z wydaniem określonego orzeczenia sądu, 
a nie złożeniem samego wniosku restrukturyzacyjnego, 
niezbędne jest dokonanie przez dłużnika odpowiedniej 
kalkulacji w zakresie możliwości dochowania 30-dnio-
wego terminu. Jak zostało już wskazane, skutecznym 
zwolnieniem z odpowiedzialności będzie bowiem do-
piero wydanie, chociażby nieprawomocnego, orzeczenia 
sądu restrukturyzacyjnego. 

Wydaje się, iż w momencie zaistnienia podstawy do 
ogłoszenia upadłości, z uwagi na brzmienie art. 21 ust. 3 
p.u., najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dłużnika bę-
dzie złożenie zarówno wniosku o ogłoszenie upadłości, 
jak i wniosku o otwarcie postępowania restrukturyza-
cyjnego bądź zatwierdzenie układu. Pierwszy z wnio-
sków, wraz z jego wniesieniem, zabezpieczy bowiem 
osoby obowiązane do jego złożenia przed ewentualną 
odpowiedzialnością odszkodowawczą, bez względu 
na termin rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego. 
Drugi z kolei zostanie zgodnie z żądaniem rozpoznany 
jako wiodący. Należy zauważyć, iż zasadniczo w każdym 
wypadku z mocy prawa na podstawie art. 12 p.r. oraz 
analogicznego art. 9b p.u. wniosek restrukturyzacyj-
ny rozpoznawany jest jako pierwszy, kolizja wniosków 
przemawia bowiem jednoznacznie za pierwszeństwem 
wniosku restrukturyzacyjnego. Natomiast do momentu 
rozpatrzenia wniosku w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym postępowanie w zakresie wniosku o upadłość 
zostanie zawieszone. W przypadku zagrożenia intere-
su ogółu wierzycieli przepisy prawa upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego przewidują ponadto możliwość 
wspólnego rozpoznania wniosków (art. 12 ust. 3 p.r. oraz 
art. 9b ust. 3 p.u.). 

W związku z tym problematyczne pozostaje, czy powyż-
sze rozumowanie nie prowadzi do konkluzji, iż właściwie 
zawsze w momencie powstania niewypłacalności ko-
nieczne będzie składanie dwóch wniosków – tj. o ogło-
szenie upadłości oraz restrukturyzacyjnego. W razie 
przyjęcia podobnej tezy ochrona przyznana nowelizacją 
musiałaby zostać uznana za iluzoryczną. Wskazać na-
leży, że złożenie jednocześnie dwóch wniosków wią-
zać się będzie z koniecznością ponoszenia podwójnych 
kosztów sądowych (art. 74 pkt 1 i 3 ustawy o kosztach  

sądowych20), a także ewentualnych zaliczek na wydatki 
w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upa-
dłości (art. 22a p.u.) oraz na wydatki w postępowaniach 
restrukturyzacyjnych (m.in. art. 231 p.r., art. 267 p.r., 
art. 285 p.r.). Pewnym zabezpieczeniem w tym zakresie 
są przewidziane dla sądu terminy zakładające wydanie 
postanowień inicjujących postępowania restrukturyza-
cyjne w relatywnie krótkich okresach. Istotną kwestią 
jest jednak wciąż możliwość ich dochowania (por. niżej), 
co też pozostaje poza wpływem dłużnika.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 p.r. postępowanie restruktury-
zacyjne może być prowadzone zarówno w stosunku do 
dłużników niewypłacalnych, jak i zagrożonych niewy-
płacalnością, którzy w niedługim czasie mogą stać się 
niewypłacalni. Oczywiście niemożliwe pozostaje złoże-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości w razie zagrożenia 
niewypłacalnością. Biorąc natomiast pod uwagę literalne 
brzmienie art. 21 ust. 1 p.u., należy uznać, iż w sytuacji 
gdy niewypłacalność powstanie następczo już w trak-
cie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (zatwier-
dzenie układu) przed powstaniem niewypłacalności 
spełnia przesłankę dokonania tego w „terminie okre-
ślonym w ust. 1” (art. 21 ust. 3 p.r.), tj. „nie później niż 
w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła 
podstawa do ogłoszenia upadłości”.

Wątpliwości powstają w sytuacji, gdy dłużnik w razie 
zaistnienia stanu zagrożenia niewypłacalnością złoży 
wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a na-
stępnie, jeszcze przed wydaniem orzeczenia o otwarciu 
postępowania (zatwierdzeniu układu) po stronie dłuż-
nika powstanie stan niewypłacalności. W takiej sytuacji 
dłużnik powinien mieć na uwadze zarówno 30-dnio-
wy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, 
jak i konieczność wydania w tym terminie orzeczenia 
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (zatwier-
dzeniu układu).

Mając powyższe na uwadze, należy również zauważyć, 
że w momencie zagrożenia niewypłacalnością lub po-
wstania stanu niewypłacalności spółki kapitałowej in-
teresy samego przedsiębiorstwa prowadzonego w jej 
ramach, w tym właścicieli spółki, mogą się mocno roz-
minąć z interesami członków jej zarządu. Członkowie 
zarządu, jako osoby obowiązane do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 21 p.u., 
z oczywistych względów będą skupiać się w pierwszej 
kolejności na ochronie własnych interesów, w tym przede 

  20 Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1025), dalej jako „u.k.s.”.
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wszystkim na uniknięciu odpowiedzialności za szkodę 
powstałą w wyniku niezłożenia lub nieterminowego zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z ostrożności per-
sonalnej będą składać wniosek o ogłoszenie upadłości, 
co będzie musiało być traktowane jako przyznanie nie-
wypłacalności dłużnika. Często będzie im to przysłaniać 
obraz możliwości ewentualnej restrukturyzacji przedsię-
biorstwa, może być też sprzeczne celowościowo – wszak 
w przypadku wniosku o upadłość konieczne jest wyka-
zanie stanu niewypłacalności, natomiast uzasadnienie 
wniosku restrukturyzacyjnego najpewniej oparte zosta-
nie na przesłance zagrożenia niewypłacalnością. Jedno 
natomiast wyklucza drugie.

Powyższe stanowi najpewniej jedną z przyczyn wprowa-
dzenia omówionej przesłanki ekskulpacyjnej, która ma 
motywować do jak najwcześniejszego podjęcia działań 
w kierunku restrukturyzacji, jeszcze na etapie zagrożenia 
niewypłacalnością21. 

PRAKTYCZNA MOŻLIWOŚĆ DOCHOWANIA TERMINÓW 
W KONTEKŚCIE PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa pra-
wo restrukturyzacyjne przewiduje stosunkowo krótkie 
terminy na wydanie przez sąd postanowień inicjujących 
postępowania restrukturyzacyjne. Postanowienia te po-
winny zostać wydane odpowiednio w terminie 2 tygodni 
od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu (art. 223 
ust. 1 p.r.), w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku 
o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyza-
cyjnego (art. 232 ust. 2 p.r.), w terminie 2 tygodni od dnia 
złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego 
(art. 270 ust. 2 p.r.), chyba że istnieje konieczność wyzna-
czenia rozprawy – w takim przypadku wniosek rozpoznaje 
się w terminie 6 tygodni oraz w tym samym terminie od 
dnia złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyj-
nego (art. 288 ust. 1 p.r. w zw. z art. 270 ust. 2 p.r.). 

Wprowadzenie krótkich terminów powinno obligować 
sądy do wydawania postanowień w przedmiocie wnio-
sków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
przed upływem 30-dniowego terminu na złożenie wnio-
sku o ogłoszenie upadłości określonego w art. 21 ust. 1 
p.u. Dochowanie bowiem terminów wskazanych w usta-
wie prawo restrukturyzacyjne, w przypadku niewypłacal-
ności dłużnika, pozwoli uniknąć konieczności składania 
dwóch wniosków równocześnie, tj. wniosku o otwar-
cie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku 
o ogłoszenie upadłości, przy dodatkowym założeniu, iż 

  21 Tak też: Adamus R., Odpowiedzialność reprezentanta dłużnika za niezłożenie 
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, „MPH” 2015, nr 2.

dłużnik musi mieć również czas na podjęcie decyzji, który 
z wniosków pozostaje uzasadniony.

Niemniej jednak zauważyć należy, że terminy na wyda-
nie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego mają charakter in-
strukcyjny. Oznacza to, że ich przekroczenie przez sąd 
nie pociąga za sobą żadnych sankcji ani skutków meryto-
rycznych22. Zatem w praktyce postanowienia w zakresie 
tych wniosków mogą zostać wydane znacznie później niż 
we wskazanych terminach. 

Z uwagi na to, że ustawa prawo restrukturyzacyjne obo-
wiązuje od stycznia 2016 r., dochowanie wskazanych 
terminów początkowo może być utrudnione. Sądy bo-
wiem dopiero z każdym kolejnym wnioskiem nabywają 
niezbędnej praktyki, która pozwoli na ich szybsze roz-
patrywanie w przyszłości. Ponadto na czas rozpatrzenia 
wniosku składa się również wiele innych czynników, ta-
kich jak np. stopień zawiłości sprawy (wynikający ze sta-
nu faktycznego) czy też konieczność uzupełnienia ewen-
tualnych braków wniosku. Stąd też z pewnością niemoż-
liwe będzie rozpatrzenie każdego wniosku w ustawo-
wych terminach.

Co za tym idzie, dłużnik, który w momencie składania 
wniosku restrukturyzacyjnego już był niewypłacalny lub 
stał się niewypłacalny w trakcie rozpatrywania przez sąd 
uprzednio złożonego wniosku, a przed wydaniem posta-
nowienia w tej sprawie, z uwagi na niepewność odnośnie 
do terminu wydania postanowienia i wyniku rozstrzy-
gnięcia, powinien liczyć się z koniecznością dochowania 
30-dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłosze-
nie upadłości. Bowiem, jak już podkreślono, wyłącznie 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź za-
twierdzenie układu zwalania go z odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 21 ust. 3 p.u.

Należy także zauważyć, że wnioski restrukturyzacyj-
ne z zasady są złożone. Do ich rzetelnego przygotowa-
nia wymagany jest z reguły duży nakład pracy i czasu, 
w szczególności w przypadku dużych podmiotów go-
spodarczych. Zachowanie terminu na złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości będzie więc w praktyce możliwe 
tylko, jeżeli wniosek restrukturyzacyjny zostanie przygo-
towany, a nawet złożony jeszcze przed niewypłacalno-
ścią, tj. w okresie zagrożenia niewypłacalnością23. Sku-
tek taki nie zawsze będzie aktualny względem małych 
przedsiębiorstw.

  22 Gurgul S., Prawo restrukturyzacyjne, [w:] S. Gurgul, „Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. Wyd. 10, Warszawa 2016.

  23 Tak też: Adamus R., Odpowiedzialność reprezentanta dłużnika za niezłożenie 
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, „MPH” 2015, nr 2.



94 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W ZWIĄZKU Z BEZSKUTECZNĄ EGZEKUCJĄ  
NA PODSTAWIE ART. 299 K.S.H.

Wraz z nowelizacją prawa upadłościowego ujednolicono 
przesłanki odpowiedzialności przewidziane w art. 21 ust. 3 
i 5 p.u. oraz w art. 299 § 2 i 4 k.s.h., który reguluje odpowie-
dzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością za jej zobowiązania, w przypadku gdy eg-
zekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Zaznaczyć 
należy, że zunifikowanie przesłanek ma znaczenie przede 
wszystkim w kontekście odpowiedzialności członków za-
rządu spółki akcyjnej, co do której nie ma analogicznego do 
art. 299 k.s.h. przepisu, a odpowiedzialność członków jej 
zarządu wynika jedynie z ustawy prawo upadłościowe.

W art. 21 ust. 3 i 5 p.u. zawarto przesłanki, które w obec-
nym brzmieniu w istocie rzeczy stanowią odzwierciedle-
nie przesłanek z art. 299 § 2 k.s.h. Zwolnienie od odpo-
wiedzialności członka zarządu może nastąpić, jeżeli we 
właściwym czasie złoży on skuteczny wniosek o ogło-
szenie upadłości spółki bądź w tym samym czasie wy-
dane zostanie postanowienie o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu. Na 
gruncie art. 299 k.s.h. członek zarządu ponosi odpo-
wiedzialność za własne działanie, tj. za bezprawne, za-
winione niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
spółki24. Zatem dotychczasowe rozważania dotyczące 
konieczności złożenia zarówno wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jak i wniosku o otwarcie postępowania re-
strukturyzacyjnego bądź zatwierdzenie układu pozostają 
aktualne również w świetle art. 299 k.s.h. 

Ponadto członek zarządu może uniknąć odpowiedzial-
ności na podstawie art. 299 § 2 k.s.h., jeżeli wykaże, że 
niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpi-
ło bez jego winy albo że pomimo niezgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia 
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo 
niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmio-
cie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. 
Wyłączenie winy może nastąpić np. w sytuacji odsunię-
cia członka zarządu od prowadzenia spraw spółki lub 
uniemożliwienia mu wglądu w jej sytuację finansową25. 
Niemniej jednak oczywiste jest, że wina członka zarzą-
du spółki prawa handlowego będzie oceniana zgodnie 
z miarą podwyższonej staranności, oczekiwanej od oso-
by pełniącej funkcję organu osoby prawnej prowadzącej 
działalność gospodarczą26. 

  24 Wyrok SN z 4 lipca 2013 r., I CSK 646/12, LEX nr 1365595.
  25 Wyrok SN z 2 października 2008 r., I UK 39/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 97.
  26 Tamże.

Z uwagi na powtórzenie w art. 299 § 2 i 5 k.s.h. przesła-
nek zawartych w art. 21 p.u., tożsamy zakres przedmio-
towy wskazanych przepisów oraz zakres szkody pod-
legającej rekompensacie, przepis art. 299 k.s.h. można 
uznać w obecnym stanie prawnym za zbędny. Wierzyciel, 
który poniesienie szkodę na skutek niezłożenia w usta-
wowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, 
może bowiem jeszcze przed uzyskaniem tytułu egzeku-
cyjnego wystąpić z roszczeniem opartym na art. 21 p.u., 
który niejako konsumuje odpowiedzialność przewidzianą 
w art. 299 k.s.h. 

POZOSTAŁE FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Analogiczna do art. 299 k.s.h. zmiana dostosowawcza, 
rozszerzająca przesłanki zwolnienia od odpowiedzial-
ności za zaległości podatkowe o otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu, została 
dodana do art. 116 ord.pod. Dłużnik może więc uwolnić 
się również od odpowiedzialności za długi publiczno-
prawne, jeżeli we właściwym czasie zostanie otwarte 
jedno z postępowań restrukturyzacyjnych. 

Dalszym środkiem dyscyplinującym do rzetelnego wy-
konywania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości jest możliwość orzeczenia zakazu prowadze-
nia działalności gospodarczej w oparciu o art. 373 p.u. 
Przepis ten wraz z nowelizacją również uległ istotnym 
zmianom. W pierwszej kolejności, w art. 373 ust. 1 p.u. 
zmniejszono dolną granicę zagrożenie karą z 3 lat do 
1 roku. Górna granica pozostała bez zmian (10 lat). Na-
stępnie poszerzono krąg osób, wobec których może zo-
stać orzeczony zakaz, obejmując nim osoby faktycznie 
zarządzające przedsiębiorstwem dłużnika, które istot-
nie przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości w ustawowym terminie (373 ust. 1 pkt 1a 
p.u.). Istotną zmianę stanowi natomiast wprowadze-
nie całkowicie nowej przesłanki ekskulpującej. Wniosek 
o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospo-
darczej może bowiem zostać oddalony w sytuacji, gdy 
złożony został wniosek o otwarcie przyspieszonego po-
stępowania układowego, postępowania układowego lub 
postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia 
wierzycieli jest nieznaczny (art. 373 ust. 1a p.u.). W celu 
uniknięcia odpowiedzialności na podstawie art. 373 p.u. 
wystarczy zatem samo złożenie wniosku, a nie otwar-
cie przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, jak 
w przypadku art. 21 ust. 3 p.u. Niemniej jednak, dodat-
kowo konieczne staje się wykazanie dalszej przesłan-
ki przewidującej, że wierzyciele zostali pokrzywdzeni 
w sposób nieznaczny. 
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Ponadto wskazać należy, że niezgłoszenie wniosku 
o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warun-
ków uzasadniających według przepisów upadłość spół-
ki, może rodzić odpowiedzialność karną na podstawie 
art. 586 k.s.h. Jednakże przepis ten nie uległ zmianom 
w świetle najnowszej nowelizacji. 

PODSUMOWANIE

Zmiany wprowadzone nowelizacją zdecydowanie prze-
mawiają na niekorzyść obowiązanego do złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. 
Zaostrzają one bowiem jego odpowiedzialność w tym 
sensie, iż obciążają go obowiązkiem obalenia domniemań 

zarówno zawinionego działania, jak i rzeczywistej szkody 
poniesionej przez wierzyciela, jeżeli jest ona niższa niż nie-
zaspokojona wierzytelność. Z drugiej jednak strony, ure-
gulowane zostały szczegółowe przesłanki ekskulpujące, 
takie jak otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
które umożliwiają obowiązanemu uniknięcie ustawowej 
odpowiedzialności. Terminy rozpoznawania wniosków 
restrukturyzacyjnych w powiązaniu z wprowadzeniem 
powyższych przesłanek mają ponadto motywować do jak 
najwcześniejszego podejmowania działań w kierunku re-
strukturyzacji, tj. jeszcze na etapie zagrożenia niewypła-
calnością. Co za tym idzie, wskazane zmiany należy uznać 
za korzystne, gdyż zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mogą 
poszukiwać w nich źródła ochrony swoich interesów. 
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Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe w podatku 
VAT z tytułu „ulgi za złe długi” sprzed nowelizacji ustawy  
z 16 listopada 2012 roku

Aleksandra Lubicz-Posochowska1

W praktyce nierzadko zdarza się – czy to z przyczyn 
obiektywnych, czy też wskutek celowego działania dłuż-
nika – że majątek podatnika mimo podjętej egzekucji jest 
niewystarczający do zaspokojenia wierzycieli. Ordynacja 
podatkowa, poszukując zaspokojenia nieuregulowa-
nych zobowiązań podatkowych podatnika, wprowadziła 
w przypadkach i w zakresie przewidzianych w ustawie 
odpowiedzialność osób trzecich za jego zobowiązania – 
art. 107 ordynacji podatkowej (dalej: o. pod.)2. 

Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
wymaga się wypełniania obowiązków nałożonych prze-
pisami prawa w myśl zasady pewności obrotu gospodar-
czego. Zasada ta dotyczy zarówno działających we wła-
snym imieniu, jak i osób zarządzających osobami praw-
nymi. Niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków 
może się wiązać z przejęciem na siebie odpowiedzialno-
ści jako odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiąza-
nia podatnika. W konsekwencji ustawodawca wskazuje 
krąg tzw. osób trzecich, na których ma spoczywać ta 
odpowiedzialność. Artykuł 116 o. pod. jako przykład od-
powiedzialności osób trzecich kreuje odpowiedzialność 
osobistą i solidarną członków zarządu spółek kapitało-
wych za zobowiązania podatkowe spółki w sytuacji nie-
wypełnienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości (w przypadku zaistnienia przesłanek uzasad-
niających ogłoszenie upadłości). Przepis ma „wymusić” 
na członkach zarządu wykonywanie obowiązków wy-
nikających z prawa upadłościowego. Niezłożenie przez 
członków zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości, nie-
wszczęcie innego postępowania mającego na celu zapo-
biegnięcie upadłości lub niezłożenie wniosku o ogłosze- 
 

  1 Doktor nauk prawnych, adiunkt Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, adwokat, wspólnik Kancelarii Adwokaci, Radcy i Doradcy 
w Tarnowskich Górach.

  2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613).

nie upadłości we właściwym terminie będzie skutkowa-
ło powstaniem ich odpowiedzialności za zobowiązania 
podatkowe, chyba że wystąpią okoliczności wyłączające  
ich winę. 

Najważniejszym problemem związanym z interpretacją 
art. 116 § 1 o. pod. jest odpowiedź na pytanie, na kim 
ciąży ciężar wykazania istnienia przesłanek zawartych 
w omawianym przepisie. Komentowany przepis wzbudza 
wiele kontrowersji, w szczególności ze względu na fakt, 
iż w wielu przypadkach odpowiedzialność za zobowiąza-
nia osób prawnych mogą ponosić członkowie zarządu, 
którzy nie mając pojęcia o powstaniu zaległości podat-
kowej (nie mieli oni wpływu na regulowanie zobowiązań 
z powodu niepełnienia już funkcji członka zarządu), będą 
ją ponosić − jak to ma miejsce w przypadku odpowie-
dzialności za zobowiązania podatkowe powstałe z tytułu 
korekty w podatku VAT3, na podstawie „ulgi za złe długi” 
sprzed nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług 
z 16 listopada 2012 roku4. 

Zasada odpowiedzialności osób trzecich ma na celu 
ochronę interesu Skarbu Państwa jako wierzyciela zobo-
wiązań podatkowych, ale czy organy podatkowe mogą 
przyjąć, że członek zarządu nie wywiązał się ze swoich 
obowiązków lub wywiązał się z nich zbyt późno, nie zło-
żywszy wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie składając 
go w terminie w sytuacji, w której okoliczność spełnienia 
przesłanek uzasadniających złożenie wniosku powstała 
jako następstwo złożenia korekty uwzględniającej „ulgi 
za złe długi” co do okresu, za jaki była składana, ale sama 
korekta była złożona w terminie późniejszym? 

  3 Ustawa z 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) lub 
VAT (Dz. U. z 2011 r., poz. 177, nr 1054 ze zm.).

  4 Ustawa z 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń 
administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1342).
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA GRUNCIE 
ART. 116 ORDYNACJI PODATKOWEJ

Odpowiedzialność osób trzecich jest instytucją wiążą-
cą skutki istnienia zobowiązania podatkowego z pod-
miotem innym niż podatnik uregulowanym zasadniczo 
w rozdziale 15 zatytułowanym „Odpowiedzialność po-
datkowa osób trzecich” za zobowiązania podatkowe. 
Artykuł 107 o. pod. stanowi, że osoby trzecie odpowia-
dają za zaległości podatkowe podatnika całym swoim 
majątkiem solidarnie z podatnikiem. Zaś § 2 art. 107  
o. pod. uszczegóławia, że osoby trzecie odpowiadają 
również za podatki niepobrane, pobrane, a niewpłaco-
ne przez płatników. Ordynacja podatkowa wprowadziła 
konstrukcję odpowiedzialności podatkowej członków 
zarządu za zaległości podatkowe podatnika zgodnie 
z art. 116 o. pod., które to osoby na mocy właściwych 
przepisów ustaw podatkowych same nie podlegałyby 
obowiązkowi podatkowemu. Początkowo ordynacja po-
datkowa nie przewidywała odpowiedzialności członków 
zarządu za obciążające spółkę zobowiązania podatkowe. 
Odpowiedzialność za te należności ponosili członkowie 
zarządu na podstawie art. 298 k.h. W judykaturze pojawił 
się pogląd, na podstawie którego rozstrzygnięcia spo-
rów opartych na odpowiedzialności członków zarządu 
za uiszczanie podatków wymierzonych spółce należały 
do sądów powszechnych i niedopuszczalne było docho-
dzenie należności z tytułu nieuiszczonego przez spółkę 
podatku w drodze administracyjnej5. Odpowiedzialność 
zarządców wprowadzono dekretem z 1946 roku i utrzy-
mano dekretem z 1950 roku. Ustawa o zobowiązaniach 
podatkowych z 1980 roku zrezygnowała z odpowiedzial-
ności zarządców za zobowiązania podatkowe. Dla docho-
dzenia od zarządców należności podatkowych aktualny 
był wówczas art. 298 k.h., wobec którego piśmiennictwo 
i judykatura wypracowały wiele zasad i komentarzy. 

Artykuł 116 o. pod. został wprowadzony do ordynacji 
podatkowej w 1993 roku, co wywołało liczne protesty. 
Zgodnie z art. 116 o. pod. za zaległości podatkowe spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji odpowiadają solidar-
nie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, je-
żeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub 
w części bezskuteczna, a członek zarządu nie uwolnił się 
od odpowiedzialności podatkowej, udowadniając jedną 
z okoliczności: fakt zgłoszenia upadłości lub wszczę-
cia postępowania układowego (obecnie postępowania 
restrukturyzacyjnego), brak swojej winy w sytuacji nie-
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź postę-

  5 OSN z 1935 roku, poz. 1268.

powania zapobiegającego upadłości, bądź też wskazując 
mienie, z którego egzekucja byłaby możliwa. Przepis 
art. 116 § 2 o. pod. doprecyzowuje, że odpowiedzialność 
członków zarządu obejmuje zaległości z tytułu zobowią-
zań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia 
przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości 
wymienione w art. 52 oraz 52a o. pod. powstałe w czasie 
pełnienia obowiązków członka zarządu. 

Możliwość obciążenia odpowiedzialnością członka za-
rządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
związana ze spełnieniem dwóch pozytywnych przesła-
nek i brakiem dwóch negatywnych przesłanek. Jedną 
z przesłanek pozytywnych jest bezskuteczność (w cało-
ści lub w części) egzekucji z majątku spółki. Stwierdze-
nie bezskuteczności egzekucji długo było zagadnieniem 
spornym w orzecznictwie. W części orzeczeń wskazywa-
no, że z bezskutecznością egzekucji mamy do czynienia 
jedynie w przypadku umorzenia egzekucji z powodu jej 
bezskuteczności6. Niemniej jednak można zauważyć, 
szczególnie w ostatnim czasie, zmianę linii orzecznictwa, 
zgodnie z którą stwierdzenie bezskuteczności egzekucji 
ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalne-
go dowodu i nie musi przesądzać o tym wyłącznie umo-
rzenie postępowania egzekucyjnego. „Bezskuteczność 
egzekucji może być wykazana nie tylko na podstawie po-
stanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 
ale także w inny sposób, który nie podaje w wątpliwość 
oceny, że środki majątkowe podmiotu nie wystarczą na 
zaspokojenie istotnej (znacznej) części długu”7. Poję-
cie „bezskuteczności egzekucji” w rozumieniu art. 116 
o. pod. to sytuacja, w której nie ma jakichkolwiek wątpli-
wości, że nie zachodzi żadna możliwość zaspokojenia eg-
zekwowanej wierzytelności z jakiejkolwiek części mająt-
ku dłużnika. Orzecznictwo i doktryna obecnie wskazują, 
że postanowienie o umorzeniu egzekucji, czy to wydane 
przez komornika, czy przez organ egzekucji administra-
cyjnej, a nadto postanowienie o umorzeniu postępo-
wania upadłościowego, względnie o oddaleniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości, w pełni wyczerpują bezskutecz-
ność egzekucji8. Wobec czego nie ma wątpliwości, że 
bezskuteczność egzekucji może być wykazana nie tylko 
na podstawie postanowienia o umorzeniu postępowania 
egzekucyjnego. Drugą przesłanką obciążenia odpowie-
dzialnością za zobowiązania podatkowe spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością członka jej zarządu jest wy-
kazanie, że zaległość, którą ma być obciążony członek 
zarządu, wynika ze zobowiązań, których termin płatności 
upłynął w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. 

  6 Wyrok WSA w Warszawie z 1 sierpnia 2007 roku, III Sa/Wa 176/07.
  7 Wyrok SN z 24 września 2015, II UK 297/14.
  8 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 20 października 2015 roku, III AUa 

1846/14.
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Przesłanka ta zawiera w sobie dwa elementy, których 
spełnienie będzie implikowało możliwość zastosowa-
nia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania 
podatkowe spółki. Po pierwsze, członek zarządu musiał 
pełnić swoje obowiązki w czasie, w którym powstała 
zaległość podatkowa − upłynął termin płatności zobo-
wiązania podatkowego lub w którym powstała zaległość 
wymieniona w art. 52 oraz 52a. Po drugie, bezwzględną 
przesłanką powstania odpowiedzialności jest powstanie 
zaległości podatkowej. 

Pełnienie obowiązków członka zarządu oznacza stan, 
w którym członek zarządu ma legitymację do realizowa-
nia wszystkich czynności związanych z pełnioną funkcją. 
W orzecznictwie podnosi się, że „(…) prawidłowo podjęta 
uchwała o odwołaniu członka zarządu i powołanie w jego 
miejsce innej osoby staje się skuteczne niezależnie od 
tego, czy zmiana taka zostanie ujawniona w rejestrze 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Innymi słowy, 
wpis do rejestru członków zarządu nie tworzy nowego 
stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt danych oso-
by zarządzającej. W odniesieniu do powołania i odwoła-
nia członków zarządu decydujące znaczenie ma ważnie 
powzięta uchwała o ich powołaniu”9. Zatem to data wy-
nikająca z uchwały o odwołaniu albo też data rezygna-
cji z pełnienia funkcji członka zarządu, a nie wpis tych 
zdarzeń w rejestrze, powinny być brane pod uwagę przy 
ustaleniu odpowiedzialności osób trzecich wskazanych 
w art. 116 o. pod. Odpowiedzialność członków zarządu 
obejmuje zaległości podatkowe, które powstały w czasie 
pełnienia funkcji członka zarządu, jak również zaległości 
wymienione w art. 52 oraz 52a10. Zgodnie z brzmieniem 
art. 52 § 1 pkt 2 o. pod. do 1 stycznia 2016 roku pojęcie 
zaległości podatkowej było rozpatrywane w kategoriach 
winy podatnika w powstaniu nadpłaty lub zwrotu, a brak 
owej winy dyskwalifikował zaliczenie takiej nadpłaty, 
zwrotu lub zaliczenia (na poczet zaległości podatkowych 
bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych) jako 
zaległości, co jednak uległo drastycznej zmianie po no-
welizacji ordynacji podatkowej z 10 września 2015 roku11. 
W brzmieniu sprzed nowelizacji art. 52 § 1 o. pod. zakła-
dał, że „na równi z zaległością podatkową traktowało się 
także: uprzednio zwróconą przez organ podatkowy lub 
zaliczoną na poczet zaległości podatkowych oraz odse-
tek za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych, 
wraz z oprocentowaniem: nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub 
w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, została wy-
kazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, 

  9 Wyrok NSA z 9 września 2002 roku, I SA/Ka 1259/01, POP 2004 z. 1 poz. 5.
  10 Olesińska A., Prejs E., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania 

podatkowe po nowelizacji, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 3, s. 29.
  11 Ustawa z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku poz. 1649).

a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na 
poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przy-
szłych zobowiązań podatkowych; nadpłatę lub zwrot 
podatku wykazane w deklaracji nienależnie lub w wy-
sokości większej od należnej; zwrot podatku, jeżeli po-
datnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej 
od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości 
podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowią-
zań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że zwrot, 
nadpłata nie nastąpiły z jego winy”. W kontekście art. 52  
o. pod. znamię przedmiotowe tego przepisu stanowiło 
otrzymanie nienależnego, tj. nieprzewidzianego przepi-
sami prawa, podatku, zaś znamię podmiotowe cechowa-
ła wina w każdej postaci, w tym również niedbalstwa12. 
W związku z powyższym brak zawinienia po stronie po-
datnika wyłączał zakwalifikowanie zwrotu, nadpłaty lub 
zaliczenia (na poczet zaległości podatkowych bieżących 
lub przyszłych zobowiązań podatkowych) jako zaległości 
i zwalniał członka zarządu z odpowiedzialności za zale-
głości spółki na gruncie art. 116 § 2 o. pod. na podstawie 
przesłanki braku zawinienia. 

Łączenie kwestii powstawania zaległości podatkowej 
z zawinieniem podatnika było przedmiotem krytyki w ju-
dykaturze, ale dopiero nowela z 10 września 2015 roku 
wyeliminowała to znamię z przepisu art. 52. Od stycznia 
2016 r. przepis art. 52 o. pod. wyłączył znamię podmio-
towe zawinienia podatnika w traktowaniu nadpłaty lub 
zwrotu jako zaległości podatkowej. Obecnie na równi 
z zaległością podatkową traktuje się nadpłatę „wykazaną 
nienależycie lub w wysokości wyższej od należnej w ze-
znaniu lub deklaracji: zeznaniu rocznym, deklaracji po-
datku akcyzowego, deklaracji o wpłatach z zysku za rok 
obrotowy dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 
deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług”13. 

Charakter prawny odpowiedzialności osób trzecich za 
zobowiązania publicznoprawne należy do zagadnień 
spornych w doktrynie prawa i choć przywoływanie 
owych twierdzeń wykracza poza przyjęte cele publiko-
wanego opracowania, można stanowczo stwierdzić, iż 
ponoszenie odpowiedzialności przez osoby inne niż po-
datnik jest bez względu na przyjętą koncepcję charakteru 
odpowiedzialności wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą 
każdy ponosi odpowiedzialność za własne działania i za-
niechania14. Należy odróżnić zobowiązanie podatkowe 
podatnika od odpowiedzialności podatkowej osoby trze-

  12 Dauter B., Ordynacja podatkowa. Komentarz, [w:] S. Babiarz, B. Dauter,  
B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2015; 
Wyrok WSA w Warszawie z 26 maja 2004 roku, III SA 99/03, LEX nr 149575.

  13 Brolik J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, [w:] J. Brolik, R. Dowgier,  
C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, 
wydanie V, 2013.

  14 Mariański A., „Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, 
inkasenta w prawie polskim”, Warszawa 1999, s. 11-12.
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ciej wyrażonej w decyzji wydanej na podstawie art. 116 
o. pod.15. Osoby trzecie odpowiadają za cudzy dług tylko 
wówczas, gdy przekształca się on w zaległość podat-
kową. Ich odpowiedzialność jest odpowiedzialnością za 
cudze zobowiązania podatkowe. Mając to na względzie, 
zasady odnoszące się do odpowiedzialności takich pod-
miotów powinny być interpretowane w sposób szcze-
gólnie ścisły. Powinno to wpływać na szczególną ostroż-
ność w interpretacji przepisów regulujących tę instytucję 
prawa podatkowego. Wydaje się zatem, iż kardynalną 
zasadą stosowaną przez organy podatkowe powinno być 
udowodnienie możliwości orzeczenia odpowiedzialności 
wobec członka zarządu jako osoby trzeciej. Zasada ta 
powinna się odnosić do wszystkich okoliczności, z któ-
rymi jest związana ta odpowiedzialność, również lub 
w szczególności do przesłanek uwalających członka za-
rządu od tejże odpowiedzialności. W związku z tym także 
zaistnienie negatywnych przesłanek tej odpowiedzial-
ności powinno zostać wnikliwie rozważone przez organy  
podatkowe. 

Nie należy zapominać, że w postępowaniu podatko-
wym dotyczącym orzekania odpowiedzialności członka 
zarządu obowiązują ogólne zasady postępowania po-
datkowego. Zatem organ podatkowy jest zobowiązany 
zebrać cały materiał dowodowy dotyczący okoliczności, 
z którymi na gruncie obowiązujących przepisów wiążą 
się skutki prawne zastosowania tejże odpowiedzialności 
– również okoliczności wyłączające. Artykuł 116 o. pod. 
co prawda zmienia ciężar dowodowy w postępowaniu 
podatkowym, ponieważ to członek zarządu powinien 
wskazać na istnienie okoliczności, które będą podstawą 
do wyłączenia jego odpowiedzialności, jednakże wydaje 
się, że przepis ten nie może być interpretowany w ode-
rwaniu od pozostałych postanowień ordynacji podatko-
wej, w szczególności obowiązków organu wynikających 
z art. 122, 187 oraz 191 o. pod., prawdy obiektywnej czy 
obowiązku zebrania pełnego materiału dowodowego16. 
Dlatego też jeżeli strona powołuje się na określone oko-
liczności faktyczne, na podstawie których może wyka-
zać istnienie przesłanek egzoneracyjnych (gdyż nie jest 
już członkiem zarządu i nie ma dostępu do stosownych 
dokumentów), organ administracji nie może nie podjąć 
czynności zmierzających do zebrania materiału dowodo-
wego, wyjaśniającego wskazane okoliczności, przerzuca-
jąc w całości ciężar dowodowy na stronę postępowania. 
Stosując szczególną instytucję odpowiedzialności osób 
trzecich, organy podatkowe powinny dążyć do ustalenia 

  15 Adamus R., Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka 
zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, „Monitor Podatkowy” 2015, 
nr 1, s. 2.

  16 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2008 roku, II FSK 
1606/06.

prawdy obiektywnej, a nie do przerzucenia całości cięża-
ru dowodu na stronę, orzekając o jej odpowiedzialności 
za cudzy dług. 

Wyjątkowość zastosowania instytucji odpowiedzialno-
ści osób trzecich za zobowiązania pierwotne dłużnika 
powinna następować wyłącznie w sytuacji, gdy organ 
podatkowy wykaże, iż członek zarządu spółki nie spełnia 
negatywnych przesłanek art. 116 o. pod., tj.: nie ponosi 
winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
lub niewszczęcie postępowania zabezpieczającego przed 
ogłoszeniem upadłości w ogóle lub we właściwym czasie 
bądź nie wskaże mienia, z którego egzekucja zaległości 
podatkowych spółki byłaby możliwa. Nie można dopro-
wadzać do sytuacji, aby prymat interesu Skarbu Państwa 
kreował sytuację, w której powstanie obowiązek publicz-
noprawny podmiotu innego niż podatnik na podstawie 
fikcyjnego stanu prawnego17. Rozważając kryterium winy 
członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości kierowanej przez niego spółki, organy podat-
kowe powinny się kierować obiektywnym miernikiem 
staranności, jakiego trzeba wymagać od osoby należycie 
dbającej o swoje interesy18. Odpowiedzialność członka 
zarządu może być rozważana wyłącznie w sytuacji speł-
nienia przesłanek do ogłoszenia upadłości przez spółkę, 
którą zarządzał, tylko wtedy, gdy członek zarządu ponosi 
odpowiedzialność, tj. kiedy obowiązku złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 
układowego (restrukturyzacyjnego) nie złożył w ter-
minie lub ponosi winę za niezłożenie takiego wniosku. 
Przy ustalaniu właściwego czasu na zgłoszenie wniosku 
o upadłość w rozumieniu tego przepisu nie należy me-
chanicznie przenosić terminu wskazanego w prawie upa-
dłościowym i naprawczym, ale w warunkach konkretnej 
sprawy ocenić zaistnienie przesłanek ogłoszenia upa-
dłości, jak również to, że z punktu widzenia realizacji celu 
postępowania upadłościowego i art. 116 o. pod. wniosek 
o ogłoszenie upadłości powinien być zgłoszony w takim 
czasie, żeby wszyscy wierzyciele mieli możliwość uzy-
skania równomiernego, chociażby częściowego zaspoko-
jenia z majątku spółki. Badanie przez organ podatkowy 
„właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości jest badaniem przesłanki o charakterze obiek-
tywnym ustalanej na podstawie okoliczności faktycznych 
każdej sprawy. Badając występowanie tej przesłanki, na-
leży uwzględnić wysokość zobowiązania podatkowego 
oraz czas, w którym decyzja została wydana, szczegól-
nie z uwzględnieniem, czy członek zarządu nie pełnił już 
wówczas swojej funkcji”19. W odniesieniu do zobowiązań 

  17 Wyrok NSA z 5 marca 2003 roku, sygn. akt III SA 2490/01, „Monitor 
Podatkowy” 2003, nr 10, s. 40-41.

  18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, I SA/Gd 970/15.
  19 Wyrok NSA z 28 maja 2015 roku, I FSK 471/14.
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podatkowych powstających z mocy prawa spółka jest 
zobowiązana do zapłaty podatku w terminach wyzna-
czonych przez przepisy prawa. Niewypełnienie tych obo-
wiązków w terminie i we właściwej wysokości mogłoby 
uzasadniać wydanie decyzji o odpowiedzialności człon-
ków zarządu. 

Wydawałoby się, że inaczej jest w przypadku, gdy prze-
pisy prawa przyznają podatnikom przywilej odliczenia 
lub pomniejszenia kwoty podatku, który po spełnieniu 
określonych warunków, jako zdarzeń przyszłych i nie-
pewnych, a ponadto często niezależnych od podmiotów 
zarządzających musi zostać zwrócony przez korektę sto-
sownej deklaracji i konieczność zwrotu niniejszego przy-
wileju. Organ podatkowy ma jednak obowiązek podej-
mować określone czynności procesowe mające na celu 
zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego 
materiału dowodowego, a następnie na tle całokształ-
tu ustalonych dowodów dokonać oceny, w jakim czasie 
powstało zobowiązanie podatkowe i związana z nim za-
ległość podatkowa, oraz zastanowić się nad faktem, czy 
członek zarządu ponosi winę za powstanie tej zaległości 
i czy dana okoliczność została udowodniona. Wszech-
stronne rozważenie zebranego materiału dowodowego 
wiąże się z uwzględnieniem wszystkich dowodów prze-
prowadzonych w postępowaniu oraz wszystkich okolicz-
ności towarzyszących przeprowadzeniu poszczególnych 
środków dowodowych, jak również wszystkich wnio-
sków dowodowych stron. Organ podatkowy nie może się 
zatem ograniczyć jedynie do przeprowadzenia dowodów, 
które są niekorzystne dla strony, pomijając okoliczności 
i dowody oraz wnioski dowodowe dla niej korzystne. 
Tym samym okoliczności, które wskazują, iż w okresie 
pełnienia funkcji członka zarządu brak było podstaw 
do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub do 
wszczęcia postępowania zapobiegającego upadłości, 
a dopiero spełnienie określonych warunków implikują-
cych konieczność złożenia deklaracji korygującej podatek 
doprowadziło do powstania zaległości podatkowej, czy-
niąc spółkę niewypłacalną (nie z datą złożenia korekty, 
a z datą pierwotnej deklaracji), nie mogą pozostać nie-
zauważone przez organ podatkowy na gruncie art. 116, 
122, 187, 191, 180 i 188 o. pod. 

„ULGA ZA ZŁE DŁUGI” SPRZED NOWELIZACJI USTAWY 
O VAT Z 16 LISTOPADA 2012 ROKU 

Możliwość korekty podatku VAT, na którą przepisy ze-
zwalają wierzycielowi, jest potocznie określana „ulgą za 
złe długi”. Możliwość korekty nie dotyczy całego długu, 
jak mogłaby sugerować nazwa, a jedynie podatku należ-
nego od danych transakcji – tylko kwoty podatku przypa-

dającego na część kwoty wierzytelności, której nieścią-
galność została uprawdopodobniona. Możliwość korekty 
miała zniwelować problemy podatnika, który dokonał 
sprzedaży opodatkowanej i nie uzyskał należnej zapłaty, 
a musiał spełnić zobowiązania publicznoprawne w po-
staci odprowadzenia podatku należnego (w przypadku 
dokonania dostawy lub świadczenia usług, niezależnie 
od faktycznego otrzymania środków, podatnik jest zo-
bowiązany naliczyć należny podatek VAT i ponieść jego 
koszty, będąc ekonomicznie stratnym20). Wprowadze-
nie tego uregulowania było realizacją dyrektywy Rady 
2006/112/WE art. 90: „(…) w przypadku całkowitego lub 
częściowego niewywiązywania się z płatności (…) pod-
stawa opodatkowywania jest stosownie obniżana na 
warunkach określonych przez Państwa Członkowskie”. 

„Ulga za złe długi” w wersji od 1 czerwca 2005 roku do 
31 listopada 2008 roku zawierała bardzo restrykcyjne 
wymogi, toteż podatnicy w praktyce bardzo rzadko ko-
rzystali z możliwości korekty podatku należnego na pod-
stawie art. 89b ust. 1 u.p.t.u. 1 grudnia 2008 roku na pod-
stawie ustawy z 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw dokonano istotnej modyfikacji art. 89a u.p.t.u., co 
spowodowało znaczące złagodzenie warunków umożli-
wiających zastosowanie korekty, a tym samym wpłynęło 
na znacznie szersze wykorzystanie w praktyce prawa do 
korekty. Kolejna modyfikacja przepisów umożliwiających 
korektę podatku należnego została dokonana 1 stycznia 
2013 roku na podstawie ustawy z 16 listopada 2012 roku 
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w go-
spodarce. Według stanu obowiązującego od 1 grudnia 
2008 roku do końca 2012 roku (bo właśnie ten okres za-
decydował o najbardziej restrykcyjnej odpowiedzialności 
osób trzecich – członków zarządu spółek kapitałowych 
– za zobowiązania podatkowe z „ulgi za złe długi”) nie-
ściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodob-
nioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregu-
lowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności 
określonego w umowie lub na fakturze. 

Zgodnie z art. 89a u.p.t.u. podatnik mógł skorygować po-
datek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia 
usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, 
których nieściągalność została uprawdopodobniona. Ko-
rekta podatku dotyczyła kwoty podatku przypadającej na 
część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna 
lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. 
Uprawdopodobnienie nie wymagało ze strony podatni-
ka podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających 
do wyegzekwowania należności. Kwestia podjęcia dzia-

  20 Siwek F., „Ulga za złe długi”, ABC 2013.
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łań zmierzających do wyegzekwowania należności była 
obojętna z punku widzenia należności. Zgodnie z art. 89a 
ust. 2 u.p.t.u. sprzed nowelizacji korekta podatku należ-
nego mogła nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczenio-
wy, w którym upłynął termin od zawiadomienia dłużnika 
przez wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku na-
leżnego (a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek 
formie), nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w któ-
rym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru zawiado-
mienia przez dłużnika. Warunkiem dokonania korekty 
było uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbio-
ru tego zawiadomienia. W przypadku gdy po dokonaniu 
korekty podatku należnego przez wierzyciela należność 
została uregulowana w jakiejkolwiek części lub formie, 
wierzyciel był zobowiązany zwiększyć podatek należ-
ny w rozliczeniu za okres, w którym należność została 
uregulowana. W przypadku częściowej zapłaty należny 
podatek należało zwiększyć w odniesieniu do tej zapła-
conej części. Ponadto w przypadku dokonywania korekty 
podatku należnego na podatniku ciążyły określone obo-
wiązki o charakterze informacyjnym. Podatnik wraz z de-
klaracją podatkową, w której dokonywał korekty podat-
ku należnego, był zobowiązany zawiadomić o korekcie 
właściwy urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty 
podatku należnego. Ponadto w ciągu 7 dni od dokonania 
korekty podatku należnego wierzyciel był zobowiązany 
zawiadomić dłużnika o tej czynności, przy czym kopię za-
wiadomienia był zobowiązany przesłać również do urzę-
du skarbowego. 

Na podstawie art. 89a ust. 7 u.p.t.u. stosowanie przepi-
sów dotyczących możliwości korekty podatku należnego 
nie było możliwe, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłuż-
nikiem istniał związek o charakterze rodzinnym, kapita-
łowym, majątkowym, wynikający ze stosunku pracy czy 
z pełnionych funkcji nadzorczych, kontrolnych. Dłużnik 
w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomie-
nia był obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia po-
datku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przy-
padku jego braku – do odpowiedniego powiększenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku wynikającą 
z nieuregulowanych faktur poprzez korektę deklaracji za 
okres, w którym dokonał odliczenia podatku naliczonego. 
Oznaczało to powstanie sytuacji, w której wierzyciel miał 
prawo dokonać korekty w bieżącej deklaracji, zaś dłuż-
nik miał obowiązek dokonać korekty wstecz. W wyniku 
takiej korekty mogło dojść do powstania zaległości ro-
dzącej konieczność uregulowania kwoty podatku objęte-
go korektą oraz konieczność zapłaty odsetek za zwłokę, 

zaś w przypadku zaniechania zapłaty – do możliwości 
powstania odpowiedzialności członków zarządu za ta-
kie zobowiązania podatkowe. Przy czym warty zauwa-
żenia jest fakt, że obowiązek skorygowania odliczonego 
podatku naliczonego pojawiał się u dłużnika wyłącznie 
w sytuacji, gdy wierzyciel skorzystał z „ulgi za złe długi”. 
W związku z tym obowiązek złożenia korekty przez dłuż-
nika miał charakter zależny od korekty wierzyciela. 

Od stycznia 2013 instytucja „ulgi za złe długi” została 
znacznie przebudowana, nie tylko termin wymagany do 
uprawdopodobnienia nieściągalności został skrócony ze 
180 do 150 dni, ale zmieniły się również zasady dokony-
wania korekt przez dłużnika, co niewątpliwie zmniejszyło 
możliwą odpowiedzialność członków zarządu za zobo-
wiązania podatkowe z tytułu „ulgi za złe długi” w podat-
ku od towarów i usług. Po nowelizacji, która weszła w ży-
cie z 1 stycznia 2013 roku, w przypadku nieuregulowania 
należności wynikającej z faktury dokumentującej dosta-
wę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju 
w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności 
określonego w umowie lub na fakturze dłużnik jest obo-
wiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikają-
cej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 
150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego 
w umowie lub na fakturze. Istotną zmianą była rezygna-
cja z procedury zawiadamiania dłużnika o zamiarze sko-
rygowania podatku należnego oraz z obowiązku posia-
dania potwierdzenia o zawiadomieniu o zamiarze korek-
ty. Wierzyciel po spełnieniu warunków uprawniających 
do dokonania korekty może dokonać korekty w deklaracji 
za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została 
uprawdopodobniona, tj. w deklaracji za okres, w którym 
upływa 150. dzień od terminu płatności wskazanego 
w umowie lub na fakturze. Obowiązek korekty podat-
ku odliczonego u dłużnika uległ od stycznia 2013 roku 
znaczącej modyfikacji, uzyskując charakter samodzielny 
i niezależny od tego, czy wierzyciel skorzysta z „ulgi za 
złe długi”, czy nie. Artykuł 89 ust. 1 u.p.t.u przewiduje ko-
nieczność skorygowania odliczonego podatku naliczone-
go, gdy należności wynikające z faktury dokumentującej 
dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium 
kraju nie zostaną uregulowane w terminie 150 dni od 
upływu terminu płatności wskazanego na fakturze lub na 
umowie. Konieczność skorygowania odliczonego podat-
ku naliczonego następuje w korekcie podatku w rozlicze-
niu, w którym upłynął 150. dzień od dnia terminu płat-
ności. Z punktu widzenia dłużnika korygowanie podatku 
naliczonego w okresie bieżącym nie spowoduje powsta-
nia zaległości podatkowej za okresy wcześniejsze, dzię-
ki czemu zastosowane rozwiązanie ograniczyło możli-
wość stosowania art. 116 o. pod. jako odpowiedzialności 



102 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

członków zarządu za zaległości podatkowe z tytułu „ulgi 
za złe długi” w podatku od towarów i usług, ograniczając 
odpowiedzialność członków zarządu do sytuacji powsta-
nia zaległości podatkowej dopiero po nieuregulowaniu 
zaległości powstałej w rozliczeniu po 150. dniu od bez-
skutecznego upływu terminu płatności i skorygowaniu 
podatku w rozliczeniu bieżącym. 

Od stycznia 2013 roku, chcąc zapewnić rzetelne wywią-
zywanie się przez dłużników z obowiązku korekty po-
datku odliczonego w przypadku stwierdzenia naruszenia 
obowiązku w zakresie podatku odliczonego, naczelnik 
urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala 
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% 
kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych fak-
tur, który nie został skorygowany mimo istnienia takiego 
obowiązku. Niezmieniona zostaje zasada, że w przypad-
ku częściowego uregulowania należności w przewidzia-
nym terminie obowiązek korekty podatku odliczonego 
dotyczy tylko tej części, która przypada na nieuregulo-
waną część należności. Nie zmieniono również zasady, 
że w przypadku uregulowania należności po dokonaniu 
korekty podatku odliczonego podatnik ma prawo do 
zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za 
okres, w którym należność uregulowano. 

Zmodyfikowany mechanizm obowiązkowej korekty 
wprowadzonej od stycznia 2013 roku u dłużnika nie jest 
powiązany z warunkami uprawniającymi wierzyciela do 
korekty podatku należnego, a jest wręcz od niego nie-
zależny. Z punktu widzenia odpowiedzialności członków 
zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością modyfikacja mechanizmu korekty 
„ulgi za złe długi” u dłużnika (spowodowana nowelizacją, 
która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku) wyelimino-
wała sytuacje, w których członkowie zarządu pełniący 
funkcje zarządcy w czasie odliczenia podatku naliczone-
go, którzy będąc następnie odwołani z pełnienia swo-
ich funkcji (nie mając żadnego wpływu na regulowanie 
należności spółki względem wierzycieli), nie będą pod 
żadnymi warunkami pociągani do odpowiedzialności za 
zaległości podatkowe spółki wynikające ze skorygowa-
nia podatku naliczonego za okres, w którym dokonali 
odliczenia podatku, gdyż od czasu nowelizacji korekta 
ta będzie dotyczyć okresu, w którym upłynął 150. dzień 
po terminie płatności. Dopiero wówczas, tzn. po upły-
wie terminu płatności podatku VAT, tj. 25. następnego 
miesiąca (w przypadku deklaracji miesięcznych), pojawi 
się ewentualna zaległość podatkowa, za którą odpo-
wiedzialność poniosą członkowie zarządu spółki, któ-
rzy pełniąc funkcje zarządcze w czasie dokonywania 
korekty i powstania zaległości podatkowej, dopuścili do 

zaistnienia tego faktu. Członkowie zarządu, godząc się 
na powstanie owej zaległości, będą odpowiadać za zo-
bowiązania podatkowe spółki całym swoim majątkiem, 
o ile we właściwym czasie nie złożą wniosku o ogłosze-
nie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania re-
strukturyzacyjnego.

POWSTANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ  
A WINA PODATNIKA

Zaległość podatkowa to zgodnie z art. 51 o. pod. podatki 
i należności niezapłacone w terminie. Zaległość podatko-
wa powstaje „automatycznie”, niezależnie od woli stron 
stosunku prawnopodatkowego z mocy prawa, następ-
nego dnia po dniu, w którym zgodnie z przepisami upły-
nął termin płatności jej podatku lub należności. Jedynym 
wyjątkiem, który uzależniał powstanie zaległości podat-
kowej od winy podatnika, był do 1 stycznia 2016 roku 
przepis art. 52 § 1 pkt 2 o. pod. W związku z tym, mając 
na względzie fakt, iż brak zawinienia w powstaniu zwro-
tu, nadpłaty lub zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących 
lub przyszłych zobowiązań był okolicznością wyłączającą 
powstanie zaległości podatkowej, a tym samym okolicz-
nością wyłączającą pociągnięcie do odpowiedzialności 
członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki, 
należy mu się szczególna uwaga. Na równi z zaległością 
podatkową, jak już to zostało zauważone, traktuje się 
zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go należycie lub 
w wysokości wyższej od należnej, lub został on rozliczo-
ny na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub 
przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik 
wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy. 

Pojęcie winy nie zostało zdefiniowane w prawie podat-
kowym, dlatego też należałoby sięgnąć do innych gałę-
zi prawa, w których pojęcie winy zostało wypracowane 
przez doktrynę. Na gruncie prawa karnego wina jest 
pojęciem odnoszącym się do sfery psychicznej sprawcy. 
W obszarze prawa cywilnego rozróżnia się dwie postacie 
winy: winę umyślną i winę nieumyślną. Przy winie umyśl-
nej sprawca ma świadomość bezprawności swojego za-
chowania i przewidując jego następstwa, świadomie do 
niego zmierza lub na wystąpienie szkodliwych skutków 
się godzi. Przy winie nieumyślnej sprawca wprawdzie 
przewiduje możliwość wystąpienia tych skutków, lecz 
bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła ich uniknąć. Ten 
stopień winy wiąże się z niezachowaniem należytej sta-
ranności21. Na gruncie dotychczasowego orzecznictwa 
w odniesieniu do art. 116 o. pod. można przyjąć, że wina 
to zarówno wina umyślna, związana ze świadomością 
istnienia wymagalnych zobowiązań podatkowych, jak 

  21 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, I SA/Ol 424/10.
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i wina nieumyślna w postaci niedbalstwa, która zakłada 
brak świadomości, ale opiera się na powinności i możli-
wości przewidywania istnienia wymagalnych zobowią-
zań podatkowych. Rozważając kryterium winy, należy 
przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można 
wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy22. 
Osoba prawna ponosi odpowiedzialność za zachowanie 
jej organów. Przyjęcie odpowiedzialności osoby prawnej 
za jej organ jest wynikiem przyjęcia roli, jaką przy działal-
ności osoby prawnej pełnią jej organy. Zgodnie z art. 38 
k.c. osoba prawna działa przez swoje organy. Podstawą 
przypisania osobie prawnej odpowiedzialności na za-
sadzie winy jest wina konkretnej osoby fizycznej, która 
została powołana jako piastun organu tej jednostki or-
ganizacyjnej i działa w charakterze tego organu23. Nie-
zbędnym elementem odpowiedzialności osoby prawnej 
będzie więc przypisanie winy organowi za powstanie 
szkody, tzn. winy osób fizycznych nim zarządzających. 
W sytuacji jednoosobowego organu mamy do czynie-
nia z winą osoby fizycznej wchodzącej w skład organu. 
Podstawą odpowiedzialności jest więc wina piastuna or-
ganu i oznacza ona konieczność ustalenia bezprawnego 
i zawinionego charakteru jego zachowania24. Ten wymóg 
jest konsekwencją przyjętego w prawie polskim sposobu 
działania osób prawnych, uznającego działania organu za 
działania samej osoby prawnej. 

W związku z tym, mając na względzie udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, czy doszło do powstania zaległości po-
datkowej na gruncie art. 52 § 2 o. pod. w brzmieniu sprzed 
nowelizacji, która weszła w życie w styczniu 2013 roku, 
a wynikającej z korekty deklaracji podatku od towarów 
i usług w ramach „ulgi za złe długi”, należy ustalić, czy 
nadpłata, zwrot, tudzież zarachowanie nadpłaty na bie-
żące zobowiązania podatkowe nastąpiło bezprawnie 
i w sposób zawiniony przez członka zarządu spółki z or-
ganiczną odpowiedzialnością. Podatnik mógł uniknąć za-
liczenia omawianego zwrotu do zaległości podatkowych, 
gdyby wykazał, że ów zwrot lub nadpłata nastąpiła bez 
jego winy25. Wydaje się, że w przypadku gdy przepisy pra-
wa przyznają podatnikom przywilej pomniejszenia kwo-
ty podatku należnego w określonych sytuacjach, trudno 
doszukiwać się w takim postępowaniu bezprawnego lub 
zawinionego działania członka organu zarządzającego 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, który postępu-
jąc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, korzysta 

  22 Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 roku, II UK/15.
  23 Kidyba A., [w:], „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część 

ogólna”, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba, G. Kozieł, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski.
  24 Ibidem.
  25 Wyrok SN z 8 lipca 2015 roku, II UK/15. Gdy analizowany artykuł uzależnia 

uznanie nienależnie uzyskanego zwrotu podatku za zaległość podatkową 
od winy podatnika, a przepis ten nie został zakwestionowany przez 
Trybunał Konstytucyjny, to trudno podzielić stanowisko zaprezentowane 
we wcześniejszym wyroku.

z przyznanego podatnikowi uprawnienia. Jeśli natomiast 
ci sami członkowie zarządu, mając świadomość ziszcze-
nia się warunków (jako zdarzeń przyszłych i niepewnych, 
w tamtym stanie prawnym uzależnionych od wypełnie-
nia uprawnienia złożenia korekty podatku należnego 
przez wierzyciela) uzasadniających konieczność złożenia 
korekty deklaracji i zwrotu otrzymanego przywileju, do-
prowadzają do powstania zaległości podatkowej poprzez 
brak uiszczenia kwoty należności wynikającej z korekty, 
to ponoszą niewątpliwie winę w bezprawności swojego 
działania. Winę tę można im przypisać, w przekonaniu 
autora opracowania, dopiero z chwilą ziszczenia się wa-
runków uzasadniających konieczność złożenia korekty 
przez dłużnika, tj. wraz z upływem 180 dni od terminu 
płatności zobowiązania i otrzymaniem zawiadomienia 
przez wierzyciela o korygowaniu deklaracji, a nie wstecz 
wraz z momentem złożenia deklaracji za okres, w którym 
podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego zgodnie 
z przesłankami uzasadniającymi odliczenie. Przyjęcie, że 
zaległość podatkowa powstawała w dniu niezapłacenia 
podatku w terminie złożenia pierwotnej deklaracji, ale 
uwzględniające spełnienie warunków, które nastąpiły 
w okresie późniejszym (tj. 180 dni po terminie płatności 
wynikającym z faktury lub umowy), byłoby działaniem 
sprzecznym z prawem, gdyż sankcjonowałoby sytuację, 
w której uznawałoby się winę organów zarządzających 
za działanie, które de facto było zgodne z przepisami. Co 
prawda treść przepisów dotyczących „ulgi za złe długi” 
w czasie sprzed nowelizacji zakładała powstanie zaległo-
ści z mocą wsteczną, jednakże już sam fakt braku winy 
organów zarządzających podatnikiem za wystąpienie 
zwrotu, nadpłaty lub zarachowania jej na poczet zobo-
wiązań bieżących dyskwalifikował taki zwrot lub nadpłatę 
jako zaległość podatkową na gruncie art. 52 § 2 o. pod. 

Nie można doprowadzać do przypisywania członkom or-
ganu zarządzającego winy za działanie zgodne z prawem, 
które w dniu dokonywania odliczenia podatku naliczone-
go spełniało wszystkie przesłanki zasadności odliczenia, 
a które po zaistnieniu określonych zdarzeń okazało się 
nieuprawnione. W ustawie o podatku od towarów i usług 
art. 86 ust. 12 nie uzależniał prawa odliczenia podatku 
naliczonego od podatku należnego z koniecznością ure-
gulowania zobowiązania przez podatnika w momencie 
dokonywania odliczenia (wyjątek stanowi sytuacja roz-
liczania się przez małego podatnika metodą kasową). 
Szczególną sytuacją wymagającą uwagi jest stan fak-
tyczny, w którym członek zarządzający pełniący funkcję 
w czasie odliczenia podatku naliczonego zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami przestaje następnie pełnić funk-
cję członka zarządu, tracąc tym samym wpływ na moż-
liwość regulowania zobowiązań spółki. W takiej sytuacji 
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korekta deklaracji sporządzona przez nowy zarząd i brak 
uregulowania należności wynikającej z tej korekty mogą 
obciążać odpowiedzialnością wyłącznie członka zarządu, 
który miał wpływ na spełnienie warunków zobowiązują-
cych do skorygowania pierwotnej deklaracji (nieuregulo-
wanie zobowiązania wobec wierzyciela po 180. dniu od 
terminu płatności). Dokonując odliczenia podatku nali-
czonego, organ zarządzający dokonujący odliczenia nie 
mógł przewidzieć zaistnienia okoliczności nieuregulowa-
nia zobowiązań wobec wierzyciela (powyżej 180 dni od 
upływu terminu płatności) przez kolejny zarząd. 

Do uznania winy członków zarządu w tej sprawie nie wy-
starczałby sam fakt skorzystania z prawa do odliczenia 
podatku naliczonego na podstawie okoliczności, które 
w dniu dokonania odliczenia spełniały zgodnie z uzasad-
nioną wiedzą podatnika wszystkie przesłanki zasadności 
odliczenia. Przyjęcie winy członka zarządu dokonującego 
odliczenia podatku naliczonego za powstanie zaległości 
podatkowej, na której uregulowanie i powstanie nie miał 
wpływu, byłoby przyjęciem tzw. winy anonimowej (bezi-
miennej), która pozwala uznać winę określonej jednostki 
organizacyjnej na podstawie ustaleń niewłaściwego po-
stępowania bliżej niezidentyfikowanych osób fizycznych, 
działających w danej strukturze26. Koncepcja winy ano-
nimowej powinna być stosowana ostrożnie, ponieważ 
jej konsekwencją jest znacząca obiektywizacja odpowie-
dzialności – szczególnie w sytuacji, w której członek za-
rządu jako osoba fizyczna ma na gruncie art. 116 o. pod. 
ponosić odpowiedzialność całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wydaje się, że nałożenie na organ podatkowy obowiązku 
ustalenia, czy podatnik ponosi winę za powstanie zale-
głości podatkowej, implikuje konieczność rozważenia 
wszelkich zebranych dowodów pod kątem braku winy 
członka zarządu w powstaniu nadpłaty, zwrotu czy za-
rachowania. Powyższy pogląd znalazł potwierdzenie 
w orzecznictwie sądowym. „Zgodnie z art. 187 § 1 Or-
dynacji podatkowej w sprawie, w której w grę wchodzi-
ło zastosowanie art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, 
organ powinien co najmniej wezwać podatnika do wska-
zania okoliczności, z których wynikałoby, że nienależny 
zwrot podatku nie nastąpił z jego winy”27. „Ustawodaw-
ca, wprowadzając do art. 52 § 1 pkt 2 pojęcie winy, mu-
siał się liczyć z sytuacją, gdy winę podatnika wyłączać 
będzie zawinione działanie lub zawinienie osoby trzeciej, 
za którą podatnik odpowiedzialności nie ponosi”28. 

  26 Kidyba A., [w:], „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część 
ogólna”, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba, G. Kozieł, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski. 

  27 Wyrok NSA z 11 maja 2000 roku, III SA 1281/99, Temida (CD), Sopot 2003.
  28 Wyrok NSA z 20 lutego 2002 roku, III SA 2538/00, „Monitor Podatkowy” 

2002, nr 8, s. 31.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż winę za nieuregulo-
wanie zaległości ponosi kolejny zarząd, który w sposób 
zawiniony, dokonując korekty deklaracji, nie uregulo-
wał należności wobec urzędu skarbowego. Zastosowa-
nie winy anonimowej podatnika i brak jej personalizacji 
w stosunku do członków zarządu, którzy pełniąc funk-
cję w czasie dokonania odliczenia, nie zawinili, dokonu-
jąc odliczenia podatku naliczonego zgodnie z przepisa-
mi, a w czasie pełnienia funkcji których doszło z mocą 
wsteczną do powstania zaległości podatkowej wskutek 
zawinionego działania następnego zarządu (który wbrew 
obowiązkowi wynikającemu ze złożonej korekty nie ure-
gulował zaległości podatkowej), doprowadziłby do po-
ciągnięcia do odpowiedzialności podatkowej niewinnych 
członków zarządu. Skoro instrument pociągnięcia do od-
powiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. 
członków zarządu uzależnia powstanie tej odpowiedzial-
ności od zawinienia w powstawaniu zwrotu, nadpłaty lub 
zarachowania, należałoby do pojęcia winy podejść w bar-
dzo spersonalizowany sposób w myśl zasady, że każdy 
ponosi winę wyłącznie za własne działania i zaniechania. 
Stąd też kluczowe wydawałoby się w tej sytuacji zagad-
nienie zawinienia w powstaniu zaległości jako spełnienie 
warunków implikujących konieczność złożenia korekty 
deklaracji podatku VAT po 180. dniu od upływu terminu 
płatności. 

WNIOSKI

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania 
podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
szczególnym przypadkiem przeniesienia odpowiedzial-
ności podatkowej spółki na osoby trzecie – zarządzają-
ce spółką – w sytuacji niezgłoszenia przez nie wniosku 
o ogłoszenie upadłości w ogóle lub nie w terminie. Wo-
bec czego zasady odnoszące się do takich podmiotów 
powinny być interpretowane w sposób szczególnie ści-
sły. Zasada ta powinna się odnosić do wszystkich oko-
liczności, z którymi jest związana ta odpowiedzialność. 
Co prawda art. 116 o. pod. zmienia ciężar dowodu w po-
stępowaniu podatkowym, nakładając na członka zarządu 
obowiązek wskazania okoliczności będących podstawą 
do wyłączenia jego odpowiedzialności, jednakże przepis 
ten nie może być interpretowany w oderwaniu od pozo-
stałych zasad ordynacji podatkowej. Dlatego też powo-
ływanie się przez członka zarządu na określone fakty 
nie może zostać niewyjaśnione przez organ podatkowy. 
Organ podatkowy powinien dążyć do ustalania prawdy 
obiektywnej, orzekając o tej odpowiedzialności. Wyjąt-
kowość zastosowania tej instytucji powinna następować 
wyłącznie w sytuacji, gdy organ podatkowy wykaże, że 
zostały spełnione pozytywne przesłanki tej odpowie-
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dzialności i nie zostały spełnione negatywne przesłan-
ki art. 116 o. pod. W pierwszej kolejności, czy egzekucja 
z majątku spółki okazała się bezskuteczna, czy powstała 
zaległość podatkowa w rozumieniu art. 52 ust. 2 o. pod. 
(w ówczesnym brzmieniu) i czy członek zarządu pełnił 
funkcję w czasie powstania owej zaległości. Winien wy-
kazać również, czy członek zarządu nie złożył wniosku 
o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postę-
powania zapobiegającego upadłości, lub też nie ponosi 
winy za niezłożenie takowego wniosku lub niezłożenie 
go w terminie. 

Badając wystąpienie tej przesłanki, należy uwzględnić 
wysokość zobowiązania podatkowego oraz czas jego po-
wstania, a także okoliczność, czy członek zarządu pełnił 
wówczas funkcję członka zarządu spółki. Tymczasem je-
żeli w okresie pełnienia funkcji członka zarządu brak było 
podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
do złożenia wniosku wszczynającego postępowanie ma-
jące na celu zapobieganie upadłości, a dopiero spełnienie 
warunków implikujących konieczność złożenia korekty 
deklaracji podatkowej doprowadziło do powstania zale-
głości podatkowej, czyniąc spółkę niewypłacalną, oko-
liczności te nie mogą stanowić podstawy do pociągnięcia 
do odpowiedzialności członka zarządu, który zaprze-
stał pełnienia funkcji członka zarządu przed momen-

tem ziszczenia się warunków uzasadniających złożenie  
korekty. 

Nie może również stanowić podstawy do pociągnięcia do 
odpowiedzialności członka zarządu stan faktyczny, zgod-
nie z którym członek zarządu pełnił co prawda funkcje 
zarządcze w momencie ziszczenia się warunku uzasad-
niającego złożenie korekty, a który w momencie niemoż-
ności uregulowania należności z niej wynikającej złożył 
wniosek o ogłoszenie upadłości spółki (w momencie 
wypełnienia przesłanek uzasadniających jej niewypła-
calność). Co prawda przepisy „ulgi za złe długi” sprzed 
nowelizacji, która weszła w życie w 2013 roku, nakazy-
wały złożenie korekty ze skutkiem ex tunc, jednakże nie 
sposób przypisać takiemu członkowi zarządu winy za 
niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, 
skoro przesłanki niewypłacalności spółki zostały wypeł-
nione dopiero po skorygowaniu deklaracji w podatku od 
towarów i usług oraz powstaniu zaległości podatkowej. 
Nie bez znaczenia pozostają również zasadność i kieru-
nek przewidzianych przez nowelizację ustawy o podatku 
od towarów i usług zmian w ramach „ulgi za złe długi”, 
zgodnie z którą korekta deklaracji podatku naliczonego 
po spełnieniu wymaganych prawem warunków dotyczy 
obecnie wyłącznie bieżącej deklaracji, eliminując zaist-
nienie podobnych dylematów.
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Przygotowana likwidacja (pre-pack)  
– wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji

Marcin Kubiczek1, Karol Tatara2 

Instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) 
wprowadzona ustawą z 15.05.2015 r. Prawo restruk-
turyzacyjne na bazie pozytywnych doświadczeń krajów 
anglosaskich stanowi nowość w polskim systemie pra-
wa. W zamyśle ustawodawcy przygotowana likwida-
cja ma realizować postulat zwiększenia szybkości oraz 
efektywności postępowania upadłościowego. Istotą tej 
instytucji jest sprzedaż przedsiębiorstwa (bądź najistot-
niejszych składników majątku dłużnika) przez syndyka 
na warunkach wskazanych przez wnioskodawcę już na 
etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości.

W publikowanym artykule zawarte są pierwsze reflek-
sje autorów wynikające z dotychczasowych osobistych 
doświadczeń związanych ze stosowaniem instytucji 
przygotowanej likwidacji. Autorzy mają świadomość, iż 
artykuł zaledwie zarysuje problematykę potencjalnych 
zagadnień prawnych i ekonomiczno-prawnych związa-
nych z instytucją pre-packu, niemniej jednak próba ta 
jest konieczna. W związku z tym, iż dopiero kształtują 
się mechanizmy stosowania instytucji przygotowanej 
likwidacji oraz formuje się wykładnia związanych z nią 
norm prawnych, pożądana byłaby dyskusja nad poja-
wiającymi się już wątpliwościami w zakresie interpretacji 
części przepisów regulujących pre-pack, a także pogłę-
biona refleksja nad praktycznym wymiarem skuteczno-
ści oraz bezpieczeństwa tej instytucji. Dlatego też pu-
blikowany artykuł należy traktować jako zaproszenie do  
dyskusji.

  1 Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, ekonomista. Biegły sądowy 
i skarbowy w obszarze upadłości, restrukturyzacji, wyceny przedsiębiorstw 
i odpowiedzialności zarządzających na gruncie cywilnym, karnym, karnym 
skarbowym oraz w postępowaniu podatkowym. 

  2 Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadło-
ściowego Tatara i Współpracownicy, członek Prezydium Sekcji Prawa Upadło-
ściowego Instytutu Allerhanda, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

ZAGADNIENIA PRAWNE

Legitymacja do złożenia wniosku. Zagadnienia formalne

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kwestię 
legitymacji do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
do którego dołączony będzie wniosek o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika3, oraz kwe-
stie formalne związane z jego rozpatrywaniem przez sąd.

Zgodnie z art. 56a ust. 1 PU do wniosku o ogłoszenie 
upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdze-
nie warunków sprzedaży przedmiotu pre-packu. Przepis 
ten nie ogranicza możliwości złożenia wniosku o za-
twierdzenie warunków sprzedaży wyłącznie do dłużni-
ka, a zatem należy przyjąć, że czynnie legitymowany do 
złożenia takiego wniosku jest również wierzyciel skła-
dający wniosek o ogłoszenie upadłości swego dłużnika, 
a także każdy inny podmiot uprawniony do zgłoszenia 
w myśl art. 20 PU4. Należy jednak pamiętać o istotnych 
aspektach praktycznych takiej operacji, które wymagają 
posiadania znacznej wiedzy o funkcjonującym przedsię-
biorstwie dłużnika. Nie ma przeszkód, aby jako nabywca 
został wskazany również wierzyciel, który zgłasza wnio-
sek o ogłoszenie upadłości dłużnika – jeśli tylko cena zo-
stała ustalona w sposób odpowiadający przepisom PU. 
W szczególności taką sytuację można wyobrazić sobie 
w przypadku podmiotów, które jako wierzyciele dokład-
nie zbadały sytuację dłużnika, np. poprzez dokonanie 

  3 Lub też zorganizowanej jego części albo składników majątkowych stano-
wiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika, zgodnie z treścią art. 56a 
ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe (dalej: „PU”) w brzmieniu od 1.01.2016 r., 
w dalszej części artykułu określany jako przedmiot przygotowanej likwidacji 
lub jako przedmiot pre-packu.

  4 Por. Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56a”, Legalis 
2016, pkt 3; niemniej jednak w literaturze pojawiają się poglądy sugerujące, 
że wniosek będzie pochodził głównie od samego dłużnika, który znalazł na-
bywcę na swoje przedsiębiorstwo – tak Kruczalak-Jankowska J., [w:] A. Hrycaj 
(red.), „System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo upadłościowe. Uwagi do 
art. 56a PU”, Legalis 2016.
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audytu, i zdecydowały się na przeprowadzenie przygo-
towanej likwidacji, tak aby nabyć funkcjonujące przed-
siębiorstwo, oraz w przypadku podmiotów powiązanych 
z osobą dłużnika, gdyż są to dwa kręgi podmiotów, które 
jako posiadające największą wiedzę na temat potencja-
łu przedmiotu pre-packu mogą być zainteresowane jego 
nabyciem. Należy jednak podkreślić, że sporządzenie 
rzetelnej wyceny, a wcześniej również ustalenie składu 
przedmiotu pre-packu będzie wymagało współpracy, 
nierzadko bardzo ścisłej, z dłużnikiem. Co za tym idzie, ze 
względów praktycznych trudno sobie wyobrazić wniosek 
złożony przez inny podmiot niż dłużnik, bez minimalnej 
współpracy tego ostatniego. Niemniej jednak nie jest 
to powód do zawężania legitymacji do złożenia samego 
wniosku wyłącznie do dłużnika. 

Kolejnym problemem praktycznym jest zagadnienie, czy 
wniosek o pre-pack powinien być złożony od razu we 
wniosku o ogłoszenie upadłości, czy też może być on 
sformułowany dopiero na etapie późniejszym, czyli na 
etapie już formalnie wszczętego postępowania w przed-
miocie ogłoszenia upadłości.

W tej kwestii możliwe są dwa stanowiska – pierwsze 
z nich wywodzi się z pewnego rodzaju literalnej wykładni 
przepisu art. 56a ust. 1 PU, to jest ze sformułowania: „do 
wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony…”, 
co mogłoby sugerować, że wniosek o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży powinien być złożony wyłącznie wraz 
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Możliwe jest też 
stanowisko odmienne, zgodnie z którym wniosek o za-
twierdzenie warunków sprzedaży przedmiotu pre-packu 
może być dołączony na każdym etapie postępowania 
o ogłoszenie upadłości, ważne jest jednak, aby został 
zgłoszony przed ogłoszeniem upadłości. Należy opo-
wiedzieć się za tym drugim poglądem, w tym również na 
podstawie samej wykładni literalnej – ustawodawca nie 
określił, w jakim terminie powinien być dołączony wnio-
sek, a treść przepisu należy wykładać w ten sposób, że 
ustawodawca jednoznacznie określił, iż wniosek o przy-
gotowaną likwidację nie może funkcjonować samodziel-
nie bez uprzedniego wniosku o ogłoszenie upadłości. Do-
datkowo wskazują na to argumenty natury funkcjonalnej, 
ponieważ skoro wnioskodawca – będący dysponentem 
wniosku – ma prawo np. do jego wycofania5, to dlacze-
go miałoby mu się odmawiać prawa do jego modyfikacji6. 
Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że na 
zarządzających dłużnikiem spoczywa w dalszym ciągu 

  5 Choć rzeczywiście prawo do cofnięcia wniosku jest obecnie ograniczone, por. 
art. 29 a PU.

  6 W poprzednim stanie prawnym nie było żadnych ograniczeń w modyfikacji 
wniosku dłużnika co do rodzaju wnioskowanej upadłości: likwidacyjnej czy 
układowej.

obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
we właściwym czasie7, co może prowadzić do sytuacji, 
w których najpierw zgłaszany jest sam wniosek, który 
następnie i tak trzeba uzupełnić, a przy okazji uzupełnia-
nia możliwe jest znalezienie chętnego do nabycia przed-
miotu pre-packu. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby 
sąd rozpoznający wniosek w postanowieniu o ogłosze-
niu upadłości wypowiedział się, czy zatwierdza później 
przedłożone proponowane warunki sprzedaży, czy też 
nie. Nie można również pominąć argumentu przyświeca-
jącego wprowadzeniu tej instytucji do polskiego systemu 
prawnego, zgodnie z którym celem instytucji przygoto-
wanej likwidacji jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie 
wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postę-
powania upadłościowego8, co zresztą wpisuje się w tra-
dycyjny cel wyrażony w art. 2 PU.

Nie ma również bezwzględnego wymogu, aby wniosek 
o przygotowaną likwidację pochodził wyłącznie od skła-
dającego wniosek o ogłoszenie upadłości (wnioskodaw-
cy). Można wyobrazić sobie sytuację, iż wniosek składa 
wierzyciel, a dłużnik – nienegujący przesłanek ogłoszenia 
upadłości – wraz z odpowiedzią na wniosek wierzyciela 
o ogłoszenie upadłości składa własny wniosek o zatwier-
dzenie warunków sprzedaży. Za takim rozwiązaniem 
przemawiają względy celowościowe (wyrażone w art. 2 
PU), nie stoi temu na przeszkodzie również wykładnia 
literalna treści art. 56a PU – ustawodawca nie przesą-
dził, do „czyjego” wniosku o ogłoszenie upadłości ma być 
dołączony wniosek o przygotowaną likwidację. Obydwa 
muszą wypełnić określone warunki formalne, a sąd i tak 
będzie je rozpatrywał w jednym postępowaniu w przed-
miocie ogłoszenia upadłości (o czym szerzej poniżej). 

Jeżeli chodzi o warunki formalne samego wniosku, to 
zgodnie z art. 56a PU minimalnymi wymogami, jakie 
powinien spełniać wniosek o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży, są:

1. wskazanie ceny, nabywcy oraz przedmiotu pre-packu 
(względnie wskazanie ich w przedłożonym projekcie 
umowy sprzedaży);

2. dołączenie opisu i oszacowania przedmiotu pre-packu;
3. wykazanie, że osoba, która sporządziła dołączone 

do wniosku opis i oszacowanie, jest wpisana na listę 

  7 Mimo zmiany definicji niewypłacalności i przedłużenia ustawowego terminu 
do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości do 30 dni, nierzadko w prakty-
ce mogą pojawić się sytuacje, w których procedury negocjacyjne z nabywcą/
potencjalnym nabywcą przedsiębiorstwa przeciągają się w czasie, a kadra 
zarządzająca pragnie zabezpieczyć swoje interesy prawne przez dochowanie 
terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a w dalszej kolejności 
zadbać o zachowanie przedsiębiorstwa poprzez jego sprzedaż, właśnie np. 
w ramach przygotowanej likwidacji. 

  8 Por. uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk 
sejmowy Sejmu VII kadencji nr 2824.
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biegłych sądowych (np. poprzez przedłożenie decyzji 
o ustanowieniu tej osoby biegłym sądowym wydanej 
przez prezesa któregokolwiek sądu okręgowego9);

4. dołączenie pisemnej zgody zastawnika (w sytuacji, 
o której mowa w art. 56a ust. 2 PU),

5. dołączenie dowodu wpłaty pełnej ceny na rachunek 
depozytowy sądu w przypadku dodatkowego wnio-
sku o wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem 
ogłoszenia upadłości dłużnika (art. 56a ust. 5 PU).

Z dotychczas obserwowanej przez autorów praktyki są-
dów wynika, że jeżeli wniosek nie zawiera któregokolwiek 
z wymienionych elementów, sąd wzywa wnioskodaw-
cę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni na podstawie 
art. 130 § 1 kpc w zw. z art. 35 PU pod rygorem zwrotu 
wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Wezwanie 
to ma charakter niezależny od wezwania do uzupełnienia 
braków samego wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd 
może zatem dokonać zwrotu wniosku o zatwierdzenie 
warunków sprzedaży, przyjmując jednocześnie do mery-
torycznego rozpoznania wniosek o ogłoszenie upadłości.

Brakiem formalnym jest również niedołączenie dowodu 
wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, w sy-
tuacji gdy wniosek obejmuje wydanie przedmiotu sprze-
daży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości (por. art. 56a 
ust. 5 PU). W przypadku nieusunięcia tego uchybienia 
sąd nie uwzględni wniosku o wydanie przedsiębiorstwa 
z dniem ogłoszenia upadłości. W pozostałym zakresie 
wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży powinien 
być rozpoznany. W przypadku zatwierdzenia warunków 
sprzedaży nie dojdzie jedynie do wydania przedsiębior-
stwa nabywcy na podstawie art. 56a ust. 5 PU. Jednakże 
należy mieć na uwadze, iż brak wydania przedsiębior-
stwa może spowodować wzrost kosztów postępowa-
nia w ramach przygotowanej likwidacji (w związku z ko-
niecznością ponoszenia przez syndyka kosztów zarządu), 
a więc należy liczyć się z ryzykiem negatywnego wyniku 
symulacji, o której mowa w art. 56c PU.

Dyskusyjna jest także kwestia, czy wniosek o przygo-
towaną likwidację może obejmować sprzedaż na rzecz 
kilku nabywców. Wydaje się, iż literalna wykładnia prze-
pisu posługującego się liczbą pojedynczą – nabywca – 
wyklucza taką ewentualność. Niemniej jednak w ocenie 
autorów należy postulować doprecyzowanie przepisu 
poprzez wyraźne wprowadzenie możliwości zbycia na 
rzecz większej liczby podmiotów, co niewątpliwie uela-
styczni przygotowaną likwidację. Można sobie wyobra-
zić sytuację, iż sprzedawane mogą być np. dwie istotne 

  9 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. 
w sprawie biegłych sądowych.

nieruchomości lub zorganizowane części przedsiębior-
stwa w różnych lokalizacjach na rzecz dwóch różnych 
nabywców. Z drugiej jednak strony, w przypadku wielo-
ści nabywców występuje większe ryzyko braku zawarcia 
umowy i niedojścia do skutku przygotowanej likwidacji, 
stąd też ze względów praktycznych zalecane jest, aby 
wnioskodawca ustalał sprzedaż z jednym tylko nabywcą. 
Jest to zatem jeden z obszarów dyskusji de lege ferenda.

Kwestia zastawu rejestrowego

Zgodnie z art. 56a ust. 2. „Niedopuszczalne jest złożenie 
wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odnie-
sieniu do składników majątkowych objętych zastawem 
rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu reje-
strowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo 
jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z 6 grudnia 
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 
(Dz. U. z 2009 r. nr 67, poz. 569, z późn. zm.), chyba że do 
wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika. 
Przepis art. 330 stosuje się odpowiednio”.

Cytowany przepis odwołuje się do art. 330 PU, który 
w ust. 1 stanowi, iż jeżeli przedmiot obciążony zastawem 
rejestrowym jest składnikiem przedsiębiorstwa upadłe-
go i jego sprzedaż wraz z przedsiębiorstwem może być 
korzystniejsza niż oddzielna sprzedaż przedmiotu zasta-
wu, przepisów art. 327 i 328 PU nie stosuje (tzn. w ta-
kim przypadku wyłączona jest możliwość zastosowania 
przez zastawnika pozaegzekucyjnych trybów zaspokoje-
nia określonych w ustawie o zastawie rejestrowym i re-
jestrze zastawów – przejęcia na własność oraz sprzeda-
ży w drodze przetargu publicznego, które zasadniczo są 
dopuszczalne w postępowaniu upadłościowym zgodnie 
z treścią art. 327 i 328 PU).

Z kolei art. 330 ust. 2 PU przewiduje, iż w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 tego przepisu, przedmiot obcią-
żony zastawem sprzedaje się wraz z przedsiębiorstwem. 
Z ceny sprzedaży przedsiębiorstwa wyodrębnia się war-
tość rzeczy obciążonej zastawem i przeznacza się na za-
spokojenie zastawnika stosownie do art. 336 i 340 PU.

Należy uznać, iż odpowiednie stosowanie art. 330 do 
art. 56a ust. 2 zd. 1 PU oznacza, że w przypadku gdy za-
istnieje sytuacja opisana w art. 330 ust. 1 PU (sprzedaż 
przedmiotu zastawu w ramach przedsiębiorstwa jest 
korzystniejsza – w tym przypadku w ramach przygoto-
wanej likwidacji), zatwierdzenie warunków sprzedaży 
w odniesieniu do przedmiotu obciążonego zastawem 
jest dopuszczalne i zgoda zastawnika nie jest wymagana.
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Jak wskazuje się w doktrynie: „Prowadząc dowód na oko-
liczność, że sprzedaż przedmiotu zastawu wraz z całym 
przedsiębiorstwem jest korzystniejsza, należy wykazać, 
iż korzystniejsza jest sprzedaż samego przedmiotu za-
stawu. Inaczej mówiąc, wydzielona część ceny uzyskanej 
ze sprzedaży całości przedsiębiorstwa musi być wyższa 
niż potencjalna, realnie możliwa do uzyskania cena sprze-
daży samego przedmiotu sprzedawanego odrębnie”10.

Objęcie przedmiotu zastawu rejestrowego wnioskiem 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży jest zatem możli-
we w dwóch sytuacjach: gdy zastawnik wyrazi na to zgo-
dę oraz gdy sprzedaż przedmiotu zastawu wraz z przed-
siębiorstwem w ramach przygotowanej likwidacji będzie 
korzystniejsza niż sprzedaż w ramach postępowania 
upadłościowego na zasadach ogólnych.

Należy podkreślić, iż zgoda zastawnika na pre-pack ma słu-
żyć ochronie jego interesu. Wykazanie, że sprzedaż w ra-
mach pre-packu jest korzystniejsza oznacza w praktyce, iż 
z takiej sprzedaży zostanie uzyskana wyższa cena, a zatem 
jest to korzystniejsze również dla zastawnika, który będzie 
zaspokajany w ramach odrębnego planu podziału z sumy 
uzyskanej ze sprzedaży tego przedmiotu, zgodnie z art. 336 
i 345 PU. W sytuacji gdy zostanie dowiedzione (ciężar do-
wodu spoczywa na wnioskodawcy), że tak rozumiany inte-
res zastawnika nie jest naruszony, brak jest przeszkód dla 
sprzedaży przedmiotu zastawu w ramach pre-packu oraz 
konieczności zgody zastawnika na sprzedaż11. 

W tym miejscu należy postawić tezę, iż ustawodaw-
ca w związku z opisywanym uregulowaniem preferuje 
sprzedaż przedsiębiorstwa w całości jako optymalną 
wersję pre-packu, jako że jedynie w takim przypad-
ku (w związku z treścią art. 330 ust. 1 PU) umożliwia 
sprzedaż przedmiotu zastawu w ramach przygotowa-
nej likwidacji bez zgody zastawnika. Koresponduje to 
z uregulowaniem art. 316 PU, zgodnie z którym przed-
siębiorstwo powinno być sprzedane jako całość. Najczę-
ściej w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w całości 
możliwa do uzyskania cena jest wyższa niż w przypadku 
oddzielnej sprzedaży poszczególnych składników, a więc 
taka sprzedaż – umożliwiająca jednocześnie zachowanie 
przedsiębiorstwa – będzie odpowiadać dyrektywie wy-
rażonej w art. 2 PU, w świetle której „Postępowanie ure-
gulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia 
wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym 
stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – do-
tychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zacho-

  10 Por. Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56a”, Legalis 
2016, pkt 7.

  11 Por. także: Piłat W., Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie 
upadłościowym, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 01[1]/09.2015, s. 20.

wane”. Jedynie gdy ze względów ekonomicznych lub z in-
nych przyczyn nie jest możliwa sprzedaż przedsiębior-
stwa jako całości, można sprzedać zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa (art. 318 PU). Art. 56a ust. 1 PU należy 
zawsze stosować w związku z art. 2 PU. Stąd wyłącza-
nie poszczególnych składników przedsiębiorstwa poza 
zakres przedmiotu pre-packu powinno być przez wnio-
skodawcę zawsze uzasadnione, właśnie w świetle hie-
rarchii celów określonych przez art. 2 PU, który zresztą 
powinien służyć za podstawę do właściwego stosowania 
każdego przepisu ustawy. 

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości wraz 
z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, 
może ogłosić upadłość dłużnika oraz zatwierdzić warun-
ki sprzedaży przedmiotu pre-packu, względnie ogłosić 
upadłość i oddalić wniosek o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży. Nie jest natomiast możliwe oddalenie wnio-
sku o ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zatwier-
dzeniu warunków sprzedaży z tego względu, że wniosek 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie ma charakteru 
samodzielnego, lecz jest elementem dodatkowym w ra-
mach wniosku o ogłoszenie upadłości. Stąd też oddale-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości oznacza, iż kwestia 
zatwierdzenia warunków sprzedaży staje się bezprzed-
miotowa. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, 
sąd powinien zatem umorzyć postępowanie w zakresie 
wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na pod-
stawie art. 355 § 1 kpc, w zw. z art. 35 PU.

Z praktycznego punktu widzenia zatwierdzenie warun-
ków sprzedaży powinno być wyrażone w osobnym punk-
cie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a to ze wzglę-
du na możliwość jego odrębnego zażalenia.

Zgodnie z art. 56c ust. 1 sąd uwzględnia wniosek „jeżeli 
cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w po-
stępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach 
ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które 
należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie”.

Postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży 
powinno określać co najmniej cenę oraz nabywcę mie-
nia będącego przedmiotem sprzedaży. Sąd może (ale nie 
musi) także odwołać się do warunków sprzedaży okre-
ślonych w projekcie umowy dołączonym do wniosku 
(art. 56d ust. 1 PU). Należy przyjąć, że sąd nie ma moż-
liwości określenia warunków sprzedaży w sposób od-
mienny od wskazanego przez wnioskodawcę. W szcze-
gólności brak podstaw, aby sąd ustalił inną cenę bądź – co 
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wydaje się bardziej oczywiste – innego nabywcę. Nie ma 
bowiem żadnej gwarancji, iż potencjalny nabywca zgodzi 
się na takie warunki. Sąd może zatem jedynie uwzględnić 
wniosek w całości i zatwierdzić przedstawione warunki 
sprzedaży bądź wniosek oddalić. Biorąc także pod uwa-
gę, iż wnioskodawca ma prawo modyfikować wniosek aż 
do chwili wydania orzeczenia, w przypadku takiej zmiany 
przedmiotem rozstrzygnięcia będzie wniosek w nowym 
kształcie np. w zakresie określenia ceny nabycia.

Zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu  
warunków sprzedaży

Zgodnie z art. 56d ust. 2 PU: „Na postanowienie oddala-
jące wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży za-
żalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie 
uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Za-
żalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia ob-
wieszczenia w rejestrze”12. 

Ustawodawca wprost przesądził, że wnioskodawcy nie 
przysługuje zażalenie na postanowienie uwzględniające 
wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jest to 
uzasadnione, ponieważ wnioskodawca nie ma interesu 
prawnego w skarżeniu takiego postanowienia. 

Z kolei na postanowienie oddalające wniosek o zatwier-
dzenie warunków sprzedaży przewidziano prawo wnie-
sienia zażalenia tylko dla wnioskodawcy. To rozwiązanie 
należy ocenić pozytywnie, gdyż odmowa zatwierdzenia 
warunków sprzedaży ma najistotniejsze znaczenie dla 
podmiotów, które są takim zatwierdzeniem zaintereso-
wane, a zatem ustawodawca słusznie przyjął, że wierzy-
ciele (niebędący wnioskodawcami) nie posiadają interesu 
w zaskarżeniu oddalenia wniosku o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży.

Może się także zdarzyć, że wnioskodawcą w sprawie 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży będzie podmiot 
inny niż wnioskujący o ogłoszenie upadłości. W takim 
przypadku zażalenie na oddalenie wniosku o zatwier-
dzenie warunków sprzedaży będzie przysługiwało temu 
podmiotowi, nie zaś wnioskodawcy w sprawie o ogło-
szenie upadłości.

Zaskarżeniu podlega odrębnie postanowienie w części 
dotyczącej ogłoszenia upadłości i w części dotyczącej 
zatwierdzenia warunków sprzedaży. Inny jest też krąg 

  12 Zgodnie z art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego, „Do dnia utworzenia Rejestru 
obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym”.

podmiotów legitymowanych13. Legitymację do zaskarże-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości określa art. 33 ust. 1 
w zw. z art. 26 ust. 1 oraz art. 54a PU, natomiast do 
wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprze-
daży cytowany art. 56d ust. 2 PU.

W tym kontekście pojawia się istotne zagadnienie, czy 
sąd odwoławczy w związku z wniesieniem zażalenia na 
oddalenie wniosku może przyjąć cenę odmienną od okre-
ślonej we wniosku. Z jednej strony należy mieć na uwa-
dze, iż gospodarzem postępowania w przedmiocie ogło-
szenia upadłości jest sąd rejonowy – sąd upadłościowy, 
a zgodnie z art. 54 ust. PU sąd drugiej instancji nie może 
orzec o ogłoszeniu upadłości. Z drugiej jednak strony po-
stanowienie w zakresie zatwierdzenia warunków sprze-
daży ma charakter autonomiczny względem ogłoszenia 
upadłości (podlega odrębnemu zaskarżeniu), stąd też 
rozciąganie normy art. 54 ust. 2 PU również na postano-
wienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zdawałoby 
się dyskusyjne. Ponadto zażalenie w przedmiotowym 
zakresie można porównać do zarzutów na opis i osza-
cowanie wnoszone w postępowaniu upadłościowym na 
podstawie art. 319 ust. 5 PU, w którym sędzia-komisarz 
jako organ odwoławczy orzeka merytorycznie.

Wydaje się, iż należy skłonić się do stanowiska opowiada-
jącego się za niedopuszczalnością zmiany postanowienia 
przez sąd odwoławczy, nawet jeśli w toku postępowania 
zażaleniowego wnioskodawca (w porozumieniu z nabyw-
cą) zaproponuje wyższą cenę. Zmiany powinien dokonać 
sąd upadłościowy na podstawie uchylenia postanowienia 
o odmowie zatwierdzenia warunków sprzedaży przez sąd 
odwoławczy i przekazania sprawy do ponownego rozpo-
znania. Stanowisko takie należy wywieść z art. 18 PU oraz 
istotowego połączenia instytucji pre-packu z postano-
wieniem o ogłoszeniu upadłości, które może wydać jedy-
nie sąd upadłościowy. W opisanej sytuacji to sąd upadło-
ściowy (w praktyce we współdziałaniu z syndykiem) oceni 
nowe warunki z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w art. 56c PU. Dopuszczalność zmiany warunków sprze-
daży jest uzasadniona w szczególności w sytuacji, gdyby 
alternatywą miała być odmowa ich zatwierdzenia. Jest 
bowiem prawdopodobne, że przedstawione przez wnio-
skodawcę zmodyfikowane warunki będą korzystniejsze 
dla wierzycieli niż likwidacja majątku dłużnika na zasa-
dach ogólnych. Stąd też także w związku z wniesieniem 
zażalenia powinna istnieć możliwość korekty warunków 
sprzedaży. Przemawia za tym wzgląd na potrzebę ochro-
ny interesów wierzycieli, co w postępowaniu upadłościo-
wym ma znaczenie pierwszoplanowe (art. 2 PU).

  13 Por. Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56d”, Legalis 
2016, pkt 2.
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Podkreślenia wymaga też to, iż wystarczającym powo-
dem dla skutecznego zażalenia nie może być twierdzenie 
wierzyciela, iż można było uzyskać wyższą cenę lub też, 
iż rzeczywiście na późniejszym etapie znalazł się nabyw-
ca oferujący wyższą cenę. Wskazać należy, iż pre-pack 
ze swojej natury stanowi odejście od zasady sprzedaży 
przedsiębiorstwa w trybie przetargowym. Przygotowana 
likwidacja zbliża się charakterem do sprzedaży z wolnej 
ręki, gdzie cena jest przedmiotem ustaleń organów po-
stępowania upadłościowego, zaś gwarantem rzetelnego 
zastosowania tej instytucji są prawidłowa wycena i sta-
ranna praca weryfikacyjna tymczasowego nadzorcy są-
dowego na etapie rozpoznawania wniosku.

Umowa sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji

Umowę sprzedaży syndyk zawiera w terminie trzydzie-
stu dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
w sprawie zatwierdzenia warunków sprzedaży, chyba że 
zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywa-
ły inny termin. Sprzedaż wywołuje skutki sprzedaży eg-
zekucyjnej, z uwagi na odwołanie do przepisów art. 313 
i 317 PU. W zakresie nieuregulowanym należy stosować 
przepisy o sprzedaży zawarte w kodeksie cywilnym, 
w tym w szczególności w zakresie formy umowy14. 

W przypadku gdy do wniosku o zatwierdzenie warun-
ków sprzedaży nie zostanie dołączony projekt umowy, 
po wydaniu przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu 
warunków sprzedaży zaistnieje konieczność uzgodnienia 
przez syndyka treści takiej umowy z nabywcą. W związku 
z tym pojawia się pytanie: jak należy postąpić w sytuacji, 
gdy strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich 
zapisów umowy i z powodu przedłużających się nego-
cjacji umowa sprzedaży nie zostanie zawarta w termi-
nie określonym zgodnie z art. 56e PU? Z powodu bra-
ku umowy przedwstępnej z nabywcą (zawartej zgodnie 
z wymogami kodeksu cywilnego) syndyk nie będzie miał 
instrumentu mogącego przymusić nabywcę do zawar-
cia umowy sprzedaży. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż 
nabywca nie jest uczestnikiem postępowania w przed-
miocie zatwierdzenia warunków sprzedaży i sam nie 
zaciąga w związku z tym żadnego zobowiązania (chyba 
że nabywcą jest wierzyciel składający wniosek, co, jak 
wskazano w pkt 2.1, jest dopuszczalne). Stąd też w przy-
padku braku porozumienia stron co do treści umowy wy-
daje się, że jedynym rozwiązaniem będzie złożenie przez 
syndyka wniosku do sądu upadłościowego o uchylenie 
postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży (na 

  14 W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa wymagane jest zachowanie formy 
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 751 § 1 kc), natomiast 
w przypadku sprzedaży nieruchomości – formy aktu notarialnego (art. 158 kc); 
por. Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56e”, Legalis 2016, pkt 3.

podstawie stosowanego w drodze analogii art. 56 h PU 
w zw. z art. 359 § 1 KPC w zw. z art. 229 PU). Oznaczać to 
będzie wdrożenie trybu likwidacji na zasadach ogólnych.

Z kolei w doktrynie wskazuje się, iż po stronie syndy-
ka istnieje obowiązek zawarcia umowy, a nabywca ma 
roszczenie o jej zawarcie (w szczególności jeśli uiścił 
cenę), przy czym podnosi się, iż sytuacja w tym zakre-
sie jest odmienna niż na gruncie przepisów o sprzedaży 
w postępowaniu upadłościowym na podstawie art. 321 
PU, gdzie uznaje się, iż zwycięzca przetargu nie może 
skutecznie domagać się zawarcia umowy: „Po upływie 
terminu przewidzianego w treści ust. 1 i po wpłaceniu 
przez nabywcę całej ceny po stronie syndyka powstaje 
obowiązek zawarcia umowy, który – w razie odmowy 
syndyka – może być zrealizowany w trybie uregulowa-
nym w przepisach art. 64 KC i art. 1047 § 1 KPC. W tym 
kontekście warto zauważyć, że w analogicznej sytuacji, 
regulowanej przepisami art. 321 ust. 1 i 2 PrUp, w dok-
trynie przyjmuje się zgodnie, że po stronie potencjalnego 
nabywcy nie powstaje roszczenie z art. 64 KC (co do tego 
– spośród wielu – zob. A. Jakubecki, [w:] „Prawo. Komen-
tarz”, 2010, s. 676)”15.

Należy jednak mieć na uwadze, że brak zawarcia umowy 
i uchylenie przez sąd upadłościowy postanowienia o za-
twierdzeniu warunków sprzedaży może w konsekwencji 
doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościo-
wego na podstawie art. 361 ust. 1 PU, jeśli z tego powo-
du syndyk nie będzie w stanie pozyskać płynnych fun-
duszy na prowadzenie postępowania bądź też jeśli okaże 
się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym 
na zasadach ogólnych majątek upadłego nie wystarczy 
na zaspokojenie kosztów postępowania.

Aby uniknąć tego rodzaju problemów, zalecanym roz-
wiązaniem jest przedkładanie przez wnioskodawcę wraz 
z wnioskiem projektu umowy sprzedaży, tak aby sąd (wy-
dając postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprze-
daży) mógł odwołać się do warunków przedstawionych 
w tym projekcie. Dzięki temu można wyeliminować ryzy-
ko nieuzgodnienia z syndykiem ostatecznej treści umowy 
na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości.

Jeżeli jednak wnioskodawca nie dołączył do wniosku pro-
jektu umowy, wówczas uzgodnienia (choć nie negocjacje 
w znaczeniu formalnym) w kierunku sprecyzowania tre-
ści umowy powinien prowadzić z nabywcą tymczaso-

  15 Por. Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56e”, Legalis 2016, 
pkt 1; co do poglądów na gruncie art. 321 PU: por. Gurgul S., „Prawo 
upadłościowe. Komentarz. Art. 320”, Legalis 2016, pkt III 1; Zimmerman P., 
„Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 321”, Legalis 2016, pkt 5; Jakubecki A., 
„Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Art. 321”, LEX 2011, teza 2.
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wy nadzorca sądowy (niejako uprzedzając stanowisko 
przyszłego syndyka) już na etapie rozpoznania wniosku 
o przygotowaną likwidację. Rezultat tych uzgodnień po-
winien zostać opisany w sprawozdaniu składanym na 
podstawie art. 38 ust. 3 PU, jako że bezpośrednio rzutu-
je to na ocenę perspektyw postępowania po ogłoszeniu 
upadłości.

Wpływ uchylenia postanowienia  
o ogłoszeniu upadłości na los przygotowanej likwidacji

Interesujące zagadnienia wiążą się także z kwestią 
ewentualnego uchylenia postanowienia o zatwierdzeniu 
warunków sprzedaży. Istotny problem może wiązać się 
z sytuacją, w której postanowienie zaskarżone zostało 
jedynie w części dotyczącej ogłoszenia upadłości. For-
malnie powinno to oznaczać, iż w zakresie zatwierdze-
nia warunków sprzedaży postanowienie staje się pra-
womocne i obowiązuje. Z kolei zaznaczenia wymaga, iż 
zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie 
powoduje uchylenia skutków wynikłych z wydania tego 
postanowienia. Syndyk zachowuje swoją funkcję i jest 
zobowiązany prowadzić likwidację masy upadłości, chy-
ba że sędzia-komisarz na podstawie art. 309 PU wstrzy-
ma likwidację do czasu uprawomocnienia się postano-
wienia o ogłoszeniu upadłości. Mogłoby to prowadzić do 
wniosku, iż syndyk ma prawo zawrzeć umowę sprzedaży 
pomimo nieprawomocności postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości. Wydaje się, iż wniosek taki płynie z wypo-
wiedzi P. Zimmermana, który wskazuje: „Postanowienie 
o zatwierdzeniu warunków sprzedaży może uprawo-
mocnić się zarówno wraz z postanowieniem o ogłosze-
niu upadłości, jak i wcześniej, jednak syndyk uzyskuje 
prawo do objęcia w posiadanie ceny niezależnie od tego, 
czy postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest prawo-
mocne, czy też nie”16.

Z uwagi na ścisły związek pomiędzy wnioskiem o przy-
gotowaną likwidacją a wnioskiem o ogłoszenie upadłości 
należy wykluczyć możliwość zawarcia umowy sprzeda-
ży przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogło-
szeniu upadłości. Wniosek o pre-pack jest integralnym 
elementem wniosku o ogłoszenie upadłości, w związku 
z czym postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży 
nie może funkcjonować samodzielnie. Ścisłą zależność 
tych elementów potwierdza ustawodawca w uzasad-
nieniu do projektu ustawy, podkreślając: „Wniosek o za-
twierdzenie warunków sprzedaży musi być rozpoznany 
jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości”17. 
W przypadku zaskarżenia jedynie postanowienia o ogło-

  16 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 321”, Legalis 2016.
  17 Por. uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk 

sejmowy Sejmu VII kadencji nr 2824.

szeniu upadłości możliwe są dwa warianty interpreta-
cyjne. Zgodnie z pierwszym zaskarżenie postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości rozciąga się zawsze również na 
część dotyczącą zatwierdzenia warunków sprzedaży, 
tzn. zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
oznacza zawsze zaskarżenie postanowienia w sprawie 
zatwierdzenia warunków przygotowanej likwidacji, któ-
re nie uprawomocni się przed uprawomocnieniem się 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Druga interpre-
tacja zakłada, iż postanowienie o zatwierdzeniu warun-
ków sprzedaży staje się prawomocne w tym znaczeniu, 
iż po upływie terminu do wniesienia zażalenia nie może 
być już zaskarżone i nie podlega rozpoznaniu przez sąd, 
niemniej jednak przygotowana likwidacja nie może być 
w takiej sytuacji wykonana przed prawomocnością po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości. W każdym z wymie-
nionych przypadków syndyk nie może zawrzeć umowy 
sprzedaży, zanim nie uprawomocni się postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości. 

W związku z tym przepis art. 56e ust. 1 PU („syndyk 
zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych 
w postanowieniu sądu nie później niż w terminie trzy-
dziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postano-
wienia”) należy rozumieć w ten sposób, iż wskazany ter-
min do zawarcia umowy nie może rozpocząć się wcze-
śniej niż z dniem uprawomocnienia się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości.

Odnosząc się do charakteru terminu do zawarcia umowy 
sprzedaży, należy stanąć na stanowisku, iż nie jest to ter-
min procesowy, lecz termin prawa materialnego, zbliżo-
ny charakterem do terminu zawarcia umowy sprzedaży 
w następstwie rozstrzygnięcia przetargu upadłościowe-
go (art. 321 ust. 1 PU)18. Jego ustanowienie jest jednym 
z elementów zapewniających szybkość postępowania, 
która stanowi istotną cechę pre-packu. Należy zatem 
wykluczyć możliwość traktowania wskazanego terminu 
jedynie jako instrukcyjnego. Jest on dla stron wiążący. 
Jeżeli do jego przekroczenia dojdzie z winy nabywcy, nie 
może on żądać zawarcia umowy19. Jeśli umowa nie zo-
stanie zawarta z winy syndyka, ponowi on odpowiedzial-
ność na podstawie art. 160 ust. 3 PU. Jeżeli strony zawrą 
umowę po zakreślonym w przepisie ustawy terminie, 
należy uznać ją za nieważną w myśl art. 58 kodeksu cy-
wilnego. Jest to stanowisko radykalne, niemniej jednak 
wydaje się być zgodne z naturą przygotowanej likwidacji. 

  18 Por. Gurgul S., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 321”, Legalis 2016, 
pkt 3.

  19 Por. analogicznie do terminu określonego w art. 321 ust. 1 PU: Zimmerman P., 
„Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 321”, Legalis 2016, pkt 4; Guza L., [w:] 
A. Witosz (red.), „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Art. 321”, 
LexisNexis 2014, teza 2. Zienkiewicz A., „Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz. Art. 321”, Legalis 2006, pkt 1.
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Gdy wskutek zażalenia wniosek o ogłoszenie upadłości 
zostanie prawomocnie oddalony, przygotowana likwida-
cja upada z mocy prawa, z uwagi na jej ścisłą zależność 
od ogłoszenia upadłości.

Korzystanie z przedmiotu przygotowanej likwidacji 
w okresie przejściowym

Przewidziana przez ustawodawcę w art. 56a ust. 5 PU 
możliwość wydania przedsiębiorstwa nabywcy w dniu 
ogłoszenia upadłości pod warunkiem wpłaty przez nie-
go pełnej ceny sprzedaży na rachunek depozytowy sądu 
wydaje się rozwiązaniem dyskusyjnym.

Po pierwsze, wymaga ono zaangażowania przez poten-
cjalnego nabywcę nierzadko znacznych środków już na 
etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadło-
ści, kiedy nie ma pewności, że sąd zatwierdzi przedsta-
wione warunki sprzedaży. Po drugie, postanowienie sądu 
o takiej treści może zostać zaskarżone przez każdego 
z wierzycieli (art. 56d ust. 2 PU), co w konsekwencji może 
doprowadzić do jego uchylenia. Uchylone może zostać 
również samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości, 
co również spowoduje upadek postanowienia o zatwier-
dzeniu warunków sprzedaży. Prawomocne postanowie-
nia w tym przedmiocie mogą zapaść nawet po kilku mie-
siącach, co stwarza dla potencjalnego nabywcy duże ry-
zyko „mrożenia” środków na długi okres. Sama procedura 
zwrotu z depozytu środków nabywcy określona w art. 56g 
ust. 2 PU również może być długotrwała (z uwagi na ko-
nieczność zaangażowania sądu w całą procedurę, długi, 
30-dniowy termin na wydanie przez sąd postanowienia 
w tym przedmiocie oraz ryzyko złożenia przez syndyka 
lub dłużnika wniosku o zatrzymanie ceny w depozycie na 
kolejne 2 tygodnie oraz wniosku o zabezpieczenie). 

Często nabywca na etapie postępowania w przedmio-
cie ogłoszenia upadłości może nie dysponować jeszcze 
środkami w wysokości ceny sprzedaży, choćby z powodu 
finansowania zakupu ze źródeł zewnętrznych (np. kredy-
tu bankowego), gdzie środki będą mogły zostać urucho-
mione dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia 
o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Należy również zauważyć, że wpłacenie ceny do depo-
zytu sądowego w praktyce spowoduje, że umowa będzie 
mogła być zawarta później niż w przypadku wpłaty ceny 
bezpośrednio na rachunek masy upadłości. Zgodnie bo-
wiem z art. 56e ust. 1 i 2 PU, umowa sprzedaży będzie 
mogła być zawarta nie wcześniej niż po uprawomocnie-
niu się postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprze-
daży oraz po: 

1. wpłaceniu całej ceny do masy upadłości lub 
2. po wydaniu jej syndykowi z depozytu.

W tym pierwszym przypadku umowa sprzedaży będzie 
mogła być w praktyce zawarta już na drugi dzień po 
uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia 
(wystarczy, że nabywca przeleje wcześniej cenę na ra-
chunek masy upadłości).

Natomiast w drugim przypadku, zgodnie z treścią art. 56g 
ust. 1 PU, po uprawomocnieniu się postanowienia o za-
twierdzeniu warunków sprzedaży syndyk będzie mógł 
dopiero wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie posta-
nowienia o wydaniu mu ceny wpłaconej przez nabywcę do 
depozytu. Ustawa nie zakreśla sądowi żadnego terminu na 
wydanie tego postanowienia, ale nawet zakładając, że zo-
stanie ono niezwłocznie wydane, to z praktyki wiadomo, 
że sama techniczna czynność wypłaty środków z depozytu 
sądowego może trwać nawet do kilku tygodni20. Paradok-
salnie oznacza to, że nabywca, który wpłacił cenę do de-
pozytu przed ogłoszeniem upadłości, będzie mógł nabyć 
przedsiębiorstwo dużo później niż w sytuacji, gdyby wpła-
cił cenę na rachunek masy już po ogłoszeniu upadłości.

Niejasne i w związku z tym mogące powodować wiele 
praktycznych problemów są użyte przez ustawodawcę 
w art. 56f ust. 3 PU sformułowania, że nabywca „zarzą-
dza” nabytym majątkiem oraz że czyni to „w granicach 
zwykłego zarządu”. Nie został zdefiniowany stosunek 
prawny łączący syndyka oraz nabywcę, który „zarzą-
dza” przedmiotem sprzedaży do czasu zawarcia umowy 
sprzedaży. W związku z tym nie jest jasne, na jakich zasa-
dach powinny nastąpić rozliczenia związane z zarządem 
pomiędzy syndykiem a niedoszłym nabywcą, w przypad-
ku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zawarcia 
umowy sprzedaży. W doktrynie porównuje się zakres 
uprawnień takiego nabywcy względem przejętych skład-
ników majątkowych do sytuacji podmiotu, wobec którego 
prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne: „Na-
bywca korzysta ze wszystkich składników majątku tak 
jak właściciel w dawnej upadłości układowej, a obecnie 
w postępowaniu układowym w restrukturyzacji”21. Takie 
podejście oznaczałoby, że na dokonanie czynności prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu wymagana była-
by zgoda syndyka (art. 39 ust. 1 Prawa restrukturyzacyj-
nego per analogiam). Z kolei W. Piłat stoi na stanowisku, 
iż czynność przekraczająca zwykły zarząd może być wy-
konana wyłącznie przez syndyka bez udziału nabywcy22.

  20 Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z brzmieniem art. 56g ust. 1 PU 
o wydaniu sumy z depozytu rozstrzyga sąd upadłościowy, a nie sąd właściwy 
według art. 692 w zw. z art. 69311 kpc.

  21 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56f”, Legalis 2016, pkt 4.
  22 Piłat W., Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, 

„Doradca restrukturyzacyjny” nr 01[1]/09.2015, s. 21.
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Pomimo tych wątpliwości wydaje się, że tak skonstru-
owana przez ustawodawcę możliwość niezwłocznego 
przejęcia nabywanego mienia przez nabywcę pod wa-
runkiem wcześniejszej wpłaty całej ceny do depozy-
tu sądowego może znaleźć zastosowanie w praktyce. 
Prawdopodobne jest bowiem pojawienie się nabywcy, 
któremu będzie zależało na jak najszybszym przeję-
ciu przedsiębiorstwa, przy pominięciu etapu zarządu 
przedsiębiorstwem przez syndyka. W szczególności 
rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie w przypad-
ku podmiotów powiązanych bądź współpracujących 
z dłużnikiem, które w pewnym zakresie są wdrożo-
ne w działalność jego przedsiębiorstwa. Pozwoli to na 
płynne przejście przedsiębiorstwa na nabywcę i unik-
nięcie ewentualnych utrudnień dla bieżącego funkcjo-
nowania związanych z czasowym przejęciem zarządu 
przez syndyka. Z tych względów również syndyk będzie 
zainteresowany wydaniem przedsiębiorstwa z dniem 
ogłoszenia upadłości. Umożliwi to przede wszystkim 
minimalizację kosztów postępowania upadłościowego 
związanych z zarządem majątkiem będącym przedmio-
tem pre-packu.

Alternatywnym rozwiązaniem zarówno dla nabywcy (któ-
remu zależy na szybkim objęciu przedsiębiorstwa), jak 
i dla syndyka (w którego interesie również leży najszyb-
sze przekazanie majątku nabywcy w celu minimalizacji 
kosztów postępowania) mogłoby być zawarcie przez nich 
umowy dzierżawy przedmiotu sprzedaży do czasu za-
warcia umowy sprzedaży. Szczególną podstawę ku temu 
może stanowić stosowany odpowiednio art. 316 ust. 2 PU, 
zgodnie z którym: „Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego 
może być, po wyrażeniu zgody przez sędziego-komisa-
rza, poprzedzona umową dzierżawy na czas określony 
z prawem pierwokupu, jeżeli przemawiają za tym wzglę-
dy ekonomiczne”. Dzięki temu nabywca mógłby z dniem 
zawarcia umowy dzierżawy przejąć w posiadanie i zarząd 
składniki objęte przygotowaną likwidacją, bez konieczno-
ści angażowania znacznych środków, już na etapie postę-
powania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Przy takim 
rozwiązaniu interes masy upadłości mógłby być zabezpie-
czony poprzez odpowiednie zapisy umowy dzierżawy oraz 
ustanowienie przez nabywcę odpowiednich zabezpieczeń 
(np. w formie wpłacenia przez niego do masy upadłości 
stosownej kaucji na zabezpieczenie ewentualnych rosz-
czeń odszkodowawczych masy oraz poddanie się przez 
nabywcę egzekucji co do obowiązku zwrotu syndykowi 
przedmiotu dzierżawy w trybie art. 777 kodeksu postępo-
wania cywilnego w razie niezawarcia umowy sprzedaży). 
Umowa taka mogłaby precyzyjnie regulować zasady ko-
rzystania przez dzierżawcę z przedmiotu sprzedaży, jego 
uprawnienie do pobierania pożytków, dokonywanie na-

kładów, ponoszenie kosztów oraz kwestię ewentualnych 
rozliczeń z syndykiem z tego tytułu.

ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

Cena a wartość przedmiotu pre-packu (art. 56c PU)

Instytucja pre-packu może budzić pewne wątpliwo-
ści w powszechnym odbiorze społecznym, szczególnie 
w kontekście normatywnej możliwości sprzedaży przed-
siębiorstwa, jego zorganizowanej części lub wybranych 
składników majątku po cenie znacznie niższej niż cena 
rynkowa (art. 56c PU). Wydaje się bowiem na pozór, że 
taka możliwość nosi znamiona pokrzywdzenia wierzy-
cieli, osiągających finalnie środki w kwotach niższych niż 
potencjalnie możliwe do uzyskania wskutek sprzedaży 
przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego. 
Percepcja ta jest jednak zdecydowanie myląca i niepeł-
na, nie odzwierciedla bowiem zasadniczych celów, które 
legły u podstaw normatywnej regulacji instytucji przygo-
towanej likwidacji. Przypomnijmy, iż w myśl art. 56c ust. 1 
PU, „sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do 
uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji 
na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępo-
wania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją 
w takim trybie”. Z kolei ust. 2 przywołanej jednostki redak-
cyjnej formułuje jeszcze dalej idącą możliwość, stanowiąc, 
iż „sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli cena jest zbliżona 
do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadło-
ściowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniej-
szonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść 
w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia za 
tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania 
przedsiębiorstwa dłużnika”. Dlaczego zatem możliwość 
ostatecznej sprzedaży przedsiębiorstwa po cenie niższej 
lub istotnie niższej niż cena rynkowa nie świadczy w żad-
nym razie o „antywierzycielskim” charakterze tej regulacji?

Na wstępie podkreślić należy, iż instytucja przygotowanej 
likwidacji w pełni koresponduje z naczelną zasadą postę-
powania upadłościowego, tj. zasadą optymalizacji, sko-
dyfikowaną w art. 2 ust. 1 PU. W myśl przywołanej normy 
prawnej postępowanie uregulowane ustawą należy pro-
wadzić w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły 
zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli ra-
cjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przed-
siębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Taka konstruk-
cja hierarchii celów pozwala twierdzić, iż maksymalizacja 
stopnia zaspokojenia wierzycieli stanowi cel nadrzędny 
postępowania upadłościowego, warunkujący możliwość 
uwzględnienia celu w postaci zachowania przedsiębior-
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stwa dłużnika. P. Zimmerman słusznie zauważa, iż „inte-
res ogólny w postaci ochrony miejsc pracy, jak i dyrekty-
wa utrzymania przedsiębiorstwa jako zorganizowanego 
organizmu gospodarczego mają być uwzględniane tylko 
wtedy, gdy nie stoi to w sprzeczności z celem pierwszym, 
to jest najwyższym możliwym stopniem zaspokojenia 
wierzycieli”23. Owa struktura celów winna być zatem nie-
zbędnym tłem dla rozumienia i stosowania regulacji do-
tyczącej przygotowanej likwidacji, pre-pack nie stanowi 
bowiem wyłomu w aksjologii prawa upadłościowego ani 
też nie formułuje własnych celów nadrzędnych. W związ-
ku z tym w ramach tej instytucji powinno się dostrzegać 
przede wszystkim instrument pozwalający na maksy-
malizację korzyści wierzycielskich, a dopiero w dalszej 
kolejności formę realizacji ważnych interesów społecz-
nych lub optymalizacji procesów wewnątrzrynkowych. 
Zasada optymalizacji znajduje swój praktyczny wymiar 
m.in. w treści art. 316 ust. 1 PU, konstytuującego swoisty 
prymat sprzedaży przedsiębiorstwa w całości. W myśl 
przywołanej normy prawnej, „przedsiębiorstwo upadłego 
powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to 
możliwe”. Mając na względzie przedstawione okoliczno-
ści, warto zapytać o sposób, w jaki instytucja przygoto-
wanej likwidacji realizuje zasadę optymalizacji, czyli – in-
nymi słowy – prymatu interesów wierzycielskich. 

Po pierwsze, w większości przypadków sprzedaż przed-
siębiorstwa w całości w ramach pre-packu spowoduje 
radykalne obniżenie wydatków masy upadłości, o których 
mowa w art. 230 ust. 2 PU [inne zobowiązania masy upa-
dłości], a także wpłynie na obniżenie bezpośrednich kosz-
tów postępowania, omówionych z kolei w art. 230 ust. 1 
PU. Nie ulega wątpliwości, iż możliwość uniknięcia długo-
trwałego procesu likwidacji masy upadłości skorelowana 
jest dodatnio z daleko idącym ograniczeniem wydatków 
oraz bezpośrednich kosztów masy upadłości. Oczywiste 
jest przecież, iż chociażby takie koszty masy upadłości 
jak wynagrodzenie syndyka lub zatrudnionych przez nie-
go osób, a także potencjalne koszty archiwizacji doku-
mentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatków 
i innych danin publicznych, związane z likwidacją masy 
upadłości, rosną proporcjonalnie wraz z przedłużającym 
się okresem trwania postępowania upadłościowego oraz 
szeregiem wykonywanych w tym czasie czynności. Poten-
cjalne ograniczenie tego okresu stanowi zatem naturalny 
sposób minimalizacji pośrednich i bezpośrednich kosztów 
postępowania upadłościowego, a tym samym – maksy-
malizacji stopnia zaspokojenia wierzycieli. Należy przypo-
mnieć bowiem, iż zasadę optymalizacji realizuje się w po-
stępowaniu upadłościowym nie tylko poprzez likwidację 

  23 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
2016, art. 2.

majątku dłużnika po najwyższej możliwej do osiągnięcia 
cenie w warunkach sprzedaży wymuszonej, ale również 
poprzez jednoczesną minimalizację kosztów tego postę-
powania. Konstatacja ta wypływa w sposób jednoznaczny 
z treści art. 179 PU, który stanowi, iż „syndyk jest obo-
wiązany podejmować działania z należytą starannością, 
w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie ma-
jątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak naj-
wyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację 
kosztów postępowania”. Przywołana norma prawna wy-
raziście obrazuje związek przyczynowo-skutkowy pomię-
dzy minimalizacją kosztów postępowania a realizacją za-
sady optymalizacji. Im mniejsze obciążenie masy upadło-
ści kosztami postępowania, tym większa część środków 
uzyskanych z likwidacji majątku upadłego będzie mogła 
zostać przekazana bezpośrednio wierzycielom.

Analizując zatem instytucję przygotowanej likwidacji, na-
leży mieć na uwadze ową specyficzną równowagę pomię-
dzy interesem wierzycielskim zogniskowanym na wartości 
majątku a interesem wierzycielskim zogniskowanym na 
minimalizacji kosztów postępowania i skróceniu do abso-
lutnego minimum czasu jego trwania. Oba elementy stano-
wią właściwie syntezę zasady optymalizacji, stąd też z za-
dowoleniem należy przyjąć fakt, iż pre-pack stanowi próbę 
ich wzajemnej optymalizacji. Z jednej strony zmierzamy do 
oszacowania wartości przedsiębiorstwa i uzyskania możli-
wie najwyższej ceny w warunkach wymuszonej sprzedaży, 
z drugiej jednak – godzimy się na obniżenie tej ceny, jeśli 
symetryczna korzyść wierzycielska ujawni się w fakcie ob-
niżenia kosztów postępowania upadłościowego. 

Nadto, nie ulega wątpliwości, iż interes wierzycielski wi-
nien być rozpatrywany nie tylko w kontekście wysokości 
uzyskanego zaspokojenia, ale również jego horyzontu 
czasowego. Długotrwałość wielu postępowań upadło-
ściowych z pewnością nie stanowi okoliczności korzyst-
nej dla wierzycieli upadłego, którzy wskutek zaistniałej 
sytuacji odczuwać mogą poważne turbulencje ekono-
miczno-finansowe. Doświadczenie podpowiada, że wielu 
z nich – w sytuacji możliwości dokonania wyboru – wola-
łoby raczej szybsze zaspokojenie mniejszej części swojej 
wierzytelności niż wolniejsze zaspokojenie nieznacznie 
większej części. Jak trafnie zauważył W. Piłat, „w niektó-
rych sytuacjach dla wierzycieli korzystniejsze może oka-
zać się otrzymanie zaspokojenia w nieznacznie mniej-
szym stopniu, jeżeli nastąpi to w czasie znacznie szyb-
szym niż w przypadku «standardowego» postępowania 
upadłościowego”24. Taka optyka odpowiada realiom 
gospodarki wolnorynkowej, jej dynamice i potrzebom, 

  24 Piłat W., Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, 
„Doradca restrukturyzacyjny”, 2015 nr 1(1), s. 19.
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tym bardziej mając na uwadze koszty pieniądza w cza-
sie. W związku z tym instytucja przygotowanej likwida-
cji może odpowiadać na zapotrzebowanie rynku w tym 
zakresie i posłużyć realizacji zasady prymatu interesów 
wierzycielskich w szerszy niż dotychczas sposób, tzn. nie 
tylko w ramach maksymalizacji kwoty zaspokojenia, ale 
i maksymalizacji jego szybkości. Nie sposób twierdzić za-
tem, iż jedynym beneficjentem przygotowanej likwidacji 
jest w zasadzie nabywca aktywów, pozyskując je po ce-
nie niższej niż rynkowa, również dlatego, iż w niektórych 
stanach faktycznych na nabywcę zostaną przeniesio-
ne niejako koszty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, co 
uprawnia nabywcę do żądania ustalenia takiej ceny, która 
będzie przynajmniej w istotnej części koszty te uwzględ-
niać. Zarysowane korzyści wierzycielskie zaprzeczają tej 
tezie, dowodząc, iż pre-pack stanowić może w konkret-
nych stanach faktycznych skuteczną formę realizacji za-
sady optymalizacji w egzekucji uniwersalnej. 

Warto dodać przy tym, iż w większości przypadków ewen-
tualna próba przywracania w toku postępowania upadło-
ściowego rentowności przedsiębiorstwa przez syndyka 
(chociażby poprzez wyodrębnienie zdrowej tkanki przed-
siębiorstwa i skorzystanie z właściwych ku temu instru-
mentów prawnych, takich jak np. art. 98 i 110 PU) obar-
czona jest kosztami związanymi z długotrwałością tego 
procesu i negatywnym ryzykiem niepowodzenia. Nie jest 
on bowiem automatyczny lub mechaniczny, a jego skutki 
już w optymistycznym wariancie ujawnią się co najmniej 
w okresie średnioterminowym. Również w takiej sytuacji 
realizacja zasady optymalizacji wskazuje zatem na słusz-
ność wykorzystania instytucji pre-packu, która pozwoli 
na przywracanie rentowności przedsiębiorstwa już poza 
ramami postępowania upadłościowego, a tym samym – 
poza koniecznością generowania kosztów postępowania, 
wpływającą na zmniejszenie ogólnego stopnia zaspoko-
jenia wierzycieli. Nadto, w razie zbycia przedsiębiorstwa 
w pre-packu następuje transfer negatywnego ryzyka nie-
powodzenia restrukturyzacji i całego przedsięwzięcia. 

W tym kontekście jeszcze jedna okoliczność zasługuje na 
podkreślenie, a mianowicie nowelizacja w zakresie moż-
liwości częściowego zatwierdzenia listy wierzytelności. 
Art. 260 ust. 3 PU, wskutek nowelizacji prawa upadłościo-
wego dokonanej na mocy ustawy Prawo restrukturyza-
cyjne z 15.05.2015 r., stanowi, iż „po upływie terminu do 
wniesienia sprzeciwów sędzia-komisarz może zatwier-
dzić częściowo listę wierzytelności w zakresie nieobjętym 
sprzeciwami”. Nadto, istotne novum stanowi również moż-
liwość rozpoznawania sprzeciwów na posiedzeniu niejaw-
nym, co dodatkowo sprzyja szybkości postępowania i ko-
responduje z aksjologią instytucji pre-packu. Przedmio-

towe regulacje stanowią zatem dodatkowe wzmocnienie 
efektywności przygotowanej likwidacji, bowiem – inaczej 
niż w poprzednim stanie prawnym – toczące się postępo-
wania sprzeciwowe nie wstrzymują możliwości zaspoko-
jenia wierzytelności nieobjętych sprzeciwami. Możliwość 
spieniężenia majątku dłużnika już na początkowym etapie 
postępowania upadłościowego nabiera tym samym do-
datkowych walorów (art. 337 PU). 

Na tak zarysowanym tle aksjologicznym jawi się nastę-
pujące pytanie: w jaki sposób kwantyfikować koszty po-
stępowania, które należałoby ponieść w związku z likwi-
dacją majątku dłużnika na zasadach ogólnych?

Metodyka kwantyfikacji kosztów 

Jak już wskazano wcześniej, w ocenie autorów, art. 56c 
PU dotyczy zarówno kosztów postępowania wskaza-
nych w art. 230 ust. 1, jak i innych zobowiązań masy 
upadłości określonych w art. 230 ust. 2 PU. Choć bez-
pośrednie brzmienie art. 56c PU mogłoby sugerować, 
że ustawodawca obejmuje rachunkiem porównawczym 
wyłącznie bezpośrednie koszty postępowania wskazane 
w art. 230 ust. 1 PU – „wydatki bezpośrednio związane 
z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadło-
ści, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego 
zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syn-
dyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie 
i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane 
ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji do-
kumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki 
i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upa-
dłości” – to taka konstatacja wydaje się być jednak my-
ląca. Wykładnia celowościowa prowadzi do konieczności 
przyjęcia, iż koszty likwidacji, o które można pomniejszyć 
rynkową wartość przedmiotu sprzedaży w warunkach 
zbycia wymuszonego, realizowanego w ramach pre-pac-
ku, obejmują również inne zobowiązania masy upadło-
ści, o których mowa w art. 230 ust. 2 PU, czyli wszystkie 
niewymienione w ust. 1 zobowiązania masy upadłości, 
powstające po ogłoszeniu upadłości. 

Praktyka dostarcza przykładów sytuacji, w których dal-
sze prowadzenie działalności gospodarczej przez syn-
dyka w ramach upadłego przedsiębiorstwa jest de facto 
niemożliwe. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być na 
przykład charakter działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez upadłego – syndyk może być odbierany przez 
otoczenie gospodarcze jako partner niepewny i nieosta-
teczny (tymczasowy), oferujący współpracę obarczoną 
nadmiernym stopniem ryzyka. W takiej sytuacji syndyk 
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zostałby zmuszony do zwolnienia pracowników i po-
krycia kosztów ich zwolnienia w myśl art. 230 ust. 2 PU, 
natomiast ewentualna nadwyżka środków uzyskanych 
wskutek likwidacji przedsiębiorstwa w normalnym trybie 
zostałaby pochłonięta de facto przez inne zobowiązania 
masy upadłości (art. 230 ust. 2 PU). Zasady racjonalnej 
wykładni nakazują przyjąć zatem, iż art. 56c PU traktuje 
o wszystkich realnych kosztach związanych z prowadze-
niem postępowania upadłościowego. Dopiero holistyczne 
ujęcie wszystkich obciążeń masy upadłości związanych 
z prowadzeniem postępowania upadłościowego pozwoli 
na wyodrębnienie kwoty stanowiącej spodziewaną róż-
nicę, o którą pomniejszyć można cenę przedsiębiorstwa 
w myśl art. 56c PU, tj. sprzedać je po cenie niższej niż 
wartość rynkowa w warunkach sprzedaży wymuszo-
nej. Analogiczne stanowisko przyjmuje P. Zimmerman, 
wskazując, iż dokonywany rachunek ma być realny, „co 
oznacza porównanie efektów proponowanej sprzedaży 
przygotowanej nie z optymalnym wzorcowym czasem 
trwania postępowania i jego kosztami, a z realnym cza-
sem trwania postępowania upadłościowego w danym 
okręgu sądowym i jego prawdziwymi kosztami, biorąc 
pod uwagę charakter przedsiębiorstwa dłużnika, w tym 
generowane koszty działalności operacyjnej”25. Realność 
i prawdziwość kosztów należą w tym przypadku do za-
sadniczej kategorii celowościowej, stąd też dokonywana 
predykcja winna uwzględniać również charakter postępo-
wiania upadłościowego, determinujący warunki likwidacji 
przedsiębiorstwa upadłego, tj. m.in. możliwość sprzedaży 
przedsiębiorstwa w całości, wartość poszczególnych ak-
tywów lub przybliżony czas potrzebny do ich upłynnienia. 

Należy zaznaczyć przy tym, iż kwantyfikacja kosztów 
likwidacji, o których mowa w art. 56c PU, winna obej-
mować tylko tę część kosztów, jaka zostanie poniesio-
na w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym 
z art. 316 lub 318 PU i art. 230 PU. Racjonalne względy 
i ratio legis przedmiotowej instytucji przemawiają niewąt-

  25 Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, 
2016, art. 56c.

pliwie za koniecznością uniknięcia sytuacji, w której cena 
sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie obniżona również 
o te koszty likwidacji przedsiębiorstwa na zasadach 
ogólnych, które i tak zostaną poniesione także w razie 
pre-packu. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż pre-pack 
nie jest instytucją bezkosztową, całkowicie eliminują-
cą jakiekolwiek obciążenia masy upadłości. Przykładem 
tego może być wynagrodzenie syndyka, powstające 
przecież również w przypadku przygotowanej likwidacji, 
a które w myśl art. 162 PU ustala się jako sumę pięciu 
części składowych. Wyłącznie dwie z owych części skła-
dowych wydają się nosić w sobie potencjał do obniżenia 
wynagrodzenia syndyka w przypadku sprzedaży przed-
siębiorstwa w trybie pre-packu, tj. część zależna od cza-
su trwania postępowania upadłościowego od dnia ogło-
szenia upadłości do dnia wykonania ostatecznego planu 
podziału (art. 162 ust. 2 p. 4 PU), a także – ewentualnie 
– część uznaniowa, ustalana przez sąd w zależności od 
stopnia trudności prowadzonego postępowania i jego 
efektywności, w szczególności od skomplikowania sy-
tuacji prawnej i faktycznej masy upadłości, rozprosze-
nia majątku oraz optymalizacji kosztów postępowania 
(art. 162 ust. 2 p. 5 PU). O ile czas trwania postępowania 
w sposób oczywisty zostanie ograniczony w przypadku 
zastosowania instytucji przygotowanej likwidacji, o tyle 
jej zastosowanie paradoksalnie wpłynąć może w sposób 
dodatni na niektóre z wymienionych w art. 162 ust. 2 p. 5 
PU kryteriów, takich jak efektywność postępowania lub 
optymalizacja kosztów postępowania. Należy spodzie-
wać się zatem, że wynagrodzenie syndyka w przypadku 
zastosowania instytucji pre-packu będzie prawdopodob-
nie co prawda niższe niż wynagrodzenie możliwe do uzy-
skania w trybie likwidacji na zasadach ogólnych, jednak-
że różnica ta nie będzie zasadnicza. Mając na względzie 
powyższy przykład, zasadne wydaje się uwzględnienie 
w rachunku z art. 56c PU również tych kosztów, które 
masa upadłości rzeczywiście poniesie w przypadku sku-
tecznego przeprocedowania przygotowanej likwidacji. 

Tabela 1. Koszty, o których mowa w art. 56c PU w kontekście art. 230 PU, z uwzględnieniem kosztów przygotowanej 
likwidacji (koszty postępowania, o które można pomniejszyć cenę sprzedaży przedsiębiorstwa względem wartości 
jego oszacowania).

A B C
 (A-C) = D

lub
(B-C) = D

preliminarz kosztów likwi-
dacji (art. 230 ust. 1-2 PU) 
przy założeniu likwidacji 
majątku w trybie art. 316 
PU [likwidacja klasyczna]

preliminarz kosztów likwi-
dacji (art. 230 ust. 1-2 PU) 
przy założeniu likwidacji 
majątku w trybie art. 318 
PU [likwidacja klasyczna]

preliminarz kosztów likwi-
dacji w trybie pre-packu

wartość, o którą można 
obniżyć cenę sprzedaży 
w myśl art. 56c PU
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Tylko taka kwantyfikacja w ramach art. 56c PU wydaje 
się dawać gwarancję maksymalizacji prymatu interesów 
wierzycielskich. Unikamy bowiem w ten sposób sytuacji, 
w której wierzyciele ponoszą de facto dwukrotnie istotną 
część kosztów postępowania – raz w ramach bezpośred-
nich kosztów masy upadłości (art. 230 ust. 1-2 PU), które 
występują przecież również w ramach pre-packu, a drugi 
raz w ramach obniżenia ceny majątku upadłego o koszty 
postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwi-
dacją majątku dłużnika na zasadach ogólnych (art. 56c PU). 

Autorzy mają świadomość skomplikowania problematy-
ki związanej z możliwością obejmowania przez pre-pack 
przedmiotów zabezpieczenia innych niż zastaw rejestro-
wy, takich jak nieruchomości skutecznie zabezpieczone 
hipoteką, co może skutkować poszkodowaniem wierzy-
cieli zabezpieczonych rzeczowo przy stosowaniu zapro-
ponowanego w tabeli 2 modelu kwantyfikacji. Zagad-
nienie to ze względu na swoją obszerność i wielowąt-
kowość zasługuje jednakże na omówienie w odrębnym  
opracowaniu. 

Cena sprzedaży a zasada optymalizacji

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa za symboliczną kwotę 
w ramach przygotowanej likwidacji uznać można z eko-
nomicznego punktu widzenia za zgodną z zasadą opty-
malizacji? Odpowiedź na to pytanie brzmi zarówno tak, 
jak i nie, uzależniona jest bowiem od realiów konkretnych 
stanów faktycznych. 

Konsekwentne stosowanie art. 56c PU doprowadzić 
może do sytuacji, w której wnioskujący zaproponuje 
sprzedaż przedsiębiorstwa chociażby za symboliczną 
złotówkę. Dla celów egzemplifikacji przywołać moż-
na przykład przedsiębiorstwa o wartości rynkowej 
500 000,00 PLN, które nie kwalifikuje się do prowadze-
nia przez syndyka, generując tym samym potencjalną 
konieczność zwolnienia wszystkich pracowników w toku 
likwidacji prowadzonej na zasadach ogólnych oraz zwią-
zane z tym koszty w wysokości właśnie 500 000,00 PLN. 
Prosty rachunek matematyczny prowadzi do konsta-

tacji, iż w myśl art. 56c PU możliwa byłaby sprzedaż 
tego przedsiębiorstwa za symboliczną złotówkę. Czy 
doprowadziłoby to do maksymalizacji interesu wierzy-
cielskiego? Sama czynność sprzedaży przedsiębiorstwa 
pozostałaby dla tej kwestii neutralna, gdyż zarówno 
w jednym, jak i drugim przypadku wierzyciele nie zo-
staliby zaspokojeni „bezpośrednio” ze sprzedaży przed-
siębiorstwa z powodu konieczności pokrycia kosztów 
zwolnień. Jednak przy założeniu, iż w masie upadłości 
pozostałyby wciąż inne aktywa (np. udziały w innych 
spółkach), sprzedaż przedsiębiorstwa w pre-packu byłby 
dla masy upadłości, a tym samym interesu wierzyciel-
skiego, opłacalna. Chociażby z tej przyczyny, iż kosztow-
ne, pracochłonne i długotrwałe procedury związane ze 
zwalnianiem pracowników przedsiębiorstwa zostałyby 
przetransferowane na nabywcę, odciążając w tym zakre-
sie masę upadłości i syndyka, oczywiście przy założeniu, 
że nabywca posiadałby biznesowy pomysł na recykling 
przejmowanych aktywów lub przedsiębiorstwa. 

Warto zaznaczyć jednak, iż kwestia zwolnień pracow-
niczych nie może być postrzegana wyłącznie jednowy-
miarowo. W konkretnym stanie faktycznym może się 
bowiem zdarzyć tak, że pracownicy przedsiębiorstwa 
stanowią wysoce wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą 
kompetencje i doświadczenie, które są w zasadzie war-
tością samą w sobie na rynku właściwym dla otoczenia 
upadłego przedsiębiorstwa. Tym samym cena przedsię-
biorstwa oferowanego w ramach pre-packu nie tylko nie 
powinna być obniżona o koszty zwolnień pracowników, 
ale i odpowiednio podwyższona o wartość odpowiada-
jącą odtworzeniu tego rodzaju specjalistycznej kadry. 
Okoliczność ta jest kluczowa dla poprawnej kwantyfikacji 
wartości przedsiębiorstwa właściwej dla instytucji przy-
gotowanej likwidacji i każdorazowo winna stawać się 
przedmiotem weryfikacji przez sąd. 

Rola biegłego sądowego  
i tymczasowego nadzorcy sądowego

Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przed-
miotu pre-packu należy dołączyć opis i oszacowanie 

Tabela 2. Kwantyfikacja ceny sprzedaży w myśl art. 56c ust. 1 PU.

E D (E-D) = F >F

rynkowa wartość przed-
miotu pre-packu w warun-
kach wymuszonej sprze-
daży

wartość, o którą można 
obniżyć cenę sprzedaży 
w myśl art. 56c PU

kwota bazowa, od któ-
rej wyższa musi być cena 
sprzedaży w myśl art. 56c 
ust. 1 PU

Cena, po której zbyć moż-
na przedmiot pre-packu 
w myśl art. 56c ust. 1 PU

Źródło: Opracowania własne.
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przedmiotu przygotowanej likwidacji, sporządzone przez 
osobę wpisaną na listę biegłych sądowych (art. 56a ust. 3 
PU). Dokonana przez biegłego wycena ma kluczowe zna-
czenie, gdyż stanowi punkt odniesienia przy ustalaniu 
ceny sprzedaży.

Przedstawiona opinia jest istotna tym bardziej, że w świe-
tle art. 30a PU sąd w ramach postępowania zasadniczo nie 
ma możliwości przeprowadzenia własnego dowodu z opi-
nii biegłego. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 56b 
ust. 1 PU, który to przepis odnosi się do sprzedaży na 
rzecz podmiotów wskazanych w art. 128 PU. Jedynie za-
tem w przypadku, gdy nabywcą w ramach przygotowanej 
likwidacji ma być jedna z osób pozostających z dłużnikiem 
w relacjach wskazanych w art. 128 PU, sąd zleca przepro-
wadzenie dowodu z opinii biegłego celem ustalenia ceny 
oszacowania. Art. 128 PU szczegółowo określa rodzaje 
powiązań osobowych i organizacyjnych dłużnika z innymi 
podmiotami, które w przypadku przygotowanej likwida-
cji będą uzasadniać przeprowadzenie dodatkowej opinii 
w ramach postępowania sądowego. Podkreślenia wyma-
ga, iż powiązania upadłego, o których mowa w powoła-
nym przepisie, należy interpretować ściśle, a kręgu osób 
tam wymienionych nie można rozszerzać na inne osoby 
w drodze analogii26. Nawet zatem, jeśli dłużnik będzie 
pozostawał z proponowanym nabywcą w relacjach for-
malnych bądź faktycznych, które jednak nie odpowiadają 
wprost przesłankom z art. 128 PU, sąd nie ma podstaw, 
aby przeprowadzać dowód z opinii biegłego. Należy także 
uznać, iż skoro art. 128 PU dotyczy jedynie powiązań upa-
dłego (dłużnika), to jakiekolwiek powiązania wierzyciela 
składającego wniosek o przygotowaną likwidację z poten-
cjalnym nabywcą pozostają bez znaczenia, nawet jeśli od-
powiadają one relacjom, o których mowa w art. 128 PU27.

Nie ulega wątpliwości, iż sąd zobowiązany jest do wery-
fikacji dokumentacji przedstawionej przez wnioskującego 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa 
dłużnika lub jego zorganizowanej części, lub składników 
majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębior-
stwa w myśl art. 56a PU. Warto bowiem nadmienić, że 
oprócz obligatoryjnego opisu i oszacowania składnika ob-
jętego wnioskiem, sporządzonych przez osobę wpisaną na 
listę biegłych sądowych, wnioskujący może przedstawić 
również opinię innego biegłego w zakresie kosztów postę-
powania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją 
majątku dłużnika na zasadach ogólnych (art. 56c PU). 

  26 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2008 r., V CSK 158/08; Gurgul S., 
„Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 128”, Legalis 2016, pkt 1; Jakubecki A., 
„Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Art. 128”, LEX 2011, teza 4.

  27 Por. Zimmerman P., „Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 56b”, Legalis 
2016, pkt 2 i 4: autor wskazuje m.in.: „W celu ułatwienia sądowi oceny sytuacji 
i zasygnalizowania konieczności dopuszczenia dowodu z opinii biegłego 
wnioskodawca i potencjalny nabywca składają oświadczenie, czy między nimi 
a dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128 PrUp”.

Z uwagi na wskazane ograniczenia dowodowe wiążące 
sąd w procedurze przygotowanej likwidacji bardzo istot-
ną rolę odgrywa możliwość udzielenia zabezpieczenia 
wniosku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy 
sądowego (TNS). TNS jest tym podmiotem, który posia-
da instrumenty prawne oraz uprawnienia umożliwiające 
weryfikację warunków sprzedaży wskazanych we wnio-
sku, w tym również w zakresie określenia ceny. Zgodnie 
z art. 38 ust. 3 PU „sąd może zobowiązać tymczasowego 
nadzorcę sądowego do złożenia w wyznaczonym ter-
minie sprawozdania obejmującego w szczególności in-
formacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju 
i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów 
postępowania upadłościowego”. W ramach tych czynno-
ści TNS może i powinien dokonać oceny przygotowanej 
likwidacji.

W myśl art. 38 ust. 1 PU TNS powoływany jest dla za-
bezpieczenia majątku dłużnika. Ponieważ postępowanie 
upadłościowe prowadzone jest w interesie wierzycieli 
i w celu zaspokojenia ich roszczeń (art. 2 PU), zabezpie-
czenie majątku upadłego jest w istocie zabezpieczeniem 
interesu wierzycieli, który polega na uzyskaniu możliwe 
najwyższego poziomu zaspokojenia w ramach postę-
powania. Stopień zaspokojenia zależny jest natomiast 
bezpośrednio od wysokości ceny uzyskanej ze sprze-
daży. Stąd też jednym z aspektów zabezpieczenia jest 
weryfikacja wartości podanej przez wnioskodawcę przy-
gotowanej likwidacji. Ponieważ, jak wskazano, jedynie 
TNS posiada stosowne narzędzia umożliwiające taką 
weryfikację, należy postulować, aby był on ustanawiany 
w każdym przypadku, gdy rozpoznawany jest wniosek 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach przygo-
towanej likwidacji.

Tymczasowy nadzorca sądowy powinien wypowiedzieć 
się w szczególności, czy – stosownie do postanowień 
art. 56c ust. 1 PU – „cena jest wyższa niż kwota możli-
wa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy 
likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty 
postępowania, które należałoby ponieść w związku z li-
kwidacją w takim trybie”. Należy przyjąć, iż TNS może 
w tym celu zlecić sporządzenie prywatnej opinii biegłe-
go, którą będzie można zestawić z wyceną załączoną do 
wniosku. Zadaniem TNS jest zatem określenie hipote-
tycznych kosztów postępowania i ustalenie, czy – w na-
wiązaniu do wyceny dołączonej do wniosku – spełniony 
jest warunek zatwierdzenia warunków sprzedaży. Ewen-
tualna negatywna opinia TNS może być impulsem dla 
wnioskodawcy do zmiany wniosku i zaproponowania np. 
innej ceny nabycia.
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Wydaje się, że przedmiotowa regulacja (art. 38 ust. 3 
PU) odpowiada na zapotrzebowanie związane z koniecz-
nością weryfikacji twierdzeń dłużnika oraz oceny przez 
sąd zarówno rzetelności, jakości sporządzonego opisu 
i oszacowania majątku dłużnika, jak i predykcji kosztów 
postępowania, które należałoby ponieść w związku z li-
kwidacją majątku dłużnika na zasadach ogólnych. Warto 
dodać, iż w myśl art. 40 ust. 1 PU, jeśli jest to uzasadnio-
ne okolicznościami sprawy, sąd może ustanowić zarząd 
przymusowy nad majątkiem dłużnika, przy czym – na 
mocy art. 40 ust. 3 PU – do zarządcy własnego stosuje 
się odpowiednio również art. 38 ust. 3 PU, tj. sytuujący 
możliwość zażądania przez sąd określonego tam spra-
wozdania. W związku z tym należy przyjąć, iż zarówno 
tymczasowy nadzorca sądowy, jak i zarządca przymu-
sowy każdorazowo winni zostać zobowiązani przez sąd 
do formalno-merytorycznej weryfikacji dokumentacji 
przedłożonej przez wnioskującego, przy czym wykonanie 
przez nich przedmiotowego obowiązku winno wpływać 
dodatnio na wymiar przyznanego wynagrodzenia. 

Powyższe rozważania prowadzą do konieczności posze-
rzenia przedmiotowych refleksji o funkcję tymczasowe-
go nadzorcy sądowego, a tym samym – istotę zawodu 
doradcy restrukturyzacyjnego. Funkcja tymczasowego 
nadzorcy sądowego stanowić winna swoisty wentyl bez-
pieczeństwa również w przypadku przygotowanej likwi-
dacji. Tymczasowy nadzorca sądowy, względnie zarządca 
przymusowy, powinien przedstawić sądowi – w ramach 
zażądanego przez sąd sprawozdania w trybie art. 38 
ust. 3 PU – miarodajne i poprawne pod względem meto-
dologicznym sprawozdanie, obrazujące w sposób wierny 
rzeczywistą sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika 
i jego majątek, a także prognozowane koszty postępo-
wania upadłościowego. Oczywiste jest, że powyższe za-
łożenia zmaterializują się wyłącznie w sytuacji, w której 
doradca restrukturyzacyjny będzie dysponował szeroką 
wiedzą interdyscyplinarną z zakresu ekonomii, finansów, 
rachunkowości, zarządzania, prawa oraz rynku gospo-
darczego, potrafiąc przewidzieć ewentualne trudności, 
które napotka syndyk w procesie spieniężania masy upa-
dłości, oraz uwzględnić właściwości otoczenia gospo-
darczego upadłego. 

W sytuacji, w której specyfika prowadzonej działalności 
wymagać będzie – w procesie przygotowywania spra-
wozdania w myśl art. 38 ust. 3 PU – skorzystania przez 
tymczasowego nadzorcę sądowego z eksperckiego do-
radztwa lub opinii eksperckich, środki na ten cel powinny 
zostać wyodrębnione z zaliczki uiszczonej przez wniosko-
dawcę w myśl art. 22a PU w związku z art. 32 ust. 5-6 PU. 
Łatwo wyobrazić sobie bowiem sytuację, w której dzia-

łalność gospodarcza upadłego dotyczyć będzie na tyle 
wąskiej i specjalistycznej branży, iż bez wiedzy specjalnej 
w tym zakresie niemożliwe będzie poczynienie miaro-
dajnych ustaleń w przedmiocie stanu i wartości przed-
siębiorstwa lub prognozowanych kosztów jego likwidacji 
w ramach egzekucji uniwersalnej. Wydaje się zatem, że 
brak jest przeszkód uniemożliwiających tymczasowemu 
nadzorcy sądowemu posiłkowanie się doradztwem osób 
posiadających wiadomości specjalne z zakresu otoczenia 
gospodarczego właściwego dla podmiotu składającego 
wniosek o ogłoszenie upadłości, przy czym już sam pro-
ces zarządzania gronem doradców i syntetyczna ocena 
zgromadzonych w ten sposób danych wymagać będą od 
tymczasowego nadzorcy sądowego szerokich kompe-
tencji ekonomiczno-prawnych i praktycznego rozumie-
nia zasad rządzących obrotem gospodarczym. Kwestią 
otwartą pozostaje pytanie, czy obecna forma uzyskiwa-
nia licencji doradcy restrukturyzacyjnego koresponduje 
ze wskazanym zapotrzebowaniem. 

ZAKOŃCZENIE 

Z uwagi na omówione wątpliwości niektóre z elementów 
instytucji przygotowanej likwidacji wymagają ustalenia 
właściwej praktyki, tym niemniej jej wprowadzenie nale-
ży ocenić jednoznacznie pozytywnie. Dotychczas głów-
nymi mankamentami postępowań upadłościowych były 
ich długotrwałość i niska efektywność. Znaczne koszty 
pociągały za sobą niski stopień zaspokojenia wierzycie-
li. Przygotowana likwidacja ma szanse radykalnie zmie-
nić tę sytuację. Daje ona możliwość istotnego obniżenia 
kosztów postępowania upadłościowego (brak koniecz-
ności ponoszenia wydatków związanych z zarządem 
masą upadłości). Pozwala w pełni urzeczywistnić zasa-
dę zachowania przedsiębiorstwa upadłego (art. 2 PU in 
fine) poprzez możliwość jego przejęcia nawet z dniem 
ogłoszenia upadłości, przez co stanowi jednocześnie 
bardzo wygodny instrument dla potencjalnych inwesto-
rów. Pozytywnym aspektem jest maksymalne skrócenie 
(bądź nawet wyeliminowanie) etapu, w którym mająt-
kiem zarządza syndyk, należy bowiem mieć na uwadze, 
iż przejęcie zarządu przez syndyka zwykle negatywnie 
rzutuje na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (choćby tyl-
ko ze względów wizerunkowych). Ten tryb postępowania 
umożliwia szybkie zaspokojenie wierzycieli, uchyla także 
ryzyko dezintegracji przedsiębiorstwa w toku postępo-
wania upadłościowego, a więc umożliwia uzyskanie naj-
wyższej ceny sprzedaży, przez co realizuje zasadę mak-
symalizacji zaspokojenia wierzycieli, urzeczywistniając 
naczelny cel postępowania upadłościowego (art. 2 PU). 
Nie bez znaczenia jest fakt, iż nabycie w ramach przy-
gotowanej likwidacji ma skutki nabycia egzekucyjnego, 
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a więc kupujący przejmuje je bez obciążeń i nie odpowia-
da za zobowiązania upadłego (art. 317 ust. 2 zd. 2 PU), 
w związku z czym może rozpocząć działalność nieobcią-
żony ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za zobo-
wiązania dłużnika. Wreszcie, przygotowana likwidacja 
odciąża w sposób zdecydowany organy postępowania 
upadłościowego, zdejmując z nich ciężar długotrwałe-

go i zwykle mało efektywnego przeprowadzania lub też 
nadzorowania likwidacji masy upadłości.

Z tych względów należy oczekiwać, iż przygotowana li-
kwidacja znajdzie szerokie zastosowanie, a nawet ma 
szansę stać się wiodącym sposobem prowadzenia po-
stępowania upadłościowego. 
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De Fide et Ratione numquam satis!2 

Jarosław Horobiowski1

Artykuł ten zapewne nie pojawiłby się w periodyku, 
a z pewnością nie o takiej treści i w takiej formule, gdy-
by nie artykuł polemiczny Sędziego Zbigniewa Miczka 
zamieszczony w numerze 1 „Doradcy Restrukturyzacyj-
nego” z bieżącego roku pod tytułem: „O wierze w moż-
liwość wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych”. 
Na wstępie owego artykułu Autor zaznaczył, że odnosi 
się do mojej publikacji zawartej w przedostatnim „Dorad-
cy Restrukturyzacyjnym” pod tytułem: „Kluczowe osią-
gnięcia nowelizacji. O nowych ustawach Prawie restruk-
turyzacyjnym i Prawie upadłościowym: czy są w stanie 
szybko spełnić pokładane w nich nadzieje?”. Uzasadniając 
zabranie głosu polemicznego w tej kwestii, zaznaczył, że 
czytając artykuł, zastanawiał się, jaki cel mi przyświecał, 
a jednocześnie poczuł się nieswojo i, jak sądzi, nie on je-
den. Osobiście jestem zdania, że z uczuciami i odczuciami 
innych nie można dyskutować ani (tym bardziej) ich ne-
gować, a jedynie należy przyjąć je do wiadomości. W tym 
artykule postaram się zatem dobitniej wyjaśnić, jaki cel 
przyświecał mi przy formułowaniu wypowiedzi zawar-
tych w poprzedniej publikacji. Wysoka pozycja w gronie 
praktyków upadłościowych, doświadczenie zawodo-
we i dydaktyczne Sędziego Zbigniewa Miczka, a nade 
wszystko mój szacunek i szczera sympatia względem 
jego osoby nie pozwoliły mi na zbycie przedmiotowej 
repliki milczeniem. Jednocześnie, zważywszy na naszą 
wieloletnią znajomość i współpracę, do czego w jego re-
plice nawiązano, postanowiłem nadać temu artykułowi 
formę bardziej osobistą – epistolarną, czego – mam na-
dzieję – nie będą mieli mi za złe zarówno mój Szanowny 
Adresat-Adwersarz i zarazem Drogi Kolega, jak i czytelni-
cy „Doradcy Restrukturyzacyjnego”. A zatem… 2

  1 Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
a jednocześnie przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw 
upadłościowo-restrukturyzacyjnych w tymże sądzie. 

  2 O wierze i rozsądku nigdy dosyć!

Drogi Zbyszku!

Twój artykuł był pierwszym krytycznym spojrzeniem na 
poglądy, które zaprezentowałem w analizowanej przez 
Ciebie skromnej publikacji. Nie spotkałem się dotychczas 
z żadnymi oznakami niezrozumienia moich spostrzeżeń 
oraz wątpliwości co do celu, jaki mi przyświecał przy jej 
przygotowywaniu. Przeciwnie – wiele osób uznało ją za 
potrzebny i ważny głos w debacie nad skutkami uchwa-
lenia nowych regulacji o niewypłacalności, gratulując 
sposobu prezentacji poruszonej przeze mnie tematyki. 
Wśród licznych wypowiedzi na temat Prawa restruktu-
ryzacyjnego i znowelizowanego Prawa upadłościowego, 
skupiających się na podkreślaniu korzyści z nich płynących 
oraz na prawno-dogmatycznej analizie nowych instytucji, 
brakowało – moim zdaniem – spojrzenia na istotne czyn-
niki, które w praktyce będą przez długi czas utrudniały 
osiągnięcie celów, jakie przyświecały ich uchwaleniu. Takie 
spojrzenie postanowiłem zaprezentować i to był właśnie 
mój cel. Zapewniam, że nie brakuje mi wiary w możliwość 
wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych, ale o tym, 
czy przyjęte rozwiązania są dobre i sprawdzają się w prak-
tyce, zgodnie z założeniami, które legły u podstaw ich 
uchwalenia, decydują rezultaty ich stosowania w obrocie 
gospodarczym przez jego uczestników, to jest dłużników, 
wierzycieli, ich profesjonalnych pełnomocników, doradców 
restrukturyzacyjnych, a także sądy i inne organy państwa. 

Zdumiewa mnie pogląd, że „czas na krytyczne uwagi mie-
liśmy do momentu zakończenia prac (zespołu – przypis 
mój), teraz wszyscy powinni myśleć o tym, jak stosować 
już uchwalone przepisy, z jak najlepszym pożytkiem dla 
dobra wspólnego”. O ile druga część tej wypowiedzi jest dy-
rektywą zupełnie oczywistą, o tyle pierwsza jej część, jeśli 
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rozumieć ją dosłownie, zawiera nieuzasadnione założenie, 
że osiągnięty w łonie zespołu kompromis jest ostateczny, 
niepodważalny i jedynie słuszny, a zdanie osób, które były 
jego członkami (bo mam nadzieję, że nie rozszerza się tego 
na wszystkich przedstawicieli doktryny prawa), może być 
tylko pozytywne. Uważam, że z takim podejściem zgodzić 
się nie można. Prawo do krytycznych wypowiedzi na te-
mat nowo uchwalonych regulacji ma każdy, a założenie, że 
są one wolne od niedoskonałości, przeoczeń i błędów ze 
strony tych, którzy nad nimi w jakikolwiek sposób praco-
wali, byłoby wyrazem co najmniej nadmiernego zadufania 
w sobie. Żadna z dotychczasowych nowelizacji Prawa upa-
dłościowego z 1934 r., Prawa o postępowaniu układowym 
z 1934 r. czy Prawa upadłościowego i naprawczego nie 
była przecież wolna od niedopatrzeń, błędów i niewłaści-
wych założeń, co potwierdzał nierzadko fakt powrotu przy 
kolejnych nowelizacjach do pewnych rozwiązań prawnych 
obowiązujących poprzednio. Wraz z nowymi regulacja-
mi zataczamy koło, wracając do dychotomii statuowanej 
wzmiankowanymi Rozporządzeniami Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z 1934 r., lecz czy ostatecznie zrobiliśmy tym 
dobrze dla obrotu gospodarczego i czy spełnią się nasze 
założenia, pokażą czas i praktyka stosowania prawa, jaka 
ukształtuje się na bazie nowych przepisów, a na tę – tak 
jak poprzednio – będą miały niebagatelny wpływ: mental-
ność przedsiębiorców oraz ich stosunek i poziom zaufania 
do sądów i innych organów państwa. Mówię wyraźnie 
w liczbie mnogiej, bo – pamiętając ile zapału i wysiłku 
kosztował nas wszystkich i mnie osobiście udział w pra-
cach zespołu – nie odcinam się (jakże bym mógł?) od efek-
tów końcowych pracy zespołu, którego liczni członkowie, 
w tym i Ty, Zbyszku, poświęcili się temu przedsięwzięciu 
daleko bardziej niż ja i to do tego stopnia, że – nie bacząc 
już na różnice w stopniach naukowych i naukowym dorob-
ku, wypadające ewidentnie na moją niekorzyść – mógłbym 
o sobie powiedzieć co najwyżej: ultimus inter pares. 

Trzeba też przypomnieć, że w istocie były dwa zespo-
ły. Pierwszy (duży) zespół, składający się z 20 członków, 
opracował założenia do nowelizacji Prawa upadłościo-
wego i naprawczego, a następnie wyłoniono z niego 
mniejszy zespół, który opracował projekt Prawa restruk-
turyzacyjnego, jako ustawy nowelizującej również Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Kilkakrotnie oba zespoły miały 
wspólne posiedzenia, na których analizowano spore partie 
już opracowanych przepisów projektu ustawy. Z różnych 
względów nie każdy członek dużego zespołu miał rzeczy-
wistą możliwość jednakowego angażowania się w proces 
opiniowania tworzonego sukcesywnie projektu ustawy, 
a obowiązki służbowe, osobiste i rodzinne uniemożliwiały 
czasami zaznajomienie się z przedstawianymi do zapo-
znania się i zgłoszenia uwag obszernymi partiami projek-

towanych zmian. Nie oznacza to, że ktokolwiek spośród 
pracujących nad projektem ustawy, chociażby i sam au-
tor poszczególnych rozwiązań, które przybrały już postać 
przepisów prawa, nie byłby uprawniony do wypowiadania 
się o nich krytycznie, wskazując przykładowo pożądany 
kierunek ich wykładni odbiegającej od brzmienia tych prze-
pisów czy też formułując postulaty de lege ferenda. Przy tak 
obszernej nowej regulacji prawnej, opracowanej właściwie 
w dwa lata i obejmującej kilkaset artykułów, wydaje się 
to całkowicie usprawiedliwione. Zidentyfikowanie i wska-
zanie określonych problematycznych niedomówień czy 
błędów w ustawie, dokonane choćby i (a może: zwłaszcza) 
przez jej autorów, należałoby traktować jako rzecz natu-
ralną oraz nieprzynoszącą ujmy, zgodnie z paremią: errare 
humanum est, sed insipientis est in errore perseverare3.

Odnoszę wrażenie, że przy prezentacji naszych poglądów 
różnice w analizowanej problematyce i płynących stąd 
wnioskach wynikają przede wszystkim z przyjmowanych 
przez nas odmiennych punktów widzenia oraz odmien-
nych kryteriów analizy czy też oceny nowych przepisów 
i ich potencjalnych lub faktycznych już skutków. Noweli-
zacja była potrzebna, a wprowadzone zmiany są w zde-
cydowanej większości nie tylko właściwe, lecz wręcz re-
welacyjne, chociaż pewnie i tutaj moglibyśmy się różnić 
w ocenie, które spośród nich są najważniejsze. Moją in-
tencją było zaznaczyć problem relacji między już uchwa-
lonymi przepisami a ich przełożeniem na praktykę sądo-
wą i na zachowania w obrocie gospodarczym, jakie mogą 
rozwinąć się pod rządami nowych regulacji insolwencyj-
nych. W tym kontekście pojawia się kwestia wyobraże-
nia uczestników obrotu gospodarczego na temat treści 
i skutków nowego prawa, która może doznać bolesnej 
konfrontacji z sądową praktyką jego stosowania oraz 
rzeczywistością kadrowo-infrastrukturalną sądownic-
twa upadłościowego czy też z intelektualno-logistyczny-
mi ograniczeniami w gronie, coraz bardziej profesjonali-
zującego się skądinąd, środowiska doradców restruktu-
ryzacyjnych. Warto zatem przypomnieć, że doklejone 
pospiesznie do projektu Prawa upadłościowego z 2002 r. 
postępowanie naprawcze cechowała silna polityczna 
wola wprowadzenia tej instytucji uzasadniona przeko-
naniem, że będzie to skuteczny środek restrukturyzacji 
polskich przedsiębiorstw. Ustawa ta uchwalona została 
w ramach szybkiego pakietu dla gospodarki, a przepisy 
przejściowe wprowadziły możliwość stosowania ustawy 
– Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępo-
wania naprawczego w odniesieniu do przedsiębiorców 
wnioskujących o restrukturyzację lub objętych restruktu-
ryzacją, o których mowa w punkcie 1 art. 546 Prawa upa-

  3 Błądzić jest rzeczą ludzką, lecz głupotą jest trwać w błędzie (upierać się przy 
nim). 
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dłościowego i naprawczego, już po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, mimo że zasadniczą datą 
wejścia jej w życie był 1.10.2003 r.4. Wszyscy jednak pa-
miętamy, że postępowanie naprawcze było „martwym” 
prawem i nie udało się go ożywić, nawet mimo istotnej 
reformy w ramach nowelizacji Prawa upadłościowego 
i naprawczego, która zaczęła obowiązywać 2.05.2009 r.5. 

Nie wydaje mi się ponadto zbyt trafne porównanie pracy 
w zespole opracowującym założenia nowelizacji Prawa 
upadłościowego i naprawczego do orzekania w składzie 
sądu upadłościowego. Po pierwsze, w sprawach upa-
dłościowych w większości wypadków orzekamy jednak 
jednoosobowo, a ostatnie nowelizacje (zaliczam do nich 
także konsumencką nowelizację Prawa upadłościowe-
go i naprawczego, która weszła w życie 31.12.2014 r.) 
utrwalają tylko ten stan rzeczy, wprowadzając jednooso-
bowy skład sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości 
konsumenckiej oraz wszczęcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego, co już skazuje sędziów upadłościowych na 
indywidualizm. Po drugie – jako członkowie wieloosobo-
wego składu sędziowskiego – zawsze możemy zgłosić 
zdanie odrębne6, co jeszcze bardziej pogłębia indywidu-
alistyczną naturę orzeczniczej pracy sędziego.

W KWESTII ZMIANY DEFINICJI NIEWYPŁACALNOŚCI

Nie mogę zgodzić się z poglądem, że poprzednia definicja 
niewypłacalności była nieracjonalna, oderwana od realiów 
obrotu gospodarczego czy też archaiczna. Wielokrotnie 
wskazywałem, że nawiązuje ona do uregulowań wielu 
bardziej rozwiniętych i stabilnych gospodarczo państw 
europejskich. Aby nie być gołosłownym, postanowiłem 
odwołać się do dostępnych w internecie oficjalnych tłu-
maczeń tekstów prawnych lub wiarygodnych informacji 
o prawie upadłościowym i przesłankach wszczęcia pro-
cedur upadłościowych w takich państwach jak Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania. Poniżej prezentu-
ję podstawowe przepisy odnoszące się do tych kwestii 
w wersji angielskiej wraz z moim własnym tłumaczeniem 
na język polski (w nawiasach). Zastrzegam, że dokonałem 
pominięcia przepisów o charakterze bardzo kazuistycz-
nym bądź odnoszących się do sytuacji szczególnych i bar-
dzo specyficznych, skupiając się jedynie na regulacjach 
najbardziej typowych. W razie zainteresowania szczegó-
łami w tym zakresie odsyłam bezpośrednio do tekstów 
prawnych zawierających wszystkie podsekcje, ustępy 
oraz litery lub punkty powoływanych głównych jednostek 

  4 Por. art. 546 Prawa upadłościowego i naprawczego.
  5 Por. ustawę z 6.03.2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i napraw-

cze, ustawy o Bankowy Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 53, poz. 434).

  6 W oparciu o art. 324 § 2 zd. 4 k.p.c., stosowany w związku z art. 35 lub art. 229 
Prawa upadłościowego.

redakcyjnych poszczególnych ustaw/dekretów insolwen-
cyjnych7. Z uwagi na istotne różnice w prawie upadłościo-
wym konkretnych państw w zakresie przesłanek upadło-
ści poszczególnych kategorii dłużników (spółek, przedsię-
biorców jednoosobowych czy konsumentów) skupiłem się 
na tych przepisach, które mają charakter uniwersalny lub 
odnoszą się do najliczniejszej w praktyce kategorii upada-
jących przedsiębiorców8, czyli spółek handlowych9. 

Jakkolwiek niektóre ze wspomnianych zagranicznych 
legislacji (na przykład niemiecka i hiszpańska)10 wyróż-
niają pojęcie grożącej (nadciągającej) niewypłacalności 
(ang. imminent insolvency), to jednak zawsze przesłanką 
ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność definiowana 
zasadniczo jako niezdolność spłacania przez dłużnika 
jego wymagalnych zobowiązań z towarzyszącym temu 
jednocześnie domniemaniem, że ma to miejsce, gdy dłu-
gi nie są spłacane w terminach ich płatności. Warto także 
w tym miejscu podkreślić, że regulacje brytyjskie cechuje 
daleko zadekretowana w omawianej ustawie dyskrecjo-
nalna władza sądu, który – poza wypadkami określonymi 
w ustawie – może ponadto wszcząć procedurę likwida-
cyjną/upadłościową wobec spółki zawsze, gdy uzna to za 
sprawiedliwe i słuszne11. 

Niezależną od tego postacią niewypłacalności w prawie 
brytyjskim i niemieckim jest ponadto nadmierne zadłu-
żenie spółki, czyli takie, które nie znajduje pokrycia w jej 
majątku. Tylko hiszpańskie prawo upadłościowe zdaje się 
pomijać tę postać niewypłacalności, podczas gdy prawo 
francuskie dokonuje specyficznego połączenia obu postaci 
niewypłacalności w jedną, skoro zdolność spłacania wy-
magalnych zobowiązań wiąże z możliwością ich obsługi 
(zaspokojenia) z całego dostępnego dłużnej spółce mająt-
ku. Francuska spółka jest zatem niewypłacalna najpóźniej 
wtedy, gdy jej majątek nie wystarcza na bieżącą obsługę 
jej wymagalnych zobowiązań. Prawo brytyjskie i niemiec-
kie abstrahuje w tym względzie od wymagalności zobo-
wiązań, ustanawiając wymóg posiadania przez spółkę ma-
jątku wystarczającego na pokrycie wszystkich istniejących 
zobowiązań, przy czym ustawodawca brytyjski wyraźnie 
nakazuje wziąć pod uwagę także zobowiązania ewentual-

  7 Por. w szczególności kazuistykę i osobliwości uregulowania sekcji/
paragrafu 122 brytyjskiej ustawy upadłościowej z 1986 r. oraz podsekcji (1) 
lit. (a)-(d) sekcji/paragrafu 123 tejże ustawy.

  8 Wedle wieloletniej średniej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restruk-
turyzacyjnych tylko same spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią 
co najmniej 60% ogółu upadających przedsiębiorców.

  9 Dotyczy to w szczególności sekcji 122 brytyjskiej ustawy upadłościowej 
z 1986 r., która reguluje wszczęcie sądowej likwidacji wobec dłużnej spółki 
handlowej – ang. „company”, które to postępowanie jest najbliższym odpo-
wiednikiem naszej poprzedniej upadłości likwidacyjnej albo obecnej upadłości 
w reżimie polskich przepisów obowiązujących od 1.01.2016 r.

  10 Por. art. 2 ust. 3 zd. 2. hiszpańskiego prawa upadłościowego oraz sekcję/
paragraf 18 niemieckiego prawa upadłościowego.

  11 Por. sekcję 122 podsekcji (1) lit. (g) brytyjskiej ustawy upadłościowej.
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ne/warunkowe i przyszłe, co z kolei wyraźnie wyłącza dys-
pozycja ust. 4 art. 11 Prawa upadłościowego w brzmieniu 
obowiązującym od 1.01.2016 r.12. Widać zatem, że obo-
wiązujący wciąż w prawie brytyjskim i niemieckim mo-
del nadmiernego zadłużenia (ang. overindebtedness), jako 
niezależnej przesłanki ogłoszenia upadłości, odpowiadał 
bardziej modelowi uregulowania tej przesłanki w polskim 
Prawie upadłościowym i naprawczym w brzmieniu obo-
wiązującym do 31.12.2015 r. Podkreślić należy również, że 
wskazany w ust. 1a art. 11 polskiego Prawa upadłościo-
wego ogólny warunek trzymiesięcznego okresu przeter-
minowania wymagalnych zobowiązań dłużnika, jako prze-
słanka niewypłacalności w postaci braku zdolności do wy-
konywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, właści-
wie nie występuje w żadnej z omawianych zagranicznych 
legislacji. Jedynie hiszpańskie prawo upadłościowe statu-
uje taki właśnie trzymiesięczny okres przeterminowania 
w odniesieniu do szczególnie uprzywilejowanych (wrażli-
wych) zobowiązań dłużnika (podatki, składki na ubezpie-
czenie społeczne i wynagrodzenia pracownicze) jako jedną 
z sytuacji uzasadniających, niezależnie od innych okolicz-
ności, wystąpienie wierzyciela z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości jego dłużnika, przy czym naruszenie terminów 
płatności ma mieć charakter ogólny w odniesieniu do jed-
nej z kategorii tych zobowiązań, co zapewne oznaczać ma 
brak płatności ze strony dłużnika wielu, w tym istotnej ich 
części, a nie tylko jednostkowych i kwotowo niewielkich 
zobowiązań z danej kategorii zobowiązań spośród trzech 
wyżej wymienionych13. Żaden z przytoczonych przepisów 
omawianych legislacji nie obwarowuje przesłanki nad-
miernego zadłużenia warunkiem utrzymywania się tego 
stanu przez określony czas, a tym bardziej tak długi (aż 
dwadzieścia cztery miesiące!) jak wskazany w ust. 2 i 5 
art. 11 Prawa upadłościowego. Nie będę jednak już w tym 
miejscu rozwijał zasygnalizowanych w poprzednim arty-
kule wątpliwości ani przedstawiał kolejnych, zwłaszcza 
dotyczących wagi zobowiązań dłużnika względem spółek 
powiązanych w kontekście przesłanki nadmiernego zadłu-
żenia, bo nie chcę, aby moja argumentacja w tym zakresie 
została opacznie wykorzystana – wbrew moim intencjom 
– w sprawach w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz 
w sprawach zakazowych przez dłużników albo ich repre-
zentantów i ich pełnomocników.

Czy nowa definicja niewypłacalności zachęci ewidentnie 
niewypłacalnych dłużników-przedsiębiorców do składa-
nia wniosków o ogłoszenie upadłości – nie sądzę! Widać 
to po wpływie spraw w repertorium „GU” od 1.01.2016 r., 

  12 Pewne podobieństwa do uregulowania zawartego w ust. 4 art. 11 Prawa 
upadłościowego widać w zdaniu drugim podsekcji (2) sekcji 19 niemieckiej 
ustawy upadłościowej/insolwencyjnej, chociaż niemiecki przepis ma w tym 
zakresie charakter iuris dispositivi.

  13 Por. art. 2 ust. 4 pkt 4 hiszpańskiego prawa upadłościowego.

gdzie rośnie jedynie liczba wniosków konsumenckich. 
Przyznam z kolei, że – poza lekturą niektórych orzeczeń 
sądów administracyjnych i sądów ubezpieczeń społecz-
nych – nie mam głębszej wiedzy na temat tego, na ile 
liberalnie czy restrykcyjnie oraz na ile jednolicie czy roz-
bieżnie interpretowały one dotychczasowe przesłan-
ki niewypłacalności. Jeśli były to interpretacje nazbyt 
restrykcyjne, to przyznać trzeba, że nie podziałały one 
szczególnie mobilizująco na ewidentnie niewypłacalnych 
dłużników lub ich reprezentantów, których całe rzesze 
przez lata nierzadko ignorowały, swoją lub reprezen-
towanych przez nie podmiotów, oczywistą niewypła-
calność. Podkreślę wszakże raz jeszcze, że w sądach 
upadłościowych problemów interpretacyjnych z tym nie 
było, natomiast do faktu osobliwych i zaskakujących roz-
strzygnięć w różnych sprawach, i to nie tylko związanych 
z upadłościami, zdołałem się już przyzwyczaić. 

Brytyjskie prawo upadłościowe – Act on Insolvency – 
pochodzi z 1986 r.14. Podstawową jednostką redakcyj-
ną tej ustawy jest sekcja, czyli paragraf, dzielący się na 
podsekcje/podparagrafy stanowiące z kolei odpowied-
nik paragrafów w artykułach kodeksowych lub ustępów 
w artykułach ustaw. Przesłanki wszczęcia postępowania 
upadłościowego/likwidacyjnego wobec spółek uregu-
lowane są w sekcjach 122 i 123 tejże ustawy, których 
najistotniejsze przepisy, wraz z ich oryginalnymi tytułami 
będącymi częścią tekstu ustawy, prezentuję poniżej.

Grounds and effect of winding-up petition 
(Circumstances in which company may be wound up 

by the court) 
Podstawy i skutek wniosku o likwidację/ 

upadłość likwidacyjną 
(Okoliczności, w których spółka może być 

zlikwidowana przez sąd)

122. (1) A company may be wound up by the court if – 
(Spółka może zostać postawiona w stan likwidacji/upa-
dłości likwidacyjnej przez sąd, jeżeli: 

(a) … (e) 

(f) the company is unable to pay debts (spółka nie jest 
w stanie spłacać długów), 

(g) the court is of the opinion that it is just and equitable 
that the company should be wound up (sąd jest zdania, 
że sprawiedliwe i słuszne jest, aby spółka została zlikwi-
dowana/postawiona w stan upadłości likwidacyjnej).

  14 Dostępne na stronie: www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/
section/122-123.
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 Definition of inability to pay debts 
(Definicja niezdolności do spłacania długów)

123. (1) A company is deemed unable to pay its debts – 
(Spółkę uważa się za niezdolną do spłacania swoich dłu-
gów)

(a) if (jeśli) …, or (lub) (b) if (jeśli) … (d) if (jeśli) …, or (lub)

(e) if it is proved to he satisfacion of he court that the 
company is unable to pay its debts as they fall due (je-
żeli udowodniono w przekonaniu sądu, że spółka nie jest 
zdolna spłacać swoich wymagalnych długów w termi-
nach ich płatności).

(2) A company is deemed unable to pay its debts if it is 
proved tot he satisfacion of he court that the value oft he 
company’s assets is less than the amount of ist liabilities, 
taking into account ist contingent and prospective liabi-
lities (Spółkę uważa się za niezdolną do spłacania swo-
ich długów, jeżeli udowodniono w przekonaniu sądu, że 
wartość aktywów/majątku spółki jest mniejsza niż suma 
jej zobowiązań, wziąwszy pod uwagę jej ewentualne/
warunkowe oraz przyszłe/spodziewane zobowiązania).

Oficjalnego tłumaczenia francuskiego prawa insolwen-
cyjnego/upadłościowego nie udało mi się odnaleźć. 
W internecie można jednak znaleźć streszczenie pojęcia 
niewypłacalności w prawie francuskim, które prezentuję 
poniżej15.

A French company is insolvent (en etat de cessation de pa-
iements) if is not able to meet its payment obligations as 
they fall due for payment with ist available assets (Spół-
ka prawa francuskiego jest niewypłacalna, jeżeli nie jest 
w stanie obsługiwać swoich zobowiązań pieniężnych 
w terminach ich płatności z dostępnych jej/posiadanych 
aktywów/majątku). 

Niemieckie prawo upadłościowe/insolwencyjne  – Das 
Insolvenz Recht16 – pochodzi z 1994 r. Podstawową jed-
nostką redakcyjną tej ustawy jest sekcja, czyli paragraf, 
dzielący się na podsekcje/podparagrafy stanowiące z kolei 
odpowiednik paragrafów w artykułach kodeksowych lub 
ustępów w artykułach ustaw. Przesłanki wszczęcia postę-
powania upadłościowego/likwidacyjnego wobec spółek 
uregulowane są w sekcjach 16-19 tejże ustawy, których 
najistotniejsze przepisy, wraz z ich oryginalnymi tytułami 
będącymi częścią tekstu ustawy, prezentuję poniżej.

  15 Dostępne na stronie: www.ifrl.com/Article/2166556/France-Restructuring-
and-insolvency-procedures.html.

  16 Dostępne na stronie: www.gesetze-im-internet.de/englisch_inso/index.
html.

Section 16 (Sekcja/Paragraf 16) 
Reason to Open Insolvency Proceedings 

(Przesłanka/Przyczyna otwarcia postępowania insol-
wencyjnego/upadłościowego)

The opening of insolvency proceedings shall require 
the existence of a reason to open such proceedings. 
(Wszczęcie postępowania insolwencyjnego/upadłościo-
wego będzie wymagać istnienia przesłanki otwarcia ta-
kiego postępowania.) 

Section 17 (Sekcja/Paragraf 17) 
Insolvency 

(Niewypłacalność)

(1) Insolvency shall be the general reason to open in-
solvency proceedings. (Niewypłacalność będzie ogólną 
przesłanką otwarcia postępowania insolwencyjnego/
upadłościowego.)

(2) The debtor shall be deemed illiquid if he is unable to 
meet his mature obligations to pay. Insolvency shall be 
presumed as a rule if the debtor has stopped payments. 
(Dłużnik będzie uważany za pozbawionego płynności, 
jeżeli nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zo-
bowiązań. Zasadą domniemania niewypłacalności jest 
zaprzestanie płatności przez dłużnika.) 

Section 18 (Sekcja/Paragraf 16) 
Imminent Insolvency 

(Zagrożenie niewypłacalnością)

(1) If the debtor requests the opening of insolvency pro-
ceedings, imminent insolvency shall also be a reason to 
open. (Jeżeli otwarcia postępowania insolwencyjnego/
upadłościowego żąda dłużnik, przesłanką jego otwarcia 
będzie także zagrożenie niewypłacalnością.)

(2) The debtor shall be deemed to be faced with immi-
nent insolvency if he is likely to be unable to meet his 
existing obligations to pay on the date of their maturity. 
(Dłużnika uważa się za zagrożonego niewypłacalnością, 
jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że nie jest w stanie 
spłacać swoich istniejących zobowiązań w dniu ich wy-
magalności/płatności.) 

(3) If in the case of a legal person, or of a company without 
legal personality, the request is not filed by all members 
of the board of directors, all general partners or all liquida-
tors, subsection (1) shall only apply if the person or per-
sons filing the request are empowered to represent the 
company or the partnership. (Jeżeli w przypadku dłużnika 
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będącego osobą prawną albo spółką nieposiadającą oso-
bowości prawnej wniosek o ogłoszenie upadłości nie zo-
stał złożony przez wszystkich członków zarządu, wszyst-
kich głównych wspólników albo wszystkich likwidatorów, 
przepis podsekcji (1) będzie miał zastosowanie tylko, gdy 
osoba lub osoby składające wniosek są umocowane do 
reprezentowania spółki handlowej albo spółki cywilnej.) 

Section 19 (Sekcja/Paragraf 19) 
Overindebtedness 

(Nadmierne zadłużenie)

(1) Overindebtedness shall also be a reason to open in-
solvency proceedings for a legal person. (Nadmierne za-
dłużenie będzie również przesłanką otwarcia postępo-
wania insolwencyjnego/upadłościowego.)

(2) Overindebtedness shall exist if the debtor’s assets 
no longer cover his existing obligations to pay, unless it 
is highly likely, considering the circumstances, that the 
enterprise will continue to exist. As regards claims in re-
spect of the restitution of shareholder loans or claims 
deriving from legal transactions corresponding in eco-
nomic terms to such a loan, for which the creditors and 
the debtor have agreed, in accordance with section 39 
subsection (2), that they shall rank lower behind the cla-
ims set out in section 39 subsection (1), nos. 1 to 5 in the 
insolvency proceedings, consideration shall not be given 
to the obligations under the first sentence. [Nadmierne 
zadłużenie istnieje, jeżeli aktywa/składniki majątkowe 
dłużnika przestają pokrywać istniejące zobowiązania 
pieniężne, chyba że jest wysoce prawdopodobne, zwa-
żywszy na okoliczności, że przedsiębiorstwo przetrwa. 
W odniesieniu do roszczeń dotyczących zwrotu poży-
czek udzielonych przez udziałowców (wspólników, ak-
cjonariuszy) lub roszczeń wywodzących się z czynności 
prawnych o skutkach podobnych do takich pożyczek, 
w odniesieniu do których wierzyciele oraz dłużnik ustalili, 
zgodnie z sekcją 39 podsekcji (2), że zostaną one zaliczo-
ne/zaszeregowane niżej za roszczeniami wymienionymi 
w sekcji 39 podsekcji (1), punkty od 1 do 5 w ramach po-
stępowania upadłościowego, nie będą one zaliczane do 
zobowiązań w rozumieniu zdania pierwszego]. 

(3) If none of the general partners of a company without 
legal personality is a natural person, subsections (1) and 
(2) shall apply mutatis mutandis. This shall not apply if 
the general partners include another company with a na-
tural person as general partner. [Jeżeli żaden z głównych 
wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej 
nie jest osobą fizyczną, przepisy podsekcji (1) i (2) sto-
suje się odpowiednio. Nie będzie miało to zastosowania 

w przypadku, gdy wśród głównych wspólników znajduje 
się spółka z osobą fizyczną jako głównym wspólnikiem]17.

 Hiszpańskie prawo upadłościowe – Ley concursal (Act on 
Insolvency – ustawa upadłościowa/ustawa o niewypła-
calności)18 – pochodzi z 2003 r. Podstawową jednostką 
redakcyjną tej ustawy jest artykuł. Przesłanki wszczęcia 
postępowania upadłościowego uregulowane są w art. 2 
tego aktu prawnego, którego najistotniejsze przepisy, 
wraz z ich oryginalnym tytułem, będącym częścią tekstu 
prawnego, prezentuję poniżej.

Article 2. Objective premise 
 (Przesłanka przedmiotowa)

1. A declaration opening the insolvency proceedin-
gs shall be appropriate in the event of insolvency of 
a common debtor (Ogłoszenie otwarcia postępowa-
nia upadłościowego będzie właściwe w przypadku 
niewypłacalności wspólnego dłużnika).

2. A debtor who cannot regularly fulfil the obligations he 
may be required to is in the state of insolvency (Dłuż-
nik, który nie jest w stanie regularnie spełniać zobo-
wiązań, których można od niego żądać, jest w stanie 
niewypłacalności).

3. If the petition for a declaration opening the insolvency 
proceedings is submitted by a debtor, he must justify 
his indebtedness and state of insolvency, which may 
be current or imminent. A debtor who forsees he may 
not regularly and punctually fulfil his obligations is in 
the state of imminent insolvency (Jeżeli z wnioskiem 
o ogłoszenie wszczęcia postępowania upadłościowe-
go występuje dłużnik, musi on usprawiedliwić/umo-
tywować swoje zadłużenie oraz stan niewypłacalno-
ści, która może być aktualna albo nadciągająca. Dłuż-
nik, który przewiduje, że nie będzie wypełniał swoich 
zobowiązań regularnie i terminowo, jest w stanie za-
grożenia niewypłacalnością).

4. If the petition for declaration opening the insolvency 
proceedings is submitted by a creditor, it must be ba-
sed on a title by virtue of which enforcement or col-
lection proceedings have been dispatched without the 
seizure discovering sufficient free assets for the pay-
ment, or when any of the following situations concurs 

  17 Warto porównać z dyspozycją ust. 7 art. 11 Prawa upadłościowego, gdyż 
wydaje się on wyraźnie nawiązywać do przepisu zd. 1 podsekcji (3) sekcji 19 
niemieckiego prawa insolwencyjnego. Przepisy te, mimo odmiennej redakcji, 
zawierają w sobie zbliżoną normę prawną, a ich twórcom przyświecały 
zapewne podobne założenia i cele.

  18 Angielska wersja językowa tej ustawy dostępna jest na stronie: www.
injusticia.gob.es./cs/satellite/es/1288774502225/ListaPublicationes. html)
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(Jeżeli z wnioskiem o ogłoszenie wszczęcia postępo-
wania upadłościowego występuje wierzyciel, musi on 
być oparty na tytule, na podstawie którego postępo-
wanie egzekucyjne lub postępowanie prowadzone 
w celu (przymusowego) poboru należności zostało 
umorzone bez zajęcia ujawniającego wolne składniki 
majątkowe, które byłyby dostateczne dla zaspokoje-
nia albo w razie ujawnienia następujących sytuacji):

1. General suspension of the current payment of the 
debtor’s obligations (Ogólne zawieszenie/wstrzy-
manie bieżących płatności zobowiązań dłużnika);

2. The existence of seizures for executions pending 
with an overall effect on the debtor’s estate (Istnie-
nie zajęć w ramach toczących się egzekucji skutecz-
nych na całym majątku dłużnika);

3. Unlawful removal or hasty or ruinous liquidation of 
his assets by the debtor (Bezprawne usunięcie lub 
pośpieszna bądź rujnująca/marnotrawna likwidacja 
składników majątkowych przez dłużnika);

4. Generalised breach of obligations of any of the fol-
lowing classes: those of payment of the requisite 
tax obligations during the three months prior to ap-
plying for insolvency; those of payment of Social Se-
curity contributions, and other joint collection item 
during the same period; those of payment of sala-
ries and compensations and other remunerations 
arising from the relevant employment relations of 
the last three monthly payments (Ogólne narusze-
nie zobowiązań następujących kategorii: w zakresie 
zapłaty podatków w ciągu trzech miesięcy poprze-
dzających złożenie wniosku o upadłość; w zakresie 
zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i in-
nych wspólnie z nimi ściąganych należności w ciągu 
tego samego okresu; w zakresie zapłaty wynagro-
dzeń, odszkodowań i innych należności wynikają-
cych z istotnych stosunków pracy/zatrudnienia za 
ostatnie trzy miesięczne okresy rozliczeniowe). 

Podsumowując wątek definicji niewypłacalności, pod-
trzymuję pogląd, że dotychczasowa definicja wymagała 
co najwyżej niewielkiej korekty. Aktualna idzie za daleko, 
zwłaszcza jeśli chodzi o przesłankę nadmiernego zadłu-
żenia, i będzie to miało bardzo poważne – moim zdaniem 
negatywne – przełożenie na dyscyplinowanie uczestni-
ków obrotu będących dłużnikami i ich reprezentantami 
na składanie wniosków restrukturyzacyjnych i upadło-
ściowych w stosownym i najbardziej optymalnym ku 
temu terminie. 

W KWESTII DATY WEJŚCIA W ŻYCIE  
NOWYCH REGULACJI

Wspominałem już w poprzednim artykule, że niemieckie 
prawo insolwencyjne z 1994 r. miało aż pięcioletni okres 
vacatio legis. Hiszpańskie prawo upadłościowe/prawo 
o niewypłacalności weszło w życie 1.08.2004 r., czyli po-
nad rok od ogłoszenia, do którego doszło 10.07.2003 r.19. 
Na tym tle niewiele ponadpółroczny okres vacatio legis 
Prawa restrukturyzacyjnego wypada niepoważnie. Jesz-
cze nie okrzepliśmy w stosowaniu nowych przepisów 
o upadłości konsumenckiej, a już wdrożono nowe prze-
pisy, co do których – śmiem twierdzić, że dla większości 
sędziów i doradców restrukturyzacyjnych – nie było od-
powiedniego czasu, aby przygotować się kompleksowo 
na ich stosowanie. Wprawdzie wpływ spraw restruktu-
ryzacyjnych zdaje się kształtować na poziomie zbliżonym 
lub nawet nieco niższym do wcześniejszej liczby wnio-
sków o upadłość układową20, niemniej jednak koncentro-
wanie się na sprawach restrukturyzacyjnych jest bardzo 
pracochłonne, a tworzenie i dopracowanie wzorów dla 
nowych czynności w tego typu postępowaniach zajmie 
jeszcze sporo czasu. Można także zadać pytanie: czy 
warto było się tak spieszyć, skoro rzeczywiste (efektyw-
ne) zainteresowanie procedurami restrukturyzacyjnymi 
jest obecnie tak niewielkie? 

W KWESTII TERMINÓW INSTRUKCYJNYCH

Zgadzam się, że terminy instrukcyjne wskazują zainte-
resowanym uczestnikom, w jakim czasie mogą spodzie-
wać się decyzji czy też określonych czynności sądowych 
i pozasądowych organów w postępowaniach restruk-
turyzacyjnych i upadłościowych. Do pewnego stopnia 
działają one także mobilizująco na te organy. Jednak przy 
dużej, stale rosnącej liczbie spraw i wysokim stopniu ich 
skomplikowania lub pracochłonności, zamiast mobilizacji 
zaczynają pojawiać się dyskomfort i stres u osób pełnią-
cych funkcję tych organów, których źródłem jest świado-
mość, że rzetelne rozpoznanie sprawy wymagać będzie 
uchybienia – wprawdzie instrukcyjnemu – ale jednak za-
wsze – terminowi i to nie w pojedynczych, lecz najczęściej 
wielu sprawach. Zdecydowanie za krótkie są w szczegól-
ności nowe terminy instrukcyjne w postępowaniu upa-
dłościowym. Zarówno dwumiesięczny termin dla spo-
rządzenia listy wierzytelności liczony od upływu okre-
su przewidzianego do zgłaszania wierzytelności, który  

  19 Por. art. 35 przepisów przejściowych angielskiej wersji językowej tej ustawy.
  20 W okresie pierwszych czterech miesięcy do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-

-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadło-
ściowo-restrukturyzacyjnych wpłynęło 10 wniosków restrukturyzacyjnych. 
Z uzyskanych danych z innych sądów wynika, że wpływ tych spraw kształ-
tuje się na proporcjonalnie podobnym poziomie w stosunku do wniosków  
o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców. 
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z kolei ustalono sztywno w rozmiarze 30 dni od dnia ob-
wieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości21, jak 
i sześciomiesięczny termin na likwidację masy upadło-
ści22 to czysta upadłościowa SF (w tym wypadku skrót 
można równolegle rozszyfrowywać jako: „science fiction” 
i „sądowa fikcja”). W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od 
obwieszczenia o upadłości wpływa zwykle nie więcej niż 
10-20% ogółu wierzytelności, które mogą być zgłoszo-
ne, a zatem jaki jest sens sporządzenia listy, którą sys-
tematycznie przez długi czas trzeba będzie uzupełniać 
i to o kilka-kilkanaście lub kilkadziesiąt pozycji w każdym 
miesiącu w zależności od liczby wierzycieli upadłego, co 
zawsze rodzi komplikacje formalno-proceduralne. Każde 
uzupełnienie listy to dodatkowe czynności i obwieszcze-
nie, czyli koszty, których – nota bene – można było unik-
nąć, gdyby – jak w postępowaniach restrukturyzacyjnych 
przy spisach wierzytelności – przyjąć również w upadło-
ści możliwość wciągania na listę wierzytelności z urzędu 
także tych zobowiązań, które nie zostały zgłoszone, lecz 
wynikają z treści – niebudzących w tym względzie wąt-
pliwości – wpisów w księgach rachunkowych upadłego. 
Było to zresztą – że przypomnę w tym miejscu – kilka-
krotnie, chociaż bezskutecznie proponowane podczas 
prac zespołu. Z zakończeniem likwidacji masy upadłości 
w 6 miesięcy spotkałem się może dwa razy w całej mojej 
piętnastoletniej karierze upadłościowej. Wprowadzenie 
tego terminu nie zmieni rzeczywistości ekonomicznej. 
Oczekiwanie, że stanie się inaczej, jest jedynie próbą za-
klinania tej rzeczywistości za pomocą prawa. Wyrozu-
miałość wydziałów wizytacyjnych będzie nam potrzebna 
nie tyle w razie okresowych rutynowych kontroli (lustra-
cji) spraw upadłościowo-restrukturyzacyjnych, co przy 
analizie wyjaśnień sędziów upadłościowych składanych 
do wzrastającej liczby skarg uczestników postępowania 
na przewlekle, ich zdaniem, prowadzone postępowania 
upadłościowe. Obyśmy przy tym nie musieli liczyć na 
wyrozumiałość sądów procesowych. Nie mam złudzeń, 
że wielu uczestników spróbuje jednak i tej drogi, uzna-
jąc się za poszkodowanych „przewlekle”, bo przecież 
z naruszeniem stosownych terminów instrukcyjnych, 
prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi. Cie-

  21 Por. art. 51 ust. 1 pkt 4 i art. 244 Prawa upadłościowego.
  22 Por. art. 308 ust. 2 Prawa upadłościowego.

kawe ile czasu i sił tracić będą syndycy i sędziowie na 
oczekiwane od nich liczne i szczegółowe wyjaśnienia 
dlaczego nie dotrzymują jeszcze większej ilości, jeszcze 
krótszych terminów instrukcyjnych, na których dotrzy-
manie – abstrahując już od stale rosnącej liczby spraw 
i stopnia ich trudności – będą mieli o tyle mniej czasu 
i możliwości, o ile więcej będą musieli składać tego typu  
wyjaśnień? 

POSUMOWANIE

Zbyszku, w żadnej z kwestii poruszonych w moim po-
przednim artykule, mimo Twojej repliki, zdania – co do 
zasady – nie zmieniłem, a zatem pozostaniemy zapewne 
przy swoich stanowiskach. Czas pokaże, czyje przewidy-
wania i w jakim zakresie się spełnią. Jeżeli moje obawy 
okażą się nieuzasadnione czy przesadzone, jestem go-
tów publicznie przyznać, że w ocenie określonych kwestii 
jednak się pomyliłem. Wiary w możliwość tworzenia do-
brych rozwiązań legislacyjnych na pewno nam nie brako-
wało. Pytanie: czy starczyło nam rozsądku i determinacji, 
aby je wprowadzić? Na tę ocenę potrzeba jednak upły-
wu długiego czasu. Każde, nawet najdoskonalsze prawo 
pozostaje w silnej interakcji z funkcjonującymi poza nim 
zewnętrznymi czynnikami determinującymi jego stoso-
wanie i jego skutki ekonomiczne. Wskazałem, że takimi 
istotnymi czynnikami są – między innymi – otoczenie 
techniczno-infrastrukturalne i kadrowe sądownictwa 
upadłościowego, a także mentalność i zwyczaje, po-
stawa, świadomość prawna doradców restrukturyza-
cyjnych, przedsiębiorców oraz ich pełnomocników oraz 
stopień zaufania społecznego w relacjach przedsiębior-
ca/obywatel/uczestnik postępowania – państwo. Moim 
zdaniem będą one znacząco ograniczać korzyści płynące 
z nowych regulacji. Swoje uwagi kierowałem ku rozwa-
dze wszystkich, których to może dotyczyć i których to 
obchodzi. I to było moim celem, bez jakichkolwiek innych 
podtekstów i kontekstów. W swojej przestrzeni aktyw-
ności zawodowej postaram się z kolei zrobić wszystko, 
aby nowe prawo stosować jak najlepiej, co chyba nie po-
winno budzić czyichkolwiek wątpliwości. 
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