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Szanowni Czytelnicy!

Kilka słów do wrześniowego wydania chciałbym poświęcić 
izbie. Bieżący rok to dziesiąty rok jej działalności, jak dotąd 
pomyślny, mimo różnych przeciwności i komplikacji. Trzecia 
już kadencja konwentu w nieco odmienionym składzie 
ponownie powierzyła mi piastowanie funkcji dziekana 
Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, za co 
serdecznie dziękuję! Tym razem konwent jest nieco mniejszy, 
pięcioosobowy, a w jego skład wchodzą: Mateusz Bienioszek, 
Karol Tatara, Witold Pawlak, Ivan Smanio i ja. Skupiamy 
w swoich szeregach 230 doradców restrukturyzacyjnych, 
dlatego warto zaznaczyć, że zaczynaliśmy przy liczbie nieco 
ponad 50 członków. Oczywiście liczba naszych członków 
w porównaniu do liczby wydanych licencji doradców 
restrukturyzacyjnych nie powala na kolana, ale zważywszy 
na fakt dobrowolnej przynależności do izby, uważam, że 
nie jest to wynik zły. Niezmiennie staramy się utrzymywać 
portfel korzyści dla jej członków, który moim zdaniem 
całkowicie rekompensuje niewielkie comiesięczne opłaty 
członkowskie. W ramach składek członkowie izby uzyskują 
dostęp do systemu informacji prawnej Legalis w wersji 
z modułem komentarzowym Prawo Upadłościowe i Prawo 
Restrukturyzacyjne, prenumeratę kwartalnika „Doradca 
Restrukturyzacyjny”, zniżki na szkolenia organizowane nie 
tylko przez izbę, ale też naszych partnerów merytorycznych. 
Są również korzyści pośrednie, niewymierne, które dotyczą 
sfery zawodowej. Przykładem może być możliwość 
wypowiedzenia się na forum izby odnośnie do planowanych 
zmian legislacyjnych w obszarach, które bezpośrednio nas 
dotyczą. Indywidualne głosy są analizowane, omawiane 
przez konwent i jeśli zostaną uznane za słuszne, 
przedstawiane w konsultacjach publicznych jako stanowisko 
izby. W ten sposób podczas ostatnich prac legislacyjnych 
nad zmianą ustawy – Prawo upadłościowe udało się 
przekonać stronę rządową do przyjęcia kilku stanowisk 
przez nas zgłaszanych. To duża satysfakcja, ale też ciężka 
praca zaangażowanych w opracowanie takiego stanowiska, 
za co im serdecznie dziękuję.

W izbie pojawiła się również inicjatywa stworzenia 
Centrum Mediacyjnego. Kto jeśli nie interesariu-
sze postępowań restrukturyzacyjnych lub upadło-
ściowych potrzebuje porozumienia się? Ich interesy 
niejednokrotnie są w konflikcie, a przy pomocy bez-
stronnego i neutralnego mediatora, w dodatku pro-
fesjonalisty w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości, 
pojawia się nowa możliwość wyjścia z problemowej 
sytuacji. Motorem tej inicjatywy jest Ivan Smanio, 
który ma już solidne doświadczenie jako stały media-
tor przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Będziemy 
tworzyć ten ośrodek od podstaw, bo widzimy taką 
potrzebę. Niejednokrotnie uczestnicy postępowań 
czują się pokrzywdzeni, podczas gdy rzetelna oce-
na sytuacji prowadzi do odmiennych wniosków, zaś 
spokojne wyjaśnienie sytuacji może zaoszczędzić 
nieprzyjemnych dla wszystkich spraw skargowych. 
Wiem to z doświadczenia, gdyż do izby często trafiają 
osoby, którym brak po prostu rzeczowego wyjaśnie-
nia problemu.

Chciałbym również wspomnieć, że niedawno mie-
liśmy okazję spotkać się z delegacją z Ministerstwa 
Sprawiedliwości Gruzji. Przedstawiliśmy jej prezen-
tację dotyczącą działalności naszej izby. Spotkanie 
miało miejsce 12 lipca 2019 r., dzięki uprzejmości 
i w siedzibie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Podczas spotkania wspólnie z Witoldem Pawlakiem 
przedstawiliśmy pozycję doradcy restrukturyzacyj-
nego w Polsce na tle zmieniającej się ustawy o licencji 
doradcy, pokazaliśmy, w jaki sposób funkcjonujemy 
jako izba, jakie korzyści oferujemy naszym członkom. 
Odpowiadaliśmy też na liczne pytania delegacji, która 
poszukuje wzorców funkcjonowania samorządu do-
radców restrukturyzacyjnych w swoim kraju. Miejmy 
nadzieję, że choć trochę zainspirowaliśmy Koleżanki 
i Kolegów z Gruzji do modelu samorządu, w którym 
obecnie działamy.

Z letnim pozdrowieniem

Jerzy Sławek – dziekan KIDR

Słowo od dziekana
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PRZEGLĄD ORZECZNICTWA W SPRAWACH 
RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH

dr hab. Anna Hrycaj,  
prof. nadzw.1 Uczelni Łazarskiego w Warszawie

 

WPŁYW POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWEGO 
I RESTRUKTURYZACYJNEGO NA POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

1. Skutek niezawiadomienia nadzorcy sądowego ustano-
wionego w postępowaniu układowym o czynnościach 
podejmowanych w procesie z udziałem dłużnika

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 20.03.2019 r. 
(VIII Ga 240/18)

Teza: 

Niezawiadomienie nadzorcy sądowego, który z mocy pra-
wa wstępuje do postępowania dotyczącego masy układo-
wej (art. 277 ust. 1 i 2 Pr. restr.), o terminie rozprawy, na 
której zapadł wyrok, powoduje nieważność postępowania 
ze względu na pozbawienie nadzorcy sądowego możliwo-
ści obrony jego praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.).

Stan faktyczny: Powódka, A.M., w pozwie skierowanym 
przeciwko (...) z siedzibą w B. domagała się zasądzenia 
od pozwanego kwoty 31 881,60 zł wraz z odsetkami za 
opóźnienie w transakcjach handlowych od 31 grudnia 
2016 r. do dnia zapłaty, a także kosztów procesu. W uza-
sadnieniu pozwu wskazała, że kwoty tej domaga się ty-
tułem wynagrodzenia należnego jej jako podwykonawcy 
na podstawie zawartej z pozwanym umowy o roboty 
budowlane. Nakazem zapłaty z 13 kwietnia 2017 r. wy-
danym w postępowaniu upominawczym żądanie pozwu 
zostało uwzględnione, co spotkało się ze sprzeciwem 
pozwanego. Pozwany domagał się oddalenia powódz-
twa i zasądzenia od powódki kosztów procesu, w tym 
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

1 Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa 
Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Pozwany twierdził, że powódka otrzymała już całe na-
leżne jej zgodnie z umową wynagrodzenie. 

30 sierpnia 2017 r. zostało wobec powódki otwarte po-
stępowanie układowe, w którym wyznaczono nadzor-
cę sądowego w osobie L.A. O otwarciu postępowania 
układowego ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym 5 września 2017 r. Nadzorca sądowy nie brał 
udziału w postępowaniu procesowym i nie był zawiada-
miany o terminach rozpraw. Pierwsze posiedzenie w celu 
rozpoznania sprawy na rozprawie wyznaczone zostało 
– zarządzeniem z 8 września 2017 r. – na 13 listopada 
2017 r. O terminie tym nie został zawiadomiony nadzor-
ca sądowy. Nie został on również zawiadomiony o kolej-
nych terminach wyznaczonych: 15 stycznia i 21 marca 
2018 r. Po zamknięciu rozprawy, wyrokiem z 4 kwietnia 
2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił powództwo 
i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3617 zł 
tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Apelację od tego wyroku wniosła powódka. Sąd okręgowy 
stwierdził nieważność postępowania z powodu niezawia-
damiania o terminach rozpraw nadzorcy sądowego. W kon-
sekwencji sąd okręgowy uchylił zaskarżony wyrok, zniósł 
postępowanie przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy 
w zakresie czynności podjętych w sprawie, począwszy od 
rozprawy 13 listopada 2017 r., i przekazał sprawę temu są-
dowi do ponownego rozpoznania, pozostawiając rozstrzy-
gnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego w orzecze-
niu kończącym postępowanie w sprawie.

Z uzasadnienia sądu okręgowego:

1. „Jak o tym stanowi przepis art. 277 ust. 1 ustawy 
z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm. – dalej „Pr. 
restr.”), nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do 
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postępowań sądowych, administracyjnych, sądo-
woadministracyjnych oraz przed sądami polubowny-
mi, dotyczących masy układowej. W sprawach cywil-
nych nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta 
ubocznego albo uczestnika postępowania, do którego 
przepisy o współuczestnictwie jednolitym stosuje 
się odpowiednio (art. 277 ust. 2 Pr. restr.), natomiast 
w postępowaniach administracyjnych, sądowoadmini-
stracyjnych oraz przed sądami polubownymi nadzorca 
sądowy ma prawa strony (art. 277 ust. 3 Pr. restr.)”;

2. „W doktrynie podkreśla się, że wstąpienie nadzorcy 
do postępowania ma charakter obowiązkowy (przepis 
mówi zdecydowanie: „wstępuje”), a wynika ono z sa-
mego prawa, a nie woli nadzorcy czy mogącej to po-
twierdzić czynności sądu (zob. np. P. Zimmerman, Pra-
wo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. 
Wyd. 5, Warszawa 2018, C.H. Beck, nb. 1 do art. 277). 
Przepis powyższy stosuje się zarówno do postępowań 
wszczętych – jak w niniejszej sprawie – przed dniem 
otwarcia postępowania układowego, jak i do postępo-
wań wszczętych po tej dacie (tak S. Gurgul, Prawo upa-
dłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, 
Warszawa 2018, C.H. Beck, nb. 2 do art. 277)”;

3. „Posiadając status interwenienta nadzorca jest 
uprawniony do wszystkich czynności dopuszczalnych 
według stanu sprawy (art. 79 k.p.c.), a uznanie rosz-
czenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub 
przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez 
dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera 
skutków prawnych (art. 277 ust. 4 Pr. restr.). Należy 
też doręczać mu zawiadomienia o terminach i posie-
dzeniach oraz orzeczenia sądu (art. 80 k.p.c.). Nadzor-
ca sądowy wstępuje do postępowania z chwilą jego 
powołania, co następuje w postanowieniu o otwarciu 
postępowania układowego – skutecznym już z dniem 
wydania (art. 233 ust. 1 pkt 2 i art. 234 ust. 1 w zw. 
z art. 271 ust. 1 Pr. restr.). Oznacza to, że od tego 
momentu sąd procesowy ma obowiązek doręczania 
nadzorcy sądowemu zawiadomień i odpisów orze-
czeń. Jeżeli zawiadomienia i orzeczenia nie zostały 
doręczone z uwagi na to, że sąd procesowy nie miał 
wiedzy o toczącym się postępowaniu restrukturyza-
cyjnym, to z chwilą uzyskania takiej wiedzy powinien 
doręczyć nadzorcy sądowemu wszystkie orzeczenia 
wydane od chwili otwarcia postępowania (A. Hrycaj, 
[w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. P. Fili-
piak , WK 2017, teza 3 do art. 277)”;

4. „W ocenie sądu okręgowego przedstawiona analiza 
pozycji procesowej nadzorcy sądowego wyznaczo-

nego w postępowaniu układowym (art. 277 ust. 1 
i 2 Pr. restr.) pozwala na zaprezentowanie poglądu, 
iż w aktualnym stanie prawnym nie można przyj-
mować słuszności tezy wynikającej z wyroku Sądu 
Najwyższego z 7 marca 2008 r., III CSK 349/07 (LEX 
nr 494156), zgodnie z którą «nadzorca sądowy nie ma 
praw strony, dlatego jego niezawiadomienie o rozpra-
wie, 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 pro-
cesie, a jedynie pomocnikiem procesowym upadłego 
o wyraźnie zakreślonym kręgu uprawnień w art. 138 
ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego» (który 
to przepis utracił moc 1 stycznia 2016 r.). Obecnie 
obowiązująca regulacja przesądza o samodzielnym 
statusie nadzorcy, występującego obok dłużnika, we 
wszelkich postępowaniach dotyczących masy ukła-
dowej (w postępowaniu nieprocesowym na prawach 
uczestnika takiego postępowania, a w postępowa-
niach administracyjnych, sądowoadministracyjnych 
i przed sądami polubownymi na prawach strony – 
por. art. 277 ust. 2 i 3 Pr. restr.). Dlatego należy wyra-
zić pogląd, że niezawiadomienie nadzorcy sądowe-
go, który z mocy prawa wstępuje do postępowania 
dotyczącego masy układowej (art. 277 ust. 1 i 2 Pr. 
restr.), o terminie rozprawy, na której zapadł wyrok, 
powoduje nieważność postępowania ze względu 
na pozbawienie go możliwości obrony swoich praw 
(art. 379 pkt 5 k.p.c.)”;

5. „Chociaż interwenient uboczny nie jest stroną postę-
powania w ścisłym tego słowa znaczeniu, to orzecz-
nictwo traktuje go jako stronę w zakresie stosowa-
nia przepisów procedury. W uchwale z 28 grudnia 
1967 r., III CZP 87/67 (OSNCP 1968 z. 6, poz. 97), Sąd 
Najwyższy stwierdził, że w razie śmierci interwenien-
ta ubocznego postępowanie sądowe ulega zawiesze-
niu. Sąd Najwyższy potraktował więc interwenienta 
ubocznego jako stronę postępowania w rozumieniu 
art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.”;

6. „O ile zgodzić się można z dominującym w nauce 
prawa poglądem, że nadzorca sądowy nie ma żad-
nego własnego interesu prawnego w tym, żeby 
rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na korzyść dłużni-
ka, to jednak pełni on funkcję organu postępowania 
restrukturyzacyjnego – z czym związane jest wy-
konywanie własnych, określonych ustawą kompe-
tencji, służących realizacji celów tego postępowania 
przede wszystkim poprzez sprawowanie nadzoru nad 
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czynnościami dłużnika w postępowaniu układowym 
(art. 38 ust. 1 i nast. Pr. restr.; zob. – na tle poprzed-
nio obowiązujących przepisów – uzasadnienie po-
stanowienia Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2005 r., 
III CZP 110/05, OSNC 2006, nr 12, poz. 203). Należy 
zwrócić uwagę, że zasadniczą rolą nadzorcy sądo-
wego jest nie tylko udzielanie zgody na dokonywanie 
przez dłużnika czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu (w procesie od jego zgody uzależ-
nione jest uznanie, zrzeczenie się roszczenia, zawar-
cie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla 
sprawy przez dłużnika), ale także sporządzenie planu 
restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności czy usta-
lenie składu masy układowej (art. 39, 40, 277 ust. 4, 
a także art. 240 Pr. restr.). Ponadto nadzorca sądowy 
obciążony jest określonymi obowiązkami informa-
cyjnymi związanymi z zawiadamianiem wierzycieli 
i oceną propozycji układowych, a w razie potrzeby, 
doradztwem w zakresie ich zmiany w celu zapewnie-
nia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, 
podejmowaniem działań w celu złożenia przez wie-
rzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, 
udziałem w zgromadzeniu wierzycieli, a wreszcie tak-
że wyrażaniem opinii o możliwości wykonania układu 
(art. 40 pkt 3 Pr. restr.). W nauce prawa podkreśla się, 
że nadzorca sądowy – jako organ pełniący względem 
dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym funk-
cje urzędowe – realizuje interes tego postępowania, 
który niczym soczewka skupia słuszne interesy dłuż-
nika i wierzycieli (zob. P. Filipiak, Prawo restrukturyza-
cyjne. Komentarz, WK 2017, teza 6 i 7 do art. 23). Tak 
ukształtowana rola, charakter oraz funkcje sprawo-
wane przez nadzorcę sądowego – do dnia zakończe-
nia postępowania restrukturyzacyjnego albo upra-
womocnienia się postanowienia o jego umorzeniu 
(art. 27 ust. 1 Pr. restr.) – nie pozwalają w aktualnym 
stanie prawnym zaaprobować poglądu, że w procesie 
dotyczącym masy układowej jest on jedynie pomoc-
nikiem procesowym dłużnika o wyraźnie zakreślo-
nym kręgu uprawnień. Tym samym nadzorcę sądo-
wego należy uznać za stronę tego postępowania 
w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. Nadzorca sądowy 
– występując na rzecz realizacji praw materialnych 
dłużnika i jego wierzycieli – w toku postępowania nie 
realizuje jedynie przysługujących mu uprawnień pro-
cesowych, lecz także wynikające z właściwych prze-
pisów Prawa restrukturyzacyjnego własne, opisane 
wyżej, zadania (prawa materialne)”; 

7. „Dodać trzeba, że skoro w procesie nadzorca sądo-
wy ma uprawnienia interwenienta ubocznego, do 
którego przepisy o współuczestnictwie jednolitym 

stosuje się odpowiednio (art. 277 ust. 2 Pr.restr.), 
to trzeba zauważyć, że w uzasadnieniu cytowanej 
uchwały z 28 grudnia 1967 r. (III CZP 87/67) Sąd Naj-
wyższy wyraził pogląd, że przy zastosowaniu przepi-
sów o współuczestnictwie jednolitym interwenient 
uboczny nie tylko ma prawo samodzielnie popie-
rać sprawę w myśl art. 74 w zw. z art. 81 k.p.c., lecz 
także, że postępowanie, w którym bierze udział, nie 
może toczyć się bez jego udziału. Zgodnie z art. 80 
k.p.c. każdemu interwenientowi ubocznemu należy 
od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczyć – tak 
jak stronie – zawiadomienie o terminach i posiedze-
niach sądowych, jak też orzeczenie sądu. Z tego więc 
punktu widzenia interwenient uboczny postawiony 
jest na równi ze stroną. Nadto przepisy o interwencji 
głównej i ubocznej znajdują się w tytule IV nazwa-
nym „Strony”. Ustawodawca więc, chociaż za stronę 
w ścisłym tego słowa znaczeniu uważa powoda oraz 
pozwanego i niektóre przepisy tylko do nich adresu-
je, zna również szersze pojęcie strony, zaliczając do 
niej w niektórych wypadkach innych uczestników  
postępowania”;

8. „Stosownie do regulacji art. 379 pkt 5 k.p.c. nieważ-
ność postępowania zachodzi, jeżeli strona została 
pozbawiona możności obrony swoich praw. Przypa-
dek taki zachodzić będzie wówczas, gdy z powodu 
uchybienia przez sąd przepisom postępowania stro-
na, wbrew swojej woli, została faktycznie pozbawiona 
możliwości działania w postępowaniu lub jego istot-
nej części, jeżeli skutków tego uchybienia nie moż-
na było usunąć przed wydaniem orzeczenia w danej 
instancji i to bez względu na to, czy takie działanie 
strony mogłoby mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia 
(por. wyroki Sądu Najwyższego z 15 lipca 2010 r., 
IV CSK 84/10, LEX nr 621352; z 10 grudnia 2009 r., 
III CSK 86/09, LEX nr 610166; z 4 marca 2009 r., IV 
CSK 468/08, LEX nr 515415, a także postanowie-
nia tego sądu z 25 marca 2014 r., I PR 291/13, LEX 
nr 1455814; i z 31 stycznia 2018 r., I CZ 3/18, LEX 
nr 2449301)”;

9. „Nie może mieć przy tym żadnego znaczenia subiek-
tywne zapatrywanie strony, że nie doszło do nieważ-
ności, skoro sąd bierze z urzędu pod uwagę tę oko-
liczność bez względu na to, którą ze stron dotknęły 
skutki nieważności postępowania. Ustanowione 
w postępowaniu cywilnym rygory służą bowiem nie 
tylko interesom stron, chronią także interes wymia-
ru sprawiedliwości, wyrażający się w zagwaranto-
waniu pewności i stabilności orzeczeń sądowych 
(por. uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów Sądu 
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Najwyższego z 8 lipca 2008 r., III CZP 154/07, OSNC 
2008, nr 12, poz. 133; oraz postanowienia tego sądu 
z 31 stycznia 2018 r., I CZ 3/18, LEX nr 2449301)”;

10. „Nadzorca sądowy powołany został w postępowa-
niu układowym dłużnika 30 sierpnia 2017 r., a ogło-
szono o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
5 września 2017 r. (zob. k. 200 akt). Tymczasem 
pierwsze posiedzenie w celu rozpoznania niniejszej 
sprawy na rozprawie wyznaczone zostało – za-
rządzeniem z 8 września 2017 r. – na 13 listopada 
2017 r. (k. 114 akt). Chociaż więc fakt otwarcia wzglę-
dem pozwanego postępowania układowego i wy-
znaczenia nadzorcy sądowego nie został ujawniony 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, to jednak – zgodnie 
z art. 15 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 986 ze zm.) – od dnia ogłoszenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać 
się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Należy przy 
tym zaaprobować pogląd, że ogłoszenie w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym ma ten skutek także 
w zakresie danych, które nie podlegają wpisowi do 
rejestru. Powszechnie dostępny jest również sam 
Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest wydawa-
nym przez ministra sprawiedliwości ogólnokrajowym 
dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamiesz-
czania obwieszczeń lub ogłoszeń. Wprawdzie więc 
ww. regulacja dotyczy wprost jedynie ogłoszonych 
w ten sposób wpisów we właściwym rejestrze, to 
jednak – w ocenie sądu okręgowego – uzasadnione 
jest również domniemanie znajomości treści ogło-
szeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, także 
gdy nie dotyczą one takich wpisów, lecz są wymagane 
przez prawo (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z 22 grudnia 
1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospo-
darczego; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1795; zob. 
także wyrok Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r.,  
III CSK 283/14, OSNC-ZD 2016, nr 4, poz. 66)”;

11. „Wobec powyższego obowiązkiem sądu było stwier-
dzenie braku zawiadomienia nadzorcy sądowego 
o powyższym terminie rozprawy, a w konsekwencji 
sama rozprawa powinna ulec w tym dniu odroczeniu 
na podstawie art. 214 § 1 k.p.c., co w niniejszej spra-
wie nie nastąpiło (zob. protokół rozprawy – k. 132-
137 akt). Brak zatem odroczenia rozprawy – także 
na kolejnych terminach wyznaczonych: 15 stycznia 
i 21 marca 2018 r. (k. 149-151, 156-158 akt), pomi-
mo opisanej nieprawidłowości w zawiadomieniu nad-
zorcy sądowego i wydanie następnie – po zamknięciu 
rozprawy – zaskarżonego wyroku skutkowało tym, 

że sąd I instancji pozbawił tę stronę (nadzorcę sądo-
wego) możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5 
k.p.c.). Na skutek opisanego naruszenia przepisów 
procesowych nadzorca sądowy nie mógł bowiem 
brać i w ogóle nie brał udziału w postępowaniu po-
przedzającym wydanie orzeczenia kończącego po-
stępowanie w sprawie (zob. wyrok Sądu Najwyższe-
go z 10 maja 1974 r., II CR 155/74, OSP 1975, z. 3, 
poz. 66; postanowienie tego sądu z 6 marca 1998 r., 
III CKN 34/98, „Prok. i Pr.” 1999, nr 5, poz. 41; i z 6 lip-
ca 2000 r., V CKN 1146/00, LEX nr 52388)”;

12. „Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd rejonowy 
prawidłowo zawiadomi o rozprawie także nadzor-
cę sądowego, umożliwiając mu zajęcie stanowiska 
w sprawie (art. 210 § 1 k.p.c.). Sąd ten powinien mieć 
przy tym na uwadze, aby wszelkie dowody przepro-
wadzone zostały zgodnie z odpowiednimi przepisa-
mi postępowania, przy uwzględnieniu poglądu, że po 
jego zniesieniu wskutek stwierdzonej nieważności 
zasadniczo wola jego uczestników powinna decydo-
wać o tym, czy zniesione postępowanie powinno być 
powtórzone i w jakim zakresie. Jeśli bowiem strony 
(także nadzorca sądowy) zgodnie oświadczają, że nie 
żądają powtórzenia zniesionego postępowania, sąd 
nie musi przeprowadzać go na nowo. Tylko w takim 
stanie rzeczy strony mogą powoływać się na przed-
stawione w sprawie dokumenty i inne dowody, jako 
na już przeprowadzone (por. wyrok Sądu Najwyższe-
go z 29 grudnia 1967 r., I PR 385/67, OSNCP 1968, 
nr 11, poz. 187, a także uzasadnienie postanowienia 
tego sądu z 26 października 2016 r., III CZ 40/16, LEX 
nr 2157275).”

2. Otwarcie postępowania układowego w trakcie to-
czącego się postępowania procesowego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 kwietnia 
2019 r. (I AGa 167/18)

Teza: Otwarcie postępowania układowego w trakcie 
toczącego się postępowania procesowego nie wyłącza 
możliwości zasądzenia odsetek od dnia wymagalności 
do dnia zapłaty, zasądzenia rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 
ustawy z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych, oraz obciążenia strony przegrywają-
cej kosztami procesu zgodnie z zasadami określonymi 
w kodeksie postępowania cywilnego. 

Stan faktyczny: Powód, (...), spółka jawna z siedzibą 
w B., w pozwie z 12.03.2018 r. skierowanym przeciwko 
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(...) w B. wnosił o zasądzenie kwoty 139 620,55 zł wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 
handlowych od wymienionych szczegółowo w pozwie 
kwot do dnia zapłaty, o zasądzenie od pozwanego na 
rzecz powoda kosztów procesu i o zasądzenie kwoty 
3363,07 zł tytułem rekompensaty za koszty odzyski-
wania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 usta-
wy z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. Sąd Okręgowy w Białymstoku nakazem 
zapłaty z 21.03.2018 r. uwzględnił powództwo. Pozwa-
ny w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie 
powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Sąd okrę-
gowy wyrokiem z 25.06.2018 r. ponownie uwzględnił 
powództwo w całości. Przed wydaniem tego wyroku 
Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodar-
czy postanowieniem z 10.04.2018 roku otworzył po-
stępowanie układowe wobec pozwanego i ustanowił 
nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy, który w oparciu 
o księgi rachunkowe i inne dokumenty dłużnika sporzą-
dza spis wierzytelności, pismem z 25.04.2018 r. potwier-
dził istnienie wierzytelności powoda wobec pozwanego 
w kwocie dochodzonej pozwem. Roszczenie powoda 
zostało umieszczone w spisie wierzytelności w kwocie  
143 254,12 zł, jako kwota łączna wraz z odsetkami na 
dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Pozwany wniósł apelację od tego wyroku, zaskarżając 
go w części dotyczącej zasądzenia odsetek od należno-
ści głównych od dnia wymagalności do dnia zapłaty oraz 
kosztów odzyskania należności. Zarzucił sądowi I instan-
cji niewłaściwe zastosowanie:

–  art. 79 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne 
przez zasądzenie odsetek od należności głównych od 
dnia wymagalności do dnia zapłaty, pomimo że odset-
ki winny być zasądzone do 10 kwietnia 2018 r., tj. do 
daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

–  art. 10 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych przez przyję-
cie, że powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę 
równowartości kwoty 40 euro od każdej transakcji 
handlowej, w sytuacji gdy strony łączyła nienazwa-
na umowa o współpracy, w ramach której powód do-
starczał pozwanemu materiały budowlane.

Sąd apelacyjny oddalił apelację.

Z uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego

1. „Pozwany, zarzucając sądowi okręgowemu na-
ruszenie art. 79 ust. 2 prawa restrukturyzacyjne-

go, domaga się oddalenia powództwa w zakresie 
uwzględnionych odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych od wymagalnych wie-
rzytelności głównych do daty otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego. W piśmiennictwie wyjaśniono, 
że istota regulacji zawarta w tym przepisie sprowa-
dza się do ustalenia w spisie wierzytelności odsetek 
za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępo-
wania restrukturyzacyjnego w celu jednoznacznego 
określenia wysokości wierzytelności co do przypa-
dającej na nią sumy wierzytelności w czynnościach 
postępowania restrukturyzacyjnego. Taki zabieg 
ma przeciwdziałać nierównomiernemu zwiększaniu 
przypadającej na rzecz poszczególnych wierzycieli 
sumy w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
co mogłoby mieć miejsce w przypadku różnego opro-
centowania poszczególnych wierzytelności (D. Chra-
poński, Komentarz do art. 79 prawa restrukturyzacyjne-
go, lex.online.wolterskluwer.pl). Zasadnicze znaczenie 
w podniesionej przez pozwanego kwestii ma inny 
przepis prawa restrukturyzacyjnego, a mianowicie 
art. 150 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym układ obejmuje 
odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania re-
strukturyzacyjnego. Na gruncie tego przepisu zgodnie 
przyjmuje się, że postępowaniem restrukturyzacyj-
nym objęte są odsetki za cały okres opóźnienia, bez 
względu na rodzaj tych odsetek (ustawowe, umow-
ne), w tym również za okres od dnia otwarcia postę-
powania restrukturyzacyjnego (D. Chrapoński, op. 
cit., R. Adamus, Komentarz do art. 79 i 150 prawa re-
strukturyzacyjnego, sip.legalis.pl, A Witosz, Komentarz 
do art. 150 prawa restrukturyzacyjnego, sip.legalis.pl). 
Oznacza to, że odsetki od wierzytelności układowych 
dzielą los restrukturyzowanych wierzytelności głów-
nych. W konsekwencji należy stwierdzić, że zgodnie 
z art. 276 prawa restrukturyzacyjnego otwarcie po-
stępowania układowego nie wyłącza możliwości 
wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, 
administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed 
sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzy-
telności podlegających umieszczeniu w spisie wie-
rzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczy-
nającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód 
do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie  
wierzytelności”;

2. „Powyższe oznacza, że aktualnie istnieje możliwość 
równoległego dochodzenia roszczeń: poprzez postę-
powanie układowe i na zasadach ogólnych. Wszczę-
cie postępowania układowego nie zamyka drogi ani 
sądowej, ani administracyjnej do dochodzenia rosz-
czeń przez uprawnionego. Otwarcie postępowania 
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układowego nie powoduje zawieszenia tych postępo-
wań (por. np. R. Adamus, Komentarz do art. 276 prawa 
restrukturyzacyjnego, sip.legalis.pl)”;

3. „Podobnie sąd apelacyjny ocenił zasadność narusze-
nia przez sąd okręgowy art. 10 ust. 3 w zw. z art. 7 
ust. 1 ustawy o terminach w transakcjach handlo-
wych. Zgodnie z pierwszym przepisem wierzycielowi 
od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługu-
je od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 
40 euro przeliczonej na złote według średniego kur-
su euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się 
wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty od-
zyskiwania należności. Słusznie sąd I instancji w od-
niesieniu do tej regulacji powołał się na stanowisko 
piśmiennictwa, zgodnie z którym roszczenie o stałą 
kwotę rekompensaty kosztów odzyskania należno-
ści przysługuje wierzycielowi od każdej dokonywanej 
transakcji handlowej, w przypadku umów ramowych 
przez transakcję handlową należy rozumieć każ-
dą transakcję wykonawczą (K. Osajda, Komentarz do 
art. 10 ustawy o terminach w transakcjach handlowych, 
sip.legalis.pl)”;

4. „Sąd okręgowy nie naruszył także zasad związa-
nych z obciążeniem skarżącego kosztami procesu, 
ponieważ jedynie koszty postępowania wszczętego 
po otwarciu postępowania układowego będą obcią-
żały wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było 
przeszkód w umieszczeniu wierzytelności w całości 
w spisie wierzytelności (art. 276 zd. 2 p.r.). Natomiast 
w niniejszej sprawie postępowanie układowe wobec 
pozwanego zostało otwarte w trakcie procesu. Zatem 
istniały podstawy od obciążenia go, jako strony prze-
grywającej, wynikającymi stąd kosztami.” 

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

1. Wpływ postępowania sanacyjnego na stosunki pracy

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu (nieprawomocny) 
z 10 kwietnia 2019 r. (IV P 185/18) 

Teza: 

1. W okresie po prawomocnym umorzeniu postępo-
wania sanacyjnego, a przed rozpoznaniem uprosz-
czonego wniosku o ogłoszenie upadłości zarządca 
dalej pełni swoją funkcję, co oznacza, że postępo-

wanie procesowe powinno toczyć się z udziałem 
zarządcy. Nie ma jednak wówczas podstaw do za-
wieszenia postępowania, jako że proces nie dotyczy 
masy sanacyjnej ani masy upadłości.

2. Otwarcie postępowania sanacyjnego wyłącza 
ochronę wynikającą z korzystania z urlopu pracow-
nika, a także utrzymującą się podczas innej uspra-
wiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, je-
żeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także ochronę 
kobiet w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

Stan faktyczny: Pozwem z 8 maja 2018 r. skierowanym 
przeciwko (...) SA w W. powódka, M.F., wniosła o uzna-
nie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę 
z 18 kwietnia 2018 r. oraz o zasądzenie na jej rzecz od-
szkodowania i kosztów procesu. W uzasadnieniu wska-
zała, że 19 czerwca 2017 r. zawarła z pozwanym umo-
wę o pracę na czas określony, zaś pismem z 18 kwiet-
nia 2018 r. pozwany złożył oświadczenie o rozwiązaniu 
z powódką umowy o pracę z zachowaniem 1-miesiecz-
nego okresu wypowiedzenia. W ocenie powódki wypo-
wiedzenie umowy o pracę było niezgodne z prawem. Od 
29 grudnia 2017 r. powódka przebywa na zwolnieniu le-
karskim związanym z ciążą. 

Na rozprawie 2 kwietnia 2019 r. (k. 134 akt) oświadczyła, 
że nie domaga się przywrócenia do pracy, lecz odszko-
dowania w kwocie 15 000 zł. W odpowiedzi na pozew 
zarządca masy sanacyjnej wskazał, że wobec dłużnika, 
(...) SA w W., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
w Warszawie toczyło się postępowanie restrukturyza-
cyjne X GRs 5/17, otwarte postanowieniem z 24 kwietnia 
2017 r. Postępowanie to zostało umorzone postanowie-
niem z 29 sierpnia 2017 r. Wniesione zażalenia zostały 
oddalone postanowieniem Sądu Okręgowego w War-
szawie z 4 czerwca 2018 r., XXIII Gz 389/18. Z uwagi na 
złożenie w ustawowym terminie uproszczonych wnio-
sków upadłościowych, o których mowa w art. 334 usta-
wy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 243 ze zm.), funkcja zarządcy została prze-
dłużona z uwagi na brzmienie art. 27 ust. 2 Prawa re-
strukturyzacyjnego aż do dnia prawomocnego rozpozna-
nia uproszczonych wniosków upadłościowych. Zarządca 
wyjaśnił, że zgodnie z art. 311 ust. 1 Prawa restruktu-
ryzacyjnego stroną postępowania może być wyłącznie 
podmiot podstawiony w miejsce dłużnika, który działa 
we własnym imieniu, ale na rzecz dłużnika. Formalną 
stroną postępowania jest więc zarządca masy sanacyjnej 
(...) SA w W., zaś stroną w znaczeniu materialnoprawnym 
pozostaje (...) SA w W. 
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W toku postępowania sąd ustalił, że powódka, M.F., 
podjęła pracę w (...) SA w W. 20 marca 2017 r. na sta-
nowisku menedżera regionalnego na podstawie umo-
wy o pracę na okres próbny. Następnie została zatrud-
niona na podstawie umowy o pracę na czas określony: 
od 20 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2018 r. Pismem 
z 28 grudnia 2017 r. powódka rozwiązała umowę o pracę 
z pozwanym na podstawie art. 55 § 11 k.p. Jako przyczynę 
wskazała dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego 
naruszenia obowiązków pracowniczych polegających na 
nieodprowadzaniu składek ZUS w 2017 r., nieterminowej 
wypłacie wynagrodzenia za listopad 2017 r., a także nie-
odprowadzaniu do urzędu skarbowego zaliczek na po-
datek dochodowy w 2017 r. Następnie w skierowanym 
do (...) SA w restrukturyzacji w W. piśmie z 12 stycznia 
2018 r. wskazała, że uchyla się od skutków prawnych 
oświadczenia z 28 grudnia 2017 r. Wyjaśniła, że w dniu 
składania oświadczenia działała pod wpływem istotne-
go błędu, który polegał na tym, że nie była świadoma, 
iż jest w ciąży. O swym stanie dowiedziała się 12 stycz-
nia 2018 r. Gdyby miała wiedzę o ciąży, nie złożyłaby 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Wniosła 
o dopuszczenie jej do pracy na dotychczasowych warun-
kach i stanowisku. Pismem z 17 stycznia 2018 r. powód-
ka przesłała zarządcy kopię oświadczenia z 12 stycznia 
2018 r. 31 stycznia 2018 r. pracownik zarządcy poin-
formował powódkę e-mailem, że z uwagi na charakter 
oświadczenia powódki wydawanie odrębnej decyzji co do 
jej zatrudnienia nie jest konieczne. Wskazał, że powódka 
powinna stawić się do pracy. Zarządca przekazał kadrom 
prośbę o nawiązanie z powódką kontaktu celem przeka-
zania obowiązków pracowniczych. 

Pismem z 26 stycznia 2018 r. zarządca powiadomił Po-
wiatowy Urząd Pracy w W. o zamiarze przeprowadzenia 
zwolnień grupowych wśród pracowników (...) SA w W. 
Wskazał, że w spółce zatrudnionych jest 206 pracowni-
ków. Zwolnienia będą dotyczyć wszystkich. Ich przyczy-
ną jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna spółki, 
spadek przychodów i brak możliwości zatrudnienia na 
obecnym poziomie z uwagi na fakt zamknięcia większości 
lokalizacji handlowych oraz przewidywane na 31 stycznia 
2018 r. zamknięcie wszystkich lokalizacji, w których jest 
prowadzona działalność handlowa. Zaznaczono, że zwol-
nienia grupowe mają nastąpić w terminie od 30 stycznia 
do 28 lutego 2018 r. Zarządca skierował również zawia-
domienie do sędziego-komisarza, informując, iż zamierza 
podjąć działania w trybie art. 317 Prawa restrukturyza-
cyjnego (przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyj-
nego), których celem jest przywrócenie dłużnikowi zdol-
ności wykonywania zobowiązań. W ramach tych działań 
zarządca planuje przeprowadzenie procedury zwolnień 

grupowych z uwagi na niecelowość dalszego zatrudnienia 
pracowników. Do pisma dołączono listę 206 pracowni-
ków, wśród których nie została wymieniona powódka. Pi-
smem z 18 kwietnia 2018 r. (...) SA w restrukturyzacji w W. 
wypowiedział powódce umowę o pracę na czas określony 
zawartą 20 marca 2017 r. z zachowaniem 1-miesięczne-
go okresu wypowiedzenia. Wskazano, że umowa o pracę 
rozwiązuje się 31 maja 2018 r. Przyczyną wypowiedzenia 
jest likwidacja stanowiska pracy w związku z zakończe-
niem działalności operacyjnej oraz przeprowadzeniem 
procedur zwolnień grupowych.

Z uzasadnienia wyroku sądu rejonowego

Oznaczenie strony pozwanej 

1. „Powódka w pozwie wskazała jako pozwanego (...) SA 
w W. Na rozprawie 2 kwietnia 2019 r. sprecyzowała 
określenie pozwanego poprzez wskazanie, że pozwaną 
winna być spółka (...) działająca przez zarządcę. Takie 
też stanowisko wynikało z pism procesowych zarząd-
cy, choć stanowisko to nie było formułowane w spo-
sób zdecydowany. W ocenie sądu pozwany winien być 
oznaczony stosownie do treści art. 27 ust. 3 Prawa 
restrukturyzacyjnego w związku z art. 311 ust. 1 tej 
ustawy. Zgodnie z art. 311 ust. 1 Prawa restruktury-
zacyjnego postępowania sądowe, administracyjne, 
sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 
dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i pro-
wadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko 
niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu 
własnym na rzecz dłużnika. W postępowaniu cywil-
nym zarządca funkcjonuje jako zastępca pośredni. Po-
siada status strony w znaczeniu procesowym. Z mocy 
art. 311 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego dłużnik 
nie ma uprawnienia do występowania w postępowa-
niu dotyczącym masy sanacyjnej w tym charakterze, 
co oznacza, że nie ma legitymacji procesowej. Legity-
macja ta, rozumiana jako uprawnienie do wystąpienia 
w postępowaniu, w którym roszczenie procesowe do-
tyczy masy sanacyjnej, przysługuje wyłącznie zarząd-
cy. Wynika to z podstawienia procesowego, którego 
źródłem jest właśnie art. 311 ust. 1 Prawa restruk-
turyzacyjnego. Stosownie do art. 27 ust. 1 i 2 Prawa 
restrukturyzacyjnego zarządca pełni swoją funkcję do 
dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego 
albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umo-
rzeniu. Jeżeli jednak został złożony uproszczony wnio-
sek o ogłoszenie upadłości, zarządca pełni swoją funk-
cję do dnia ogłoszenia upadłości albo do dnia uprawo-
mocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczo-
nego wniosku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu 
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postępowania o ogłoszenie upadłości. Rozwiązanie 
takie zapewnia nieprzerwane zabezpieczenie majątku 
dłużnika do momentu otwarcia postępowania upadło-
ściowego i objęcia tego majątku w zarząd przez syn-
dyka. Taki stan rzeczy zaistniał w niniejszej sprawie. 
Postępowanie sanacyjne zostało prawomocnie zakoń-
czone 4 czerwca 2018 r. W toku tego postępowania 
złożone zostały uproszczone wnioski upadłościowe, 
co obligowało zarządcę do dalszego pełnienia funkcji, 
aż do czasu prawomocnego ich rozpoznania. Postępo-
wanie o ogłoszenie upadłości toczyło się przed Sądem 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod sy-
gnaturą X GU 1820/16. Wnioski upadłościowe zostały 
oddalone postanowieniem z 3 sierpnia 2018 r., lecz do 
dnia zamknięcia rozprawy, tj. 2 kwietnia 2019 r., po-
stanowienie to nie było prawomocne. Oznacza to, że 
postępowanie niniejsze winno być prowadzone prze-
ciwko (...) SA w W. pełniącemu funkcję zarządcy (...) SA 
w W. i tak też oznaczono pozwanego w wyroku”.

Brak przeszkód tamujących bieg postępowania

1. „W ocenie sądu w niniejszej sprawie nie występowały 
przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania, 
w szczególności brak było podstaw do zawieszenia 
postępowania. Zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 4 k.p.c. 
sąd z urzędu zawiesza postępowania, jeżeli postępo-
wanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub 
masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto 
wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowio-
no zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
Aktualnie postępowanie sądowe nie dotyczy masy 
upadłości lub masy sanacyjnej. Nie doszło do ogło-
szenia upadłości (...) SA, co oznacza brak masy upa-
dłości. W myśl art. 61 ustawy z 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498) masa 
upadłości powstaje bowiem z dniem ogłoszenia upa-
dłości. Postępowanie sanacyjne zostało natomiast 
prawomocnie zakończone. W konsekwencji mienie 
służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie 
należące do dłużnika, które, zgodnie z art. 294 Prawa 
restrukturyzacyjnego, z dniem otwarcia postępowa-
nia sanacyjnego stało się masą sanacyjną, w dacie 
prawomocnego umorzenia tego postępowania odzy-
skało swój pierwotny status”;

2. „Wprawdzie na mocy art. 27 ust. 2 Prawa restruk-
turyzacyjnego zarządca ustanowiony w postępowa-
niu restrukturyzacyjnym pełni swoją funkcję do dnia 
ogłoszenia upadłości albo do dnia uprawomocnienia 
się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wnio-
sku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu postępo-

wania o ogłoszenie upadłości, lecz konieczność za-
wieszania postępowania zależy od występowania 
dwóch przesłanek: istnienia masy sanacyjnej oraz 
ustanowienia zarządcy w postępowaniu restruktury-
zacyjnym. W dacie zamknięcia rozprawy w niniejszej 
sprawie rozważać było można tylko, czy spełniona 
była przesłanka druga, gdyż masa sanacyjna już nie 
istniała. W tym zakresie również ujawniały się jednak 
wątpliwości, gdyż na gruncie art. 27 Prawa restruk-
turyzacyjnego zarządca jedynie pełni swoją funkcję, 
co nie jest równoznaczne z ustanowieniem zarządcy 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak stanowi 
art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.”;

3. „Warto jeszcze zauważyć, że do czasu zgłoszenia 
przez powódkę roszczenia o odszkodowanie w miej-
sce roszczenia o przywrócenie do pracy w sprawie 
w ogóle nie było przesłanek do zawieszenia postę-
powania. W świetle przeważającego poglądu Sądu 
Najwyższego ogłoszenie upadłości pracodawcy 
nie powoduje zawieszenia toczących się przeciwko 
niemu postępowań o przywrócenie do pracy (wy-
rok SN z 26 czerwca 1998 r., I PKN 211/98, OSNP 
1999/14/457; uchwała SN z 5 lipca 2002 r., III PZP 
5/02, OSNP 2003/3/58; wyrok SN z 23 lutego 2005 r., 
II PK 201/04, OSNP 2004/21/333). Pogląd ten nie-
wątpliwie pozostaje aktualny w przypadku otwarcia 
postępowania sanacyjnego”.

Dokonanie wypowiedzenia w okresie ciąży powódki 
i jej długotrwałej niezdolności do pracy 

1. „Zgodnie z art. 300 Prawa restrukturyzacyjnego 
otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na sto-
sunki pracy oraz wywołuje w zakresie praw i obowiąz-
ków pracowników i pracodawcy takie same skutki jak 
ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndy-
ka wykonuje zarządca. Pod względem temporalnym 
wskazany przepis działa od momentu wydania po-
stanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego aż 
do dnia prawomocnego jego zakończenia. Jak wynika 
z poczynionych ustaleń faktycznych, postępowanie 
restrukturyzacyjne dotyczące (...) SA w W. rozpoczęło 
się 24 kwietnia 2017 r., kiedy Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie ogłosił otwarcie postę-
powania sanacyjnego, a zakończyło 4 czerwca 2018 r. 
W tym dniu Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił za-
żalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. 
st. Warszawy w Warszawie z 29 sierpnia 2017 r. 
o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Wypowie-
dzenia powódce umowy o pracę dokonano w kwiet-
niu 2018 r., a więc w okresie, kiedy działała norma 
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art. 300 Prawa restrukturyzacyjnego. Oznacza to, że 
w dacie dokonania tej czynność przez zarządcę sto-
sunek pracy powódki nie podlegał szczególnej ochro-
nie, czy to wynikającej z długotrwałej nieobecności 
spowodowanej chorobą, czy to będącej konsekwen-
cją ciąży, w której wówczas powódka się bezspornie 
znajdowała. Przepisy kodeksu pracy z ogłoszeniem 
upadłości, a na skutek dyspozycji art. 300 Prawa re-
strukturyzacyjnego także w związku z otwarciem po-
stępowania sanacyjnego, wiążą m.in. skutek, o któ-
rym mowa w art. 411 § 1 k.p. oraz w art. 177 § 4 k.p. 
W myśl pierwszego z wymienionych przepisów w ra-
zie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie 
stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41 ani przepisów 
szczególnych dotyczących ochrony pracowników 
przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy 
o pracę. Otwarcie postępowania sanacyjnego wyłą-
cza zatem ochronę wynikającą z korzystania z urlopu 
pracownika, a także utrzymującą się podczas innej 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, 
jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do roz-
wiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Drugi 
zaś stanowi, że rozwiązanie przez pracodawcę umo-
wy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub 
urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie 
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pra-
codawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą 
pracownicę zakładową organizacją związkową ter-
min rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożno-
ści zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia 
pracownicy przysługują świadczenia określone w od-
rębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń 
wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze. W czasie trwania postępo-
wania sanacyjnego ciąża powódki nie stanowiła za-
tem przeszkody do rozwiązania umowy o pracę. Za-
rządca zwolniony był także z obowiązku uzgodnienia 
z zakładową organizacją związkową terminu rozwią-
zania umowy o pracę z powódką, gdyż takowa orga-
nizacja u pozwanego pracodawcy nie funkcjonowała”.

Wypowiedzenie powódce umowy o pracę  
a procedura zwolnień grupowych

1. „Powódka otrzymała wypowiedzenie umowy o pra-
cę w kwietniu 2018 r., a więc została ona pominięta 
w procedurze zwolnień grupowych, które odbyły się 
w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2018 r. Zapew-
ne wynikało to z braku jednoznacznych uzgodnień 
dotyczących cofnięcia przez powódkę oświadczenia 
o rozwiązaniu umowy o pracę z 28 grudnia 2017 r. 
W tej sytuacji bezprzedmiotowe były zarzuty powód-

ki, iż wypowiedzenie umowy o pracę było wadliwe, 
gdyż zarządca dopuścił się uchybień w zakresie prze-
prowadzenia procedury zwolnień grupowych, o której 
mowa w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm.; dalej jako usta-
wa o zwolnieniach grupowych). Nawet gdyby tak 
było, to nie miało to żadnego znaczenia dla sprawy, 
skoro powódka otrzymała wypowiedzenie umo-
wy o pracę prawie 2 miesiące po zakończeniu za-
planowanych zwolnień (z pewnością po upływie 30 
dni od 28 lutego 2018 r. – zob. art. 1 ust. 1 ustawy 
o zwolnieniach grupowych). W wyroku z 19 stycznia 
2017 r., I PK 40/16, OSNP 2018/3/31, Sąd Najwyż-
szy wskazał, że przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników nie stosuje się do pracownika, z któ-
rym rozwiązano stosunek pracy kilka miesięcy po 
zwolnieniu wszystkich innych pracowników w trybie  
art. 1 ust. 1 tej ustawy”.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza syndyka; po-
wództwo o odszkodowanie za bezumowne korzy-
stanie z nieruchomości 

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 11 maja 2017 r. 
(VI Ga 22/17)  

Teza: Oceniając pełnienie obowiązków syndyka, należy 
mieć na uwadze całokształt okoliczności towarzyszą-
cych, związanych z tą funkcją.

Stan faktyczny: Powód, Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. w R., wniósł o zasądzenie od 
pozwanego, A.P., syndyka masy upadłości (...) S.A., kwo-
ty 27 736,54 zł z odsetkami i kosztami postępowania. 
Powód w uzasadnieniu podał, że pozwany, nie wydając 
w terminie od 1.04.2014 r. do 26.06.2014 r. lokalu powo-
dowi, niesumiennie wykonywał obowiązki syndyka masy 
upadłości, czym wyrządził powodowi szkodę majątkową. 
Na dochodzoną kwotę składa się 1588,47 zł kosztów 
i 26 148,07 zł utraconych korzyści. Pozwany w odpo-
wiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Podał, 
że termin wydania lokalu uzasadniony był czynnościami 
postępowania upadłościowego.

Z ustaleń sądu rejonowego wynika, że postanowieniem 
z 24.03.2014 r. Sąd Rejonowy w R. ogłosił upadłość (...) 
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S.A. [(...) S.A.]. Powód pismem z 28.06.2013 r. wypowie-
dział umowę najmu z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Przedmiotowy lokal został wy-
dany powodowi 24.06.2014 r. Syndyk odmówił zapłaty 
żądanych przez powoda opłat za bezumowne korzysta-
nie, powołując się na brak związania syndyka umowa-
mi upadłego. Umowa najmu lokalu została rozwiązana 
przed ogłoszeniem upadłości. Syndyk nie wstąpił do tej 
umowy. Lokal został wydany przez syndyka 24 czerw-
cu 2014 r., gdyż w tym lokalu znajdowały się urządzenia 
będące własnością (...) S.A. i będące w leasingu. Nadto 
w lokalu znajdowały się specjalistyczne urządzenia, typu 
chłodnie, klimatyzacja, urządzenia nawiewowe, co wy-
magało dodatkowego nakładu pracy celem ich rozłącze-
nia. Ten 3-miesięczny okres był niezbędny na dokona-
nie inwentaryzacji całości majątku, ustalenie jego stanu 
prawnego, uzyskanie zgody na rozwiązanie umowy le-
asingowej, wydanie przedmiotu leasingodawcy i wyko-
nanie niezbędnych prac celem opróżnienia lokalu.

Wyrokiem z 27.10.2016 r. Sąd Rejonowy w R. V Wydział 
Gospodarczy oddalił powództwo i zasądził od powoda 
na rzecz pozwanego kwotę 2417,00 zł tytułem kosztów 
zastępstwa procesowego. Sąd rejonowy oddalił powódz-
two. Apelację od tego wyroku wniósł powód. Sąd okręgo-
wy oddalił apelację powoda.

Z uzasadnienia wyroku sądu rejonowego

1. „Sąd rejonowy stwierdził, że niniejsza sprawa opar-
ta jest na treści art. 160 ust. 3 ustawy z 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i jest to 
powództwo przeciwko osobie pełniącej funkcję syn-
dyka z tytułu nienależytego wykonania obowiązków. 
Sąd rejonowy podzielił stanowisko syndyka. Wska-
zał, że (...) SA i powoda łączyła umowa najmu, jed-
nakże umowa ta została wypowiedziana skutecznie 
28.06.2013 r., a więc prawie rok przed datą ogłosze-
nia upadłości. Do momentu ogłoszenia upadłości, 
zdaniem sądu rejonowego, strony miały dostatecznie 
dużo czasu celem unormowania spraw związanych 
z opróżnieniem lokalu. Syndyk opróżnił lokal po wy-
konaniu czynności przewidzianych prawem upadło-
ściowym. Zdaniem sądu rejonowego okres 3 miesięcy 
na wykonanie powyższych czynności nie jest czasem 
nadmiernie wydłużonym, bowiem syndyk nie zajmuje 
się w upadłości tylko lokalem powoda”.

Z uzasadnienia wyroku sądu okręgowego

1. „Powód, domagając się zasądzenia kwoty 
27 736,54 zł, oparł swoje roszczenie na art. 160 

ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego (dalej 
p.u.n.). (…) Artykuł 160 ust. 1 p.u.n. wskazuje syndy-
ka jako ustawowego zastępcę pośredniego upadłe-
go. W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk 
dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek 
upadłego. Zgodnie z treścią art. 160 ust. 3 p.u.n. syn-
dyk odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nie-
należytego wykonania obowiązków. Przepis art. 160 
ust. 3 p.u.n. nie stanowi samodzielnej podstawy od-
powiedzialności odszkodowawczej syndyka. W pi-
śmiennictwie przyjmuje się, że podstaw odpowie-
dzialności odszkodowawczej syndyka należy upatry-
wać w przepisach reżimu deliktowego (art. 415 kc). 
Argumentem za taką tezą jest okoliczność, że syndyk 
nie jest związany stosunkiem zobowiązaniowym 
z upadłym czy wierzycielami. Syndyk – biorąc pod 
rozwagę regulację ogólną reżimu odpowiedzialności 
ex delicto – odpowiada za każdą postać winy, w tym 
winę nieumyślną. Odpowiedzialność obejmuje pełną 
szkodę, tzn. poniesione straty i nieosiągnięte korzyści 
(art. 361 § 2 kc). Syndyk ponosi odpowiedzialność za 
normalne następstwa działania i zaniechania, z któ-
rego szkoda wynikła (art. 361 § 1 kc)”;

2. „W niniejszej sprawie strona powodowa domaga się 
zasądzenia od syndyka odszkodowania za spóźnio-
ne – jej zdaniem – wydanie lokalu znajdującego się 
przy ul. (...) w R. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 
faktycznego wydania tego lokalu przez syndyka, tj. 
24 czerwca 2014 r. (…) Osoba poszkodowana wystę-
pująca z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko 
syndykowi na podstawie art. 102 pr. upadł. (obecnie 
art. 160 ust. 3 p.u.n.) powinna wykazać niesumien-
ność syndyka w pełnieniu przez niego obowiązków 
oraz związek przyczynowy między uchybieniami 
syndyka a poniesioną przez niego szkodą (wyrok SN 
z 18 lipca 1997 r., II CKN 33/97, niepubl.)”;

3. „Oceniając pełnienie obowiązków syndyka, należy 
mieć na uwadze całokształt wszelkich okoliczności 
towarzyszących, związanych z tą funkcją”;

4. „W niniejszej sprawie sąd rejonowy uznał, że okres 
3 miesięcy na wykonanie czynności związanych 
z opróżnieniem lokalu przy ul. (...) nie jest czasem 
nadmiernie wydłużonym, albowiem syndyk zajmo-
wał się nie tylko lokalem powoda. Z powyższym 
stwierdzeniem należy się zgodzić. Należy mieć na 
uwadze, że upadłość dłużnika została ogłoszona 
24 marca 2014 r. Syndyk mógł więc przystąpić do 
czynności związanych z zapoznaniem się ze stanem 
majątku upadłego w przeciągu kilku lub kilkunastu 
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dni. Jak zasadnie wskazuje syndyk w odpowiedzi 
na pozew, w danym lokalu konieczne jest przepro-
wadzenie inwentaryzacji, przeniesienie wyposaże-
nia, uporządkowanie lokalu – co zajmuje określony 
czas. Przy czym należy zauważyć, że powód wezwał 
syndyka do wydania lokalu 5 maja 2014 r. Z pisma 
powoda z 23 czerwca 2014 r., skierowanego do sę-
dziego-komisarza (data wpływu 24.06.2014 r.), wy-
nika, że w tym dniu syndykowi pozostały do zwrotu 
3 z 8 lokali wskazanych w piśmie z 5 maja 2014 r. 
wzywającym syndyka do wydania tych lokali. Nie 
można więc twierdzić, że syndyk nie dążył do wy-
dania lokalu powodowi – jednakże wymagało to  
czasu”;

5. „Pojęcie, że syndyk powinien działać z należytą sta-
rannością (art. 179 p.u.n.), wskazuje, że powinna 
być to staranność wyższa od przeciętnej z uwzględ-
nieniem interesów wszystkich wierzycieli i zgodnie 
z przepisami prawa. Dlatego też biorąc pod uwagę 
konieczność wykonania czynności polegających na 
objęciu masy upadłości, a także na wykonaniu czyn-
ności związanych z koniecznością przeprowadzenia 
inwentaryzacji lokali, przeniesienia wyposażenia, 
uprzątnięcia – mając na uwadze wielkość tych lokali 
i prowadzaną w nich działalność – okres 3 miesię-
cy nie stanowi czasu nadmiernie wydłużonego, co 
wskazywałoby na niesumienne i nienależyte wyko-
nywanie obowiązków przez syndyka w rozumieniu 
art. 160 ust. 3 p.u.n. i tym samym na obciążenie go 
szkodą poniesioną przez powoda”.

2. Upadłość a stosunek pracy

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku 
z 22 stycznia 2016 r. (VI P 322/15)

Teza: 

1. Syndyk przejmuje obowiązki pracodawcy i to na nim 
spoczywa obowiązek wypłaty wynagrodzenia.

2. Syndyk nie jest uprawniony wbrew obowiązującym 
go regułom wynikającym z Prawa upadłościowego 
i naprawczego, dotyczącym kolejności zaspokajania 
wierzytelności, dokonać wypłaty świadczeń pra-
cowniczych za okres przed ogłoszeniem upadłości.

Stan faktyczny: A.Z. w pozwie wniesionym przeciwko 
syndykowi masy upadłości, (...) Sp. z o.o. z Sp. k. „w upa-
dłości likwidacyjnej” z siedzibą w G., domagał się zasą-
dzenia od (...) Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej 

z siedzibą w G. kwoty 1468,21 zł brutto tytułem zaległej 
części wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami usta-
wowymi od 20 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty; kwoty 
3146,18 zł brutto tytułem odszkodowania za wypowie-
dzenie w trybie art. 55 § 11 kp wraz z ustawowymi odset-
kami od 20 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty. Sąd ustalił 
następujący stan faktyczny.

A.Z. został zatrudniony w (...) sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 
w G. 2 czerwca 2008 r. na podstawie umowy o pracę na 
czas określony (do 31 grudnia 2015 r.) na stanowisku ko-
ordynatora projektów w pełnym wymiarze czasu pracy 
za wynagrodzeniem 6292,35 zł brutto miesięcznie. Stro-
ny uzgodniły w umowie dwutygodniowy okres wypowie-
dzenia. Pod koniec 2012 r. sytuacja finansowa spółki (...) 
zaczęła się pogarszać, dokonywane były pierwsze zajęcia 
komornicze, a na początku 2013 r. pojawiły się proble-
my z terminową wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. 
W marcu 2013 r. umowy o pracę z większością pracowni-
ków zostały rozwiązane. A.Z. nie otrzymał od spółki wy-
nagrodzenia za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, 
maj i czerwiec 2013 r. 

18 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy (...) w G. ogłosił upa-
dłość (...) Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w G. i wyznaczył syndy-
ka w osobie S.B. W momencie podjęcia działalności przez 
syndyka w pozwanej spółce nie było wolnych środków 
na koncie, rachunki były objęte zajęciem komorniczym. 
Syndyk wypłacił powodowi i innym pracownikom część 
należnego wynagrodzenia z Funduszu Świadczeń Gwa-
rantowanych za 3 miesiące wstecz, licząc od dnia ogło-
szenia upadłości, tj. za okres od 18 marca do 17 czerwca 
2013 r. Była to kwota 11 220,15 zł brutto. 14 sierpnia 
2013 r. powód otrzymał kwotę 7884,50 zł netto. Pozo-
stałą kwotę zaległego wynagrodzenia powoda w łącznej 
sumie 2342,59 zł syndyk uwzględnił na liście wierzytel-
ności w kategorii II. Stan wolnych środków nie pozwalał 
na jednorazowe uiszczenie należności z tytułu zaległego 
wynagrodzenia wobec powoda i z tego powodu było ono 
uiszczane w kilku kolejnych transzach – w zakresie, w ja-
kim pozwalał na to stan wolnych środków.

Syndyk nie rozwiązał umowy o pracę z powodem, bowiem 
chciał, by w firmie pozostała osoba posiadająca wiedzę 
techniczną związaną z prowadzoną budową. Kwestia za-
kresu prac, rozliczeń na tej budowie była skomplikowana 
i syndyk, który niedawno objął funkcję, nie orientował się 
w jej szczegółach. A.Z. pozostawał w pełnej dyspozycji 
syndyka, reagował na jego polecenia, pomagał przy wy-
konaniu inwentaryzacji w pozwanej spółce, na którą się 
stawił po wezwaniu telefonicznym syndyka.
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9 sierpnia 2013 r. A.Z. wysłał do syndyka na adres biura 
przy ul. (...) w G. pismo zawierające oświadczenie o roz-
wiązaniu umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 
§ 11 kp na skutek ciężkiego naruszenia przez pracodaw-
cę obowiązków wobec powoda, jako pracownika, to jest 
niewypłacania wynagrodzenia w terminie w miesiącach: 
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2013 r. Pi-
smo z oświadczeniem powoda dotarło do pozwanego 
19 sierpnia 2013 r. 10 grudnia 2014 r. syndyk wypłacił 
A.Z. wynagrodzenie za okres po ogłoszeniu upadłości, tj. 
za 18-30 czerwca 2013 r., lipiec 2013 r. oraz 1-9 sierpnia 
2013 r., w kwocie 11 116,49 zł brutto, czyli 7792,10 zł 
netto. W czerwcu 2014 r. powód otrzymał też ekwiwa-
lent za urlop wypoczynkowy w kwocie 6752,90 zł netto. 
Wynagrodzenie powoda za pracę w okresie 9-19 sierp-
nia 2013 r. wynosiło 1468,21 zł brutto. Nie zostało ono  
wypłacone.

Z uzasadnienia wyroku sądu rejonowego

1. „Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy i wyzna-
czeniu przez sąd syndyka to on jest stroną w po-
stępowaniu sądowym dotyczącym masy upadłości. 
Powyższe wynika wprost z treści art. 144 ust. 1 i 2 
ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
i naprawcze, zgodnie z którym po ogłoszeniu upadło-
ści postępowania sądowe, administracyjne lub sądo-
woadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą 
być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka 
albo przeciwko niemu. Postępowania, o których mowa 
w ust. 1, syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz 
w imieniu własnym. Niemniej jednak roszczenia ze 
stosunku pracy dotyczą strony postępowania w zna-
czeniu materialnym, którą pomimo ogłoszenia upa-
dłości pozostaje upadły (por. wyrok SA w Warszawie 
z 31 marca 2015 r., VI ACa 481/14; wyrok SO w Gdań-
sku z 20 grudnia 2010 r., III Ca 1266/10; postanowie-
nie SN z 24 czerwca1999 r., II CKN 358/99). W związ-
ku z powyższym sąd zasądził wynagrodzenie na rzecz 
A.Z. od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółki komandytowej w upadłości likwidacyjnej”;

2. „Żądanie przez powoda odszkodowania w kwocie 
3146,18 zł nie zasługiwało na uwzględnienie. Po-
wód roszczenie o odszkodowanie wywodził z faktu, iż 
rozwiązanie przez niego umowy nastąpiło z uwagi na 
ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowego 
obowiązku wobec pracownika, jakim jest wypłata wy-
nagrodzenia. Zgodnie z treścią art. 55 § 11 k.p. w takim 
wypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedze-
nia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas 

określony – w wysokości wynagrodzenia za okres 
2 tygodni. Art. 55 § 2 k.p. wskazuje na konieczność 
odpowiedniego stosowania art. 52 § 2 k.p., co ozna-
cza, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie 
1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
Z treści oświadczenia A.Z. wynika, iż brak wypłaty wy-
nagrodzenia, stanowiący przyczynę rozwiązania umo-
wy o pracę, dotyczył miesięcy: styczeń, luty, marzec, 
kwiecień, maj, czerwiec 2013 r. Jak zostało wyjaśnio-
ne, wobec braku postanowień umowy o pracę doty-
czących terminu wypłaty wynagrodzenia należało 
przyjąć, iż był to 10. dzień miesiąca. Zdaniem sądu nie 
ulega wątpliwości, że pracodawca, który nie wypłaca 
pracownikowi wynagrodzenia za pracę, narusza swoje 
podstawowe obowiązki. W orzecznictwie istnieje przy 
tym jednolity pogląd, iż naruszenie to następuje co 
miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia. Powyż-
sze oznacza, że miesięczny termin, o którym mowa 
w art. 52 § 2 k.p. w zw. z art. 55 § 3 k.p., należy liczyć od 
dowiedzenia się przez pracownika o okoliczności bra-
ku wypłaty wynagrodzenia w terminie jego płatności. 
W chwili składania przez A.Z. oświadczenia o rozwią-
zaniu umowy o pracę, 9 sierpnia 2013 r., miesięczny 
termin został zachowany tylko w zakresie braku wy-
płaty wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, gdyż miało 
ono zostać wypłacone do 10 lipca 2013 r. Natomiast 
termin ten nie został zachowany w przypadku wcze-
śniejszych miesięcy. Nie dotyczy on także zaległości 
w wypłacie wynagrodzenia za miesiąc lipiec, gdyż 
termin wypłaty przypadał już po dniu oświadczenia 
pracownika (10 sierpnia 2013 r.). Zaniedbanie przez 
pracodawcę obowiązku wypłaty wynagrodzenia za 
okres styczeń-maj 2013 r., wobec nieskorzystania 
przez powoda z uprawnienia do rozwiązania stosun-
ku pracy określonego w art. 52 § 2 k.p. w zw. z art. 55 
§ 3 k.p., niejako konwalidowało naruszenia za ten  
okres”;

3. „Przechodząc do kolejnych rozważań, należy zwrócić 
uwagę, że termin wymagalności roszczenia o wyna-
grodzenie za miesiąc czerwiec, tj. 10 lipca 2013 r., 
przypada już na okres postępowania upadłościowe-
go (upadłość ogłoszona została 18 czerwca 2013 r.). 
Część wynagrodzenia za czerwiec 2013 r. przypada na 
okres przed ogłoszeniem upadłości (za 1-17 czerw-
ca), a część już po ogłoszeniu (18-30 czerwca). W tym 
kontekście należało dokonać oceny, czy brak wypłaty 
całości wynagrodzenia za czerwiec 2013 r. przez syn-
dyka stanowił naruszenie obowiązków pracodawcy 
w stopniu ciężkim. Wyjść trzeba od konstatacji, iż 



16 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

«ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków» 
należy rozumieć jako bezprawne (sprzeczne z obo-
wiązującymi przepisami bądź zasadami współżycia 
społecznego) działania lub zaniechania pracodawcy 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, polega-
jące na niedopełnieniu podstawowych obowiązków 
objętych treścią stosunku pracy i niosące zagrożenia 
dla istotnych interesów pracownika (por. wyroki Sądu 
Najwyższego z: 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99, 
OSNAPiUS 2001 nr 16, poz. 516; 10 maja 2012 r., 
II PK 220/11, LEX nr 1211159; 10 listopada 2010 r., 
I PK 83/10, LEX nr 737372; 8 października 2009 r., 
II PK 114/09, OSNP 2011, nr 9-10, poz. 127; oraz 
20 listopada 2008 r., III UK 57/08, LEX nr 1102538, 
ostatnio z 21 października 2015 r., II PK 278/14). 
W ocenie sądu po stronie pozwanej ani umyślności, 
ani rażącego niedbalstwa nie było. Nie ulega wątpli-
wości, że ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przed-
siębiorcy świadczy o istotnych trudnościach finanso-
wych takiego pracodawcy, jednakże nie oznacza to, 
że pracodawca jest zwolniony ze swoich podstawo-
wych obowiązków wobec pracownika, w tym przede 
wszystkim wypłaty wynagrodzenia. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że w momencie ogłoszenia upadło-
ści syndyk przejmuje obowiązki pracodawcy i to na 
nim spoczywa obowiązek wypłaty wynagrodzenia. 
Na syndyku ciążył zatem obowiązek wykazania, że 
brak wypłaty wynagrodzenia lub wypłata jedynie 
jego części wynikała z okoliczności przez niego nieza-
winionych, które nie pozwalają uznać niewypłacenia 
wynagrodzenia za ciężkie naruszenie obowiązków 
pracodawcy wobec pracownika w rozumieniu wyżej  
wskazanym”;

4. „Syndyk nie jest uprawniony wbrew obowiązującym 
go regułom wynikającym z Prawa upadłościowego 
i naprawczego, dotyczącym kolejności zaspokajania 
wierzytelności, dokonać wypłaty świadczeń pracow-
niczych za okres przed ogłoszeniem upadłości. Za-
tem nie mógł on wypłacić powodowi zaległych wy-
nagrodzeń wskazanych w oświadczeniu o rozwiąza-
niu stosunku pracy, bowiem był tu związany treścią 
przepisów prawa, które nakazują te wierzytelności 
umieścić na liście wierzytelności. Po wpisaniu wie-
rzytelności wynikających ze stosunku pracy na listę 
wierzytelności i jej zatwierdzeniu zgodnie z przepisa-
mi Prawa upadłościowego i naprawczego pracownicy 
muszą czekać do momentu likwidacji masy i w zależ-
ności od rezultatu oczekują na odpowiednie zaspo-
kojenie wierzytelności. Podkreślenia wymaga, iż syn-
dyk dochował tu należytej staranności i natychmiast 
przystąpił do czynności, które umożliwiły częściowe 
zaspokojenie pracowników, w tym powoda, z FGŚP. 
Świadczenia z tego tytułu powód otrzymał 14 sierp-
nia 2013 r. W sierpniu zatem powód miał środki fi-
nansowe, nie można zatem twierdzić, iż jego interesy 
były zagrożone w istotny sposób. Podkreślenia wy-
maga, iż wynagrodzenia bieżące (w przeciwieństwie 
do tych z okresu przed ogłoszeniem upadłości) wy-
płacane są pracownikom w pierwszej kolejności, bez 
wpisu na listę wierzytelności i bez planu podziału, 
wprost z majątku upadłego, jako tzw. koszty upa-
dłości. Oznaczało to, iż przepisy ustawowe dawały 
powodowi gwarancję, iż jeśli tylko pojawią się środki 
finansowe, to w pierwszej kolejności, razem z innymi 
pracownikami, a przed innymi wierzycielami, nawet 
Skarbem Państwa, otrzyma wynagrodzenie”.
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Cezary Zalewski1

 

Publikowany artykuł jest próbą analizy wybranych za-
gadnień dotyczących postępowania o orzeczenie zaka-
zu prowadzenia działalności gospodarczej, które budzą 
istotne wątpliwości w praktyce. By przejść do rozwa-
żań szczegółowych problemów, ważne jest zrozumienie 
istoty takiego zakazu. Nie sposób pominąć w tym miej-
scu wyroku Trybunału Konstytucyjnego2, który dokonał 
analizy instytucji zakazu prowadzenia działalności go-
spodarczej, eksponując sześć funkcji o charakterze pre-
wencyjno-profilaktycznym, zabezpieczającym i wyłącza-
jącym. Warto jednak zauważyć, iż orzeczenie to zapadło 
pod rządami Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe3.

Co niezmiernie istotne dla dalszych rozważań, zgodnie 
z art. 172 § 3 rozporządzenia postępowanie w zakresie 
zakazu wszczynane było wówczas z urzędu, czego dalszą 
naturalną konsekwencją było prowadzenie postępowa-
nia przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu nie-
procesowym. W obecnym stanie prawnym zakaz może 
być orzeczony wyłącznie na wniosek uprawnionego pod-
miotu. Modyfikacja ta miała charakter fundamentalny, 
gdyż ustawodawca zdecydował się zmienić charakter 
postępowania z inkwizycyjnego na kontradyktoryjne. 
Wykluczenie możliwości zainicjowania sprawy z urzędu 
skutkuje również zachowaniem zasady dyspozycyjności 
w zakresie wynikającym z regulacji kodeksu postępowa-
nia cywilnego (dalej k.p.c.). W efekcie cofnięcie wniosku 
o orzeczenie zakazu będzie oceniane w oparciu o art. 203 
§ 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., czyli sąd może uznać 
cofnięcie takiego wniosku za niedopuszczalne tylko wte-
dy, gdy jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współ-
życia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Wy-
kluczone jest zaś dokonanie oceny w oparciu na przykład 

1 Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.07.2002 r., P 12/01.
3 Dz. U. z 1991 nr 118, poz. 512 ze zm.

o art. 29a ustawy – Prawo upadłościowe4 (dalej Pr.up.) 
i uznanie cofnięcia za niedopuszczalne, jeżeli prowadzi-
łoby ono do pokrzywdzenia wierzycieli czy innych konse-
kwencji (zmniejszenie bezpieczeństwa obrotu itd.).

Niemniej zmiana z postępowania inkwizycyjnego na kon-
tradyktoryjne nie została przeprowadzona konsekwent-
nie, gdyż wciąż zastosowanie mają przepisy o postępo-
waniu nieprocesowym. Zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej jest postępowaniem skutkującym daleko 
idącą sankcją wobec uczestnika postępowania. Zetknię-
cie tych dwóch aspektów ukazuje niejednorodność i nie-
oznaczoność tego postępowania. Z jednej bowiem strony 
w ramach postępowania nieprocesowego udział sądu 
powinien być większy niż w typowym procesie cywilnym. 
Z drugiej zaś strony sankcyjny aspekt tego postępowania 
i odejście przez ustawodawcę od modelu inkwizycyjnego 
wykluczają, by sąd był jednocześnie podmiotem, który 
z urzędu poszukuje określonych dowodów, a następnie 
dokonuje ich samodzielnej oceny zgodnie z przepisami 
kodeksu postępowania cywilnego.

W świetle tych rozważań należy wskazać na szczególną 
regulację zawartą w art. 373 ust. 1 zd. 2 Pr.up., zgod-
nie z którym „wygaśnięcie w toku postępowania funkcji 
tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego lub 
syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności wierzyciela 
będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg 
postępowania wszczętego na jego wniosek”. Regulacja ta 
stała się podstawą poglądu, iż w takiej sytuacji „postępo-
wanie może dalej toczyć się już tylko z urzędu”5. Skutkiem 
stosowania tego poglądu, w szczególności w stosunku 
do wniosków składanych przez tymczasowego nadzorcę, 

4 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.).

5 Tak Zimmerman P., Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz, 
wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 757.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– WYBRANE ZAGADNIENIA
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z uwagi na krótki okres pełnienia przez niego funkcji, by-
łoby niemal zawsze prowadzenie postępowania z urzędu.

Przeciwko takiemu zapatrywaniu przemawia wskaza-
na już fundamentalna decyzja ustawodawcy o odejściu 
w sprawie o zakaz prowadzenia działalności gospodar-
czej od elementów postępowania inkwizycyjnego. Racjo-
nalny ustawodawca, który wykluczył jakąkolwiek możli-
wość wszczęcia sprawy z urzędu, nie mógł wprowadzić 
równocześnie możliwości jego prowadzenia z urzędu 
w żadnej sytuacji.

Również literalna treść art. 373 ust. 1 zd. 2 Pr.up. prze-
mawia przeciwko temu poglądowi: skoro bowiem wy-
gaśnięcie funkcji nie ma mieć wpływu na dalszy bieg, to 
oznacza, że nie powinno mieć jakiegokolwiek wpływu. 
Pozbawienie dotychczasowego wnioskodawcy możli-
wości dalszego działania (w tym w szczególności moż-
liwości wniesienia apelacji czy zgłaszania wniosków do-
wodowych) stanowiłoby właśnie znaczące wpłynięcie na 
tok sprawy. Należy przy tym zaznaczyć, że art. 376 ust. 1 
zd. 2 Pr.up. ma zastosowanie wyłącznie do wygaśnię-
cia wskazanych tam funkcji (np. z uwagi na zakończenie 
postępowania), nie zaś do odwołania konkretnej osoby 
z pełnienia danej funkcji.

ZAKRES DZIAŁANIA SĄDU Z URZĘDU

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie z uwagi na treść 
art. 6 kodeksu cywilnego i art. 232 k.p.c. obowiązywanie za-
sady kontradyktoryjności w postępowaniu procesowym nie 
budzi wątpliwości, a jedynym polem sporów pozostaje de 
facto zakres dopuszczalnego zaangażowania sądu w gro-
madzenie materiału dowodowego z uwagi na niezwykle 
ogólne brzmienie art. 232 zd. 2 k.p.c., stosownie do którego 
sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę6.

Postępowanie nieprocesowe częściej niż proces ma cha-
rakter prewencyjny (ochronny), znacznie mocniej akcen-
towany jest w nim interes publiczny, niemniej w ramach 
postępowań nieprocesowych można dostrzec znaczące 
odmienności.

Jak się wydaje, to właśnie istotny interes publiczny był 
zasadniczym powodem tego, że ustawodawca zdecy-
dował się na regulację, która nakazuje do postępowania 
o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej stosować przepisy o postępowaniu nieprocesowym. 
Jeżeli jednak dokonamy analizy konkretnych przepisów 
art. 506-525 k.p.c. dotyczących wszystkich postępowań 

6 Misztal-Konecka J., O obowiązywaniu zasady kontradyktoryjności w postępowa-
niu nieprocesowym: przyczynek do dyskusji, „Zeszyty Prawnicze” 16.3/2016.

nieprocesowych, to próżno tam szukać normy nakazują-
cej sądowi działać z urzędu.

W zakresie postępowania dowodowego jedynie art. 515 
k.p.c. stanowi, że „sąd stosownie do okoliczności może 
przesłuchać świadków i biegłych bez przyrzeczenia oraz 
w nieobecności uczestników, może również zażądać od 
osób, które nie są uczestnikami postępowania, złożenia 
wyjaśnień na piśmie”. Przepis ten jest jedynie wyrazem 
mniejszego formalizmu i ułatwień dowodowych w po-
stępowaniu nieprocesowym w porównaniu z postępo-
waniem procesowym, jednakże nie sposób go interpre-
tować jako normę nakładającą na sąd obowiązek pro-
wadzenia postępowania dowodowego z urzędu ponad 
regulację zawartą w art. 232 zd. 2 k.p.c.

Nie sposób zaś twierdzić, że w sprawie orzeczenia zakazu 
nie mamy do czynienia ze sporem między wnioskodaw-
cą a uczestnikiem postępowania co do istnienia podstaw 
orzeczenia zakazu. Konkluzja ta jest podstawą stosowania 
przez sąd art. 520 § 2 k.p.c. Przepis ten umożliwia odmien-
nie od ogólnej zasady postępowania nieprocesowego, 
zgodnie z którą każdy z uczestników ponosi koszty postę-
powania związane ze swym udziałem w sprawie, obciążyć 
jednego z uczestników całością kosztów postępowania 
i orzec o obowiązku zwrotu kosztów wyłożonych przez in-
nych uczestników. Podstawą takiej oceny jest stwierdze-
nie, że interesy uczestników są sprzeczne, co w przypadku 
osoby wnoszącej o orzeczenie zakazu i osoby, wobec któ-
rej ma być taki zakaz orzeczony, jest oczywiste.

W orzecznictwie powszechnie więc przyjmuje się stoso-
wanie art. 520 § 2 k.p.c. Skoro zatem sprzeczność inte-
resów między stronami jest tak jaskrawa, każda inicjaty-
wa dowodowa sądu wykraczająca poza ramy określone 
w art. 232 zd. 2 k.p.c., z uwzględnieniem wyjątkowości tej 
regulacji szeroko omówionej w orzecznictwie i doktrynie, 
może być odbierana jako brak bezstronności sądu.

Zauważyć należy, że tylko w niektórych postępowaniach 
nieprocesowych ustawodawca wprost przewidział moż-
liwość dopuszczenia przez sąd dowodu z urzędu. W przy-
padku postępowania o orzeczenie zakazu ustawodawca 
nie wprowadził żadnej szczególnej regulacji nakładającej 
na sąd obowiązek czy nawet możliwości dopuszczenia 
dowodu z urzędu. W efekcie w tych sprawach sąd wi-
nien wykorzystywać możliwość dopuszczenia dowodu 
niezgłoszonego przez wnioskodawcę albo uczestników 
zupełnie wyjątkowo.

Nie dokonując głębszej analizy zastosowania zasady kon-
tradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym jako 



19nr 17 [3/2019]

takim, zasadne jest stwierdzenie, iż w sprawie o zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na jego 
istotę, to na wnioskodawcy i uczestnikach postępowania 
spoczywa ciężar dowodzenia swoich twierdzeń zgodnie 
z ogólnymi zasadami. Zatem naruszeniem zasady kon-
tradyktoryjności byłoby w szczególności dopuszczenie 
dowodu z opinii biegłego czy dowodu z wysłuchania 
uczestników postępowania na okoliczność stwierdzenia 
naruszenia obowiązku terminowego złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości czy ustalenia stopnia obniżenia 
wartości przedsiębiorstwa i pokrzywdzenia wierzycieli, 
chyba że zachodziłyby szczególne okoliczności uzasad-
niające zastosowanie przez sąd art. 232 zd. 2 k.p.c.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WNIOSKU O ZAKAZ

Z uwagi na fakt, iż w sprawie o zakaz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, jak wskazano, mają zastosowanie 
zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności, uzasad-
niona jest konkluzja, że to wnioskodawca określa zakres 
przedmiotowy i podmiotowy rozpoznawanej sprawy. 
O ile zakres podmiotowy nie budzi żadnych wątpliwo-
ści, albowiem sprowadza się do wskazania konkretnej 
osoby fizycznej, o tyle zakres przedmiotowy nastręcza 
istotnych trudności praktycznych. Należy rozważyć kilka 
możliwych sytuacji.

Jeżeli wnioskiem o orzeczenie zakazu objętych jest kilka 
osób, które pełniły funkcje na przykład członków zarzą-
du spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podstawą 
zakazu miałby być art. 373 ust. 1 pkt 1 Pr.up., wówczas 
nie ulega wątpliwości, że zakres przedmiotowy będzie 
obejmował ustalenie momentu powstania stanu nie-
wypłacalności, a co za tym idzie – powstania obowiązku 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w danym ter-
minie oraz indywidualne określenie winy poszczególnych 
uczestników w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upa-
dłości spółki oraz skutków z tym związanych.

W takiej sytuacji istnieje nie tylko możliwość wspólnego 
prowadzenia postępowań wobec wszystkich uczestni-
ków, ale nawet jest to absolutnie uzasadnione ekonomi-
ką postępowania. Jeżeli zostały złożone odrębne wnioski 
o orzeczenie zakazu wobec takich osób, zasadne byłoby 
połączenie ich do wspólnego prowadzenia i rozpoznania, 
tak by w szczególności ustalenie momentu powstania 
obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czy 
ustalenie skutków braku realizacji tego obowiązku w ter-
minie, nastąpiło jednolicie wobec wszystkich uczestni-
ków. Są to bowiem przesłanki obiektywne i niezwiązane 
z sytuacją poszczególnych osób.

Odmiennie może wyglądać ocena celowości połącze-
nia spraw do wspólnego rozpoznania, gdy podstawą są 
zachowania opisane w art. 373 ust. 1 pkt 2-4 Pr.up. czy 
art. 374 Pr.up. W takiej bowiem sytuacji zasadne jest 
łączenie spraw do wspólnego rozpoznania, gdy wnio-
skodawca zarzuca wszystkim uczestnikom analogiczne 
(wspólne) zachowania. W przeciwnym razie sam fakt 
bycia członkiem zarządu tej samej spółki nie uzasadnia 
wspólnego prowadzenia i rozpoznawania tych spraw.

Większe wątpliwości generuje sytuacja, w której dany 
uczestnik postępowania zdaniem wnioskodawcy nie do-
pełnił obowiązku złożenia w terminie wniosku o ogłosze-
nie upadłości wobec dwóch lub więcej podmiotów. Jeżeli 
tytułem przykładu wnioskodawca jest równocześnie wie-
rzycielem dwóch spółek, w których uczestnik pełnił funkcję 
członka zarządu, brak jest argumentów, które przemawiał-
by za koniecznością prowadzenia dwóch postępowań. W ta-
kim stanie faktycznym ekonomika procesowa i możliwość 
uwzględnienia w pełnym zakresie podstaw orzeczenia za-
kazu prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do 
konkretnej osoby, w szczególności elementu obniżenia war-
tości przedsiębiorstw w obu spółkach czy pokrzywdzenia 
wierzycieli w odniesieniu do obu podmiotów, uzasadniałyby  
prowadzenie właśnie jednego postępowania, które umożli-
wiłoby pełniejszą ocenę zachowania uczestnika w zakresie 
jego winy. Za tym poglądem przemawiają również skutki 
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
w dwóch odrębnych postępowaniach, o czym szerzej w dal-
szej części artykułu. Odmienne sytuacja ta wyglądałaby, 
gdyby jeden z uczestników pełnił funkcję członka zarządu 
tylko w jednej spółce, a drugi w co najmniej dwóch. W ta-
kim stanie faktycznym wspólne prowadzenie postępowania 
mogłoby skutkować pokrzywdzeniem pierwszego uczest-
nika, który bezpodstawnie narażony byłby na konieczność 
uczestniczenia w czasochłonnym postępowaniu dowodo-
wym w zakresie, w którym nie dotyczyłby go zupełnie.

Konkludując, decyzja o tym, czy dane postępowania po-
winny być prowadzane łącznie, czy odrębnie, powinna 
wynikać z oceny opartej o kryterium ekonomiki postę-
powania oraz praw poszczególnych uczestników, przy 
czym z założenia nie jest wykluczona żadna z możliwości 
zarówno w zakresie połączenia wielu wątków podmioto-
wych i przedmiotowych, jak i prowadzenia odrębnie każ-
dego postępowania.

MOŻLIWOŚĆ ORZECZENIA KOLEJNEGO ZAKAZU  
WOBEC TEJ SAMEJ OSOBY

Z możliwości prowadzenia wobec tej samej osoby dwóch 
lub więcej postępowań o zakaz (np. z uwagi, iż dotyczą one 
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działalności uczestnika w dwóch różnych podmiotach) wy-
nika możliwość prowadzenia postępowania o orzeczenie 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec tej 
samej osoby przez różne sądy w różnych postępowaniach. 
Wówczas pojawia się kolejne sporne zagadnienie: czy moż-
liwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności go-
spodarczej wobec osoby, w stosunku do której sąd w innym 
postępowaniu orzekł już ten zakaz?

Należy pamiętać, iż zakres przedmiotowy obu postępo-
wań może być zupełnie inny, to jest dotyczyć np. braku 
realizacji obowiązku złożenia w terminie wniosku o ogło-
szenie upadłości dwóch różnych podmiotów. W takiej 
sytuacji nie sposób twierdzić, iż dany stan faktyczny był 
przedmiotem oceny przez sąd, który orzeka zakaz jako 
pierwszy. W efekcie nie sposób twierdzić, iż pierwsze 
orzeczenie nosi przymiot res iudicata. Nie sposób zatem 
znaleźć argumentów przemawiających za poglądem, 
który uniemożliwiałby wnioskodawcy żądanie orzeczenia 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z uwa-
gi na negatywne zachowanie uczestnika postępowania, 
które nie było przedmiotem oceny przez sąd.

Skoro zatem możliwe jest orzeczenie zakazu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez uczestnika, wobec 
którego inny sąd orzekł wcześniej zakaz (przy założeniu, 
iż podstawą były inne okoliczności faktyczne, inny zakres 
przedmiotowy), to w sposób naturalny pojawia się pyta-
nia o relacje orzeczonych zakazów.

Wedle pierwszej możliwości, mającej na celu głównie 
praktyczną realizację pełnych skutków orzeczonych 
sankcji, zasadne byłoby liczenie okresu zakazu orzeczo-
nego drugim, późniejszym, orzeczeniem od momentu 
upływu terminu wynikającego z pierwszego orzeczenia. 
Wedle drugiej możliwości orzeczone zakazy są realizo-
wane niezależnie od siebie, adekwatnie do treści posta-
nowienia i momentu jego uprawomocnienia. W takiej sy-
tuacji w sposób naturalny orzeczone zakazy mogą „na-
kładać się na siebie” w pewnym okresie.

Z uwagi na brak jakiejkolwiek podstawy prawnej do przy-
jęcia pierwszego poglądu i sankcyjny charakter zakazu, 
uzasadniający wykładnię wszystkich wątpliwości na ko-
rzyść uczestnika postępowania, jednoznacznie należy się 
opowiedzieć za poglądem drugim. Oznacza to, że każde 
orzeczenie zakazu ma swój niezależny byt.

POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ

Kolejnym zagadnieniem, które budzi wątpliwości w prak-
tyce, jest zakres związania orzeczeniem w przedmiocie 

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W prak-
tyce najczęściej ma to miejsce w sytuacji, kiedy wierzy-
ciel wnosi o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej w związku z nieterminowym złożeniem 
wniosku o ogłoszenie upadłości danego podmiotu, gdy 
wcześniej inny wierzyciel skutecznie doprowadził do 
orzeczenia zakazu wobec tego konkretnego uczestnika 
w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązku. 
Jaki byłoby wówczas cel składania takiego wniosku? Inny 
bowiem wierzyciel może uważać, że zakaz został orze-
czony na zbyt krótki okres (np. na rok, zamiast na 10 lat). 
W sytuacji gdy nowy wnioskodawca dysponuje dowoda-
mi (albo składa wnioski dowodowe, których nie zgłosił 
ówczesny wnioskodawca) wskazującymi na przykład na 
większy stopień obniżenia wartości przedsiębiorstwa, 
pokrzywdzenia wierzycieli, niż to ustalił sąd w pierw-
szym postępowaniu, inny stopień winy (zamiast lekko-
myślności wina umyślna) oraz z uwagi na treść art. 199 
§ 1 k.p.c., tj. brak tożsamości stron w pierwszym i drugim 
postępowaniu, wydawać by się mogło, że brak jest pod-
staw do odrzucenia wniosku.

W tym zakresie należy jednak w pierwszej kolejności 
stosować przepisy dotyczące postępowania nieproce-
sowego. Zgodnie z art. 523 zd. 1 k.p.c. „prawomocne 
postanowienie orzekające co do istoty sprawy nie może 
być zmienione ani uchylone, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej”. W zakresie sprawy o orzeczenie zaka-
zu brak jest jakiegokolwiek szczególnego przepisu, któ-
ry pozwalałby zmieniać zapadłe orzeczenie. Należy bo-
wiem pamiętać, iż do wniosku o orzeczenie zakazu mogą 
przyłączyć się wszyscy zainteresowani, przez co należy 
rozumieć wszystkie podmioty posiadające samodzielne 
uprawnienie do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu.

Konkluzja ta jest tym bardziej uzasadniona, jeżeli weźmie 
się pod uwagę istotę regulacji zawartej w art. 377 Pr.up. 
Mając na uwadze terminy określone w tym przepisie, po 
upływie których wykluczone jest orzeczenie zakazu, oraz 
typową długość trwania postępowania o zakaz (często 
przekraczające termin określony w art. 377 Pr.up.), za-
sadne jest twierdzenie, iż ustawodawca przewidywał 
prowadzenie tylko jednego postępowania o orzeczenie 
zakazu. Zatem każdy z uprawnionych wnioskodawców 
winien złożyć wniosek o orzeczenie zakazu niezwłocznie 
po stwierdzeniu istnienia ku temu przesłanek. W przy-
padku braku wiedzy wnioskodawcy o toczącym się innym 
postępowaniu kolejny wniosek powinien być połączony 
do wspólnego prowadzenia i rozpoznania z postępowa-
niem wcześniejszym. W przypadku zaś posiadania przez 
potencjalnego wnioskodawcę wiedzy o toczącym się po-
stępowaniu zasadne jest przyłączenie się takiego postę-
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powania w charakterze uczestnika, na podstawie przepi-
sów o postępowaniu nieprocesowym.

Konkludując tę część rozważań, należy uznać, iż przymiot 
powagi rzeczy osądzonej w sprawie o zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej winien być ustalony wyłącznie 
w zakresie przedmiotowym, tj. w zakresie zachowań 
(działań i zaniechań), które były zakreślone we wniosku 
i poddane ocenie sądu.

Nieco odmiennie należy ocenić sytuację, w której wnio-
sek o orzeczenie zakazu został przez sąd oddalony. 
Zgodnie bowiem z art. 523 zd. 2 k.p.c. „prawomocne 
postanowienie oddalające wniosek sąd może zmienić 
w razie zmiany okoliczności sprawy”. Przez „okoliczności 
sprawy”, o jakich mowa w tym przepisie, należy rozumieć 
zespół przytoczonych przez wnioskodawcę i pozosta-
łych uczestników faktów, które w świetle normy będą-
cej podstawą zgłoszonego roszczenia są doniosłe dla jej 
zastosowania7. Powaga rzeczy osądzonej postanowienia 
oddalającego wniosek prekluduje podstawę faktyczną, 
która nie prowadziła do uwzględnienia wniosku8.

Przekładając te poglądy na grunt sprawy o zakaz, brak 
będzie podstaw do zmiany orzeczenia oddalające-
go wniosek o orzeczenie zakazu, gdy sąd rozważył we 
wcześniejszym postępowaniu wszystkie fakty wskaza-
ne przez wnioskodawcę, które miały doniosłe znaczenie 
dla rozstrzygnięcia, np. dokonał oceny co do braku winy 
uczestnika w okresie, w którym pełnił funkcję człon-
ka zarządu. W takiej sytuacji kolejny wnioskodawca nie 
może skutecznie podważać tej oceny, gdyż fakt (istnienie 
winy) był oceniony przez sąd i nie doszło w tym zakresie 
do zmiany stanu faktycznego.

Odmiennie zaś należy ocenić sytuację, w której na przy-
kład sąd oddalił wniosek o orzeczenie zakazu prowadze-
nia działalności z powołaniem się na brak pokrzywdzenia 
wierzycieli i brak obniżenia wartości przedsiębiorstwa 
mimo ustalenia winy uczestnika w niezłożeniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy kolejny wniosko-
dawca będzie w stanie wykazać, że doszło do zmiany 
okoliczności sprawy i obecnie można już wykazać istotne 
pokrzywdzenie wierzycieli.

Należy też podkreślić, że samo uwzględnienie kolejnego 
wniosku na podstawie art. 523 zd. 2 k.p.c. stanowi zmia-
nę postanowienia oddalającego bez potrzeby jego osob-
nej zmiany9.

7 Tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9.09.2016 r., V CSK 60/16.
8 Tak Sąd Najwyższy w uchwale z 12.03.2003 r., III CZP 97/02.
9 Tamże.

PRZEPISY INTERTEMPORALNE

W praktyce ujawniły się istotne problemy w stosowa-
niu przepisów przejściowych po nowelizacji dokonanej 
łącznie z uchwaleniem ustawy – Prawo restruktury-
zacyjne (dalej Pr.re.), która objęła prawo upadłościowe 
i przepisy dotyczące zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Zgodnie z art. 452 ust. 1 Pr.re.10 „w sprawach, w których 
przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął wniosek 
o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zakaz 
ten może być orzeczony na okres od roku do dziesięciu lat”.

Stosując wykładnię a contrario w pozostałych sprawach, 
czyli w tych, w których wniosek został złożony po dacie 
wejścia w życie ustawy, należałoby stosować przepisy 
nowe, w tym w szczególności art. 377 Pr.up. w wersji 
obowiązującej od 1.01.2016 r. Z kolei zgodnie z art. 452 
ust. 2 Pr.re. „w sprawach, w których po wejściu w życie 
ustawy wpłynął wniosek o orzeczenie zakazu prowadze-
nia działalności gospodarczej, działania lub zaniechania, 
o których mowa w art. 373 i art. 374 ustawy zmienianej 
w art. 428 (Prawo upadłościowe i naprawcze – dopisek 
własny), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ocenia 
się według przepisów ustawy obowiązującej w dniu ich 
wystąpienia”.

Zatem przy ustalaniu, czy uczestnik postępowania miał 
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
w 2015 roku lub wcześniej, należy stosować obowiązu-
jące wówczas przepisy (np. w zakresie definicji niewypła-
calności), mimo że wniosek o orzeczenie zakazu wpłynął 
po 1.01.2016 r. i zastosowanie mają nowe przepisy.

W sposób bardziej skomplikowany wygląda stosowanie 
przepisów przejściowych w zakresie art. 377 Pr.up. Prze-
pis ten stanowi, iż nie orzeka się zakazu w sytuacji, gdy 
„postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w ter-
minie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępo-
wania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogło-
szenie upadłości na podstawie art. 13, a gdy wniosek 
o ogłoszenie upadłości nie był w ogóle złożony, w termi-
nie trzech lat od dnia ustania stanu niewypłacalności albo 
wygaśnięcia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości przez daną osobę”. Zatem zgodnie z art. 377 
Pr.up. w obecnym brzmieniu bieg trzyletniego terminu 
rozpoczyna się od momentu ustania obowiązku złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, nie zaś od dnia, w któ-

10 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.).
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rym dłużnik obowiązany był złożyć taki wniosek (jak to 
miało miejsce w poprzednim stanie prawnym).

Rozważając sytuację, w której w danym stanie faktycz-
nym upłynął termin prekluzyjny pod rządami art. 377 
Pr.up. w poprzednio obowiązującym brzemieniu, czyli 
upłynął trzyletni okres liczony od dnia, w którym dłużnik 
obowiązany był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, 
napotykamy na trudność w zastosowaniu przepisów 
przejściowych, bowiem nie przesądzają one jednoznacz-
nie kwestii, czy w takim stanie faktycznym należy stoso-
wać art. 452 ust. 1 Pr.re. i nowe przepisy, czy też art. 452 
ust. 2 Pr.re. i uznać, że z uwagi na upływ terminów pre-
kluzyjnych wejście nowych regulacji nie spowodowało na 
nowo możliwości orzeczenia zakazu mimo braku zmiany 
stanu faktycznego.

Bez wątpienia dopuszczenie możliwości orzeczenia za-
kazu w sytuacji, gdy dany uczestnik na bazie obowiązu-
jących wówczas przepisów miał prawo uznać, że w przy-
szłości już nie będzie wobec niego orzeczona sankcja za 
niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, 
naruszałoby zaufanie obywateli do stanowionego prawa 
i byłoby sprzeczne z treścią art. 2 Konstytucji („demokra-
tyczne państwo prawa”) i stanowiłoby niedopuszczalny 
przykład działania prawa wstecz11.

Analogiczna kwestia związana z „ożyciem na nowo” 
możliwości orzeczenia zakazu była przedmiotem analizy 
Sądu Najwyższego. I tak w wyroku z 4 marca 2009 r.12 
stwierdził on, że sytuacja majątkowa dłużnika podlega 
zmianom w czasie i w pełni uzasadnione jest występo-
wanie przez wierzyciela z wnioskiem o ogłoszenie upa-
dłości wielokrotnie wobec tego samego dłużnika. W razie 
kolejnego oddalenia wniosku na podstawie art. 13 p.u.n. 
termin prekluzyjny przewidziany w art. 377 p.u.n. otwie-
ra się na nowo. W sposób zbliżony wypowiedział się Sąd 

11 Tak Zalewski C., Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, „Monitor 
Prawniczy” 10/2019.

12 IV CSK 423/08.

Najwyższy w kolejnym orzeczeniu13, w którym uznał, że 
termin prekluzyjny przewidziany w art. 377 p.u.n. może 
biec od różnych (innych) zdarzeń wskazanych w tym 
przepisie (tak również postanowienie z 12.04.2012 r., 
II CSK 463/11). Jednakże już w postanowieniu z 9 paź-
dziernika 2015 r.14 Sąd Najwyższy stwierdził, że z uwagi 
na surowość sankcji, jaką jest zakaz prowadzenia działal-
ności gospodarczej, stosowanie jej po wielu latach od po-
wstania stanu niewypłacalności wypaczałoby jej podsta-
wowy sens. Z tego względu uznał, że skuteczne złożenie 
wniosku o zakaz po odmowie wszczęcia postępowania 
upadłościowego na podstawie art. 13 p.u.n. może wystą-
pić tylko, gdy nie minął okres liczony od dnia, w którym 
dłużnik powinien z takim wnioskiem wystąpić.

Mając na uwadze argumenty przedstawione przez sąd 
w orzeczeniu z 9.10.2015 r., należy opowiedzieć się za 
jego trafnością i wykorzystując ten sam tok myślenia, 
opowiedzieć za poglądem, że orzeczenie zakazu pro-
wadzenia działalności gospodarczej jest wykluczone 
w przypadku upływu któregokolwiek terminu prekluzyj-
nego wskazanego w art. 377 Pr.up. (czy to w obecnym, 
czy w poprzednim stanie prawnym).

PODSUMOWANIE

Liczne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów 
dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej skutkują tym, że w praktyce orzeczniczej 
i w piśmiennictwie można się spotkać z bardzo różnymi, 
często sprzecznymi poglądami. Spór o charakter postę-
powania o zakaz, o jego kontradyktoryjność czy elemen-
ty inkwizycyjne, o poszczególne szczegółowe kwestie 
z tym związane, bez wątpienia będzie trwał. Należy 
mieć nadzieję, że publikowany artykuł stanowić będzie 
przyczynek do dalszej dyskusji, polemik i pogłębiania  
analiz.

13 Postanowienie z 6.03.2014 r., V CSK 210/13; również w postanowieniu 
z 12.04.2012, II CSK 463/11.

14 IV CSK 703/14.
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dr hab. Aleksander Jerzy Witosz1 
Agnieszka Cybulska-Bienioszek2

W postępowaniach restrukturyzacyjnych wierzytelności 
zabezpieczone rzeczowo na mieniu dłużnika mogą być 
objęte układem wyłącznie za zgodą wierzyciela, aczkol-
wiek ograniczenie to odnosi się jedynie do tej ich części, 
która znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabez-
pieczenia. Jest to jedna z tzw. wierzytelności fakultatyw-
nie układowych3. Zgoda na objęcie takich wierzytelności 
układem powinna być wyrażona w sposób bezwarunko-
wy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do 
głosowania nad układem, może być przy tym wyrażona 
ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli (art. 151 
ust. 2 pr.res.). Tym samym wierzytelności (ich części) ob-
jęte hipotezą normy art. 151 ust. 2 nie podlegają układo-
wi bez wyraźnej akceptacji ze strony wierzyciela. Autorzy 
dokonują analizy dwóch kluczowych zagadnień dotyczą-
cych zarysowanej tematyki.

W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona kwestia 
określenia wartości przedmiotu zabezpieczenia na po-
trzeby postępowań restrukturyzacyjnych. Określenie, 
jaka część wierzytelności nie ma pokrycia w przedmio-
cie zabezpieczenia, będzie z jednej strony warunkowa-
ło siłę głosu wierzyciela rzeczowego w głosowaniu nad 
układem, a z drugiej strony determinuje, jaka część jego 
wierzytelności podlega prawu odrębności. Dla praktyki 
postępowań niebagatelne znaczenie będzie miało więc 
właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zabezpie-
czenia, które staje się warunkiem sporządzenia przez 
nadzorcę bądź zarządcę prawidłowego spisu wierzytel-
ności. Druga część opracowania dotyczy zgody wierzy-
ciela zabezpieczonego rzeczowo na objęcie układem, 

1 Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry 
Prawa i Ubezpieczeń.

2 Asystent w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda 
w Krakowie.

3 Witosz A.J., [w:] A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), Prawo 
restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6, Warszawa 
2016, s. 467 i n.

a w szczególności sposobu i momentu jej udzielenia, 
a także konsekwencji jej wyrażenia.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA

Obowiązek ustalenia, w jakim zakresie wierzyciel zabez-
pieczony rzeczowo może uzyskać zaspokojenie z przed-
miotu zabezpieczenia, spoczywa na nadzorcy albo za-
rządcy4 jako podmiocie, który sporządza spis wierzytel-
ności. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych (jeśli 
wierzyciel nie wyraził zgody na objęcie układem) sumę, 
według której będzie obliczany głos wierzyciela w głoso-
waniu nad układem, oznacza się według tej części wie-
rzytelności, która prawdopodobnie nie będzie zaspoko-
jona z przedmiotu zabezpieczenia (art. 86 ust. 3 pr.res.). 
Użycie przez ustawodawcę słowa „prawdopodobnie” 
wskazuje na to, że określenie siły głosu wierzyciela za-
bezpieczonego rzeczowo następuje na zasadzie oszaco-
wania5 i nie wymaga udowodnienia.

Pierwszym doniosłym praktycznie problemem jest usta-
lenie, w oparciu o jakie dane nadzorca czy zarządca po-
winien oszacować wartość przedmiotu zabezpieczenia. 
Jako że suma wierzytelności i suma, według której bę-
dzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad ukła-
dem, stanowią obligatoryjny element spisu wierzytelno-
ści, znajdzie tutaj zastosowanie art. 84 pr. res. Powołana 
norma stanowi, że spis jest sporządzany na podstawie 
ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpi-
sów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Nadzorca 
sądowy albo zarządca powinien bazować także na da-
nych przedstawionych w treści wniosku o wszczęcie po-

4 Witosz A.J., [w:] A. Torbus (red.), A.J. Witosz (red.), A. Witosz (red.), Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 419.

5 Adamus R., Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym. Wybrane problemy, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, 
nr 1, s. 19.

OBJĘCIE UKŁADEM WIERZYTELNOŚCI  
ZABEZPIECZONYCH RZECZOWO
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stępowania restrukturyzacyjnego6. W szczególności na-
leży podkreślić, że we wniosku o otwarcie przyspieszo-
nego postępowania układowego, o otwarcie postępowa-
nia układowego i o otwarcie postępowania sanacyjnego 
wnioskodawca podaje sumę wierzytelności, która może 
zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzy-
ciela, oznaczoną według tej części wierzytelności, która 
prawdopodobnie zostanie zaspokojona z przedmiotu za-
bezpieczenia (art. 227 ust. 2 pr.res., art. 265 pr.res. w zw. 
z art. 227 ust. 2 pr.res, art. 284 ust. 2 pr.res.). Nie nale-
ży jednak podchodzić do danych podanych we wniosku 
w sposób bezkrytyczny7. Pomocniczo można korzystać 
z wartości bilansowej składników majątku, mając na 
uwadze, że często odbiega ona od ich realnej wartości. 
Przydatne mogą być również operaty bądź wyceny spo-
rządzone przed wszczęciem postępowania, w szczegól-
ności jeśli zostały sporządzone przez biegłego, np. na 
potrzebę postępowania egzekucyjnego. Jeśli sam dłuż-
nik, przygotowując się do złożenia wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego (o zatwierdzenie 
układu), zlecił rzeczoznawcy sporządzenie odrębnej wy-
ceny, to też może być ona przyjęta za podstawę podziału 
wierzytelności na część podlegającą układowi i pozosta-
jącą poza jego ramami.

Niewątpliwie na etapie sporządzania spisu wierzytel-
ności zarządca czy nadzorca nie jest zobowiązany do 
powoływania biegłego celem oszacowania wartości 
przedmiotu zabezpieczenia8. Jednakże w szczególnych 
przypadkach konieczne może okazać się posłużenie się 
wyceną rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną bez-
pośrednio dla potrzeb ustalenia treści spisu wierzytelno-
ści, np. gdy dane podane przez wnioskodawcę wzbudzają 
uzasadnione wątpliwości albo istnieją istotne rozbieżno-
ści pomiędzy już posiadanymi przez nadzorcę (zarządcę) 
danymi. Taką wycenę może samodzielnie zlecić zarządca, 
natomiast nadzorca może zobowiązać dłużnika do zlece-
nia takiej wyceny w oparciu o swoje ogólne kompetencje9. 
Niewątpliwie każdy przypadek będzie wymagał indywi-
dualnej analizy, a ostateczna decyzja co do adekwatnych 
źródeł informacji o wartości poszczególnych składników 
majątku będzie należała do podmiotu sporządzającego 
spis. Ustawa nie narzuca tu określonych rozwiązań, po-
zostawiając tę kwestię praktyce.

6 Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019, 
s. 345.

7 Tamże.
8 Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. 

Wyd. 5, Warszawa 2018, Legalis, komentarz do art. 86.
9 Za dopuszczalnością takiego działania opowiada się także R. Adamus, 

wskazując, że musi to być uzasadnione szczególnymi okolicznościami sprawy 
[Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019, 
s. 346].

Niezależnie od tego, na jakiej podstawie podmiot spo-
rządzający spis oszacuje wartość obciążonego składni-
ka majątku, sprawą wymagającą rozważenia jest pyta-
nie, czy decydująca ma być wartość rynkowa, czy należy 
uwzględnić dyskonto związane z warunkami sprzedaży 
wymuszonej. Różnice pomiędzy tymi rodzajami wartości 
mogą być istotne, a ta okoliczność – warunkując siłę gło-
su wierzyciela rzeczowego – będzie mogła mieć wpływ 
na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego, a nie-
jednokrotnie nawet na możliwość jego powodzenia10. 
Mogłoby się zdawać, że cel postępowania restrukturyza-
cyjnego zakładający zasadniczo (poza wariantami układu 
likwidacyjnego) kontynuację działalności przedsiębiorcy 
przemawiałby za tym pierwszym rozwiązaniem (warto-
ścią rynkową). Z drugiej jednak strony restrukturyzacja 
rysuje się jako alternatywa dla upadłości, a ogłoszenie 
upadłości jest prawdopodobnym scenariuszem, jaki mu-
siałby być realizowany w razie niepowodzenia działań 
naprawczych. Ten drugi argument może być nieco mniej 
przekonywający w przypadku restrukturyzacji realizowa-
nej nie wobec przedsiębiorcy niewypłacalnego, a jedynie 
zagrożonego niewypłacalnością i w tych przypadkach, 
w których układ obejmowałby wierzytelności zabezpie-
czone rzeczowo, zakładając ich spłatę w dłuższym czasie.

Mimo tych zastrzeżeń wydaje się, że w przeważającej 
części przypadków to właśnie wartość dla wymuszo-
nej sprzedaży, a więc uwzględniająca dyskonto wynikłe 
z presji czasu oraz okoliczności i wiedzy o tym po stronie 
potencjalnych nabywców, będzie właściwa. Taka bowiem 
byłaby przyjmowana nie tylko na wypadek likwidacji 
masy upadłości, ale także w toku egzekucji syngularnej. 
Jakkolwiek z samego faktu, że w większości wypadków 
jedno z rozwiązań wydaje się właściwsze, trudno wycią-
gać kompleksowe wnioski, to postawioną tezę można 
uzupełnić o pewne argumenty natury systemowej. Po 
pierwsze, z całokształtu regulacji prawa upadłościowego 
i prawa restrukturyzacyjnego wypływa wniosek o zde-
cydowanym prymacie działań naprawczych. Po drugie, 
powołane regulacje posługują się zbiorczą kategorią in-
teresu wierzycieli traktowanych jako pewna zbiorowość. 
Obejmuje ona wszystkich wierzycieli, także tych zabez-
pieczonych rzeczowo, więc konieczna wydaje się wyraźna 
podstawa prawna, by odstępować od pewnych rozwiązań 
ogólniejszych na korzyść wierzyciela rzeczowego. W kon-
sekwencji właściwa do poszukiwania wydaje się wartość 
dla sprzedaży wymuszonej11. Należy także, choć może to 

10 Przykładowo, przy wierzytelności o wartości nominalnej 1 500 000 zł, 
zabezpieczonej na nieruchomości, której wartość rynkowa wynosi 
1 000 000 zł, zaś rynkowa przy sprzedaży wymuszonej wynosi 750 000 zł, 
część wierzytelności objętej układem bez zgody wierzyciela może wynosić 
odpowiednio 500 000 zł albo 750 000 zł.

11 Pogląd ten, mimo początkowych rozbieżności w doktrynie, wydaje się być 
obecnie powszechnie akceptowany. Popierają go m.in. P. Zimmerman [Prawo 
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być dyskusyjne, uwzględniać rzeczywiste skutki finanso-
we dla wierzyciela, a więc odliczyć np. koszty egzekucji.

Jak wskazano, o tym, na jakiej podstawie zostanie doko-
nane oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia, 
będzie decydował podmiot sporządzający spis wierzy-
telności. W braku regulacji ustawowej należy przyjąć, 
że podmiot sporządzający spis wierzytelności musi sa-
modzielnie określić, czy wartość przedmiotu zabezpie-
czenia wynikająca z dostępnych mu źródeł jest właści-
wa. Wydaje się ponadto, że podmiot sporządzający spis 
może samodzielnie uwzględnić dyskonto wynikające ze 
sprzedaży wymuszonej, jeśli istniejąca wycena tego ele-
mentu nie obejmowała. Kierując się postulatem szybkości 
i efektywności postępowania (także w zakresie jego kosz-
tów), dobrą praktyką wydaje się kontakt nadzorcy bądź 
zarządcy z zainteresowanym wierzycielem rzeczowym 
i konfrontacja wartości wynikających ze źródeł pochodzą-
cych od dłużnika i wartości według wierzyciela. Wierzyciel 
często będzie dysponował własną wyceną lub operatem 
(np. w ramach dokumentacji kredytowej), choć wartość 
tych danych może być wątpliwa, gdyż zwykle upłynie pe-
wien okres pomiędzy zaciągnięciem kredytu i potrzebą 
restrukturyzacji. W razie jedynie niewielkiej rozbieżności 
pomiędzy wskazanymi źródłami arbitralna akceptacja np. 
uśrednionej wartości wydaje się wskazana dla przyspie-
szenia postępowania, a jednocześnie bezpieczna w kon-
tekście niskiego ryzyka naruszenia interesów uczest-
ników postępowania. Z kolei w razie dużej rozbieżności 
niezbędne wydaje się sporządzenie nowej wyceny12.

KWESTIONOWANIE WARTOŚCI  
PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA

Z uwagi na przedstawione wątpliwości dotyczące spo-
sobu oszacowania wartości przedmiotu zabezpieczenia 
istotne jest wskazanie na możliwości kwestionowania 
wartości przedmiotu zabezpieczenia w toku postępo-
wania restrukturyzacyjnego. Procedura ta jest odmienna 
w poszczególnych postępowaniach.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu wierzyciel może 
złożyć nadzorcy układu pisemne zastrzeżenia co do 

upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2018, 
Legalis, komentarz do art. 151], B. Goerle [w: Filipiak P. (red.), A. Hrycaj (red.), 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 568], R. Adamus 
[Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019, 
s. 345], chociaż ostatni autor pierwotnie zdawał się opowiadać za wartością 
rynkową [Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, 
s. 267].

12 Na marginesie należy wskazać, że wartości wynikające z operatów 
szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych często 
znacznie się od siebie różnią. Znana autorom najbardziej drastyczna 
rozbieżność między wartością tej samej nieruchomości w dwóch operatach 
szacunkowych była naprawdę znacząca, gdyż najwyższa wycena opiewała na 
31 500 000,00 zł, a najniższa na 93 000,00 zł.

zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania 
głosów lub wskazać inne okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na zatwierdzenie układu. Nadzorca układu do-
łącza zastrzeżenia wierzycieli do sprawozdania składa-
nego do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu 
(art. 216 ust. 2 pr.res.). Zastrzeżenia składane nadzorcy 
układu przez wierzycieli mogą dotyczyć zgodności z pra-
wem przebiegu samodzielnego zbierania głosów, mogą 
także dotykać naruszeń innych przepisów, o ile te naru-
szenia mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu13. Wy-
daje się, że podział wierzytelności jest okolicznością, któ-
ra może mieć wpływ na zatwierdzenie układu, i jako taka 
może być objęta zastrzeżeniami składanymi nadzorcy 
układu, choć zagadnienie to może budzić wątpliwości. 
W opinii autorów zastrzeżenia mogą dotyczyć sumy, we-
dług której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowa-
niu nad układem14, a tym samym jest to właściwy środek 
do kwestionowania oszacowania wartości przedmiotu 
zabezpieczenia.

W przyspieszonym postępowaniu układowym jedynie 
dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia 
wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 90 ust. 1 
pr.res.). Wierzytelności, co do których wciągnięcia do spi-
su wierzytelności dłużnik zgłosił zastrzeżenia, w części, 
której dotyczą zastrzeżenia, stają się wierzytelnościami 
spornymi (art. 90 ust. 2 pr.res.). Pojawia się wątpliwość, 
czy chodzi tu też o sytuację, kiedy dłużnik nie kwestio-
nuje umieszczenia wierzytelności w spisie, tylko podwa-
ża podział wierzytelności pomiędzy część podlegającą 
układowi i pozostającą poza nim. Można tu na margine-
sie wskazać na mankament art. 86 ust. 1 pr.res., który 
w swej początkowej części odnosi się jedynie do umiesz-
czenia w spisie tych wierzytelności, które są objęte ukła-
dem, z czego można by wnosić, że powinna to być za-
sadniczo tylko część wierzytelności znajdująca pokrycie 
w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Jednak w dalszej 
swej części art. 86 ust. 2 pkt 3 pr.res. wymaga wskazania 
całkowitej (jak należy wnosić) sumy wierzytelności i od-
rębnie tej jej części, według której będzie obliczany głos 
wierzyciela. Niektórzy autorzy wskazują także na moż-
liwość skorzystania w przyspieszonym postępowaniu 
układowym z ogólnej regulacji art. 107 ust. 3 pr.res.15.

W postępowaniu układowym i w postępowaniu sanacyj-
nym w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia 
z art. 89 ust. 2 pr.res. uczestnicy postępowania mogą zło-

13 Chrapoński D., [w:] A. Torbus (red.), A.J. Witosz (red.), A. Witosz (red.), Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 581.

14 Tak samo: Adamus R., Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym. Wybrane problemy, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, 
nr 1, s. 20.

15 Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019, 
s. 346.
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żyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia 
wierzytelności w spisie wierzytelności, z tym że dłużnik 
może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest 
zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 
ust. 2 pkt. 9 pr.res., a w przypadku niezłożenia oświad-
czenia – gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przy-
czyn od niego niezależnych (art. 91 pr.res.). Ponownie 
ustawodawca posługuje się w ust. 1 określeniem „co do 
umieszczenia wierzytelności w spisie”, a w ust. 2 zwrotem 
„co do pominięcia wierzytelności”. Rodzi to podobną, jak 
już wskazana, wątpliwość, czy sprzeciwy mogą dotyczyć 
nie tyle samej (nie)obecności wierzytelności w spisie, ale 
także podziału wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo 
na części. Wydaje się, że tak, trudno bowiem pozostawić 
uczestników postępowania bez narzędzia umożliwiające-
go zakwestionowanie tej istotnej decyzji. Sprzeciw może 
więc dotyczyć sumy, według której będzie obliczany głos 
wierzyciela w głosowaniu nad układem, a więc można za 
jego pomocą kwestionować dokonane oszacowanie war-
tości przedmiotu zabezpieczenia.

Istotne jest, że ustalenie wartości obciążonego skład-
nika i dokonany na tej podstawie podział wierzytelności 
na część objętą układem i nieobjętą układem ma jedynie 
znaczenie formalnoprawne. Służy więc tylko do okre-
ślenia siły głosu na potrzeby postępowania restruktu-
ryzacyjnego i nie ma znaczenia materialnoprawnego. 
W konsekwencji odmienna wartość obciążonego skład-
nika i w efekcie określenie, jaka część wierzytelności jest 
objęta układem (i tym samym restrukturyzacją), może 
być ustalana poza postępowaniem restrukturyzacyjnym. 
Zasadniczo będzie to następowało albo w postępowaniu 
o ustalenie prowadzonym na podstawie art. 189 k.p.c., 
albo w postępowaniu o zapłatę tej części wierzytelności, 
która pozostaje poza układem. Spis wierzytelności nie ma 
bowiem powagi rzeczy osądzonej16 i nie może wykluczać 
wskazanych środków prawnych. Nie ulega wątpliwości, 
że to przede wszystkim wierzyciel rzeczowy będzie ini-
cjatorem wskazanych postępowań, ale – przy wykazaniu 
interesu prawnego – na drogę sądową może w teorii wy-
stąpić sam dłużnik (ewentualnie osoba wykonująca układ) 
czy nawet niezabezpieczony wierzyciel objęty układem. 
Rozstrzygająca będzie wyłącznie kwestia zidentyfikowa-
nia w danym przypadku interesu prawnego.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, który dokona 
odmiennego ustalenia części wierzytelności nieobjętej 

16 Tak m.in.: Jakubecki A., [w:] A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A.J. Witosz, 
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, 
Warszawa 2016, s. 335; Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2016, s. 1231-1232; 
Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019,  
s. 223-224.

układem, musi nastąpić korekta sposobu wykonywania 
układu. Nie jest to w żadnym razie podstawa do prze-
prowadzenia procedury zmiany układu, bo nie następuje 
tu trwała zmiana dochodów uzyskiwanych z przedsię-
biorstwa (art. 173 pr. res.). Można rozważać analogiczne 
zastosowanie tego przepisu, ale rozwiązaniem efektyw-
niejszym jest przyjęcie, że to podmiot odpowiedzialny za 
wykonywanie układu powinien sam uwzględnić konklu-
zje wynikające z uzyskanego wyroku sądowego. To, czy 
uczynił to prawidłowo, może być z kolei weryfikowane 
w postępowaniu o uchylenie układu. Błędna korekta 
sposobu wykonania układu będzie mogła być uznana za 
niewykonywanie postanowień układu. Należy bowiem 
mieć na uwadze, że skoro droga do dochodzenia wska-
zanych kwestii na drodze sądowej jest otwarta, to sto-
sowne rozstrzygnięcia sądów muszą być uwzględnione 
i osoba wykonująca układ nie może powoływać się na to, 
że wykonuje literę układu.

W żadnym razie odmienne ustalenia co do podziału wie-
rzytelności dokonywane poza postępowaniem restruk-
turyzacyjnym (a przed zatwierdzeniem układu) nie są 
przy tym podstawą do kwestionowania ważności układu 
z powołaniem się na naruszenie przepisów prawa. Wyso-
ce dyskusyjne jest to, czy kwestia ta może być podstawą 
faktyczną zarzutu rażącego pokrzywdzenia wierzyciela. 
Bo przecież, jak już stwierdzono, podział wierzytelności 
nie ma znaczenia materialnoprawnego. Wydaje się, że 
można to będzie oceniać jedynie ad casum, a potencjal-
nie rażące pokrzywdzenie wierzyciela może polegać na 
takim określeniu podziału wierzytelności, które będzie 
rozstrzygało o tym, że taki wierzyciel miał lub nie miał 
decydującego wpływu na przyjęcie układu.

To, że w następstwie tych sytuacji może powstać istot-
na różnica pomiędzy ustaleniami poczynionymi w spisie 
i poza postępowaniem, może zaważyć na możliwości 
wykonania układu. W razie gdyby okazało się, że znacz-
nie większa część wierzytelności nie jest objęta układem 
i nie podlega restrukturyzacji, konsekwencją wyroku 
ustalającego bądź nakazującego zapłatę może być wnio-
sek wierzyciela o uchylenie układu z powołaniem się na 
oczywistą niemożliwość jego wykonania.

ZMIANY WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA 
W TOKU POSTĘPOWANIA

Kolejny problem związany z oszacowaniem wartości 
składników majątku stanowiących przedmiot zabez-
pieczenia pojawia się w związku z możliwymi zmianami 
wartości przedmiotu zabezpieczenia w czasie trwającego 
postępowania restrukturyzacyjnego. W toku postępowa-
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nia może nastąpić zarówno zwiększenie wartości danego 
składnika majątku (np. w wyniku zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego), jak i jej zmniejszenie (np. 
w wyniku uszkodzenia rzeczy). Możliwe są również na-
turalne fluktuacje (np. w przypadku zastawu na stanach 
magazynowych). Należy więc zastanowić się, czy i w jaki 
sposób wpływają one na podział zabezpieczonej wierzy-
telności na części, a w konsekwencji na siłę głosu wierzy-
ciela. W razie akceptacji tej możliwości kwestią technicz-
ną do rozważenia będzie to, kiedy i w jaki sposób należy 
dokonywać ewentualnych zmian w spisie wierzytelności.

Przed zatwierdzeniem spisu wierzytelności (etap ten 
nie wystąpi w postępowaniu o zatwierdzenie układu), 
co następuje albo na zgromadzeniu wierzycieli (w przy-
spieszonym postępowaniu układowym – art. 96 pr.res.), 
albo wcześniej – w odrębnym postanowieniu (w postę-
powaniach układowym i sanacyjnym), procedura jest 
jasna. Nie powinno być wątpliwości, że uwzględnianie 
zmian jest możliwe przez podmiot sporządzający spis 
wierzytelności. Następuje to z urzędu, ale de facto może 
być realizowane na podstawie nieformalnych wniosków 
i wycen przedstawianych przez dłużnika lub wierzycie-
li. Na późniejszym etapie postępowania przepisy prawa 
restrukturyzacyjnego nie przewidują odrębnej procedu-
ry aktualizacji wartości przedmiotów zabezpieczenia, za 
wyjątkiem omówionych wcześniej zastrzeżeń i sprze-
ciwów, które nie wydają się być w pełni przystosowa-
ne do analizowanej sytuacji. Wydaje się więc, że można 
rozważyć zastosowanie art. 99 pr.res. w drodze analogii, 
co umożliwi sędziemu-komisarzowi ingerencję w spis 
z urzędu także po jego zatwierdzeniu. Co prawda prze-
pis ten odnosi się do nieistnienia wierzytelności lub jej 
przysługiwania innej osobie, ale jego uwzględnienie per 
analogiam może istotnie ułatwić postępowanie w razie 
zmian wartości przedmiotu zabezpieczenia. Sędzia-ko-
misarz wydaje wówczas postanowienie, na które zażale-
nie będzie służyć wierzycielowi rzeczowemu, dłużnikowi 
i nadzorcy bądź zarządcy. Przepis art. 99 pr.res. wydaje 
się tu wystarczający, nie ma potrzeby sięgania w drodze 
analogii po art. 100 pr.res., który dotyczy ujawniania no-
wych wierzytelności. Z kolei z mocy art. 101 pr.res. sę-
dzia-komisarz zmienia spis wierzytelności na podstawie 
wyroku, w którym nastąpiło ustalenie, że inna część wie-
rzytelności podlega układowi.

Tak określony podział wierzytelności (i tym samym siła 
głosu wierzyciela rzeczowego) jest wiążący w dalszym 
toku postępowania i decydujący dla określenia, czy układ 
jest przyjęty. Zmiany nieuwzględnione w spisie z powodu 
ich późniejszego wystąpienia bądź stwierdzenia nie są 
podstawą dla odmowy zatwierdzenia układu przez sąd 

– zgodność układu z prawem jest wynikiem dochowania 
określonych procedur. Możliwe jest z kolei, że wierzyciel 
głosujący przeciwko układowi i zgłaszający zastrzeże-
nia powoła się na okoliczności dotyczące podziału wie-
rzytelności. Przy czym musi być wykazane, że doszło w 
związku z tym do rażącego pokrzywdzenia wierzycie-
la. Z perspektywy wierzyciela rzeczowego może to być 
trudne do wykazania, bo podział wierzytelności nie ma 
znaczenia materialnego i wierzyciel ma otwartą drogę do 
dochodzenia swoich praw. Nie można jednak wykluczyć 
takiej możliwości, a towarzysząca jej argumentacja bę-
dzie podlegała ocenie w każdym przypadku.

WYRAŻENIE ZGODY  
NA OBJĘCIE WIERZYTELNOŚCI UKŁADEM

Dotychczas przeprowadzona analiza art. 151 pr.res. 
dotyczyła sytuacji, w których wierzyciel zabezpieczony 
rzeczowo nie wyrażał zgody na objęcie układem. Wąt-
pliwości w zakresie interpretacji przywołanego przepisu 
powstają także w sytuacji, w której wierzyciel rzeczowy 
chce być objęty układem. Jak wskazano wcześniej, zgodę 
na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób 
bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystą-
pieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać 
wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli.

Pierwszy problem w tym zakresie dotyczy interpretacji 
sformułowania „przed przystąpieniem do głosowania”, 
a więc tego do kiedy wierzyciel rzeczowy może wyrazić 
zgodę na objęcie układem. Można wskazać trzy poten-
cjalne interpretacje w tym zakresie. Pierwszą, wedle któ-
rej wierzyciel wyraża zgodę przed otwarciem zgroma-
dzenia wierzycieli. Drugą, wedle której wierzyciel może 
wyrazić zgodę po otwarciu zgromadzenia, ale przed 
oddaniem głosu na zgromadzeniu przez któregokolwiek 
wierzyciela, i w końcu trzecią – zgodnie z którą wierzyciel 
może wyrazić zgodę bezpośrednio przed oddaniem głosu 
(jednocześnie z aktem głosowania).

Moment wyrażenia przez wierzyciela rzeczowego 
ewentualnej zgody na objęcie całej jego wierzytelności 
układem ma potencjalnie znaczenie dla podjęcia de-
cyzji o głosowaniu i sposobie głosowania przez innych 
wierzycieli. Może bowiem istotnie rzutować na kwestię 
oceny możliwości wykonania układu. Może to przema-
wiać za wymogiem maksymalnie wczesnego wyrażania 
zgody. Jednakże – nawet gdyby przyjąć, że zgoda musi 
być wyrażona jeszcze przed otwarciem zgromadzenia 
wierzycieli – i tak nie uda się osiągnąć pełnej jawności 
z uwagi na możliwość głosowania korespondencyjne-
go i brak instytucji obwieszczenia o zgodzie wierzyciela. 
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Oczywiście dłużnik może wynegocjować z wierzycielem 
rzeczowym wcześniejszą zgodę i ujawnić ją względem 
pozostałych wierzycieli, ale brak jest formalnego me-
chanizmu gwarantującego wszystkim wierzycielom taką 
wiedzę. Można przy tym założyć, że nadzorca powinien 
w ramach opinii o możliwości wykonania układu (art. 115 
pr. res.) odnieść się do kwestii zgód wierzycieli rzeczo-
wych na objęcie układem. Zasadne byłoby skonstruowa-
nie formuły szybszego i jawnego wyrażania zgody na ob-
jęcie układem przez wierzycieli rzeczowych, bo w szcze-
gólności w sytuacji gdy propozycje układowe (w układzie 
grupowym) są związane z wyróżnieniem wierzycieli rze-
czowych, to takie propozycje bez powiązania ich ze zgodą 
wierzyciela rzeczowego wydają się niekompletne.

Za rozstrzygający argument w kwestii określenia mo-
mentu, do którego wierzyciel rzeczowy może wyrazić 
zgodę na objęcie układem, należy uznać brak wskaza-
nia na zgodę wierzyciela rzeczowego w art. 118 pr.res., 
który określa wymogi przeprowadzenia głosownia nad 
układem. Nie bez znaczenia pozostaje także, że w po-
stępowaniu o zatwierdzenie układu karta do głosowania 
zawiera miejsce na wyrażenie zgody na objęcie wierzy-
telności układem (art. 213 ust. 1 pkt 6 pr.res.). W kon-
sekwencji wydaje się, że „przystąpienie do głosowania”, 
o którym mowa w art. 151 ust. 2 pr.res., należy odnosić 
do oddania głosu przez konkretnego wierzyciela rzeczo-
wego, a formuła przystąpienia do głosowania (a nie od-
danie głosu) wynika z tego tylko, że głos może być zło-
żony w różny sposób (korespondencyjnie, na piśmie na 
zgromadzeniu, ustnie do protokołu zgromadzenia).

W konkluzji można de lege lata uznać, że zgoda może być 
wyrażona nawet równocześnie z samym aktem głoso-
wania (nawet bezpośrednio na zgromadzeniu wierzycieli). 
De lege ferenda pod rozwagę można poddać postulat, żeby 
zgodę mocniej powiązać z konkretnymi propozycjami ukła-
dowymi. To zaś prowadzi do kolejnej części opracowania.

ZAKRES ZGODY WIERZYCIELA RZECZOWEGO  
NA OBJĘCIE UKŁADEM

Należy rozważyć, czy wierzyciel rzeczowy w trybie 
art. 151 ust. 2 pr.res. wyraża zgodę ogólnie na układ, 
abstrahując od jego treści, czy też zgoda ta koresponduje 
z konkretnymi propozycjami układowymi. Czy zgoda do-
tyczy układu obojętnie jakiego, czy tylko układu o kon-
kretnym kształcie (zwykle takim, jaki był proponowany 
w negocjacjach dłużnika z wierzycielem rzeczowym). 
W razie przedstawienia jednych tylko propozycji kwe-
stia ta nie ma znaczenia praktycznego, ale w razie kilku 
konkurujących ze sobą propozycji będzie miała dużą do-

niosłość. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie 
z art. 117 ust. 2 pr.res. zmiany propozycji układowych 
mogą być zgłaszane nawet na zgromadzeniu wierzycieli, 
a tym samym może to nastąpić także po wyrażeniu przez 
wierzyciela zgody na objęcie układem całej wierzytelno-
ści zabezpieczonej rzeczowo. Niewątpliwie jest to po-
ważne ryzyko z punktu widzenia interesów wierzyciela 
rzeczowego.

Rozważając tę kwestię, należy podkreślić, że ustawa wy-
raźnie odróżnia pojęcia „propozycji układowych” i „ukła-
du”. Reguły wykładni językowej wykluczają z kolei moż-
liwość nadawania odmiennym zwrotom użytym w tym 
samym akcie normatywnym tego samego znaczenia. 
Zgoda związana z konkretnymi propozycjami w istocie 
nie byłaby więc zgodą na układ, o której mowa w art. 151 
ust. 2 pr.res., tylko zgodą na propozycje układowe złożo-
ne przez konkretny podmiot i o konkretnej treści. Ponadto 
należy zaznaczyć, że zgoda odnosząca się do konkretnych 
propozycji układowych to w istocie zgoda wyrażona pod 
warunkiem, że będzie zawarty układ o treści wyrażonej 
w tych propozycjach. Zgoda warunkowa jest zaś wyraź-
nie wykluczona, a zatem taka interpretacja nosi znamiona 
wykładni contra legem. Należy stanowczo podkreślić, że 
wypływający z tych argumentów wniosek, że wierzyciel 
rzeczowy wyraża zgodę na układ, nie mogąc być pewnym 
jego treści – choć może być pożądany z punktu widzenia 
elastyczności planowanej restrukturyzacji – jest bardzo 
niebezpieczny dla tej kategorii wierzycieli17. De lege lata 
taki kierunek interpretacji wydaje się prawidłowy, a sta-
nowcze brzmienie art. 151 ust. 2 pr.res. wyklucza wykład-
nię przychylniejszą wierzycielom rzeczowym18.

Próbując przeciwdziałać wskazanemu niebezpieczeń-
stwu, wierzyciel rzeczowy może próbować zastrzec 
swoją zgodę warunkiem w postaci akceptacji jedynie dla 
układu o określonej treści. Aby ocenić skutki ewentual-
nego wyrażenia przez wierzyciela zgody warunkowej, 
należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego, a kon-
kretnie do art. 94 k.c., który wskazuje na skutki warunku 
przeciwnego ustawie. W efekcie, zgoda sformułowana 
z wykorzystaniem warunku zawieszającego jej skutecz-
ność do czasu przyjęcia układu satysfakcjonującego wie-
rzyciela rzeczowego jest nieważna. Z kolei zgoda sformu-
łowana z wykorzystaniem warunku rozwiązującego (czyli 

17 Jak wskazuje S. Gurgul: „Trudno tu jednak nie zauważyć, że zapewne tylko 
nieliczni wierzyciele posiadający zabezpieczenie na składnikach majątku 
upadłego dobrowolnie zdecydują się na objęcie ich wierzytelności układem, 
zwłaszcza jeśli się uwzględni, że stosownie do przepisu ust. 1 art. 345 
PrUp, w razie upadłości, mają możliwość bezpośredniego zaspokojenia 
się z przedmiotu zabezpieczenia”. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2018, Legalis, komentarz 
do art. 151.

18 Taką proponuje Hrycaj A., Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa 
2019, s. 174.
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jej cofnięcia na wypadek przyjęcia układu nieodpowiada-
jącego oczekiwaniom wierzyciela) będzie uznana za nie-
zastrzeżoną19.

Odrębną do rozważenia kwestią jest przy tym to, czy 
w razie przyjęcia układu o odmiennej treści od tej, której 
spodziewał się wierzyciel rzeczowy, może się on powołać 
na wady oświadczenia woli. Nie można wykluczyć moż-
liwości późniejszego uchylenia się przez wierzyciela rze-
czowego od skutków prawnych swojego oświadczenia 
woli z powołaniem się na przyczyny określone w przepi-
sach art. 82-87 k.c.20. Do rozważenia pozostaje w szcze-
gólności tzw. błąd co do prawa, który stanowi ogranicze-
nie zasady ignorantia iuris nocet. Nieświadomość wpływu 
pełni skutków zgody na układ może być więc uznana 
w pewnych okolicznościach za błąd21.

Przedstawione wnioski de lege lata nie są równoznaczne 
z ich akceptacją jako rozwiązań pożądanych. W praktyce 
blankietowa zgoda wierzyciela rzeczowego wydaje się 
zbyt poważnym osłabieniem jego pozycji prawnej, choć 
w określonych sytuacjach może sprzyjać działaniom re-
strukturyzacyjnym. W konkluzji można stwierdzić, że dla 
należytej ochrony interesów wierzyciela rzeczowego na-
leżałoby de lege ferenda wnosić o zmianę art. 151 ust. 2 
pr.res. i związanie zgody z propozycjami układowymi, 
a nie z układem, albo o dopuszczenie zgody warunkowej, 
ale tylko w zakresie warunku odwołującego się do tego, 
czy treść układu zostanie wyznaczona konkretnymi, za-

19 Tak: Witosz A.J., [w:] A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), 
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, 
Warszawa 2016, s. 468; Odmiennie: P. Zimmerman, który wskazuje, że zgoda 
warunkowa nie daje wierzycielowi prawa do głosowania nad układem, a jego 
wierzytelność pozostaje poza układem [Zimmerman P., Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2016, s. 1338].

20 Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, 
Warszawa 2018, Legalis, komentarz do art. 151.

21 Tak: Witosz A.J., [w:] A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), Prawo 
restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, Warszawa 
2016, s. 468.

akceptowanymi przez wierzyciela propozycjami układo-
wymi. Dodatkowo rozważyć tu można możliwość utrzy-
mania zgody wierzyciela także w razie zmiany propozycji 
układowych lub złożenia alternatywnych propozycji, o ile 
nie byłyby one gorsze dla wierzyciela rzeczowego niż te, 
na które pierwotnie wyraził zgodę.

PODSUMOWANIE

Ochrona wierzyciela rzeczowego w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym jest zagadnieniem, które w prakty-
ce często będzie decydować o powodzeniu restruktu-
ryzacji, a przynajmniej sposobie jej przeprowadzenia. 
Jest to jednocześnie płaszczyzna, na której ścierają się 
dwa uzasadnione cele: należyte zabezpieczenie wierzy-
ciela rzeczowego oraz umożliwienie realizacji działań 
naprawczych, które w założeniu mają służyć nie tylko 
dłużnikowi, ale i wierzycielom osobistym. Wyważenie 
tych zwykle sprzecznych interesów jest trudne, a obo-
wiązująca regulacja prawna w wielu punktach pozostaje 
lakoniczna. W części przypadków, zasadniczo w zakresie 
problematyki określenia wartości przedmiotu zabezpie-
czenia, wydaje się to jednak rozwiązaniem legislacyjnie 
poprawnym, a nacisk ustawodawcy na wykształcenie się 
właściwej praktyki postępowań – słuszny. Jednocześnie 
jednak wątpliwości dotyczące zakresu zgody wierzycie-
la rzeczowego na objęcie układem mają fundamentalne 
znaczenie i wymagają jednoznacznego rozstrzygnięcia  
w ustawie.
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Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowieniem 
z 26 kwietnia 2019 r., II Ca 1103/18, skierował do Sądu 
Najwyższego następujące pytanie prawne: „czy syndy-
kowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościo-
wo-kredytowej przysługuje roszczenie wobec członków 
kasy o pokrycie straty bilansowej kasy wyłącznie na 
podstawie postanowień statutu uchwalonego w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy z 5 listopada 2009 roku o spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. 
z 2018 roku, poz. 2386), przewidującego podwyższoną 
odpowiedzialność członków za straty powstałe w ka-
sie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, bez 
podjęcia, przed ogłoszeniem upadłości kasy, przez wal-
ne zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia 
straty zgodnie z art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z 16 września 
1982 roku – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 1285)?”2. W publikowanym opracowaniu kontynu-
uję argumentację odnoszącą się do braku podstaw dla 
dochodzenia przez syndyków masy upadłości roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności za straty kasy po ogłoszeniu 
jej upadłości z powołaniem się na statut kasy jako samo-
istną podstawę dla roszczeń3.

1 Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu 
Opolskiego, http://adamusrafal.pl.

2 Z literatury zob. Mozdżeń M., Juszczyk-Posiła J., Podwójna odpowiedzialność 
członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie 
dochodzenia roszczeń z tego tytułu, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2018, 
nr 4; Gurgul S., Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Odpowiedzialność członków 
spółdzielni za zobowiązania spółdzielni po ogłoszeniu jej upadłości, „Monitor 
Prawa Handlowego” 2018, nr 2.

3 Adamus R., Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może do-
chodzić od członków kasy uzupełnienia straty bilansowej? „Doradca Restrukturyza-
cyjny” 2018, nr 3, s. 26-35; Adamus R., Zagadnienie odpowiedzialności za straty 
bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w upadłości, 
Księga pamiątkowa poświęcona pamięci prof. Jedlińskiego, (oddana do druku), ht-
tps://adamusrafal.pl/jeszcze-o-przedawnieniu-roszczen-syndykow-skok; 
https://adamusrafal.pl/jaki-jest-termin-przedawnienia-roszczen-o-pokrycie-
-straty-bilansowej-przez-czlonka-skok, https://adamusrafal.pl/dlaczego-cz-
lonkowie-skok-nie-powinni-placic-rachunkuza-niewyplacalnosc-skok, https://
adamusrafal.pl/dlaczego-odpowiedzialnosc-za-straty-czlonkow-skoknie-po-
wstaje-automatycznie, https://adamusrafal.pl/jeszcze-o-odpowiedzialnosci-cz-
lonkow-skok, https://adamusrafal.pl/czy-sprawa-odpowiedzialnosci-za-stra-
ty-czlonkow-skok-powinien-zajac-sie-sad-najwyzszy, https://adamusrafal.pl/
kiedy-syndyk-skok-moze-a-kiedy-nie-moze-dochodzicod-czlonkow-skok, ht-
tps://adamusrafal.pl/czy-syndyk-skok-moze-zadecydowac-o-obowiazkupokry-

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa stanowi 
szczególnego rodzaju instytucję finansową, która przyjmu-
je depozyty i udziela pożyczek tylko w relacjach z osobami 
będącymi jej członkami4. W piśmiennictwie podnosi się, że 
„istotą tego typu organizacji jest idea samopomocy finan-
sowej, polegająca na wzajemnym kredytowaniu się człon-
ków kasy ze zgromadzonych przez siebie w kasie środków 
pieniężnych, a także niezarobkowy charakter prowadzonej 
działalności, wraz z wymogiem istnienia więzi społecz-
nej pomiędzy członkami kasy”5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 u. 
o SKOK odpowiedzialność członków kas za straty powsta-
łe w kasie może zostać podwyższona w jej statucie do po-
dwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

KONTEKST HISTORYCZNY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CZŁONKA SPÓŁDZIELNI ZA STRATY BILANSOWE

Odwołania w sporze  
do wcześniejszych regulacji prawnych

W sporze dotyczącym odpowiedzialności członków kasy 
z tytułu strat bilansowych pojawia się argumentacja od-

cia-straty-bilansowej-przez-czlonka-skok, https://adamusrafal.pl/czy-czlonek-
-skok-odpowiada-w-podwojnej-wysokosci-za-strate-bilansowa-po-oglosze-
niu-upadlosci-skok,https://adamusrafal.pl/czlonkowie-upadlej-skok-nie-odpo-
wiadaja-wobec-jej-wierzycieli https://adamusrafal.pl/dlaczego-syndyk-nie-mo-
ze-zadac-od-czlonkow-skok-pokrycia-strat-bilansowych, https://adamusrafal.
pl/niesluszne-zadania-syndykow-wobec-czlonkow-skok-w-upadlosci.

4 Z literatury zob. np. Kata R., Spółdzielczy sektor bankowy w Polsce i innych krajach 
Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego i recesji, [w:] Kitowski J. (red.), 
Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, 
Rzeszów 2010, s. 61 i n.; Kawa M., Znaczenie spółdzielni w walce z wykluczeniem 
społecznym i finansowym, [w:] Pokrzywa M., Wilk S. (red.), Wykluczenie społeczne. 
Diagnoza, wymiary i kierunki działań, Rzeszów 2013, s. 379 i n.; Kata R., Bankowa 
obsługa rolnictwa w kontekście zmian modelu funkcjonowania bankowości 
spółdzielczej w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA” 2015, t. XVII, z. 4, s. 123 i n.; 
Nałęcz S., Konieczna J., Sektor spółdzielczy – główny pracodawca gospodarki 
społecznej w Polsce, [w:] Nałęcz S. (red.), Gospodarka społeczna w Polsce, Warszawa 
2008, s. 42 i n.; Pelc J., Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako instytucja 
finansowa, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, 
A. Herbet, P. Zakrzewski (red.), Lublin 2014, s. 103 i n.; Pawłowski Sz., Nadzór 
KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, [w:] Podstawowe 
konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, A. Herbet, P. Zakrzewski 
(red.), Lublin 2014, s 85 i n.

5 Walczak W., Nadzór i kontrola nad działalnością SKOK-ów w świetle nowych 
regulacji prawnych, „Przegląd Corporate Governance” 2012, nr 4, s. 98.

O ZAGADNIENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW SKOK 
W UPADŁOŚCI ZA STRATĘ BILANSOWĄ RAZ JESZCZE
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wołująca się do historycznej regulacji prawa spółdziel-
czego. Zgodnie bowiem z art. 2 u. o SKOK kasa jest spół-
dzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą 
z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych stosuje się przepisy ustawy 
z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze6.

Przepisy z 1920 roku

Ustawa z 29 października 1920 r. o spółdzielniach7 
w treści art. 3 zd. 1 wskazywała, że spółdzielnia ma 
osobowość prawną8. Przepis art. 14 zd. 1 u. o spół.1920 
statuował zasadę, że członkowie spółdzielni odpowia-
dają za jej zobowiązania zadeklarowanymi udziałami. 
Statut spółdzielni mógł ustanowić odpowiedzialność 
dodatkową jej członków. Odpowiedzialność dodatkowa 
za jej zobowiązania mogła być nieograniczona (całym 
majątkiem) albo ograniczona do wysokości określonej 
w statucie w odniesieniu do wysokości udziału (art. 14 
zd. 2 i 3 u. o spół.1920). Przepis art. 15 u. o spół.1920 
rozciągał odpowiedzialność członka spółdzielni także na 
zobowiązania powstałe przed jego przyjęciem. Z kolei 
art. 28 wprowadzał zasadę, według której w przypadku 
ogłoszenia upadłości spółdzielni w ciągu roku od ustą-
pienia członka odpowiadał on na równi z innymi człon-
kami. Przy tej konstrukcji odpowiedzialności członków 
spółdzielni ustawodawca odróżniał istnienie spółdzielni 
zwykłej, spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością 
członków i spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzial-
nością członków za jej zobowiązania (zob. np. art. 86 u.  
o spół.1920).

W czasie zwykłej działalności spółdzielnia mogła odno-
tować stratę. Przepis art. 58 zd. 1 u. o spół.1920 prze-
widywał pokrywanie strat z funduszy spółdzielni w ko-
lejności wynikającej ze statutu albo uchwały walnego 
zgromadzenia. Zgodnie z art. 58 zd. 2 u. o spół.1920 
gdyby fundusze spółdzielni nie wystarczyły na pokrycie 
strat, walne zgromadzenie mogło zdecydować o obo-
wiązku wcześniejszej wpłaty zadeklarowanych udziałów 
albo o tzw. dopłatach, gdyby wcześniejsze wpłacenie 
udziałów nie pozwalało na pokrycie straty. Ustawodaw-
ca postanowił dalej, że „dopłaty ustanowić można tyl-
ko w granicach przyjętej odpowiedzialności dodatkowej 
i tylko w stosunku do ilości zadeklarowanych udziałów” 
(art. 93 zd. 3 u. o spół.1920). Zobowiązanie członka spół-
dzielni do wniesienia dopłat nie powstawało zatem au-

6 Zob. np. Duda D., Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na 
podstawie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego, „Prawo i Więź” 
nr 1, 2018, s. 54.

7 Dz. U. 1920 nr 111, poz. 733. Ustawa obowiązywała od 1.01.1921 r. do 
4.06.1961 r.

8 Wróblewski S., Ustawa o spółdzielniach z 27.X.1920 r. (Dz. U. nr 111, poz. 733), 
komentarz, Kraków 1921, passim.

tomatycznie, z chwilą powstania straty, tylko w oparciu 
o postanowienia statutu. Istotna z tego punktu widzenia 
jest też treść art. 93 zd. 5 u. o spół.1920 w brzmieniu: 
„wierzytelności z tytułu uchwalenia dopłat nie moż-
na wykazywać w stanie czynnym bilansu”. Uchwała 
o uchwaleniu dopłat podlegała – z inicjatywy członka 
spółdzielni – kontroli sądowej na zasadach ogólnych.

Upadłość spółdzielni w okresie od 1 stycznia 1921 r. do 
31 grudnia 1934 r. prowadzona w oparciu o przepisy 
dzielnicowe9 wywoływała pewne skutki prawne w sto-
sunku do członka spółdzielni.

Po pierwsze, ogłoszenie upadłości spółdzielni rodziło 
obowiązek niezwłocznej (przyspieszonej) wpłaty za-
rządcy upadłości niewpłaconej części udziału (art. 96 
zd. 1 u. o spół.1920). Po drugie, jeżeli w toku upadłości 
okazywało się, że majątek spółdzielni nie wystarczy na 
pokrycie: (a) wierzytelności niespornych, (b) wierzytelno-
ści spornych, (c) kosztów postępowania upadłościowego, 
zarządca upadłości sporządzał tzw. obrachunek dopłat 
(art. 93 zd. 2 u. o spół.1920). Obrachunek dopłat dotyczył 
tylko tych członków spółdzielni, którzy odpowiadali za 
zobowiązania spółdzielni dodatkowo, w granicach przy-
jętej odpowiedzialności, w stosunku do zadeklarowanych 
udziałów (art. 93 zd. 2 u. o spół.1920). Nie był on jednak 
samodzielnym aktem działania syndyka. Przepis art. 95 u. 
o spół.1920 wymagał zatwierdzenia obrachunku dopłat 
przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe. Był 
on zatwierdzany na rozprawie (art. 97 u. o spół.1920). Do 
obrachunku dopłat mógł być wniesiony sprzeciw (art. 99 
u. o spół.1920).

Przepisy z 1961 roku

Kolejna ustawa – z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach 
i ich związkach10 (obowiązywała od 5 czerwca 1961 r. 
do 31 grudnia 1982 r.) – wprowadziła istotne zmiany 
do konstrukcji odpowiedzialności członków spółdzielni. 
Spółdzielnia nadal wyposażona była w osobowość praw-
ną (art. 8 § 1 u. o spól.izw. 1961). Istotna zmiana polega 
na tym, że członek spółdzielni nie odpowiadał za jej zo-
bowiązania (art. 16 § 3 u. o spól.izw. 1961). Całkowicie 
zrezygnowano zatem z konstrukcji spółdzielni z dodat-
kową ograniczoną odpowiedzialnością członków i spół-
dzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością członków. 
Odpowiedzialność członka za straty spółdzielni ograni-
czono do wysokości zadeklarowanych udziałów (art. 16 

9 Zob. np. Adamus R., Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce, [w:] 
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustitas, Księga 
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, pod 
red. E. Kozerskiej, M. Maciejewskiego, P. Steca, Opole 2015, s. 609-626.

10 Dz. U. 1961 nr 12, poz. 61.
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§ 2 u. o spól.izw. 1961). Gdyby fundusze spółdzielni nie 
wystarczały na pokrycie strat, walne zgromadzenie mo-
gło podjąć uchwałę o obowiązku wcześniejszego – niż 
przewidywał statut – wpłacenia udziałów (art. 60 § 2 
u. o spól.izw. 1961). Przepisy z 1961 roku nie przewidy-
wały już instytucji dopłaty na pokrycie straty w ramach 
normalnej gospodarki finansowej spółdzielni. Co więcej, 
ustawodawca w przepisach ustawy z 1961 r. całkowicie 
zrezygnował z instytucji obrachunku dopłat na wypadek 
upadłości spółdzielni. Z kolei przepis art. 90 § 3 u. o spól.
izw. 1961 przewidywał, że postępowania upadłościo-
wego spółdzielni nie przeprowadza się, jeżeli jej majątek 
nie wystarczy na pokrycie kosztów tego postępowania, 
a wierzyciele odmówią ich pokrycia. Obecnie obowiązują-
ca ustawa również nie powróciła do rozwiązań z 1920 r. 
w zakresie zasad odpowiedzialności członków11.

W okresie PRL miała swój renesans koncepcja, że ma-
jątek spółdzielni – choć spółdzielnia miała przyznaną 
osobowość prawną – to społeczna własność grupowa12. 
Obecnie art. 3 pr. spół. nadal deklaruje, że „majątek spół-
dzielni jest prywatną własnością jej członków”13.

Podsumowanie

Przepisy spółdzielcze z 1920 r. o odpowiedzialności 
cywilnej członków już na początku lat 60. XX w. zosta-
ły poważnie zmodyfikowane, a kierunki tej modyfikacji 
zostały przyjęte w obecnie obowiązującej regulacji Pra-
wa spółdzielczego14. W zauważalny sposób zmieniła się 
aksjologia postępowania upadłościowego, jeżeli porów-
nać uregulowania dzielnicowe i obecnie obowiązujące 
prawodawstwo. Materialnoprawna sytuacja członka 
spółdzielni uległa gruntownym przeobrażeniom i z tej 
przyczyny nie można modelu odpowiedzialności człon-
ka spółdzielni według przepisów z 1920 r. porównywać 
z modelem odpowiedzialności członka kasy. Niemniej 
przepisy z 1920 r. wskazują na następujące wnioski.

Po pierwsze, niezależnie od kompetencji statutu do okre-
ślenia dodatkowej odpowiedzialności członka dla po-
wstania wierzytelności o dopłaty niezbędna była uchwa-
ła walnego zgromadzenia. Zobowiązanie z tytułu dopłat 
nie powstawało automatycznie, z chwilą pojawienia się 
straty w oparciu o treść statutu stanowiącego o dodat-

11 Niedbała Z., Nowelizacja prawa spółdzielczego, Warszawa-Poznań 1991, s. 3 
i n.

12 Gersdorf M., Ignatowicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985, 
s. 19-20; Stecki L., Prawo spółdzielcze, Warszawa 1979, s. 102-103; 
Niedbała Z., Przekształcenia organizacyjne i własnościowe w spółdzielniach 
w świetle nowych ustaw, Warszawa-Poznań 1991, s. 50 i n.

13 Zakrzewski P., Majątek spółdzielni, Warszawa 2003, s. 11 i n.
14 Z literatury zob. Zakrzewski P., Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego 

prawa spółdzielczego, „Roczniki Nauk Prawnych”, tom XXVII, nr 4, 2017, s. 87 
i n.

kowej odpowiedzialności członka spółdzielni. Po drugie, 
odmiennie uregulowane były zasady pokrywania strat 
bilansowych przez członków spółdzielni w ramach jej 
normalnej działalności i po ogłoszeniu upadłości. Po trze-
cie, obrachunek dopłat przygotowywany przez syndyka 
wiązał się z określonym standardem kontroli sądowej. 
Nałożenie zobowiązania do dopłaty na ponoszącego do-
datkową odpowiedzialność członka kasy nie było wów-
czas samodzielną decyzją syndyka. Niemniej powtórzyć 
należy, że przepisy o upadłości spółdzielni z 1961 r. osta-
tecznie zniosły instytucję obrachunku dopłat w upadło-
ści, a zatem stało się to na długo przed wejściem w życie 
ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

MATERIALNOPRAWNA PODSTAWA ROSZCZENIA 
WZGLĘDEM CZŁONKA KASY

Prezentacja kontrargumentów

W toczonej dyskusji pojawił się argument, że statut kasy 
stanowi wyłączną i samodzielną podstawę materialno-
prawną roszczeń syndyków z tytułu zwiększonej odpo-
wiedzialności za straty bilansowe. Przepis art. 26 ust. 3 
u. o SKOK nie może być podstawą prawną roszczenia, 
gdyż jego funkcją jest jedynie ustawowe upoważnienie 
do zwiększenia zakresu odpowiedzialności członka kasy. 
Postanowienie statutu w brzmieniu: „odpowiedzialność 
członków za straty powstałe w kasie jest równa podwój-
nej wysokości wpłaconych udziałów” jest gramatycznie 
(językowo) jasne i skutkuje tym, że sam fakt pojawienia 
się straty bilansowej automatycznie uruchamia odpo-
wiedzialność członków kasy. Nie jest w takim przypadku 
potrzebna jakakolwiek dodatkowa uchwała organu kasy, 
a gdyby nawet przyjąć, że jest ona wymagana, to syndyk 
masy upadłości i tak posiada kompetencję do podjęcia 
decyzji zastępującej uchwałę zgromadzenia o sposobie 
pokrycia straty.

Przepis art. 38 § 1 ust. 4 pr. spół. – jak się argumentu-
je – odnosi się do sposobu pokrycia straty, co sprowa-
dza uchwałę organu kasy do wyznacznika treści opera-
cji księgowej. Kompetencja walnego zgromadzenia nie 
obejmuje uprawnienia do ustanowienia materialnopraw-
nej podstawy odpowiedzialności członka kasy za stratę 
bilansową, gdyż jest to funkcja statutu. Jednocześnie 
wskazuje się, że uprawnienie walnego zgromadzenia do 
podejmowania uchwał w sprawie podziału nadwyżki bi-
lansowej albo pokrycia strat dotyczy wyłącznie okresu 
sprzed ogłoszenia upadłości. Zapatrywanie to nie jest 
trafne.
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Uwagi wstępne

Poza sporem wydaje się być okoliczność, że przepis 
art. 26 ust. 3 u. o SKOK dotyczy odpowiedzialności człon-
ka kasy za straty in abstracto. Nie jest on zatem bezpo-
średnim i samodzielnym źródłem powstania wierzytel-
ności kasy. Ponadto bezsporna jest teza, że zwiększona 
odpowiedzialność członków kasy za straty bilansowe 
jest odpowiedzialnością w relacji wewnętrznej (pro foro 
interno). Wierzyciel kasy nie ma roszczenia w stosunku do 
jej członka, który według statutu ponosi zwiększoną od-
powiedzialność za straty. Charakter prawny statutu kasy 
wyjaśnia się przy odwołaniu do teorii umownej albo do 
teorii normatywnej (wewnętrzne prawo spółdzielcze)15.

Wypada się zgodzić ze stwierdzeniem, że postanowie-
nie statutu w brzmieniu: „odpowiedzialność członków za 
straty powstałe w kasie jest równa podwójnej wysokości 
wpłaconych udziałów” jest gramatycznie (językowo) ja-
sne16. Dla sformułowania poprawnych wniosków należy 
jednak popatrzeć na szerszy kontekst.

Argument odwołujący się do ładu proceduralnego

Zwiększona odpowiedzialność in concreto członka kasy za 
stratę bilansową – jako relacja ze sfery stosunków we-
wnętrznych – może być realizowana w ściśle określonym 
ładzie proceduralnym17. Odpowiedzialność ta nigdy nie 
powstaje ani ipso iure, ani z mocy statutu automatycznie, 

15 Stefaniak A., Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Komentarz – orzecznictwo, Warszawa 2011, s. 13 i n.

16 Zdaniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce (wyrok z 3 kwietnia 2019 r., I Ca 
51/19) jeżeli kasa „zdecydowała o włączeniu do swojego statutu rozszerzonej 
odpowiedzialności członków za straty spółdzielni, to nie powinna poprzestać 
na wprowadzeniu przepisu określającego zakres odpowiedzialności, lecz 
także dostosować pozostałe przepisy do tegoż dodatkowego obowiązku, 
skoro ustawodawca zaniechał uregulowania zasad realizacji tegoż obowiązku 
na poziomie ustawowym. Wydaje się, że ustawodawca zbyt optymistycznie 
założył, że (...) w sposób należyty skorzystają z tegoż upoważnienia 
określonego w przepisie art. 26 ust. 3 i dostosują postanowienia statutu 
do tego dodatkowego nienazwanego w ustawie obowiązku. To świadczenie 
nie zostało przecież zdefiniowane jako dodatkowy wkład czy też dodatkowy 
udział członka spółdzielni. W ocenie sądu okręgowego w podstawie 
dochodzonego roszczenia nie wystarczy przywołać (…) statutu [chodzi o zwrot: 
„odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie jest równa podwójnej 
wysokości wpłaconych udziałów”], ale trzeba w oparciu o inne postanowienia 
statutu ustalić, że członek spółdzielni miał obowiązek uiścić to świadczenie 
na pokrycie strat. Statut powinien bowiem określać w szczególności: zasady, 
przesłanki, warunki i tryb uruchomienia tej nadzwyczajnej odpowiedzialności 
materialnej członka kasy (…). W wykonaniu powyższego należy też określić 
w statucie, który organ, w jakim trybie i terminie może zadecydować 
o nałożeniu skonkretyzowanego obowiązku uiszczenia dodatkowego 
świadczenia na pokrycie odnotowanej straty. W oparciu o art. 38 § 1 pkt 4 
Prawa spółdzielczego i odpowiadającego mu § 27 pkt 4 statutu (...) stwierdzić 
należy, że podejmowanie uchwał w przedmiocie sposobu pokrycia strat 
należy do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia. Zatem uchwałę 
w tym przedmiocie mogło podjąć wyłącznie walne zgromadzenie i to zwołane 
po upływie roku obrachunkowego (…).”.

17 Zdaniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce (wyrok z 3 kwietnia 2019 r., I Ca 51/19) 
„nie jest wystarczające powoływanie się tylko na zapis statutowy określający 
granice odpowiedzialności członka kasy – notabene w sposób wywołujący 
jeszcze inne wątpliwości, o czym będzie mowa niżej. Odpowiedzialność 
członka spółdzielni nie powstaje bowiem niejako automatycznie, z chwilą 
powstania straty bilansowej, konieczne jest zachowanie stosownych 
procedur, które powinny być przewidziane w statucie, a których w nim 
zabrakło”.

z chwilą powstania straty bilansowej. Dla jej powstania 
muszą kumulatywnie ziścić się następujące warunki.

Po pierwsze, możliwość poniesienia zwiększonej odpo-
wiedzialności przez członka kasy za straty musi dopusz-
czać jej statut. Po drugie, przepis art. 38 § 1 pkt 4 pr. spół. 
w zw. z art. 2 u. o SKOK stanowi, że do wyłącznej wła-
ściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie 
uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (docho-
du ogólnego) lub sposobu pokrycia strat. „Sposób pokry-
cia strat” jest decyzją merytoryczną organu statutowego 
kasy, zależną od szeregu okoliczności. Nie jest to jedy-
nie rozstrzygnięcie techniczno-księgowe. Uruchomienie 
w ramach takiej uchwały zwiększonej odpowiedzialno-
ści cywilnej członków kasy rodzi skutki cywilnoprawne. 
Dopóki uchwała o sposobie pokrycia straty nie zostanie 
podjęta, dopóty nie wiadomo, czy i w jakiej wysokości 
członkowie kasy poniosą zwiększoną odpowiedzialność. 
Roszczenie kasy do członka o pokrycie straty musi zatem 
wynikać z odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia 
kasy (zebrania przedstawicieli18), powziętej na podstawie 
statutu dopuszczającego zwiększoną odpowiedzialność 
członka.

Argument odwołujący się do modelu zobowiązania

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać 
spełnienia świadczenia, a dłużnik obowiązany jest to 
świadczenie spełnić (art. 353 k.c.). Nie inaczej wygląda 
model odpowiedzialności członków kasy za straty bilan-
sowe. Kasa – jako osoba prawna – może (ale nie musi), 
o ile (a) została odnotowana strata i (b) pozwala na to 
statut, żądać od członków pokrycia straty bilansowej. 
Kasa, będąc osobą prawną, działa poprzez swoje orga-
ny19 (art. 38 k.c.), które mają ściśle przypisane im kompe-
tencje20. Niezbędna jest wewnętrzna decyzja o realizacji 
roszczenia w stosunku do członka kasy w postaci uchwa-
ły walnego zgromadzenia (art. 38 § 1 pkt 4 pr. spół. w zw. 
z art. 2 u. o SKOK). Dopiero na podstawie prawomocnej 
uchwały walnego zgromadzenia zarząd kasy może do-
chodzić roszczeń od członków.

18 Przepis art. 37 pr. spół. w zw. z art. 2 u. o SKOK zastrzega, że statut może 
postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne 
zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. 
W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby 
przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa. Do 
zebrania przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy i statutu 
o walnych zgromadzeniach. O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania 
przedstawicieli należy zawiadomić wszystkich członków spółdzielni 
w sposób wskazany w statucie. Członek niebędący przedstawicielem może 
uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli bez prawa głosu.

19 Klein A., Charakter prawny organów osób prawnych, [w:] Rozprawy z prawa 
cywilnego. Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszyński, 
J. Rajski, Warszawa 1985, s. 125.

20 Zob. np. Niedbała Z., Rada nadzorcza i zarząd w systemie organów spółdzielni, 
Warszawa-Poznań 1992, s. 49 i n.; Niedbała Z., Sytuacja prawna członków 
zarządu spółdzielni w świetle prawa spółdzielczego, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, z. 2, s. 53 i n.
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Argument z analogii iuris

Można posłużyć się analogią do ładu proceduralnego dla 
dopłaty w prawie spółek. Udziałowiec spółki z o.o. może 
być zobowiązany w umowie spółki do dopłat in abstrac-
to. Przepis art. 177 § 1 k.s.h. stanowi, że umowa spółki 
może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach 
liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. 
Ustawodawca expresis verbis przesądza, że dopłaty mogą 
być m.in. instrumentem pokrywania strat bilansowych 
spółki z o.o. (art. 179 § 1 k.s.h.). Przepis art. 178 § 1 k.s.h. 
stanowi, że wysokość i terminy dopłat oznaczane są – 
w miarę potrzeby – uchwałą wspólników.

Argument z regulacji historycznej

Przypomnieć należy, że według przepisów z 1920 r. sta-
tut spółdzielni mógł ustanowić odpowiedzialność dodat-
kową członków spółdzielni. Odpowiedzialność dodatko-
wa członków spółdzielni za jej zobowiązania mogła być 
nieograniczona (całym majątkiem) albo ograniczona do 
wysokości określonej w statucie w odniesieniu do wyso-
kości udziału (art. 14 zd. 2 i 3 u. o spół.1920). Zgodnie 
z art. 58 zd. 2 u. o spół.1920 gdyby fundusze spółdzielni 
nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie 
mogło zadecydować o obowiązku wcześniejszej wpłaty 
zadeklarowanych udziałów albo o tzw. dopłatach, gdyby 
wcześniejsze wpłacenie udziałów nie pozwalało na po-
krycie straty. Verba legis „dopłaty ustanowić można tyl-
ko w granicach przyjętej odpowiedzialności dodatkowej 
i tylko w stosunku do ilości zadeklarowanych udziałów” 
(art. 93 zd. 3 u. o spół.1920). Wierzytelności z tytułu 
uchwalenia dopłat nie można było wykazywać w sta-
nie czynnym bilansu (art. 93 zd. 5 u. o spół.1920). Zatem 
pomimo iż członek spółdzielni na podstawie przepisów 
z 1920 r. mógł być dodatkowo odpowiedzialny za zobo-
wiązania spółdzielni na mocy statutu, to dla żądania do-
płat potrzebne było podjęcie uchwały.

Argument nihil novi sine communi consensu

Statut kasy nie może być samoistną i wystarczającą 
podstawą roszczenia, albowiem członkowi kasy odpo-
wiedzialnemu za stratę ponad wniesiony wkład należy 
zapewnić minimum gwarancji korporacyjnych (człon-
kowskich). Obciążenie członków kasy ciężarem straty bi-
lansowej jest wewnętrzną decyzją większości członków 
kasy (nihil novi sine communi consensu), podejmowaną 
w ramach relacji wewnątrzspółdzielczej21. Wyraża się 

21 Stefaniak A., Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Komentarz, wyd. 14, Warszawa 2018, s. 56, wskazuje, że „uchwała walnego 
zgromadzenia zobowiązująca członków spółdzielni do deklarowania dalszych 

ona w autonomii woli zbiorowości (większości członków 
kasy) ujętej w formie uchwały. Ani zarząd kasy, ani Komi-
sja Nadzoru Finansowego, ani inny organ czy wierzyciel 
(wierzyciele) nie może wymusić na zbiorowości podjęcia 
uchwały o określonej treści. Wypada przypomnieć, że 
kasa funkcjonuje w interesie swoich członków, a człon-
kowie kasy indywidualnie nie uczestniczą w zyskach 
kasy, gdyż nadwyżka bilansowa nie podlega podziałowi 
między członków (art. 26 ust. 1 u. o SKOK).

Podjęcie decyzji przez odpowiednią większość o do-
datkowych wpłatach członków powinno mieć miejsce 
z poszanowaniem praw członka kasy. Będzie to prawo 
uczestnictwa w zgromadzeniu, na którym podejmowa-
na jest uchwała w sprawie pokrycia straty, prawo głosu 
(zgodnie z art. 36 § 2 pr. spół. każdy członek ma jeden 
głos bez względu na ilość posiadanych udziałów), prawo 
do posiłkowania się wiedzą eksperta (zgodnie z art. 36 
§ 7 pr. spół. członek ma prawo korzystania na własny 
koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta). Prawo 
upadłościowe nie daje podstaw dla uszczuplenia takich 
praw członkowskich (korporacyjnych) członków upadłej 
osoby prawnej.

Dalej wskazać należy na przepis art. 42 § 3 pr. spół., 
zgodnie z którym uchwała sprzeczna z postanowieniami 
statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w inte-
resy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej 
członka może być zaskarżona do sądu. Przepis art. 42 § 4 
pr. spół. gwarantuje, że każdy członek spółdzielni może 
wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. W konse-
kwencji nawet uchwała walnego zgromadzenia mająca 
za przedmiot odpowiedzialność członków kasy za stra-
ty, która formalnie jest zgodna z prawem i z brzmieniem 
statutu spółki (art. 42 § 2 pr. spół. stanowi, że uchwała 
sprzeczna z ustawą jest nieważna), może zostać uchy-
lona przez sąd, a tym samym może odpaść podstawa do 
żądania od członka kasy pokrycia straty bilansowej. Czło-
nek kasy ma zatem gwarancję sądowej kontroli – w dro-
dze kontradyktoryjnego procesu – uchwały nakładającej 
m.in. na niego zobowiązanie do poniesienia zwiększonej 
odpowiedzialności za stratę kasy. Orzeczenie sądu usta-
lające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego 
zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną 
względem wszystkich członków spółdzielni i wszyst-
kich jej organów (art. 42 § 9 pr. spół.). W konsekwencji 
stwierdzić należy, że członek, przystępując do kasy, godzi 
się na możliwość poniesienia – wynikającej ze statutu – 
zwiększonej odpowiedzialności za straty, ale otrzymuje 

udziałów, aczkolwiek wiąże członków (…), to jednak nie stanowi podstawy 
do żądania od członka wniesienia takich udziałów, dopóki nie zadeklaruje on 
dodatkowych udziałów”. Pogląd ten pokazuje, że członek spółdzielni nie jest 
finansowym zakładnikiem stosunku członkostwa.
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on gwarancje prawne, których nie eliminuje ogłoszenie 
upadłości kasy.

Argument odwołujący się do znaczenia  
sądowej kontroli uchwał

Podnieść należy jeszcze jeden argument związany z po-
czynionym wnioskowaniem. Czy gdyby walne zgroma-
dzenie podjęło uchwałę o pokryciu straty bilansowej 
przez członków kasy, a następnie sąd uchyliłby taką 
uchwałę, to prawomocny wyrok sądu i tak nie miałby 
znaczenia, skoro statut miałby stanowić samoistną pod-
stawę odpowiedzialności członka? Odpowiedzią na tak 
postawione pytanie jest teza, że sam statut nie jest sa-
modzielną podstawą dla dochodzenia roszczeń od człon-
ków kasy.

Argument odwołujący się do subsydiarności  
odpowiedzialności członków za straty

Statut kasy nie może być samoistną podstawą roszcze-
nia syndyka również z tej przyczyny, że – jak się trafnie 
w literaturze przedmiotu zauważa – pokrywanie strat 
przez członków ma charakter całkowicie subsydiarny22. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2 u. o SKOK regułą jest, że straty 
bilansowe kas pokrywane są z funduszu zasobowego23, 
a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z fun-
duszu udziałowego24. Uchwała walnego zgromadzenia 
w sprawie pokrycia straty nie pełni zatem jedynie funk-
cji wskazówki co do technicznego sposobu księgowania 
straty. Ujawnienie straty kasy nie oznacza, że będzie ona 
automatycznie pokrywana przez członków kasy.

Dalej trzeba podnieść argument, że prawo rachunkowe 
dopuszcza pozostawienie bez pokrycia straty jednostki 
w likwidacji czy w upadłości.

Argument odwołujący się do kompetencji KNF 
w zaliczeniu do funduszy własnych  
dodatkowej odpowiedzialności członków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 u. o SKOK Komisja Nadzoru Finan-
sowego może zaliczyć do funduszy własnych kas okre-
śloną część dodatkowej odpowiedzialności członków. 
Komisja Nadzoru Finansowego podniosła, że „wpływ na 
wielkość funduszy własnych miały obejmowanie udzia-
łów kas przez Kasę Krajową oraz także zaliczenie przez 

22 Pawłowski Sz., [w:] Herbet A., Pawłowski Sz., Zakrzewski P., Spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa 2014, s. 2.

23 Na temat funduszu zasobowego zob. Zakrzewski P., Majątek…, s. 104 i n.; 
Dworniak J., Prawo spółdzielcze, Warszawa 2003, s. 47.

24 Na temat funduszu udziałowego zob. Zakrzewski P., Majątek…, s. 87 i n.; 
Dworniak J., Prawo…, s. 47.

12 kas za zgodą KNF kwoty dodatkowej odpowiedzial-
ności członków do funduszy własnych o łącznej war-
tości 70,7 mln zł. 45 kas (spośród 48 działających na 
koniec 2015 r.) ma uwzględnioną w statucie możliwość 
zaliczenia do funduszy własnych dodatkowej odpowie-
dzialności członków, a w trakcie rozpatrywania pozosta-
ją wnioski 13 kas. Pozytywna decyzja KNF oznacza dla 
członków podniesienie odpowiedzialności za powstałe 
w kasie straty do określonej (maksymalnie podwójnej) 
wysokości wpłaconych udziałów, a dla kasy możliwość 
zabezpieczenia przez nią roszczeń wynikających z zo-
bowiązań w zakresie tej dodatkowej odpowiedzialności 
w przypadku, gdyby zaistniała konieczność ich egze-
kwowania w celu pokrycia strat”25. Zatem również z tej 
przyczyny statut kasy nie może być samoistną podstawą 
roszczenia.

Argument odwołujący się do praktycznych potrzeb 
konkretyzacji odpowiedzialności członków

Postanowienie statutu w brzmieniu: „odpowiedzialność 
członków za straty powstałe w kasie jest równa podwój-
nej wysokości wpłaconych udziałów” zawsze wymaga 
konkretyzacji w uchwale organu statutowego. Można 
posłużyć się następującym przykładem. Gdyby strata bi-
lansowa po jej pokryciu z funduszu zasobowego i udzia-
łowego była niższa niż suma podwójnej wysokości wpła-
conych udziałów, to postanowienie statutu w brzmieniu 
„jest równa” – w drodze wnioskowania a fortiori – mu-
siałoby zostać zmodyfikowane w uchwale do poziomu 
straty pozostałej do pokrycia.

Argument odwołujący się do wyjątkowego charakteru 
regulacji

Zauważyć należy, że de lege lata zwiększona odpowie-
dzialność członków kas za straty ma charakter wyjąt-
kowy. Nie była ona uregulowana w poprzednio obowią-
zujących przepisach o kasach26. Przepis art. 26 ust. 3 
u. o SKOK odwołuje się do szczególnej więzi, jaka łączy 
członków kas, poczucia wspólnoty. Nie ma on odpowied-
nika ani w Prawie spółdzielczym, ani w przepisach o ban-
kowości spółdzielczej. Argument odwołujący się do wy-
jątkowego charakteru regulacji wskazuje na brak możli-
wości rozszerzającej interpretacji prawa. W literaturze 
przedmiotu podnosi się, że katalog świadczeń pienięż-
nych członka spółdzielni ma charakter zamknięty. Nie 
dopuszcza się, aby członek spółdzielni był zobowiązany 

25 Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec 
2015 roku, Warszawa 2016, s. 28.

26 Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. 1996 nr 1, poz. 1) nie znała instytucji zwiększonej 
odpowiedzialności członka za straty.
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na podstawie statutu do „wniesienia świadczeń pienięż-
nych, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów 
lub usunięcie strat”27.

Podsumowanie

Jeżeli zatem walne zgromadzenie odnoszące się do dane-
go roku obrotowego i sposobu pokrycia straty za dany rok 
obrotowy nie podjęło uchwały w sprawie sposobu pokry-
cia strat poprzez żądanie dodatkowych wpłat od człon-
ków, to nie ma tytułu prawnego do żądania takich wpłat.

Niemniej w dyskusji zwolennicy poglądu przeciwnego 
podnoszą argument, że po ogłoszeniu upadłości syndyk 
nie ma kompetencji do zwoływania walnego zgromadze-
nia, a w sprawach majątkowych sam syndyk przejmuje 
wszelkie kompetencje organów upadłego. Ergo decyzja 
o sposobie pokrycia straty należy do syndyka, a nie do 
organów kasy.

ZAGADNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA KASY 
ZA STRATY PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

Zagadnienie wstępne

W sporze podnoszony jest argument, że odpowiedzial-
ność członków kasy za straty bilansowe nie wygasa 
z chwilą ogłoszenia jej upadłości. Przepis art. 26 ust. 3 
u. o SKOK umożliwił bowiem zwiększenie odpowiedzial-
ności członków kasy bez zmiany zasad prawa spółdziel-
czego, według których odpowiedzialność członka spół-
dzielni rozciąga się na czas po ogłoszeniu upadłości28. 
Wywiedziono, że nie istnieje przepis prawa, który zwal-
niałby członka kasy z podwyższonej odpowiedzialności 
za straty kasy, a pogląd przeciwny prowadziłby do bez-
skuteczności postanowień statutu na wypadek ogłosze-
nia upadłości kasy. Postawiono tezę, że art. 26 ust. 3 u. 
o SKOK nie różnicuje okoliczności powstania straty, za 
którą odpowiadają członkowie SKOK.

Dopuszczalność dochodzenia roszczeń powstałych 
przed ogłoszeniem upadłości

Polemizując z przedstawioną argumentacją, stwierdzić 
należy, że – po pierwsze – jeżeli przed ogłoszeniem 

27 Zakrzewski P., Majątek..., s. 31; podobnie Tylec G., Statut spółdzielni i jego 
kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa 
2012, s. 89-90.

28 Zgodnie z art. 28 pr. spół. w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy 
lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym 
członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni 
do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal członkiem. 
Niemniej sam fakt ogłoszenia upadłości kasy jako osoby prawnej odrębnej od 
jej członków nie powoduje powstania zobowiązań po stronie członka kasy.

upadłości kasy podjęto, we właściwym trybie, prawo-
mocną29 uchwałę organu stanowiącego kasy w sprawie 
sposobu pokrycia straty poprzez zobowiązanie członków 
do uzupełnienia wkładów członkowskich, to wówczas 
syndyk masy upadłości ma niezaprzeczalny tytuł prawny 
do dochodzenia roszczeń w stosunku do członków kasy 
powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Wierzytelność 
taka wchodzi w skład masy upadłości i podlega likwida-
cji na zasadach ogólnych. Syndyk jest w takim przypadku 
wykonawcą roszczenia upadłej kasy w stosunku do jej 
członka. Po drugie, kompetencję syndyka do dochodze-
nia po ogłoszeniu upadłości roszczeń ze stosunku człon-
kostwa skonkretyzowanych przed ogłoszeniem upadło-
ści podkreśla przepis art. 135 pr. spół. w zw. z art. 2 u. 
o SKOK, zgodnie z którym po ogłoszeniu upadłości człon-
kowie spółdzielni (w tym także byli członkowie w związ-
ku z art. 28 pr. spół.30), na żądanie syndyka upadłości, 
niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udzia-
łu. Przepis art. 135 pr. spół. w zw. z art. 2 u. o SKOK od-
nosi się do zobowiązania członka spółdzielni powstałego 
przed ogłoszeniem upadłości spółdzielni.

Brak kompetencji syndyka do kreowania roszczeń 
wobec członka upadłej osoby prawnej

Wierzytelność członka kasy nie powstaje automatycznie 
z chwilą powstania straty bilansowej w oparciu o po-
stanowienie samego statutu kasy. Odpowiedzialność 
członka kasy za straty jest relacją wewnątrzspółdziel-
czą. W zakresie spraw majątkowych upadłego z dniem 
ogłoszenia upadłości syndyk przejmuje kompetencje 
wszelkich organów upadłego – osoby prawnej, w jakie 
jest ona wyposażona: zarządzających, nadzorczych, sta-
nowiących. Kompetencje tych organów (o ile nie zostają 
one w ogóle rozwiązane) są w czasie upadłości „uśpione”.

Syndyk przy wykonywaniu swoich ustawowych obo-
wiązków nie jest i nie może być zależny od walnego 

29 Przepis art. 42 § 6 pr. spół. stanowi, że powództwo o uchylenie uchwały 
walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od 
dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek 
nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – 
w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka 
o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia 
walnego zgromadzenia.

30 W literaturze wyjaśniono, że art. 28 pr. spół. wskazujący na przedłużenie czasu 
uczestnictwa w pokrywaniu strat w przypadku ogłoszenia upadłości spółdzielni 
ma na celu ochronę majątku spółdzielni przed jego uszczupleniem w sytuacji, 
gdyby członkowie spółdzielni posiadający wiedzę o trudnej sytuacji spółdzielni 
występowali z niej i wycofywali wpłacone wpłaty na poczet udziałów. Sytuacja 
taka byłaby niekorzystna nie tylko dla wierzycieli spółdzielni, ale także dla 
członków spółdzielni, którzy w niej pozostali. Kwapisz-Krygiel K., Prawo 
spółdzielcze. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 92. Wpłata byłych członków 
dotyczy tylko takiej sytuacji, gdyby byli członkowie nie dokonali wpłaty 
zadeklarowanych udziałów. Kwapisz-Krygiel K., Prawo…, s. 229. W uchwale SN 
z 10 czerwca 1998 r., III CZP 18/98, wskazano, że „przepis art. 135 w związku 
z art. 28 i art. 19 § 2 prawa spółdzielczego uzasadnia żądanie uiszczenia przez 
byłego członka spółdzielni niewpłaconej części zadeklarowanych udziałów, 
jeżeli powstały straty, a postępowanie upadłościowe wszczęto w ciągu roku 
od ustania członkostwa”.
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zgromadzenia albo tzw. zebrania przedstawicieli (o ile 
w danej strukturze prawnej takie organy występują). 
Przy czym zgodnie z przepisami o odrębnym postępowa-
niu upadłościowym wobec banków i spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, o ile skutki te nie nastą-
piły wcześniej, z dniem ogłoszenia upadłości organy za-
rządzające i nadzorcze kasy ulegają rozwiązaniu (art. 433 
pkt 1 w zw. z art. 441 „a” ust. 4 p.u.).

Upadłość osoby prawnej to przede wszystkim relacja na 
linii dłużnik i jej wierzyciele, niemniej w drugoplanowym 
ujęciu relacje te są wielowektorowe, gdyż upadłość nie 
pozostaje bez pewnego związku z relacjami korpora-
cyjnymi (członkowskimi). Niemniej jeżeli wierzytelność 
względem członka kasy nie powstała przed ogłoszeniem 
upadłości, syndyk nie ma kompetencji do jej wykreowania 
po ogłoszeniu upadłości. Przepis art. 173 p.u. stanowi, że 
syndyk – bez względu na rodzaj prawny osoby upadłe-
go – niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza 
nim, zabezpiecza oraz przystępuje do jego likwidacji. Do 
obowiązków syndyka w ramach inwentaryzacji masy na-
leży ustalenie wierzytelności przysługujących upadłemu. 
Jego zadaniem nie jest natomiast samodzielne kreowa-
nie nowych wierzytelności upadłego. Upadłość kasy jako 
osoby prawnej samodzielnie odpowiadającej za swoje 
zobowiązania nie jest tytułem dla powstania wierzytel-
ności względem członków kasy. Przepisy o upadłości nie 
mogą być wykładane w sposób rozszerzający. Sąd Apela-
cyjny w Gdańsku w wyroku z 28 czerwca 2013 r.31 wyraził 
trafny pogląd, że „przewidziana w art. 2 p.u.n. zasada nie 
może (…) oznaczać tworzenia dodatkowych norm praw-
nych, które ułatwiałyby zaspokojenie wierzycieli”. Roz-
strzygnął w ten sposób dylemat, czy sąd jest władny do 
uzupełnienia treści konkretnego przepisu prawa upadło-
ściowego przy zastosowaniu wykładni celowościowej.

Przejęcie kompetencji organów upadłego ex nunc

Syndyk przejmuje kompetencje w zakresie praw mająt-
kowych i dotyczących masy upadłości także walnego 
zgromadzenia osoby prawnej, niemniej przejęcie tych 
kompetencji ma miejsce od dnia ogłoszenia upadłości, 
a zatem ex nunc. Przepis art. 134 pr. spół. w zw. z art. 2 
u. o SKOK stanowi, że przepisy o organach spółdzielni 
stosuje się także podczas postępowania upadłościowe-
go, jeżeli z przepisów prawa upadłościowego nie wynika 
inaczej. Jeżeli zatem np. statut stanowi, że zbycie nie-
ruchomości osoby prawnej wymaga opinii albo zgody 
określonego organu osoby prawnej, to syndyk nie jest 
takim ograniczeniem związany. Walne zgromadzenie 

31 V ACa 330/13.

osoby prawnej zachowuje po ogłoszeniu upadłości swoje 
atrybuty w odniesieniu do spraw niemajątkowych (człon-
kowskich) i spraw majątkowych w odniesieniu do mienia 
wyłączonego z masy. Nie ma natomiast przepisu prawa, 
z którego wynikałoby uprawnienie do przejęcia przez 
syndyka kompetencji walnego zgromadzenia w spra-
wach majątkowych ex tunc32.

Gdyby w danym stanie faktycznym została podję-
ta – przed ogłoszeniem upadłości – uchwała walnego 
zgromadzenia odnosząca się do roku obrotowego za-
mkniętego stratą, nierozstrzygająca o zobowiązaniu 
członków kasy w uzupełnieniu straty za rok obrotowy, 
to taka uchwała jest faktem prawnym. Zgodnie z art. 42 
§ 1 pr. spół. uchwały walnego zgromadzenia obowiązu-
ją wszystkich członków spółdzielni i wszystkie jej orga-
ny. Mogą być one wzruszone tylko w trybie wskazanym 
przez prawo spółdzielcze (zob. art. 42 § 9 pr. spół.). Syn-
dyk nie ma kompetencji do uzupełniania czy modyfiko-
wania treści takiej uchwały podjętej we właściwym try-
bie przed ogłoszeniem upadłości.

Utrata ratio do pokrywania strat kasy przez członków 
z chwilą upadłości kasy

Stosunek członkostwa w kasie rodzi szczególnego ro-
dzaju więź33 typu bonissime fidei. Spółdzielnia zawsze 
powstaje w interesie jej członków34. Zgodnie z Kodeksem 
Dobrych Praktyk i Zasadami Działania Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych celem kas jest słu-
żenie swoim członkom35. Kasa przyjmuje depozyty tylko 
od swoich członków i tylko im udziela pożyczek i kredy-
tów. Ogłoszenie upadłości kasy jest równoznaczne z cał-

32 Zdaniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce (wyrok z 3 kwietnia 2019 r., I Ca 
51/19, „nie można podzielić zapatrywania syndyka, że z chwilą ogłoszenia 
upadłości przejmuje on wszystkie uprawnienia organów spółdzielni. Gdyby tak 
było, w istocie zbędne byłoby wyposażenie syndyka w uprawnienie określone 
choćby w art. 135 Prawa spółdzielczego, gdyż podstawą do takiego żądania 
byłby art. 90 § 2 Prawa spółdzielczego uprawniający walne zgromadzenie 
do podjęcia uchwały zobowiązującej członków do wcześniejszego wpłacenia 
udziałów, niż to przewiduje statut. Trzeba jednak podkreślić, że to uprawnienie 
syndyka dotyczy tylko niewpłaconej części udziałów. Nie dotyczy natomiast 
innych obowiązków, w szczególności świadczenia pieniężnego obciążającego 
członka spółdzielni przeznaczonego na pokrycie odnotowanej straty. Zatem 
zgodzić należy się ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie, że jeżeli 
walne zgromadzenie odnoszące się do danego roku obrachunkowego 
i sposobu pokrycia straty za dany rok obrachunkowy nie podjęło przed 
ogłoszeniem upadłości kasy uchwały w sprawie sposobu pokrycia strat 
dodatkowymi wpłatami uiszczonymi w oznaczonym terminie przez członków 
spółdzielni, to syndyk nie ma tytułu prawnego do żądania takich wpłat na 
drodze sądowej skierowanej przeciwko członkowi kasy”.

33 Przede wszystkim zob. Jedliński A., Członkostwo w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2002, passim. Z innej literatury: 
Brzozowski B., Podstawy gospodarki spółdzielczej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Kraków 2008, psssim; Krzekotowska K., Prawo 
spółdzielcze z komentarzem, Bielsko-Biała 2003, s. 22; Pelc J., Spółdzielcza…, 
s. 118.

34 Bierzanek R., Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa 1984, s. 37 i n.; Cioch H., 
Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce, Teka Kom. Praw. – OL PAN, 2009, 
s. 26 i n.; Cioch H., Zarys prawa spółdzielczego, Warszawa 2006, s. 20 i n.

35 Załącznik nr 1 do uchwały nr 23 z 27 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Kasy Krajowej.
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kowitą dezaktualizacją jej celu. Z istoty rzeczy zadaniem 
syndyka nie jest ani gromadzenie środków pieniężnych 
członków kasy, ani tym bardziej udzielanie im pożyczek 
i kredytów. Z chwilą ogłoszenia upadłości kasy ustaje 
ratio, dla którego członek kasy miałby pokrywać straty 
bilansowe.

Brak podstaw do stosowania w upadłości zasad 
ogólnych dotyczących gospodarki finansowej

Przepis art. 26 ust. 3 u. SKOK znajduje się w rozdziale 4 
ustawy zatytułowanym „Gospodarka finansowa kas”36. 
Odnosi się on jedynie do zwykłej, normalnej działalno-
ści kas, a nie do szczególnej sytuacji kasy znajdującej się 
w upadłości. Z chwilą ogłoszenia upadłości kasy odpada 
cel jej działania, jakim jest gromadzenie środków pienięż-
nych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek 
i kredytów. Przepisy o gospodarce finansowej (w tym lege 
non distinguente art. 26 ust. 3 u. o SKOK) odnoszą się tym-
czasem do zapewnienia kasie możliwości realizowania ce-
lów, o których mowa w art. 2 u. o SKOK. Jeżeli syndyk nie 
ma za zadanie zwiększania funduszu zasobowego kasy, 
to konsekwentnie nie może pokrywać straty bilansowej 
poprzez zwiększenie funduszu udziałowego w drodze po-
bierania wpłat od udziałowców. Ponadto przepis art. 26 
ust. 4 u. o SKOK stanowi, że jeżeli kasa realizuje program 
postępowania naprawczego (a zatem nie jest w trybie 
normalnej działalności), jej strata bilansowa pokrywana 
jest w terminie i na zasadach określonych w tym progra-
mie. W stanach nadzwyczajnych następuje wyłączenie 
zasad ogólnych prowadzenia gospodarki finansowej kas.

W konsekwencji postanowienie statutu przyjęte na pod-
stawie upoważnienia art. 26 ust. 3 u. o SKOK nie może 
odnosić się do stanów po ogłoszeniu upadłości.

Argument odwołujący się do regulacji historycznej

Warto przypomnieć, że w przepisach spółdzielczych 
z 1920 r. wyraźnie odróżniano przypadek straty w czasie 
normalnej działalności spółdzielni (zgodnie z art. 58 zd. 2 
u. o spół.1920 gdyby fundusze spółdzielni nie wystarczy-
ły na pokrycie strat, walne zgromadzenie mogło uchwalić 
dopłaty) i niedobór w czasie upadłości spółdzielni, kiedy 

36 W uzasadnieniu projektu ustawy (druk nr 1876 Sejmu VI kadencji) 
podniesiono, że „w rozdziale 4 omawiane są zasady tworzenia funduszy 
własnych kas, zadań Komisji Nadzoru Finansowego w ustalaniu wielkości 
funduszy własnych. Ustala się również minimalny współczynnik 
wypłacalności dla kas. Omawiane są również zasady tworzenia funduszy 
oszczędnościowo-pożyczkowych oraz zasady przeznaczania nadwyżki 
bilansowej oraz ewentualnego pokrywania strat. (…) Art. 24 projektu określa 
przeznaczenie nadwyżki bilansowej kasy, sposób pokrycia straty bilansowej 
oraz maksymalną odpowiedzialność udziałowców za starty powstałe w kasie. 
Zapis ten powoduje brak możliwości wypłacania dywidendy członkom kasy. 
Cały zysk powiększa fundusze własne”.

zarządca masy ustalał – następnie zatwierdzany przez 
sąd – obrachunek dopłat (art. 93 zd. 2 u. o spół.1920). 
Instytucja obrachunku dopłat została jednak ostatecznie 
zniesiona w roku 1961.

Argument odwołujący się do braku pozytywnej  
normy kompetencyjnej dla syndyka

Podstawą działania syndyka kasy w upadłości w stosun-
ku do członka tej kasy powinien być zawsze przepis praw 
(np. w przepisach z 1920 r. zarządca upadłości posiadał 
wyraźną podstawę prawną dla ustalenia obrachunku do-
płat). Statut nie jest samoistną podstawą do dochodzenia 
roszczeń. Zauważyć należy, że nie istnieje szczegółowa, 
bezpośrednia norma kompetencyjna, wyrażona wprost 
w ustawie, a przyznająca syndykowi, z pominięciem 
procedur wiążących upadłego, roszczenie względem 
członka kasy, za straty powstałe w kasie przed ogłosze-
niem upadłości, do podwójnej wysokości wpłaconych 
udziałów. Norma ogólna dotycząca kompetencji syndyka 
w zakresie likwidacji wierzytelności upadłego przez syn-
dyka implicite zakłada, że taka wierzytelność istnieje.

Argument odwołujący się do potrzeby  
ochrony konsumentów

Członkami kasy są w dużej mierze konsumenci w rozu-
mieniu art. 221 k.c., którzy podlegają wzmożonej ochronie 
prawnej z punktu widzenia systemu prawa (por. też art. 4 
u. o SKOK). Wykładnia art. 26 ust. 3 u. o SKOK powinna 
uwzględniać ten aspekt.

Analogia iuris

W dalszej argumentacji można posłużyć się analogią 
do konstrukcji występujących w prawie spółek. Zgodnie 
z art. 275 § 3 k.s.h. w okresie likwidacji dopłaty mogą być 
uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników spółki 
z o.o. Jeżeli wspólnicy przed upadłością spółki z o.o. nie 
zadecydowali o wniesieniu dopłat in concreto, to trudno 
przyjąć, że syndyk może własną wolą zastąpić uchwa-
łę wspólników i zobowiązać wspólników upadłej spółki 
z o.o. do wniesienia dopłaty na pokrycie straty bilanso-
wej. Zgodnie z art. 444 § 1 k.s.h. statut spółki akcyjnej 
może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata 
do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd spół-
ki akcyjnej może wykonać przyznane mu upoważnienie 
przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyż-
szeń kapitału zakładowego (tzw. kapitał docelowy). Po-
mimo że syndyk przejmuje kompetencje zarządu, nie 
ma on tytułu do złożenia oświadczenia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego spółki akcyjnej w ramach statuto-
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wego upoważnienia, mimo że wniesienie przez akcjona-
riuszy wkładów przyczyniłoby się do stabilizacji finanso-
wej spółki w upadłości.

ZAGADNIENIE STABILNOŚCI FINANSOWEJ KASY  
W INTERESIE WIERZYCIELI W ZWIĄZKU 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZŁONKÓW KASY ZA STRATY

W dyskusji podniesiono argument, że celem odpowie-
dzialności członków kasy za straty bilansowe jest zwięk-
szenie jej stabilności finansowej, a celem tej stabilności 
jest ochrona wierzycieli. Niemniej pokrycie straty finan-
sowej kasy przez jej członka nie jest instrumentem za-
spokojenia wierzycieli. Zaspokojenie wierzycieli kasy na-
leży bowiem do relacji pro foro externo. Członek kasy po-
siadającej osobowość prawną (art. 19 § 3, 68 pr. spół.37) 
i własny majątek nie odpowiada natomiast za zobowią-

37 Kwapisz-Krygiel K., Prawo…, s. 68, 157, Cioch H., Prawo spółdzielcze, Warszawa 
2011, s. 81-82.

zania kasy. Nie ma on obowiązku wnoszenia wpłat na 
pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Po-
krywanie straty bilansowej kasy na mocy rozstrzygnięcia 
podjętego po ogłoszeniu upadłości sprowadzałoby się do 
finansowania przez członków kasy kosztów postępowa-
nia upadłościowego i roszczeń wierzycieli.

WNIOSKI

Statut kasy nie jest zatem samoistną i wystarczają-
cą podstawą dla powstania roszczeń względem człon-
ków kasy o pokrycie straty bilansowej w ramach tzw. 
zwiększonej odpowiedzialności członków. Po ogłoszeniu 
upadłości syndyk nie posiada tytułu do samodzielne-
go podjęcia decyzji o wykreowaniu roszczeń względem 
członków kasy o pokrycie straty bilansowej w granicach 
wyznaczonych treścią statutu.
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Celem artykułu jest wyjaśnienie zakresu stosowania 
art. 134 ust. 1 p.u.3 poprzez wskazanie, na czym polega 
przekazanie przedmiotów majątkowych do masy upa-
dłości oraz że w razie bezskuteczności wobec masy upa-
dłości czynności prawnej upadłego przenoszącej rzecz 
lub prawo na osobę trzecią, syndyk może żądać również 
spełnienia świadczeń uzupełniających, w szczególności 
świadczenia o wynagrodzenie za korzystanie, o którym 
mowa w art. 224 i n. k.c.4 Zakresem rozważań są obję-
te zarówno czynności bezskuteczne z mocy prawa, jak 
i z mocy konstytutywnego orzeczenia sędziego-komi-
sarza, a także z mocy konstytutywnego orzeczenia sądu 
rozpoznającego powództwo ze skargi pauliańskiej.

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Regulacja zawarta w ustawie – Prawo upadłościowe usta-
nawia z mocy prawa bezskuteczność wobec masy upadło-
ści szeregu czynności prawnych upadłego (art. 123, art. 125 
ust. 1 i 3, art. 126 ust. 1-2, art. 127 ust. 1-3, art. 128 ust. 1, 
art. 128a, art. 129 ust. 1 p.u.). Ponadto niektóre czynności 
mogą być uznane za bezskuteczne przez sędziego-komi-
sarza mocą postanowienia wydanego na wniosek syndyka 
(art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, art. 130a 
p.u.). Niezależnie od tego, w prawie upadłościowym znaj-
dują się przepisy umożliwiające żądanie uznania za bez-
skuteczne także innych czynności prawnych upadłego, 
niewymienionych w art. 127-139 p.u., jeżeli dokonane zo-
stały z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 131 p.u.). Zgodnie 
z art. 131 p.u. do zaskarżenia tych czynności stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego. Taka regulacja wskazuje, że 

1
 Profesor zwyczajny Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, kie-

rownik Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu.
2 FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
3 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) 

w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r., dalej p.u.
4 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), 

dalej k.c.

do zaskarżenia przez syndyka czynności prawnych upa-
dłego, które nie są bezskuteczne z mocy prawa, stosuje się 
przepisy tytułu X, księgi trzeciej kodeksu cywilnego, zaty-
tułowanej „Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności 
dłużnika” (art. 527-534 kodeksu cywilnego), regulujące 
w naszym prawie tzw. roszczenia pauliańskie.

Zgodnie z art. 131 p.u. przepisy te stosuje się z pewnymi 
modyfikacjami ustanowionymi w art. 132-134 p.u. Zmia-
ny uregulowane tymi przepisami dotyczą problemów pod-
miotowych w procesie o uznanie za bezskuteczne czyn-
ności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdze-
niem wierzycieli (art. 132 ust. 1, art. 133 ust. 1, 2 i 3 p.u.), 
kosztów takiego postępowania (art. 132 ust. 2, art. 133 
ust. 2 p.u.), terminu dochodzenia roszczeń (art. 132 ust. 3 
p.u.) oraz skutków uznania zaskarżonej czynności praw-
nej upadłego za bezskuteczną wobec masy upadłości 
(art. 134 p.u.). Do tej ostatniej kwestii, z uwagi na przed-
miot artykułu, ograniczone zostaną dalsze uwagi.

UNORMOWANIE W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM 
SKUTKÓW BEZSKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ

Zasadniczym skutkiem ogłoszenia upadłości w zakresie 
czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa oraz 
uznania czynności prawnej za bezskuteczną przez sędzie-
go-komisarza lub przez sąd na podstawie przepisów ko-
deksu cywilnego jest możliwość zaspokojenia się wierzy-
cieli upadłego z przedmiotów majątkowych, które wsku-
tek czynności prawnej uznanej za bezskuteczną wyszły 
z majątku dłużnika lub do niego nie weszły. Przedmioty 
te z mocy art. 134 p.u. winny być przekazane do masy 
upadłości, a jeżeli przekazanie w naturze jest niemożliwe, 
do masy upadłości winna być wpłacona równowartość 
w pieniądzu. W przypadku uznania czynności prawnej 
dłużnika za bezskuteczną na podstawie przepisów ko-
deksu cywilnego (klasyczna skarga pauliańska), z mocy 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I PRZEKAZANIE 
DO MASY UPADŁOŚCI PRZEDMIOTU MAJĄTKOWEGO 
W PRZYPADKU BEZSKUTECZNEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ 
UPADŁEGO
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art. 532 k.c. wierzycielowi przysługuje prawo zaspoko-
jenia z tych przedmiotów z pierwszeństwem przed wie-
rzycielami osoby trzeciej. Samo zaspokojenie wierzyciela 
następuje w drodze egzekucji prowadzonej na podstawie 
tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużni-
kowi. To rozwiązanie uzasadnione istotą uznania czynno-
ści prawnej za bezskuteczną, która jest ważna, a jedynie 
bezskuteczna wobec wierzyciela pauliańskiego. Jest ona 
określana w nauce jako bezskuteczność względna5.

Taka sama konstrukcja prawna została przyjęta w przepi-
sach prawa upadłościowego o czynnościach bezskutecz-
nych6. Rozwiązanie zawarte w art. 134 ust. 1 p.u. nie naru-
sza więc samej istoty bezskuteczności czynności prawnych 
upadłego dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wie-
rzycieli. Ustanowiło ono jednak inną zasadę zaspokojenia 
wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Po uzyskaniu 
orzeczenia uznającego czynność prawną upadłego za bez-
skuteczną wobec masy upadłości lub w razie wystąpienia 
okoliczności uzasadniających bezskuteczność czynności 
z mocy samego prawa (np. na podstawie art. 127 ust. 1 
p.u.) syndyk nie prowadzi egzekucji na rzecz masy upadło-
ści z przedmiotu, który w wyniku bezskutecznej czynności 
wyszedł z majątku dłużnika lub do niego nie wszedł. Zgod-
nie z art. 134 ust. 1 p.u. w takim wypadku osoba trzecia, 
która odniosła korzyść z czynności uznanej za bezskutecz-
ną, ma obowiązek przekazania do masy upadłości w natu-
rze wszystkiego, co na podstawie bezskutecznej czynności 
prawnej wyszło z masy lub do niej nie weszło.

Po przesądzeniu o bezskuteczności czynności prawnej 
mienie objęte tą czynnością, mimo iż – wobec wszyst-
kich (erga omnes) – należy do osoby trzeciej, to z mocy 
samego prawa, postanowienia sędziego-komisarza lub 
z mocy wyroku pauliańskiego przynależy do masy upa-
dłości, dzieli los pozostałych składników masy upadło-
ści7 i podlega likwidacji według zasad dotyczących jej 
likwidacji. Pieniądze uzyskane z likwidacji masy służą 
zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z przepisami o podziale 
funduszów masy albo sum uzyskanych ze zbycia rzeczy 
i praw obciążonych rzeczowo (art. 335 i n. p.u.).

5 Por. Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, 
Warszawa 1995, s. 163 i n.; Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, War-
szawa 2013, s. 159; Gutowski M., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, red. M. Gu-
towski, Warszawa 2019, kom. do art. 532, pkt I.1; Haładyj K., [w:] Kodeks cywilny. 
Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2019, kom. do art. 527, pkt II.3; Popiołek W., 
[w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, kom. 
do art. 527, pkt III.1; Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gnie-
wek i P. Machnikowski, Warszawa 2017, kom. do art. 532, pkt 1; Jasińska M., Skar-
ga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do 
art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUp, KPC, KK), Warszawa 2018, 
kom. do art. 527, pkt III.2; Gil P., Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego doko-
nanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, s.32.

6 O transponowaniu do prawa upadłościowego konstrukcji bezskuteczności 
względnej zob. np. wyrok SN z 4 września 2014 r., II CSK 609/13, Lex; wyrok 
SN z 6 września 2013 r., V CSK 454/12, Lex.

7 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2016, V CSK 321/15, Lex; 
postanowienie Sądu Najwyższego z 23 lutego 2017, V CSK 297/16, Lex.

Tylko w sytuacji, gdy wydanie rzeczy objętych czynno-
ścią bezskuteczną jest niemożliwe, beneficjent czynności 
obowiązany jest wpłacić do masy upadłości równowar-
tość w pieniądzu mienia, które wyszło z majątku dłużni-
ka lub do niego nie weszło. Przy czym redakcja przepisu 
art. 134 ust. 1 p.u. jednoznacznie wskazuje, że przeka-
zanie do masy upadłości mienia jest zasadą, zaś wpłata 
do masy sumy pieniężnej stanowi wyjątek od tej zasady.

ZNACZENIE POJĘCIA „PRZEKAZANIE DO MASY 
UPADŁOŚCI” W ROZUMIENIU ART. 134 UST. 1 P.U.

Niemożność spełnienia świadczenia w naturze, która 
stanowi podstawę do wpłaty przez osobę trzecią równo-
wartości w pieniądzu, musi zatem mieć obiektywny cha-
rakter. Na przykład w przypadku bezskuteczności czyn-
ności prawnej upadłego prowadzącej do wyzbycia się 
udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym 
nie ma podstaw, by osoba trzecia wpłacała do masy upa-
dłości równowartość w pieniądzu. W takiej bowiem sytu-
acji przekazanie do masy upadłości udziału w nierucho-
mości lub użytkowaniu wieczystym jest w pełni możliwe.

Przekazanie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 p.u., 
nie polega bowiem tylko na fizycznym przekazaniu 
władztwa nad określonym składnikiem mienia. Prze-
pis art. 134 ust. 1 p.u. ma charakter ogólny, odnosi się 
do wszystkich przypadków uznania czynności prawnej 
dłużnika (upadłego) za bezskuteczną wobec masy upa-
dłości. Mogą to więc być nie tylko czynności obejmujące 
wyprowadzenie z majątku rzeczy materialnych, ale także 
praw i wierzytelności.

W związku z tym pojęcie „przekazanie” użyte w art. 134 
ust. 1 p.u. należy interpretować bardzo szeroko, jako 
wszelkie działania prowadzące do wprowadzenia do 
masy upadłości składników majątku upadłego. Prze-
kazanie to może polegać nie tylko na fizycznym wydaniu 
syndykowi przedmiotów utraconych, ale także na wszel-
kich działaniach umożliwiających sprawowanie syndy-
kowi zarządu nad wierzytelnością czy prawem.

Tytułem przykładu, gdy w wyniku czynności fraudacyjnej 
z majątku upadłego wyszedł udział w nieruchomości lub 
użytkowaniu wieczystym albo udziały w spółce kapita-
łowej lub ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, 
przekazanie do masy upadłości udziału odbywa się na 
takich samych zasadach, na jakich wchodzą do masy 
wspomniane udziały majątkowe należące wcześniej do 
upadłego. Przed objęciem tych składników przez syndy-
ka sporządza się spis składników majątkowych nieob-
jętych przez syndyka na skutek czynności bezskutecz-
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nych na podstawie art. 69 ust. 1a w związku z ust. 1b p.u.8 
Zgodnie z art. 69 ust. 1a zd. 2 p.u. w miarę obejmowania 
tych składników syndyk składa uzupełnienie głównego 
spisu inwentarza, o którym mowa w art. 69 ust. 1 p.u.

W sytuacji typowej przedmiot majątkowy, którego wyzbył 
się dłużnik, nie znajduje się we władaniu syndyka. Zarów-
no jeśli przedmiot ten pozostaje w majątku osoby trzeciej, 
a stosuje się art. 127 ust. 1 p.u., jak i gdy przepis ten nie 
znajduje zastosowania (upłynął roczny termin, przedmiot 
znajduje się w majątku osoby czwartej lub kolejnego na-
bywcy), lecz zastosowanie mogą znaleźć przepisy o skar-
dze pauliańskiej, to syndyk na podstawie art. 69 ust. 1b 
p.u. sporządza spis takich składników majątkowych jako 
nieobjętych. Można przy tym zaproponować nazwę tego 
spisu jako: „spis składników majątkowych nieobjętych 
przez syndyka na skutek czynności bezskutecznych”. 
W miarę obejmowania albo uzyskiwania równowartości 
tych składników syndyk składa uzupełnienie spisu in-
wentarza, w którym opisuje objęty przedmiot.

Po objęciu wspomnianych składników przez syndyka 
realizuje on prawa upadłego wynikające ze współposia-
dania nieruchomości lub użytkowania wieczystego sto-
sownie do wysokości udziału, który wchodzi do masy 
upadłości. Stosować należy przy tym przepisy o współ-
własności i o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli 
(por. art. 195 i n. k.c.)9. Pozostali współwłaściciele nato-
miast nie mogą podejmować działań, które by ograni-
czały syndyka w realizacji tych uprawnień. Jakiekolwiek 
korzystanie czy tym bardziej pobieranie pożytków z nie-
ruchomości lub użytkowania wieczystego przez pozosta-
łych współwłaścicieli nie może naruszać praw upadłego, 
realizowanych przez syndyka. Pozostali współwłaścicie-
le w żadnym wypadku nie mogą czerpać korzyści z całej 
nieruchomości czy użytkowania wieczystego, lecz wy-
łącznie z udziałów, które do nich należą.

Jeśli chodzi o udziały w spółce z o.o., akcje w spółce ak-
cyjnej lub ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, 
to syndyk realizuje wszelkie uprawnienia właścicielskie 
tak, jakby to upadłemu przysługiwało to mienie. Prawa 
syndyka są również skuteczne wobec spółki, dlatego też 

8 Od 1 grudnia 2020 r. art. 69 ust. 1b p.u. straci moc, zaś zgodnie ze zmienionym 
ust. 1a, jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego i dokumentów bezspornych 
ustali, że w skład masy upadłości wchodzą ruchomości, nieruchomości oraz 
środki pieniężne, których syndyk nie objął, sporządza ich spis, wskazując, 
których składników masy nie objął na skutek czynności bezskutecznych.  
Zob. ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 55).

9 Odrębnego opracowania domaga się kwestia możliwości realizacji przez 
syndyka roszczenia o zniesienie współwłasności na podstawie art. 210 i n. 
k.c. Jeśli przyjmiemy skutki bezskuteczności względnej czynności prawnej 
i uznamy, że w obrębie masy upadłości za współwłaściciela uznać trzeba 
upadłego, a nie osobę trzecią, to realizacja tego roszczenia wydaje się 
dopuszczalna.

wykonuje on prawo głosu na zgromadzeniu wspólników. 
Syndyk powinien zawiadomić spółkę o objęciu udziałów 
wraz z dowodem w postaci wyciągu ze spisu inwenta-
rza oraz orzeczeniem stwierdzającym bezskuteczność 
czynności prawnej w razie wydania takiego orzeczenia10. 
W przypadku spółek kapitałowych odpowiednie zmia-
ny powinny być dokonane w księdze udziałów (art. 188 
k.s.h.) lub akcji imiennych i świadectw tymczasowych 
(art. 341 k.s.h.). Zarząd powinien wpisać do księgi, że 
udziały wchodzą w skład masy upadłości danego upa-
dłego na skutek bezskuteczności czynności prawnej 
z mocy prawa lub orzeczenia sądu lub sędziego-komisa-
rza. Zarząd spółki natomiast nie będzie zmieniał osoby 
wspólnika, którym nadal pozostaje beneficjent czynności 
fraudacyjnej, co wynika z istoty konsekwencji bezsku-
teczności względnej czynności prawnych.

W postanowieniu sędziego-komisarza, o którym mowa 
w art. 134 ust. 1a p.u., regulującym sposób wykonania 
obowiązku osoby trzeciej, w sytuacji gdy ta dobrowolnie 
nie przekazuje do masy upadłości mienia objętego bez-
skuteczną czynnością prawna, należy nakazać jej prze-
kazanie do masy upadłości udziału w danej nieruchomo-
ści lub użytkowaniu wieczystym czy udziałów w spółce 
z o.o., akcji w spółce akcyjnej lub ogółu praw i obowiąz-
ków w spółce osobowej. Na tej podstawie i bez koniecz-
ności nadawania temu orzeczeniu klauzuli wykonalności 
(art. 134 ust. 1a zd. 3 p.u.) syndyk obejmie posiadanie 
tych składników lub w razie oporu ze strony osoby trze-
ciej albo innych osób będzie wprowadzony w posiadanie 
przez komornika w ramach czynności egzekucyjnych.

DALSZE SKUTKI POWSTANIA OBOWIĄZKU 
PRZEKAZANIA MIENIA DO MASY UPADŁOŚCI

Obowiązek przekazania do masy upadłości na podstawie 
art. 134 ust. 1 p.u. ma także dalej idące konsekwencje. 
Przyjęcie mienia do masy upadłości oznacza, iż syndyk 
stanie się podmiotem wyłącznie uprawnionym do posia-
dania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów 
z rzeczy oraz do rozporządzania rzeczą (por. art. 140 k.c.). 
Innymi słowy, syndyk będzie uprawniony do realizacji 
wszystkich przejawów uprawnień właścicielskich.

W relacji pomiędzy masą upadłości, w tym wierzycielami 
upadłościowymi, a osobą trzecią w toku postępowania 
upadłościowego uznaje się, że właścicielem przedmiotu 
jest nadal upadły, a nie osoba trzecia. Dotyczy to także 
udziału we własności lub w użytkowaniu wieczystym nie-

10 Wydanie orzeczenia nie będzie miało miejsca na przykład w sytuacji, gdy 
przedmiot czynności bezskutecznej z mocy prawa znajduje się już w masie 
upadłości i nie jest wymagane postanowienie sędziego-komisarza w trybie 
art. 134 ust. 1a p.u.
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ruchomości. Z uwagi na istotę bezskuteczności czynności 
prawnej upadłego wobec masy upadłości przyjmuje się, że 
wobec masy upadłości istnieje taki stan, jakby tej czynno-
ści nie było. Oznacza to, że w postępowaniu upadłościo-
wym mienie objęte zaskarżeniem cały czas pozostawało 
w majątku upadłego wchodzącym w skład masy upadłości.

Rzutuje to na możliwość dochodzenia przez syndyka rosz-
czeń uzupełniających, w szczególności roszczeń o odsetki 
za niespełnione świadczenie i roszczeń, które przysługują 
nieposiadającemu właścicielowi rzeczy lub prawa wzglę-
dem posiadacza bez tytułu prawnego czy szerzej – rosz-
czeń określanych w literaturze jako roszczenia z tytułu 
bezumownego korzystania lub posiadania11. Dopusz-
czalność wyjścia poza krąg roszczeń wskazanych wyraź-
nie w art. 134 § 1 p.u. dopuściły Sąd Najwyższy12, sądy 
powszechne13 i przedstawiciele doktryny14.

ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE SYNDYKA MASY 
UPADŁOŚCI WOBEC OSOBY TRZECIEJ ZWIĄZANE 
Z POSIADANIEM MIENIA BEZ TYTUŁU PRAWNEGO15

Relację pomiędzy upadłym, na którego rzecz działa 
syndyk masy upadłości, a osobą trzecią, która włada 
przedmiotem bezskutecznej czynności prawnej, rozpa-
trywać można z uwzględnieniem przepisów regulują-

11 Por. Gniewek E., [w:] System prawa prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. 
E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 900 i n.; tenże, [w:] Kodeks cywilny. Księga druga. 
Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001, kom. do art. 224, 
pkt 1.3; Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vinidactio 
– actio negatoria, Warszawa 1969, s. 176; Gudowski J., Rudnicka J., Rudnicki G., 
Rudnicki S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz..., kom. do art. 224, pkt 1.

12 W wyroku Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2009 r. (IV CSK 102/09, LEX 
nr 1129141) wskazano, że art. 134 ust. 1 p.u.n. nie normuje w sposób wyczer-
pujący następstw bezskuteczności czynności prawnych upadłego w stosunku 
do masy upadłości i nie wyłącza innych roszczeń syndyka masy upadłości, jeżeli 
roszczenia takie, dotyczące masy upadłości, stosownie do przepisów prawa cy-
wilnego przysługują upadłemu, jako właścicielowi rzeczy względem jej posiada-
cza lub z innego tytułu. W wyroku Sądu Najwyższego z 4 września 2014 r. (II CSK 
609/13, LEX nr 1540129) wskazano, że skoro następstwem względnej bezsku-
teczności jest ograniczenie prawa własności w zakresie pobierania pożytków cy-
wilnych i naturalnych (fruendi), które wchodzą do masy upadłości, to celowe jest 
również przeniesienie na jej rzecz posiadania (possidendi).

13 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 maja 2015 r., I ACa 344/15, 
LEX nr 1770832; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 31 grudnia 2012 r., 
I ACa 620/12, Lex. Konieczność dokonania rozliczeń za okres po ogłoszeniu 
upadłości podniósł także na kanwie art. 59 Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 1991 r., nr 118, poz. 512) Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 6 lutego 
2015 r., I ACa 1204/14, LEX nr 1817538. Powołać też trzeba orzeczenie Sądu 
Okręgowego w Elblągu w sprawie I C 63/13, Lex.

14 Por. Jasińska M., Skarga pauliańska…, s. 291; Gil P., Zaskarżenie przed sądem…, 
s. 410 i n. Na konieczność zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy 
wskazują także poglądy o konieczności zapłaty odsetek za opóźnienie w speł-
nieniu świadczenia pieniężnego za okres po ogłoszeniu upadłości w przypadku 
uznania czynności za bezskuteczną i zapłaty równowartości w pieniądzu w ro-
zumieniu art. 134 ust. 1 p.u. Jeśli bowiem należą się odsetki jako wynagrodze-
nie za korzystanie z pieniądza, to należeć się powinno wynagrodzenie z tytułu 
bezumownego korzystania z innego rodzajowo mienia. Tak: Adamus R., Prawo 
upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016, kom. do art. 134 p.u., pkt II.4.

15 Co do roszczeń przeciwnych, przysługujących osobie trzeciej przeciwko 
upadłemu, na którego rzecz działa syndyk, to sprawa wymaga odrębnego 
opracowania. Zaznaczamy jedynie, że roszczenia te w zakresie od dnia 
ogłoszenia upadłości kwalifikować trzeba jako inne zobowiązanie masy 
upadłości (art. 230 ust. 2 p.u.), natomiast roszczenia za okres od dnia 
bezskutecznej czynności do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości 
podlegają zgłoszeniu do masy upadłości i będą zaspokajane w drugiej 
kategorii zaspokojenia (art. 342 ust. 1 pkt 2 p.u.).

cych odpowiedzialność tej osoby z tytułu posiadania, 
w tym korzystania z przedmiotu majątkowego, bez 
tytułu prawnego. Są to przepisy o bezpodstawnym 
wzbogaceniu (art. 405 i n. k.c.), odpowiedzialności delik-
towej (art. 415 i n. k.c.), odpowiedzialności kontraktowej 
(art. 471 i n. k.c.), a także o prowadzeniu cudzych spraw 
bez zlecenia (art. 752 i n. k.c.)16.

W literaturze przyjmuje się, że zasadniczą rolę w tych 
relacjach odgrywają przepisy kodeksu cywilnego sta-
tuujące roszczenia nieposiadającego właściciela do 
posiadającego niewłaściciela (art. 224 i n. k.c.)17. Kon-
struują one tzw. roszczenia uzupełniające wobec podsta-
wowych roszczeń: windykacyjnego (art. 222 § 1 k.c.) i ne-
gatoryjnego (art. 222 § 2 k.c.). W przypadku bezskutecz-
ności czynności prawnych w upadłości podstawowym 
roszczeniem będzie roszczenie o przekazanie do masy 
przedmiotu zaskarżonej czynności bądź przekazanie jego 
równowartości.

Jakkolwiek pewne kontrowersje wywołuje relacja poszcze-
gólnych reżimów i przesądzenie, czy chodzi o relację lex 
specialis derogat legi generali, czy lex primaria derogat legi sub-
sidiariae, to nie budzi wątpliwości, że wskazane ogólniejsze 
konstrukcje będą stosowane wyłącznie wtedy, gdy niemoż-
liwe będzie odwołanie się do przepisów prawnorzeczowych 
lub gdy konieczne będzie stosowanie pomocnicze18.

W orzecznictwie i literaturze przedmiotu zwraca się 
uwagę, że roszczenia uzupełniające z art. 224 i n. k.c. 
przysługują nie tylko w relacji do rzeczy w rozumie-
niu art. 45 k.c., lecz także w relacji do udziału w rzeczy 
oraz w stosunkach pomiędzy uprawnionym a zobowią-
zanym z tytułu użytkowania wieczystego, jak również 
w relacji do udziału w prawie użytkowania wieczyste-
go19. Analogiczna wykładnia jest możliwa ze względu na 

16 Por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasada prawna 
– z 10 lipca 1984 r., III CZP 20/84, OSNCP 1984/12/209, Lex; por. też: wyrok 
Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 273/03, Lex, w którym wprost 
wskazano na pierwiastki roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zwrot 
bezpodstawnego wzbogacenia zawarte w roszczeniu z art. 224 i n. k.c. Por. 
też: Jasińska M., Skarga pauliańska…, s. 291.

17 Por. Ignatowicz J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Z. Resich, t. 1, Warszawa 
1972, s. 600; Wójcik S., [w:] System prawa cywilnego. Tom II. Prawo własności 
i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1977, s. 511; wyrok 
SN z 11 grudnia 2009 r., V CSK 175/09, Legalis; wyrok Sądu Najwyższego 
z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 273/03, Lex.

18 Tak: wyrok z 9 czerwca 2000 r., IV CKN 1159/00, „Wokanda” 2000, nr 10, 
s. 8, z omówieniem Juśki M., „Glosa” 2012, nr 2, s. 36; uchwała Sądu 
Najwyższego z 11 maja 1972 r., III CZP 22/72, OSNCP 1972, nr 12, poz. 213, 
z omówieniem A. Szpunara i W. Wanatowskiej, NP 1973, nr 5, s. 723; wyrok 
Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 273/03, Lex; Gudowski J., 
Rudnicka J., Rudnicki G., Rudnicki S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz..., kom. do 
art. 224, pkt 1; Gniewek E., Kodeks cywilny..., kom. do art. 224, pkt 1.2.

19 Por. wyraźnie: uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2008 r., III CZP 3/08, 
OSNC 2009/4/53, Lex; oraz uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 
1992 r., III CZP 140/92, OSNC 1993/4/64; uchwała składu 7 sędziów SN z 19 
marca 2013 r., III CZP 88/12, OSNC 2013/9/103, z omówieniem Z. Strusa, 
„Palestra” 2013, nr 7-8, s. 212 (w zakresie współwłasności), oraz: Królikowska 
K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017, kom. do 
art. 222, pkt 96; postanowienie SN z 15 lutego 2009 r., II CSK 501/08, Legalis.
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znaczne podobieństwo relacji pomiędzy sytuacją prawną 
właściciela rzeczy i współwłaściciela oraz użytkownika 
wieczystego. W zakresie współwłasności przytaczamy 
też podstawę prawną w postaci art. 209 k.c., zgodnie 
z którym każdy ze współwłaścicieli może wykonywać 
wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które 
zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

Takie podobieństwo nie musi zachodzić w stosunku do 
uprawnionego z tytułu innych praw, np. praw własno-
ści intelektualnej lub udziału w spółkach kapitałowych. 
Dlatego też, jeśli syndyk skutecznie zaskarży czynność 
prawną, której przedmiotem było takie inne prawo, i nie 
będzie w stanie skonstruować roszczenia o wynagro-
dzenie za korzystanie z rzeczy zgodnie z art. 224 i n. k.c., 
to w zakresie roszczeń z tytułu korzystania bez tytułu 
prawnego do dyspozycji stać będą ogólniejsze kon-
strukcje odpowiedzialności w prawie cywilnym. Tytu-
łem przykładu, jeśli przedmiotem zaskarżonej czynności 
były udziały w spółce z o.o., to syndykowi przysługiwać 
może roszczenie odszkodowawcze o zwrot utraconych 
korzyści w postaci dywidendy, która przysługiwałaby 
upadłemu, gdyby udziały nie zostały fraudacyjnie prze-
niesione, lub roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbo-
gacenia, zmierzające do wydania korzyści uzyskanych 
przez osobę trzecią z udziałów20.

MOMENT POWSTANIA ROSZCZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Dla określenia uprawnień syndyka wobec mienia, bę-
dącego przedmiotem czynności fraudacyjnej, istot-
ne jest wskazanie, od kiedy taka czynność prawna jest 
bezskuteczna. Zagadnienie to wzbudza kontrowersje21. 
W tym zakresie zgodzić się jednak należy z poglądami, 
że w przypadku uznania czynności prawnej za bezsku-
teczną na podstawie wyroku pauliańskiego czynność 
prawna jest bezskuteczna od momentu jej dokonania22. 
Znajduje to swoje uzasadnienie w samym charakterze 
bezskuteczności względnej, do jakiej dochodzi w wyniku 
uwzględnienia skargi pauliańskiej. To samo dotyczy bez-
skuteczności czynności prawnej z mocy samego prawa 
oraz orzeczenia sędziego-komisarza.

Przepisy prawa upadłościowego nie zmieniły tej za-
sady. Dlatego słuszny jest pogląd, że w przypadku gdy 
syndyk zaskarża bezskuteczną czynność prawną, to jest 
ona bezskuteczna od dnia jej dokonania. Ponieważ skar-
ga pauliańska lub zaskarżenie czynności bezskutecznej 
z mocy prawa dotyczy czynności prawnych upadłego po-

20 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 273/03, Lex.
21 Por. szerzej: Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela…, s. 163 i n.
22 Tak: Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela…, s. 163.

dejmowanych przed ogłoszeniem upadłości, oznacza to, 
że mienie wyprowadzone z majątku upadłego wchodzi 
do masy upadłości od dnia ogłoszenia upadłości, czyli 
od powstania masy upadłości. Traktuje się je bowiem tak, 
jakby już należało do upadłego w dniu ogłoszenia upa-
dłości (art. 62 p.u.).

Poczynione rozważania przenieść trzeba na grunt docho-
dzenia roszczeń uzupełniających. Już od dnia ogłoszenia 
upadłości, ze skutkiem wstecznym od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia23, pomiędzy syndykiem działającym 
w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego24, a osobą 
trzecią zachodzi taka relacja, jak pomiędzy właścicielem 
a posiadaczem samoistnym w dobrej wierze w rozumie-
niu art. 224 § 1 k.c., a po dowiedzeniu się osoby trzeciej 
o wytoczeniu powództwa pauliańskiego lub powstaniu 
innych wskazanych niżej zdarzeń procesowych relacja ta 
zmienia się w relację pośrednią, o której mowa w art. 224 
§ 2 k.c. Finalnie staje się ona taką relacją jak między wła-
ścicielem a posiadaczem zależnym w złej wierze, o której 
mowa w art. 225 k.c.

TREŚĆ I ADRESAT ROSZCZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH  
NA PODSTAWIE ART. 224 I N. K.C.

Stosownie do art. 224 i n. k.c. roszczenia uzupełniające 
przysługują właścicielowi wobec:

a)  posiadacza w dobrej wierze do momentu dowiedze-
nia się o wytoczeniu przeciw niemu powództwa o wy-
danie rzeczy (art. 224 § 1, art. 226 § 1 zd. 1 i 2 k.c.),

b)  posiadacza w dobrej wierze od momentu dowiedze-
nia się o wytoczeniu przeciw niemu powództwa o wy-
danie rzeczy (art. 224 § 2, art. 226 § 1 zd. 3 k.c.), jak 
również

c)  posiadacza w złej wierze (art. 225, art. 226 § 2 k.c.).

Na gruncie postępowania upadłościowego dochodzone 
przez syndyka roszczenie wobec osoby trzeciej, w sto-
sunku do której wydano orzeczenie o uznaniu czynności 
prawnej za bezskuteczną, może być oparte na następu-
jących podstawach:

1) odpowiedzialności posiadacza w dobrej wierze za 
okres od dnia ogłoszenia upadłości do momentu do-
wiedzenia się o wytoczeniu przeciw niemu powódz-

23 Wyroku pauliańskiego lub postanowienia sędziego-komisarza uznającego 
czynność prawną upadłego za bezskuteczną lub orzeczenia w przedmiocie 
czynności bezskutecznej z mocy samego prawa.

24 Trzeba bowiem pamiętać, że to pomiędzy wierzycielami upadłościowymi 
i osobą trzecią zachodzi relacja bezskuteczności względnej. W ramach 
postępowania upadłościowego to jednak z racji pełnionej funkcji syndyk 
realizuje uprawnienia wierzycieli upadłościowych w dochodzeniu roszczeń 
pauliańskich.
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Do czasu dowiedzenia się o powództwie, wniosku lub 
o postępowaniu przed sędzią-komisarzem osoba trze-

cia ponosi odpowiedzialność stosownie do art. 224 § 1, 
art. 226 § 1 zd. 1 i 2 k.c., co oznacza, że:

a) nie jest obowiązana do wynagrodzenia za korzystanie 
z rzeczy;

b) nie jest odpowiedzialna ani za jej zużycie, ani za jej po-
gorszenie lub utratę;

c) nabywa własność pożytków naturalnych, które zo-
stały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, 
oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały 
się w tym czasie wymagalne;

d) może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, 
o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskała 
z rzeczy; zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, 
o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania 
właścicielowi.

Taka ograniczona odpowiedzialność dotyczy wyłącznie 
posiadacza w dobrej wierze. Jeśli osoba trzecia ab initio 
lub po dokonaniu czynności miała lub mogła mieć przy 
dołożeniu należytej staranności26 świadomość jej celu 
w postaci pokrzywdzenia wierzycieli, to trzeba jej przy-
pisać złą wiarę. Zła wiara nie może być jednak utożsa-
miana z winą posiadacza samoistnego. A zatem przepisy 
art. 225 i art. 226 § 2 k.c. będą obowiązywały już od dnia 
czynności (por. poprzednie rozważania).

2) odpowiedzialności posiadacza w dobrej wierze za 
okres od dowiedzenia się o wytoczeniu przeciw niemu 
powództwa w przedmiocie uznania czynności za bez-
skuteczną lub o postępowaniu przed sędzią-komisa-
rzem do uprawomocnienia się orzeczenia o uznaniu 
czynności za bezskuteczną lub orzeczenia sędziego-
-komisarza o przekazaniu do masy upadłości27.

26 Jeśli na przykład mienie zostało zbyte na osobę trzecią tytułem czynności 
darmej lub gdy roszczenia są jaskrawo rażąco niewspółmierne. Wskazówką 
mogą być przepisy kodeksu cywilnego o skardze pauliańskiej dotyczące 
domniemań świadomości osoby trzeciej (por. art. 527 § 3 i 4 oraz art. 528 
k.c.). Co do należytej staranności por. postanowienie Sądu Najwyższego 
z 6 kwietnia 2018 r., III CSK 322/17, Lex; wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z 29 maja 2018 r., I AGa 45/18, Lex.

27 W tym okresie jednak stan faktyczny danej sprawy może wskazywać, że 
osoba trzecia będzie oceniana wedle przepisów o posiadaczu w złej wierze. 
Będzie tak wtedy, jeśli okoliczności sprawy w sposób oczywisty wskazują 
na istnienie podstaw do zaskarżenia czynności. Jeśli na przykład mienie 
zostało zbyte na osobę trzecią tytułem czynności darmej lub gdy roszczenia 

twa w przedmiocie uznania czynności za bezskutecz-
ną lub o postępowaniu przed sędzią-komisarzem.

Opracowanie własne

Istotną cezurą z perspektywy odpowiedzialności oso-
by trzeciej jest moment dowiedzenia się o skierowaniu 
przeciwko niej roszczenia procesowego, tj. albo wyto-
czenia powództwa pauliańskiego, albo podjęcia przez sę-
dziego-komisarza czynności uznającej czynność prawną 
upadłego za bezskuteczną. Nie jest przy tym koniecz-
ne doręczenie pozwu lub wniosku25. W art. 224 § 2 k.c. 
mowa jest o powództwie o wydanie rzeczy. Uznajemy 
jednak, że w przypadku zaskarżenia czynności bezsku-
tecznej z mocy prawa lub orzeczenia sądu (sędziego-ko-
misarza) wystarczy świadomość osoby trzeciej o wyto-
czeniu przeciwko niej powództwa pauliańskiego lub zło-
żeniu wniosku przez syndyka do sędziego-komisarza na 
podstawie art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 
art. 130a p.u. Już bowiem powództwo pauliańskie (lub 
wniosek do sędziego-komisarza) wzbudza u osoby trze-
ciej świadomość potencjalnej konieczności przekazania 
mienia do masy i jego bezpodstawnego posiadania.

Uznajemy także, że wobec specyficznej konstruk-
cji zaskarżenia czynności prawnej upadłego wyrażo-
nej w art. 134 ust. 1a p.u., w której to sędzia-komisarz 
w sprawach czynności bezskutecznych z mocy prawa 
(art. 123, art. 125 ust. 1 i 3, art. 126 ust. 1-2, art. 127 
ust. 1-3, art. 128 ust. 1, art. 128a, art. 129 ust. 1 p.u.) 
orzeka z urzędu, a nie na formalny wniosek syndyka, mo-
mentem pozyskania wiedzy o roszczeniu syndyka jest 
moment dowiedzenia się o postępowaniu prowadzonym 
przez sędziego-komisarza. Skoro w art. 224 § 1 k.c. usta-
wodawca wskazał na wytoczenie powództwa o wydanie 
rzeczy, to analogicznie momentem tym nie może być 
skierowanie przez syndyka do osoby trzeciej wezwania, 
o którym mowa w art. 134 ust. 1a p.u. Syndyk nie wystę-
puje w tej sprawie jako organ sądowy, lecz co najwyżej 
(choć w praktyce będzie tak w większości przypadków) 
jako inicjator podjęcia przez sędziego-komisarza czynno-
ści z urzędu.

25 Por. Gniewek E., Kodeks cywilny..., kom. do art. 224, pkt 1.2.
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Opracowanie własne

W tym okresie przejściowym wobec osoby trzeciej sto-
suje się art. 224 § 2, art. 226 § 1 zd. 3 k.c., co oznacza, że 
jest ona:

a) obowiązana do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy;
b) odpowiedzialna za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, 

chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy;
c) obowiązana zwrócić pobrane od tej chwili pożytki, któ-

rych nie zużyła, oraz uiścić wartość tych, które zużyła;
d) może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile 

nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskała z rzeczy.

3) odpowiedzialność posiadacza w złej wierze, szczególnie 
za okres od uprawomocnienia się orzeczenia o uznaniu 
czynności za bezskuteczną lub orzeczenia sędziego-
-komisarza o przekazaniu do masy upadłości28.

Opracowanie własne

W takim wypadku wobec osoby trzeciej stosuje się 
art. 225 oraz art. 226 § 2 k.c., co oznacza, że jest ona:

a) obowiązana do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy;
b) odpowiedzialna za jej zużycie, pogorszenie lub utra-

tę, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie 
także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu 
uprawnionego;

c) obowiązana zwrócić pobrane od tej chwili pożytki, 
których nie zużyła, oraz uiścić wartość tych, które 
zużyła;

są jaskrawo rażąco niewspółmierne, to przepisy o okresie przejściowym, 
o którym mowa w art. 224 § 2, art. 226 § 1 zd. 3 k.c., nie będą stosowane, 
lecz od razu od dowiedzenia się o powództwie stosować należy przepisy jak 
o posiadaczu w złej wierze (art. 225 i art. 226 § 2 k.c.).

28 Zła wiara zachodzi w tym okresie bezspornie i procesowo wynikać będzie 
często z domniemań faktycznych. Jednakże, jak wskazano w przypisie 
25, stan faktyczny danej sprawy może wskazywać, że osobie trzeciej już 
wcześniej należy przypisać złą wiarę.

d) obowiązana nadto zwrócić wartość pożytków, któ-
rych z powodu złej gospodarki nie uzyskała;

e) może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, 
i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bez-
podstawnie jego kosztem.

Adresatem roszczeń uzupełniających jest co do zasady 
posiadacz samoistny, co wynika expressis verbis z art. 224 
i n. k.c. W sprawach o bezskuteczność czynności praw-
nych wobec masy upadłości będzie nim osoba trzecia, 
czyli nabywca w wyniku czynności fraudacyjnej przed-
miotu majątkowego od dłużnika, wobec którego ogło-
szono upadłość. Będzie tak nawet wtedy, gdy przedmiot 
zostanie oddany w posiadanie zależne, na przykład w ra-
mach stosunku najmu29. Podstawą prawną w tej sytuacji 
będzie art. 337 k.c., zgodnie z którym posiadacz samoist-
ny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz 
w posiadanie zależne. Przy czym w aktualnym orzecz-

nictwie wskazuje się, że będzie tak pod warunkiem, że 
posiadacz samoistny samodzielnie zadecydował o losie 
rzeczy i oddał ją innej osobie w posiadanie zależne30.

Pozwanym może być także posiadacz zależny. W judy-
katurze i doktrynie wskazuje się31, że zgodnie z art. 230 
k.c. posiadacz zależny rzeczy byłby legitymowany biernie 
w zakresie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie 
z niej wówczas, gdyby takiego wynagrodzenia dochodził 
wobec niego właściciel rzeczy, jako jej posiadacz samoist-
ny. W omawianym kontekście syndykowi przysługuje rosz-

29 Tak: wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2016 r., II CSK 95/15, Lex; 
wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., I CSK 505/14, Lex; wyrok 
Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2015 r., I CSK 1070/14, Lex; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 30 maja 2018 r., I ACa 1197/17, Lex.

30 Tak: wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., I CSK 505/14, Lex; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 30 maja 2018 r., I ACa 1197/17, Lex.

31 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., I CSK 505/14, Lex; wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 maja 2018 r., I ACa 1197/17, Lex 
oraz Gudowski J., Rudnicka J., Rudnicki G., Rudnicki S., [w:] Kodeks cywilny. 
Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, Warszawa 
2016, kom. do art. 230, pkt 1; Gniewek E., Kodeks cywilny..., kom. do art. 224, 
pkt 1.4 oraz kom. do art. 230.
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czenie o zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio od posiada-
cza zależnego, który aktualnie włada lub władał rzeczą.

W omawianych sprawach pomiędzy posiadaczem samo-
istnym i posiadaczem zależnym występuje stosunek od-
powiedzialności in solidum, bowiem kilku dłużników od-
powiada za spełnienie takiego samego rodzajowo świad-
czenia, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, 
przy czym zaspokojony ma być ten sam interes prawny 
właściciela, zaś spełnienie świadczenia przez jednego 
z dłużników zwalnia pozostałych32.

ŻĄDANIE ZAPŁATY WYNAGRODZENIA  
ZA KORZYSTANIE Z MIENIA

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie ze 
składnika mienia jest w praktyce szczególnie istotne 
dla syndyka ze względu na realizację celu postępowa-
nia w postaci optymalnego zaspokojenia wierzycieli. 
Jak się uznaje, roszczenie to ma charakter obligacyjny33, 
a nie prawnorzeczowy, nawet jeśli wywodzi się z prze-
pisów prawnorzeczowych (art. 224 i n. k.c.). Może być 
przedmiotem zarówno samodzielnego dochodzenia, jak 
i obrotu, niezależnie od statusu prawnego samej rzeczy, 
oraz dochodzenia roszczenia windykacyjnego34. Oznacza 
to, że syndyk masy upadłości może nie tylko dochodzić 
przysługującej mu wierzytelności, lecz także przenieść ją 
odpłatnie na inną osobę bez konieczności przeniesienia 
na tę osobę własności rzeczy.

Istnienie roszczenia i jego wysokość nie są zależne od 
tego, czy osoba trzecia odniosła korzyść majątkową 
z korzystania z mienia. Nie jest istotne, czy osoba trzecia 
wzbogaciła się w jakikolwiek sposób w związku z korzy-
staniem z mienia. W przypadku roszczenia uzupełnia-
jącego o zapłatę wynagrodzenia nie ma konieczności, 
a przez to nie ma też możliwości stosowania przepisów 
o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. k.c.)35.

Istnienie roszczenia oraz jego wysokość nie są także 
zależne od tego, czy upadły po ogłoszeniu upadłości 
poniósł szkodę majątkową. Jakkolwiek wynagrodzenie 
za korzystanie z rzeczy nawiązuje swą istotą i celem do 

32 Por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2016 r., II CSK 95/15, Lex.
33 Tak: wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2010 r., IV CSK 76/10, OSNC 

2011/4/46, Lex; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 maja 2018 r., 
I ACa 1197/17, Lex; Gniewek E., Kodeks cywilny..., kom. do art. 224, pkt 1.9.

34 Tak: wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2010 r., IV CSK 76/10, OSNC 
2011/4/46, Lex; wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2004 r., IV CK 502/03, 
Lex; wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 1998 r., III CKN 354/97, Lex; uchwała 
Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05, OSNC 2006/4/6, Lex; 
wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2006 r. V CSK 296/06, Lex; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 29 maja 2012 r., I ACa 692/11, Lex; por. też: Igna-
towicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 168; Gudow-
ski J., Rudnicka J., Rudnicki G., Rudnicki S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz..., kom. 
do art. 224, pkt 1; Gniewek E., Kodeks cywilny..., kom. do art. 224, pkt 1.8.

35 Przy przyjęciu relacji komplementarności pomiędzy przepisami ochronnymi.

utraconych korzyści, jako postaci szkody majątkowej, to 
wykazanie przez właściciela (a w omawianym przypadku 
– przez syndyka), że określona korzyść została rzeczywi-
ście utracona, nie jest przesłanką do ustalenia odpowie-
dzialności z tytułu art. 224 i n. k.c.36 Również w tym przy-
padku przyjmowana relacja komplementarności prze-
pisów o roszczeniach uzupełniających i o roszczeniach 
odszkodowawczych wyłącza stosowanie tych drugich.

Przepisy art. 224 i n. k.c. w zakresie wynagrodzenia przesą-
dzają, że jedynymi okolicznościami, które muszą być wyka-
zane przez właściciela, są: brak posiadania rzeczy i posia-
danie jej przez osobę trzecią oraz stan świadomości osoby 
trzeciej, przybierający formę dobrej lub złej wiary, a także 
formę pośrednią w okresie po dowiedzeniu się o wytocze-
niu powództwa o wydanie, a w omawianym stanie rzeczy 
– powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną.

Wysokość żądania o zapłatę wynagrodzenia odpowia-
da zwykłym stawkom rynkowym za korzystanie z danej 
rzeczy lub prawa w danym czasie37. W przypadku korzy-
stania z rzeczy należy ustalić, jakie wynagrodzenie przy-
sługiwałoby syndykowi, gdyby ten oddał mienie będące 
przedmiotem sprawy do odpłatnego używania podmio-
towi niepowiązanemu.

DOPUSZCZALNOŚĆ KUMULACJI ROSZCZEŃ 
O PRZEKAZANIE DO MASY (ART. 134 UST. 1 P.U.) 
Z ROSZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Pomimo oczywistych korzyści wynikających z ekonomiki 
procesowej przepis art. 134 ust. 1a p.u. nie daje podstaw 
do wydania przez sędziego-komisarza postanowienia 
o zasądzeniu świadczeń wynikających z korzystania z mie-
nia bez tytułu prawnego38. Regulacja ta stanowi wyłącznie 
o obowiązku osoby trzeciej przekazania składników ma-
jątkowych do masy upadłości. Naszym zdaniem brak jest 
ważkich argumentów systemowych i funkcjonalnych do 
prowadzenia wykładni rozszerzającej, szczególnie wobec 
jednoznacznych wyników wykładni językowej.

36 Co wynika z odróżnienia pojęcia „wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy” od po-
jęć używanych w przepisach statuujących odpowiedzialność za szkodę ex delicto 
lub ex contractu. Tak: uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2008 r., III CZP 3/08, 
OSNC 2009/4/53, Lex; uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – 
zasada prawna – z 10 lipca 1984 r., III CZP 20/84, OSNCP 1984/12/209, Lex.

37 Por. w zakresie bezskutecznej czynności prawnej: wyrok Sądu Apelacyjnego w Lu-
blinie z 31 grudnia 2012 r., I ACa 620/12, LEX; por. też: uchwała składu siedmiu sę-
dziów Sądu Najwyższego – zasada prawna – z 10 lipca 1984 r., III CZP 20/84, OSNCP 
1984/12/209, Lex, uchwała Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1998 r., III CZP 62/97, 
OSNC 1998/6/91, Lex; oraz wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 
273/03, Lex; wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2000 r., IV CKN 5/00, Lex; wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 października 2018 r., I ACa 1752/17, Lex; wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 27 września 2018 r., I ACa 306/18, Lex; Gudow-
ski J., Rudnicka J., Rudnicki G., Rudnicki S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz..., kom. do 
art. 224, pkt 5.

38 Uwagi o braku kognicji sędziego-komisarza dotyczą także sytuacji orzekania 
z urzędu na podstawie art. 128 ust. 1, art. 128a, art. 129 ust. 1 p.u. oraz na wniosek 
syndyka na podstawie art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, art. 130a p.u.
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Prowadzenie postępowania o nakazanie przekazania 
składnika mienia do masy na przykład na podstawie czyn-
ności bezskutecznej, o której mowa w art. 127 ust. 1 p.u., 
powinno cechować się sprawnością. Syndyk powinien ob-
jąć składnik jak najszybciej, tak aby jego likwidacja rozpo-
częła się bez zbędnej zwłoki. Ustalenie zakresu i wysoko-
ści roszczeń uzupełniających zaburzałoby więc realizację 
celu postępowania upadłościowego. Roszczenia te mogą 
być przecież formułowane przez obie strony wzajemnie. 
Z reguły też będą one wymagać przedstawienia wiado-
mości specjalnych w ramach opinii biegłego sądowego.

Dlatego też syndyk po objęciu składnika mienia masą 
upadłości powinien wytoczyć odrębne powództwo o za-
płatę przeciwko osobie, która korzystała z mienia bez 
podstawy prawnej. Zakresem powództwa będą objęte 
roszczenia omówione w poprzednich fragmentach tego 
opracowania.

Natomiast w przypadku wytoczenia przez syndyka kla-
sycznego powództwa pauliańskiego o uznanie czyn-
ności prawnej za bezskuteczną wobec masy upadłości 
na podstawie art. 527 i n. k.c. możliwa będzie kumula-
cja roszczeń, ale wyłącznie w warunkach określonych 
w art. 191 k.p.c. A zatem musi zachodzić tożsamość 
stron postępowania, co ma miejsce, gdy osoba trzecia 
(lub dalszy nabywca) jest posiadaczem samoistnym 
mienia, nawet gdy odda je w posiadanie zależne. W obu 
przypadkach zachodzi ten sam tryb postępowania 
(proces). W literaturze nie budzi wątpliwości, że moż-
liwe jest łączenie powództwa o zasądzenie i powódz-
twa o ukształtowanie stosunku prawnego39. Jeśli cho-
dzi o roszczenia różnorodzajowe, to ich kumulacja jest 
możliwa, jeśli są rozpoznawane wedle przepisów ogól-
nych lub w tym samym postępowaniu odrębnym i nie 
zachodzi wobec nich odmienna właściwość rzeczowa 
sądu bez względu na wartość przedmiotu sporu40.

PODSUMOWANIE

Obecny stan prawny pozwala na wysunięcie następują-
cych wniosków:

1. W razie bezskuteczności wobec masy upadłości 
czynności prawnej upadłego przenoszącej rzecz lub 

39 Zob. wprost: Jędrzejewska M., Weitz K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 
2016; kom. do art. 191, pkt 9.

40 Pojęcie „roszczeń różnego rodzaju” nie jest jednolicie rozumiane w literaturze: 
por. Jędrzejewska M., Weitz K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego..., kom. do 
art. 191, pkt 12-13 oraz Manowska M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Tom I, red. M. Manowska, Warszawa 2015; kom. do art. 191, 
pkt 9, a odmiennie: Telenga P., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 
aktualizowany. Tom I, red. A. Jakubecki, Warszawa 2019, kom. do art. 191 
pkt 1.

prawo na osobę trzecią syndyk może żądać nie tyl-
ko przekazania tego składnika majątkowego do masy 
upadłości zgodnie z art. 134 ust. 1 p.u., lecz również 
spełnienia świadczeń uzupełniających, w szczegól-
ności świadczenia o wynagrodzenie za korzystanie, 
o którym mowa w art. 224 i n. k.c.

2. Niemożność spełnienia świadczenia w naturze, któ-
ra stanowi podstawę do wpłaty przez osobę trzecią 
równowartości w pieniądzu zgodnie z art. 134 ust. 1 
zd. 1 p.u., musi mieć obiektywny charakter. Pojęcie 
„przekazanie” należy interpretować bardzo szeroko, 
jako wszelkie działania prowadzące do wprowadze-
nia do masy upadłości składników majątku upadłego. 
Przekazanie polega nie tylko na fizycznym wydaniu, 
ale także na wszelkich działaniach umożliwiających 
syndykowi sprawowanie zarządu nad wierzytelnością 
czy prawem.

3. Syndyk jest uprawniony do dochodzenia dodatko-
wych roszczeń z tytułu bezumownego korzystania 
lub posiadania. Podstawą prawną tych roszczeń są 
przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. 
k.c.), odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i n. k.c.), 
odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k.c.), 
a także o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia 
(art. 752 i n. k.c.). Jednak zasadniczą i nadrzędną rolę 
odgrywają przepisy kodeksu cywilnego o roszcze-
niach nieposiadającego właściciela do posiadającego 
niewłaściciela (art. 224 i n. k.c.). Są to tzw. roszczenia 
uzupełniające, które obejmują m.in. wynagrodzenie 
za korzystanie z rzeczy oraz zwrot pożytków lub ich 
wartości.

4. Adresatem roszczeń uzupełniających jest co do zasa-
dy osoba trzecia – posiadacz samoistny przedmiotu 
czynności bezskutecznej. Będzie tak nawet wtedy, 
gdy przedmiot zostanie oddany w posiadanie zależne, 
na przykład w ramach stosunku najmu. Pozwanym 
może być także posiadacz zależny, przy czym pomię-
dzy posiadaczem samoistnym a zależnym występuje 
relacja odpowiedzialności in solidum.

5. Przepis art. 134 ust. 1a p.u. nie daje podstaw do wy-
dania przez sędziego-komisarza postanowienia o za-
sądzeniu roszczeń uzupełniających. Syndyk powinien 
wytoczyć odrębne powództwo o zapłatę. Natomiast 
w przypadku klasycznego powództwa pauliańskiego 
na podstawie art. 527 i n. k.c. możliwa będzie kumula-
cja roszczeń, ale wyłącznie w warunkach określonych 
w art. 191 k.p.c.
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Celem publikowanego artykułu jest próba całościowego 
omówienia zasad restrukturyzacji wierzytelności uczest-
ników procesu inwestycyjno-budowlanego na gruncie 
przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restruk-
turyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, dalej: Pr.rest.). 
Wymagać to będzie w pierwszej kolejności omówienia 
charakteru świadczeń kontrahenta dłużnika będącego 
inwestorem (a następnie wykonawcą) w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym z perspektywy regulacji przepisu 
art. 150 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Pr.rest.

W trakcie restrukturyzacji uczestników procesu inwe-
stycyjno-budowlanego celowe może być również wyko-
rzystanie instytucji odstąpienia od umowy wzajemnej, 
o której mowa w przepisie art. 298 ust. 1 i 2 Pr.rest., za-
równo przez zarządcę dłużnika będącego inwestorem, 
jak i wykonawcą. Rozważone zostaną uwarunkowania 
faktyczne i prawne takiego odstąpienia oraz jego następ-
stwa. Podjęta zostanie również problematyka umowy 
kaucji gwarancyjnej w postępowaniu restrukturyzacyj-
nym inwestora i dłużnika.

OGÓLNE ZASADY RESTRUKTURYZACJI 
WIERZYTELNOŚCI Z UMÓW WZAJEMNYCH W ŚWIETLE 
CHARAKTERU ŚWIADCZEŃ STRON UMOWY  
O ROBOTY BUDOWLANE

Ogólne zasady restrukturyzacji wierzytelności z umów 
wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Ogólną zasadę restrukturyzacji wierzytelności na grun-
cie Pr.rest. statuuje przepis art. 150 ust. 1 pkt 1, zgodnie 
z którym układ obejmuje wierzytelności powstałe przed 
dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Za-
sada ta znajduje oczywiście zastosowanie również do 

1 Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy .

wierzytelności z umów o roboty budowlane, niemniej tyl-
ko w zakresie, w którym zobowiązanie umowne zosta-
ło w całości wykonane przez jedną ze stron (wierzyciela 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym), niezależnie czy 
jest nim inwestor, czy wykonawca. Wówczas wierzytel-
ność tej strony umowy – inwestora (o oddanie obiektu) 
lub wykonawcy (o zapłatę) – jest objęta układem na za-
sadzie omawianego przepisu (wniosek a contrario z treści 
przepisu art. 150 ust. 2 Pr.rest.).

Z kolei przepis art. 150 ust. 2 Pr.rest. dotyczy sytuacji, 
gdy układ obejmuje tylko wierzytelności z umowy wza-
jemnej, która nie została wykonana w całości lub w czę-
ści przed dniem otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego. Z uwagi na analogiczne sformułowanie ustawy 
wykładnia pojęcia „niewykonania umowy w całości lub 
w części” powinna być dokonywana z wykorzystaniem 
wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa upadłościo-
wego na gruncie przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z 28 lu-
tego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 233, dalej: Pr.up.), a wcześniej ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze (t.j. z 2012 r., poz. 1112 ze zm., da-
lej: Puin). Zgodnie z utrwalonym poglądem nie może być 
mowy o niewykonaniu w całości lub w części zobowiązań 
z umowy wzajemnej, jeżeli jedna ze stron wykonała swe 
zobowiązanie w całości2. Tylko zatem, jak już wskazano, 
gdy po obu stronach pozostają niewykonane zobowiąza-
nia (choćby częściowo), może mieć zastosowanie przepis 
art. 150 ust. 2 Pr.rest. Ponadto wierzytelności z takiej 
umowy są objęte układem tylko w wypadku, gdy świad-
czenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym 
oraz tylko w zakresie, gdy druga strona za świadczenie 
spełnione przed dniem otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego nie otrzymała świadczenia wzajemnego. 

2 Korzonek J., Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, 
Kraków 1935, s. 158; Jakubecki A., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 
Zakamycze 2003, s. 258.
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W sytuacji gdy wykonanie umowy wzajemnej (umowy 
o roboty budowlane) znajduje się na takim etapie, że obie 
strony wykonały na dany moment świadczenia ekwiwa-
lentne (np. w sytuacji odbiorów częściowych) – brak jest 
wierzytelności podlegającej restrukturyzacji, a umowa 
powinna być kontynuowana3.

Zgodnie z treścią przepisu art. 647 kodeksu cywilnego 
(dalej: K.c.) zobowiązanie inwestora polega na dokona-
niu wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
przekazaniu terenu budowy, dostarczeniu projektu oraz 
odebraniu obiektu i zapłacie umówionego wynagro-
dzenia. Zobowiązanie wykonawcy polega zaś na odda-
niu przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego 
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Dla 
uproszczenia w opracowaniu przyjęty został schemat 
ograniczający zobowiązanie inwestora do zobowiązania  
pieniężnego.

Charakter świadczenia wzajemnego wykonawcy  
na gruncie art. 150 ust. 2 Pr.rest.

Świadczenie wykonawcy, czyli drugiej strony umowy 
w rozumieniu art. 150 ust. 2 Pr.rest., w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym inwestora, zgodnie z wieloma wyda-
nymi w ostatnich latach orzeczeniami sądów powszech-
nych i Sądu Najwyższego, nie jest świadczeniem podziel-
nym w rozumieniu art. 379 § 2 K.c. Przepis ten stanowi, 
iż świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione 
częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub warto-
ści. Sąd Najwyższy podkreślił, że charakter podzielny 
ma z istoty swojej świadczenie pieniężne oraz z reguły 
świadczenie rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. 
Świadczenie rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest 
natomiast zawsze niepodzielne. Sąd Najwyższy argu-
mentuje, iż świadczenie wykonawcy obejmuje przedmiot 
oznaczony co do tożsamości, zatem brak jest dostatecz-
nych podstaw do przyjęcia, iż częściowe spełnienie takie-
go świadczenia może odbyć się bez istotnej zmiany jego 
przedmiotu. Świadczenie wykonawcy wynikające z umo-
wy o roboty budowlane jest bowiem wykonywane na 
konkretne zamówienie, na podstawie przedstawionego 
przez inwestora projektu i w celu zaspokojenia oznaczo-
nych potrzeb. Taki oznaczony co do tożsamości przed-
miot, w umowie o roboty budowlane – obiekt, z uwagi na 
jego właściwości fizyczne może być podzielony na czę-
ści, jednakże ich wydzielenie spowoduje istotną zmianę 
zarówno przedmiotu świadczenia, jak i wartości świad-
czenia. Podzielnego charakteru świadczenia nie można 

3 Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2015, s. 266.

również wywodzić z przewidzianych tak w art. 654 K.c., 
jak i w umowie tzw. odbiorów częściowych4.

Interpretacja, iż świadczenie kontrahenta dłużnika bę-
dącego inwestorem jest niepodzielne, oznaczałaby brak 
możliwości zastosowania przepisu art. 150 ust. 2 Pr.rest. 
do wierzytelności wykonawcy wobec takiego dłużnika. 
Dotyczy to oczywiście tylko sytuacji, w której wykonawca 
spełnił świadczenie za okres przed dniem otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymał świad-
czenia wzajemnego. Wierzytelność wykonawcy wobec 
dłużnika będącego inwestorem, wynikająca z umowy 
o roboty budowlane, nie byłaby wówczas objęta ukła-
dem z uwagi na brak spełnienia przesłanki podzielności 
świadczenia. W efekcie zaległe zobowiązania restruktu-
ryzowanego dłużnika z branży budowlanej sprzed otwar-
cia postępowania nie mogłyby podlegać jakiejkolwiek 
modyfikacji, co oznaczałoby de facto brak wpływu postę-
powania restrukturyzacyjnego na tego typu umowy wza-
jemne. Jest to oczywiście sytuacja skrajnie niekorzystna 
z punktu widzenia celów postępowania restrukturyzacyj-
nego opisanych w przepisie art. 3 ust. 1 Pr.rest. Należy 
zatem zadać pytanie, czy możliwa jest inna wykładnia 
omawianego przepisu, bardziej życzliwa dla restruktury-
zowanego dłużnika?

Odpowiadając na to pytanie, w pierwszej kolejności na-
leży wskazać, iż ostatecznie w doktrynie i orzecznictwie 
nie przesądzono charakteru świadczenia wykonawcy 
w umowie o roboty budowlane, zaś w niektórych przy-
padkach świadczenie to uznawane było jednak w orzecz-
nictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego za 
świadczenie podzielne5. W uzasadnieniach orzeczeń 
sądowych wskazywano, iż podzielność świadczenia 
wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest uwa-
runkowana czynnikami obiektywnymi o technicznym 
lub technologicznym charakterze. Przykładowo niektó-
re z prac remontowych mogą być wykonane oddzielnie 
bez uszczerbku dla innych prac. W szczególności jeże-
li remont dotyczy kilku budynków, świadczenie może 
mieć podzielny charakter i wówczas może być spełnia-
ne częściami w tym znaczeniu, że remont każdej z tych 
części stanowi osobne świadczenie. Odmienne mogą 
być także zasady przyjmowania i ewentualnego odbio-
ru technicznego kolejnych wyremontowanych części. 
W przypadku gdy ze względów technicznych lub tech-
nologicznych świadczenie wykonawcy mogłoby zostać 
uznane za podzielne, wierzytelność wykonawcy wyni-

4 Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2002 r., IV CKN 821/00 ; wyrok SN  
z 16 maja 2013 r., sygn. akt V CSK 260/12 (Legalis); Sąd Najwyższy w wyroku 
z 4 września 2002 r., I CK 1/2002, LexisNexis nr 368224.

5 Wyrok SA w Katowicach z 25 lipca 2016 r., sygn. akt V Aca 937/15; wyrok SN 
z 29 listopada 2018 r., sygn. akt IV CSK 378/17 (Legalis).
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kająca z umowy o roboty budowlane w zakresie, w jakim 
wykonawca spełnił świadczenie za okres przed dniem 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzy-
mał świadczenia wzajemnego, podlegałaby układowi. 
Zadaniem zarządcy i dłużnika będzie zatem dokonanie 
stosownej oceny stanu faktycznego oraz jej uzasadnie-
nie przed wierzycielem i sądem restrukturyzacyjnym pod 
kątem objęcia danej wierzytelności układem.

Wartym rozważenia rozwiązaniem jest również pró-
ba zdefiniowania pojęcia „świadczenia podzielnego” 
z art. 150 ust. 2 Pr.rest. w innych kategoriach, iż wynika 
to z art. 379 ust. 2 K.c. Możliwość taką w pewnym sen-
sie otwiera Sąd Najwyższy. Zgodnie bowiem z jego oceną 
od braku podzielności świadczenia w rozumieniu art. 379 
ust. 2 K.c. należy odróżnić podzielność w rozumieniu fak-
tycznej możliwości częściowej realizacji i częściowego 
rozliczania świadczenia wykonawcy6. Wychodząc z tego 
założenia, celowe wydaje się pytanie, czy ustawodawca 
na gruncie prawa restrukturyzacyjnego nie posłużył się 
jednak inną kategorią niż podzielność w rozumieniu K.c. 
Jak zostanie wykazane, prawo restrukturyzacyjne kreuje 
własne instytucje prawne, które pomimo znanego nam 
z cywilistyki analogicznego nazewnictwa mają niewiele 
wspólnego z tradycyjnym ich rozumieniem.

Charakter świadczenia wzajemnego inwestora  
na gruncie art. 150 ust. 2 Pr.rest.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym wykonawcy 
świadczenie drugiej strony umowy w rozumieniu art. 150 
ust. 2 Pr.rest., tj. inwestora, ma co do zasady charakter 
pieniężny i jest podzielne. W sytuacji gdy inwestor spełnił 
świadczenie pieniężne przed otwarciem postępowania 
restrukturyzacyjnego i nie otrzymał świadczenia wyko-
nawcy, jego wierzytelność niepieniężna o oddanie obiek-
tu będzie podlegała układowi (art. 150 ust. 2 Pr.rest.). 
Wierzytelność taka powinna być umieszczona w spisie 
wierzytelności według sumy jej wartości na dzień po-
przedzający dzień otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego (art. 78 Pr.rest.). Częstokroć wierzytelności 
niepieniężnej inwestora o oddanie przedmiotu umowy 
towarzyszyć będą również wierzytelności pieniężne 
o charakterze odszkodowawczym, w szczególności rosz-
czenia o zapłatę kar umownych za opóźnienie. Objęcie 
tych wierzytelności układem powinno, w mojej ocenie, 
być oceniane na zasadzie przepisu art. 150 ust. 1 pkt 1, tj. 
z uwagi na datę powstania danej wierzytelności, nie zaś 

6 Wyroki: SN z 27 lipca 2016 r., sygn. akt V CSK 631/15; SN z 19 marca 2004 r., 
sygn. akt IV CK 172/03; Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 stycznia 2018 r., 
sygn. akt I AGa 13/18; SA w Katowicach z 24 kwietnia 2017 r., sygn. akt V Aca 
172/17 (Legalis).

w reżimie art. 150 ust. 2 Pr.rest. Wierzytelność o zapłatę 
kar umownych nie poddaje się bowiem w żadnym wy-
padku ocenie w świetle kryteriów opisanych w tej ostat-
niej regulacji. Na zasadzie przepisu art. 150 ust. 2 Pr.rest. 
układ obejmuje zresztą jedynie częściowo wierzytelność 
z umowy wzajemnej, tj. w zakresie, w którym druga stro-
na spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia 
wzajemnego. Istnieje zatem potencjalne zagrożenie dla 
dłużnika, iż do zobowiązań za okres po otwarciu postę-
powania restrukturyzacyjnego w rozumieniu przepisu 
art. 8 ust. 2 Pr.rest. zostaną zaliczone zobowiązania z ty-
tułu kar umownych.

ODSTĄPIENIE PRZEZ ZARZĄDCĘ OD UMOWY 
O ROBOTY BUDOWLANE  
W POSTĘPOWANIU SANACYJNYM

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane  
przez zarządcę inwestora

Objęcie wierzytelności wobec dłużnika układem jest 
jedyną dostępną ścieżką restrukturyzacji w przyspie-
szonym postępowaniu układowym i w postępowaniu 
układowym. Natomiast w postępowaniu sanacyjnym 
alternatywnym rozwiązaniem problematyki restruktu-
ryzacji wierzytelności wynikających z umowy o robo-
ty budowlane jest odstąpienie przez zarządcę od takiej 
umowy. Zgodnie z treścią przepisu art. 298 ust. 1 Pr. rest. 
„zarządca może odstąpić od umowy wzajemnej, która 
nie została wykonana w całości lub w części przed dniem 
otwarcia postępowania sanacyjnego, za zgodą sędziego-
-komisarza, jeżeli świadczenie drugiej strony wynikające 
z tej umowy jest świadczeniem niepodzielnym”.

Rozpoczynając wywód od problematyki odstąpienia od 
umowy o roboty budowlane przez zarządcę dłużnika 
będącego inwestorem, wskazać trzeba na znaczenie do-
konania prawidłowej oceny prawnej w zakresie charak-
teru świadczenia drugiej strony umowy. Jest to istotne 
pod kątem prawidłowości powołania podstawy prawnej 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budow-
lane i jego skutków. W tym kontekście, zgodnie z uzasad-
nieniem wyroku Sądu Najwyższego z 27 lipca 2016 r.7, 
„skoro świadczenie pozwanego było niepodzielne, to jego 
odstąpienie od umowy uznane przez sądy obu instancji 
za dokonane ze skutkiem ex nunc – na »przyszłość« nie 
odniosło skutku. Nie zostały bowiem spełnione warun-
ki prawne określone w art. 491 § 2 K.c., który uzależnia 
uprawnienie do odstąpienia od umowy (…) od tego, żeby 

7 Sygn. akt V CSK 631/15 (Legalis).
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świadczenia obu stron były podzielne”. W świetle tego 
niedopuszczalna byłaby dowolna modyfikacja skutku 
oświadczenia zarządcy, który ma charakter ex lege i jest 
w całości uzależniony od rzeczywistego charakteru 
świadczenia drugiej strony umowy. Nieprawidłowo sfor-
mułowane oświadczenia o odstąpieniu od umowy może 
skutkować uznaniem go w całości za nieważne.

Przywołać należy w tym miejscu przepis art. 298 ust. 2 
Pr.rest., zgodnie z którym: „jeżeli świadczenie drugiej 
strony wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1, jest 
świadczeniem podzielnym, przepis ust. 1 stosuje się od-
powiednio w zakresie, w jakim świadczenie drugiej strony 
miało zostać wykonane po dniu otwarcia postępowania 
sanacyjnego”. Gdy świadczenie drugiej strony ma cha-
rakter podzielny (na przykład z uwagi na charakterystykę 
technologiczną), podstawą prawną odstąpienia będzie 
przepis art. 298 ust. 2 Pr.rest., a skutek odstąpienia przez 
zarządcę dłużnika jest sprecyzowany. Odstąpienie do-
tyczy tylko tego zakresu umowy, w którym świadczenie 
drugiej strony miało zostać wykonane po dniu otwarcia 
postępowania sanacyjnego (ex nunc).

Powstaje natomiast pytanie, czy odstąpienie od umo-
wy o roboty budowlane przez zarządcę na podstawie 
art. 298 ust. 1 Pr.rest. będzie miało skutek ex tunc w ro-
zumieniu K.c.? Zgodnie z treścią przepisu art. 494 K.c. 
strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowią-
zana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała 
od niej na mocy umowy (…). Strona, która odstępuje od 
umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczy-
ła, ale również na zasadach ogólnych naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania zobowiązania. Pytanie to wyda-
je się tym bardziej zasadne w świetle odnotowania od-
miennych przesłanek odstąpienia od umowy wzajemnej 
w K.c. w porównaniu z postępowaniem restrukturyzacyj-
nym. Jedyną przesłanką warunkującą decyzję zarządcy 
o odstąpieniu od umowy wzajemnej jest brak wykona-
nia zobowiązań obu stron w całości lub w części, zaś sę-
dzia-komisarz, zezwalając na takowe odstąpienie, bierze 
pod uwagę cel postępowania sanacyjnego i ważny inte-
res drugiej strony umowy (art. 298 ust. 3 Pr.rest.). Sko-
ro zatem uwarunkowania dopuszczalności odstąpienia 
od umowy wzajemnej są inne w przepisach Pr. rest. niż 
w K.c., inne mogą być również skutki takiego odstąpienia.

W rozstrzygnięciu tego zagadnienia może być pomoc-
ny dorobek praktyki postępowań upadłościowych. Za-
gadnienie skutków odstąpienia od umowy wzajemnej 
przez syndyka masy upadłości było przedmiotem roz-
ważań przedstawicieli doktryny prawa upadłościowe-
go na gruncie przepisów art. 98 i 99 Pr.up. (oraz Puin), 

tj. instytucji odstąpienia od umowy wzajemnej przez 
syndyka. Zgodnie z treścią przepisu art. 99 Pr.up., jeżeli 
syndyk odstępuje od umowy, druga strona nie ma prawa 
do zwrotu spełnionego świadczenia, chociażby to świad-
czenie znajdowało się w masie upadłości. Strona może 
dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności 
z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat, 
zgłaszając te wierzytelności sędziemu-komisarzowi. 
Według niektórych wypowiedzi, skoro Pr.up. przyznaje 
nadal kontrahentowi upadłego prawo dochodzenia na-
leżności z tytułu wykonania zobowiązania, to znaczy, 
że ustawodawca w ogóle nie przewidział stosowania 
art. 494 K.c. Nie tylko zatem na gruncie odstąpienia od 
umowy wzajemnej przez syndyka nie następuje żadna 
fikcja uznania umowy za niebyłą, ale umowa w zakresie 
już wykonanym, choćby przez jedną ze stron, pozostaje 
w mocy8. W przywołanym opracowaniu słusznie wska-
zano, iż „z punktu widzenia prawa materialnego w tym 
zakresie nie zmienia się nic, jedynie sposób dochodzenia 
należności ulega modyfikacji, stosownie do przepisów 
prawa upadłościowego”.

Prawo restrukturyzacyjne dopuszcza natomiast prawo 
żądania zwrotu spełnionego świadczenia tylko na zasa-
dzie wyjątku. Brzmienie przepisu ar. 298 ust. 7 Pr.rest., 
w mojej ocenie, sprowadza się zatem do ukształtowania 
normy prawnej analogicznej do art. 99 Pr.up. Możliwe 
będzie zatem skorzystanie na gruncie prawa restruktu-
ryzacyjnego z dorobku doktryny prawa upadłościowego. 
W świetle tego należy stwierdzić, iż również odstąpie-
nie od umowy wzajemnej przez zarządcę w postępo-
waniu sanacyjnym wywołuje inny skutek niż skutek ex 
tunc w znaczeniu K.c. (art. 494). Modyfikacja zasad ko-
deksowych dotyczących odstąpienia od umowy wza-
jemnej odnosi się do ograniczenia roszczeń wykonawcy 
umowy o roboty budowlane jedynie do żądania zapłaty 
wynagrodzenia i roszczenia o poniesione straty. W wy-
jątkowych sytuacjach wykonawca będzie uprawniony do 
żądania zwrotu świadczenia spełnionego po otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego, a przed dotarciem 
do niego oświadczenia zarządcy o odstąpieniu. Wynika to 
wprost z treści przepisu art. 298 ust. 7 Pr.rest. Zgodnie 
z nim, jeżeli zarządca odstąpił od umowy, druga strona 
może dochodzić dwóch rodzajów roszczeń:

– wierzytelności z tytułu wykonania zobowiązania,
– wierzytelności z tytułu poniesionych strat.

Wymienione wierzytelności nie są objęte układem.

8 Zoll F., [w:] Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia 
przez syndyka od umowy wzajemnej; „Transformacje Prawa Prywatnego” 
2006/1/113-122.



53nr 17 [3/2019]

Zarządca dłużnika nie jest zatem zobowiązany do zwrotu 
drugiej stronie wszystkiego, co dłużnik otrzymał w wy-
konaniu umowy (chociaż jest zobowiązany do zaspoko-
jenia wierzytelności z tytułu wykonania zobowiązania). 
Wniosek ten jest niewątpliwie korzystny dla osiągnię-
cia celów postępowania restrukturyzacyjnego. Pomimo 
bowiem niepodzielności świadczenia kontrahenta dłuż-
nika, po stronie zarządcy nie powstają takie obowiązki, 
jak związane z odstąpieniem od umowy wzajemnej przy 
świadczeniu niepodzielnym. Szczególne regulacje Pr.rest. 
pozwalają w istocie na odstąpienie od umowy wzajemnej 
ze świadczeniem niepodzielnym tylko „na przyszłość”.

Reasumując, należy wywieść następujące wnioski doty-
czące odstąpienia od umowy o roboty budowlane przez 
zarządcę inwestora:

–  wykonawca co do zasady nie ma prawa żądania zwrotu 
świadczenia spełnionego na rzecz dłużnika, chociażby 
świadczenie to znajdowało się w masie sanacyjnej;

–  wykonawcy przysługują roszczenia z tytułu wykona-
nia zobowiązania i z tytułu poniesionych strat, które 
nie są objęte układem;

–  na zasadzie wyjątku wykonawca może żądać zwrotu 
świadczenia spełnionego po dniu otwarcia postępo-
wania, przed dotarciem do niego oświadczenia za-
rządcy o odstąpieniu, jeżeli świadczenie to znajduje 
się w masie sanacyjnej;

–  poza wskazanym wyjątkiem zarządca inwestora nie 
ma obowiązku zwrotu świadczenia spełnionego przez 
wykonawcę w naturze lub zapłaty równowartości ta-
kiego świadczenia. Pr. rest. nakazuje pozostawienie 
spełnionego przez kontrahenta dłużnika świadczenia 
w masie sanacyjnej – ze wszystkimi konsekwencjami – 
masa może nadal korzystać z przedmiotu świadczenia;

–  zarządca zobowiązany jest uiścić należność z tytułu 
wykonania zobowiązania i z tytułu poniesionych strat 
w ramach realizacji wierzytelności pozaukładowych. 
W tym kontekście należy stwierdzić, iż wierzytelność 
wykonawcy z tytułu wykonania zobowiązania, wyni-
kająca z przepisu art. 298 ust. 7 Pr.rest., a powstała 
na skutek odstąpienia przez zarządcę od umowy o ro-
boty budowlane, nigdy nie może być kwalifikowana na 
podstawie przepisu art. 150 ust. 1 pkt. 1 Pr.rest. – jako 
wierzytelność powstała przed dniem otwarcia postę-
powania restrukturyzacyjnego. Wniosek ten jest aktu-
alny również w przypadku, gdy wykonawca wystawił 
faktury wymagalne przed otwarciem postępowania 
restrukturyzacyjnego. Przepisy art. 150 ust. 1 pkt 1 
i 298 ust. 7 Pr.rest. wzajemnie się wykluczają.

Należy przyjąć, iż dla kontrahenta dłużnika rekompensa-
tą za brak finalizacji umowy jest wyłączenie jego wierzy-
telności z układu i obowiązek jej realizacji przez zarządcę. 
Z kolei po stronie dłużnika rekompensatą za brak moż-
liwości zrestrukturyzowania wierzytelności wykonawcy 
jest możliwość zwolnienia się z realizacji całości zobo-
wiązania oraz brak możliwości obciążenia dłużnika od-
powiedzialnością odszkodowawczą w pełnym zakresie 
(temat ten zostanie szerzej omówiony). W każdym wy-
padku odstąpienie od umowy przez dłużnika w postępo-
waniu restrukturyzacyjnym powinno być rozważane jako 
sposób restrukturyzacji wierzytelności wobec dłużnika, 
oczywiście w kontekście uwarunkowań danego stanu 
faktycznego. Odstąpieniu od umowy o roboty budowlane 
przez zarządcę inwestora powinna towarzyszyć refleksja 
nad dalszym losem danej inwestycji, zwłaszcza pod ką-
tem jej finansowania przez inne podmioty – a to w celu 
zminimalizowania potencjalnych roszczeń wobec dłużni-
ka z tytułu poniesionych strat drugiej strony umowy.

W świetle tego kolejnym zagadnieniem wymagającym 
omówienia jest kształt roszczeń zarządcy inwestora po 
wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy wza-
jemnej. Roszczenia zarządcy inwestora nie są odrębnie 
uregulowane w Pr.rest. Zgodnie zatem z K.c. zarządca 
na zasadzie art. 494 mógłby żądać zwrotu spełnionego 
przez dłużnika świadczenia. Pomimo braku wyraźne-
go wyłączenia stosowania art. 494 K.c. co do roszczeń 
zarządcy inwestora odstępującego od umowy wzajem-
nej, należy stwierdzić niedopuszczalność podnoszenia 
przez zarządcę tego rodzaju żądań wobec wykonawcy. 
Przeciwny wniosek byłby nielogiczny i niespójny, skoro 
jeszcze po odstąpieniu od umowy po stronie zarządcy 
istnieje obowiązek spełnienia świadczeń z tytułu wyko-
nania zobowiązania na rzecz wykonawcy. Zarządca z jed-
nej strony na zasadzie art. 298 ust. 7 Pr.rest. byłby za-
tem zobowiązany do zapłaty wierzytelności wykonawcy 
z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat, 
zaś z drugiej strony mógłby żądać zwrotu spełnionego 
świadczenia. Jest to konkluzja nie do obrony.

W sytuacji gdy świadczenie wykonawcy jest podzielne, 
zgodnie z treścią przepisu art. 298 ust. 2 Pr. rest., za-
rządca może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim 
świadczenie drugiej strony miało zostać wykonane po 
dniu otwarcia postępowania. Wierzytelność wynikają-
ca ze świadczenia spełnionego przed dniem otwarcia 
postępowania sanacyjnego w zakresie, w jakim wyko-
nawca nie otrzymał świadczenia wzajemnego, będzie 
objęta układem. Należy zauważyć, iż skala wierzytelno-
ści pozaukładowej wykonawcy z tytułu wykonania zobo-
wiązania i poniesionych strat może zostać ograniczona 
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w przypadku szybkiego odstąpienia od umowy przez  
zarządcę.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane  
przez zarządcę wykonawcy

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez za-
rządcę wykonawcy za swą podstawę musi mieć przepis 
art. 298 ust. 2 Pr.rest., z uwagi na podzielność świadcze-
nia pieniężnego inwestora9. Zarządca wykonawcy może 
odstąpić od umowy za czas, w którym zapłata powinna 
zostać dokonana po otwarciu postępowania. Pozwa-
la to na zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa dłużni-
ka poprzez przerwanie kontynuowania nierentownych 
kontraktów lub też dostosowanie rozmiarów przedsię-
biorstwa do planu restrukturyzacyjnego. Odstąpieniu od 
umowy przez zarządcę wykonawcy może towarzyszyć co 
najmniej dwojaki scenariusz w zakresie pozostałej części 
umowy (za czas, w którym zapłata powinna zostać doko-
nana przed otwarciem postępowania):

a) dłużnik wykonawca wykonał swoje zobowiązanie za 
czas przed otwarciem postępowania restrukturyza-
cyjnego, zaś pieniężne świadczenie ekwiwalentne 
inwestora zostało spełnione. Brak jest zatem jakiej-
kolwiek wierzytelności podlegającej układowi;

b) dłużnik wykonawca nie wykonał swojego zobowiąza-
nia za czas przed otwarciem postępowania restruk-
turyzacyjnego. W takim wypadku niepieniężna wie-
rzytelność inwestora o oddanie budowli lub urządzeń 
w trybie art. 78 Pr.rest. powinna być umieszczona 
w spisie wierzytelności w sumie pieniężnej według jej 
wartości z dnia poprzedzającego dzień otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego. Wierzytelność ta 
podlega układowi.

Wierzytelność z tytułu poniesionych strat na gruncie 
art. 298 ust. 7 Pr.rest. po wykonaniu prawa odstąpienia 
od umowy wzajemnej przez zarządcę

Poza roszczeniem o wynagrodzenie z tytułu wykonania 
zobowiązania drugiej stronie umowy w przypadku od-
stąpienia od umowy o roboty budowlane przez zarządcę 
będzie przysługiwała wierzytelność z tytułu poniesio-
nych strat. Jak już wskazano, przy konstruowaniu insty-
tucji odstąpienia od umowy wzajemnej w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym ustawodawca wykorzystał wzorzec 
z postępowania upadłościowego. Tytułem przypomnie-
nia wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 99 zd. 2 Pr.up. 

9 Wyrok SN z 14 marca 2002 r., sygn. akt IV CKN 821/00 (Legalis).

(oraz Puin), jeżeli syndyk odstępuje od umowy, druga stro-
na może dochodzić w postępowaniu upadłościowym na-
leżności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych 
strat, zgłaszając te wierzytelności sędziemu-komisarzo-
wi. Na gruncie prawa restrukturyzacyjnego kontrahentowi 
dłużnika przysługują analogiczne pod względem praw-
nym roszczenia. Czerpiąc zatem z dorobku przedstawi-
cieli doktryny prawa upadłościowego, należy wskazać, iż 
roszczenie z tytułu poniesionych strat uznawane było za 
stricte roszczenie odszkodowawcze obejmujące zarówno 
damnum emergens, jak i lucrum cessans10. Pogląd ten nale-
ży jednak uznać za dalece dyskusyjny. Przede wszystkim 
brak jest podstaw do prostego przełożenia na grunt pra-
wa upadłościowego i restrukturyzacyjnego treści przepisu 
art. 494 K.c. z uwagi na odmienność obu rodzajów odstą-
pienia od umowy wzajemnej (zostało to już omówione). 
Ponadto nie sposób nie zauważyć, iż w przepisie art. 494 
K.c. jest wprost mowa o możliwości żądania na zasadach 
ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zo-
bowiązania. Naprawienie szkody na zasadach ogólnych na 
gruncie K.c. obejmuje oczywiście straty, które poszkodo-
wany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby 
mu szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 K.c.).

Terminologia, jaką posługuje się ustawodawca w prze-
pisach prawa upadłościowego i naprawczego, jest zgoła 
odmienna. Mowa jest tu jedynie o wierzytelności z tytułu 
poniesionych strat. Nie jest to zatem roszczenie odszko-
dowawcze w rozumieniu art. 361 § 2 K.c. Przeciwnie, 
ustawodawca wprost wyłącza pewną kategorię rosz-
czeń odszkodowawczych, o których mowa w przepisie 
art. 361 § 2 K.c. (korzyści, które poszkodowany mógłby 
osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono), z możli-
wości ich dochodzenia w postępowaniu upadłościowym 
i restrukturyzacyjnym. Strata zaś (damnum emergens) to 
jedynie każde pogorszenie się sytuacji majątkowej po-
szkodowanego wskutek zmniejszenia się posiadanych 
aktywów lub też zwiększenia jego pasywów. Zmniejsze-
nie aktywów następuje przez utratę, ubytek lub znisz-
czenie poszczególnych elementów majątkowych, które 
dotąd przysługiwały poszkodowanemu.

Omawiana postać szkody polega więc na tym, że po-
mniejszeniu ulega strona czynna majątku, również przez 
zwiększenie zobowiązań11. W takim kontekście rozpatry-
wana może być jedynie wierzytelność z tytułu poniesio-
nych strat, o której mowa w przepisie art. 298 ust. 7 Pr. 

10 Por.: Allerhand M., Prawo upadłościowe, Komentarz, Elinex Warszawa 1991, 
s. 262; Jakubecki A., Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Zakamycze 
2003, s. 263; Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 211.

11 Zagrobelny K., Kodeks cywilny. Komentarz, wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2006, s. 539.
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rest. Jest to wykładnia literalna, ale również celowościo-
wo pogląd ten znajduje uzasadnienie. Postępowanie re-
strukturyzacyjne nie powinno być komplikowane poprzez 
wielowątkowe spory o zapłatę roszczeń odszkodowaw-
czych. Powołany przepis nie może być w szczególności 
podstawą wierzytelności o zapłatę kar umownych. Kara 
umowna jest bowiem zryczałtowanym odszkodowaniem 
ex contractu i należy się wierzycielowi, nawet jeśli nie po-
niósł żadnej szkody12. Tymczasem przewidziane w prze-
pisie art. 298 ust. 7 Pr. rest. roszczenie o poniesione 
straty podlega ogólnym przesłankom odpowiedzialności 
odszkodowawczej (art. 471 K.c.). W pierwszej kolejności 
konieczne jest wykazanie straty strony (damnum emer-
gens) umowy na skutek niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania przez jej kontrahenta. Na 
marginesie wskazać trzeba, iż samo odstąpienie przez 
zarządcę od umowy o roboty budowlane nie może być 
jednak kwalifikowane jako niewykonanie lub nienależy-
te wykonanie zobowiązania, które mogłoby być źródłem 
wierzytelności o poniesione straty.

W świetle tego należy stwierdzić, iż odstąpienie przez 
zarządcę od umowy o roboty budowlane w postępowa-
niu sanacyjnym może być z sukcesem wykorzystywane 
jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa re-
strukturyzowanego dłużnika. Pozwala na ograniczenie 
rozmiarów przedsiębiorstwa i wyjście z problematycz-
nych kontraktów, z szansą na ograniczenie roszczeń od-
szkodowawczych jedynie do poniesionych przez kontra-
henta dłużnika strat. Istotne jest zwłaszcza ograniczenie 
potencjalnych roszczeń z tytułu kar umownych, których 
skala częstokroć uniemożliwia jakiekolwiek plany w za-
kresie wyjścia z niewypłacalności lub zagrożenia niewy-
płacalnością. Skorzystanie z możliwości odstąpienia od 
umowy o roboty budowlane ze skutkiem analogicznym 
jak skutek ex tunc jest przy tym możliwe również wtedy, 
gdy świadczenie kontrahenta dłużnika ma charakter nie-
podzielny. Jest to zatem awaryjne rozwiązanie, gdy wie-
rzytelność kontrahenta dłużnika za czas sprzed otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego nie mogłaby zostać 
objęta układem na zasadzie art. 150 ust. 2 Pr.rest. z uwa-
gi na niepodzielność jego świadczenia.

WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU  
UMOWY KAUCJI GWARANCYJNEJ  
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Jeżeli strony umowy o roboty budowlane postanowiły 
o udzieleniu przez wykonawcę gwarancji na wykonane ro-
boty i tworzona jest tzw. kaucja gwarancyjna (abstrahując 

12 Tak: wyrok SA w Krakowie z 6 września 2012 r., sygn. akt I ACa 756/12; wyrok 
SA w Warszawie z 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt I ACa 241/12 (Legalis).

od teoretyczno-prawnego ujęcia tego rodzaju klauzul), to 
takie postanowienie nie należy do przedmiotowo istotnych 
postanowień umowy o roboty budowlane i powinno być 
traktowane jako osobna umowa niewzajemna13. Oznacza 
to, iż umowa kaucji gwarancyjnej nie może być traktowana 
jako część umowy wzajemnej (umowy o roboty budowla-
ne), zaś odstąpienie od umowy wzajemnej w postępo-
waniu sanacyjnym nie pociąga za sobą odstąpienia od 
klauzul dodatkowych. Co więcej, nawet w postępowaniu 
sanacyjnym zabrakło jakiejkolwiek regulacji, która umoż-
liwiałaby odstąpienie od umowy niewzajemnej. Nie sko-
piowano zatem rozwiązania przepisu art. 98 ust. 1c Pr.up., 
który po nowelizacji dokonanej ustawą z 15 maja 2015 r. 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 978) de facto umożliwił odstępo-
wanie przez syndyka również od umów niewzajemnych. 
Należy ponadto przypomnieć, iż zgodnie z uzasadnieniem 
rządowego projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyj-
ne14, zmiana ta miała na celu wprowadzenie rozwiązania 
umożliwiającego syndykowi masy upadłości odstąpienie 
od umów niewzajemnych, ze szczególnym uwzględnie-
niem wpływu na roszczenia wynikające z umów kaucji 
gwarancyjnych. Ustawodawca zaznaczył, iż celem jest 
wprowadzenie zasady zwrotu środków z kaucji gwaran-
cyjnych do masy i zaspokajania potencjalnych roszczeń 
gwarancyjnych w drodze zgłoszeń wierzytelności.

Pomimo tak daleko idącej zmiany Pr.up., odstąpienie od 
umowy niewzajemnej nie zostało wprowadzone jako 
instytucja w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W po-
stępowaniu tym brak jest bowiem analogii do upadłości, 
której głównym celem jest zinwentaryzowanie wszelkich 
zobowiązań upadłego i proporcjonalny podział funduszy 
masy upadłości pomiędzy znanych wierzycieli. Celem 
restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, 
zatem zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa 
dłużnika z większością faktycznych uwarunkowań jego 
dotychczasowej działalności. Ustawodawca zakłada, iż 
restrukturyzowany dłużnik jest zdolny do kontynuowa-
nia dotychczasowej działalności, jedynie z modyfikacjami 
wynikającymi z planu restrukturyzacyjnego. Kontynuacja 
działalności zakłada, że dłużnik będzie w stanie regulo-
wać swoje zobowiązania (w tym z tytułu odpowiedzial-
ności z rękojmi i gwarancji) w kształcie wynikającym 
z zawartego układu. Odstąpienie od umowy jest zatem 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym potraktowane 
jako wyjątek, dopuszczalny jedynie w postępowaniu sa-
nacyjnym i to tylko pod określonymi warunkami. Brak 
jest możliwości odstąpienia od umowy niewzajemnej.

13 Wyrok SN z 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 258/08, wyrok SN z 17 lipca 
2009 r., sygn. akt IV CSK 83/09 (Legalis).

14 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk 
nr 2824 Sejmu VII kadencji, s 72-73.
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Powstaje zatem pytanie, czy i ewentualnie w jaki sposób 
wierzytelności inwestora i wykonawcy wynikające z reżimu 
gwarancji i rękojmi będą podlegały restrukturyzacji? Odpo-
wiadając na to pytanie, należy wyodrębnić sytuację postę-
powania restrukturyzacyjnego inwestora i wykonawcy.

Wierzytelności z tytułu umowy kaucji gwarancyjnej 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym inwestora

W postępowaniu restrukturyzacyjnym inwestora w za-
kresie wierzytelności wykonawcy o zwrot kwot zatrzy-
manych tytułem kaucji gwarancyjnej istotna będzie data 
wymagalności tych wierzytelności. Gdy wymagalność 
nastąpiła przed dniem otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego, wierzytelność wykonawcy powinna zo-
stać ujęta w spisie wierzytelności na zasadach ogólnych 
(art. 76 ust. 1 Pr.rest.). Wierzytelność taka podlega ukła-
dowi na zasadzie art. 150 ust. 1 pkt 1 Pr.rest. W przy-
padku gdy terminy rękojmi i gwarancji upływają po dniu 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wierzy-
telność pieniężna wykonawcy powinna być oceniona na 
zasadzie przepisu art. 150 ust. 1 pkt 3 Pr.rest. Jest to wie-
rzytelność pieniężna, której powstanie jest uzależnione 
od bezusterkowego upływu okresu gwarancji i rękojmi. 
Zgodnie z jego treścią układ obejmuje wierzytelności za-
leżne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wy-
konywania układu. Brak jest natomiast podstaw do obję-
cia układem wierzytelności wykonawcy wobec inwestora 
wymagalnych po dniu otwarcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego, a przed dniem zatwierdzenia układu.

Regulacja ta prima facie może być oceniona jako niespój-
na, kategoryzuje bowiem aż w trzech reżimach prawnych 
wierzytelności wykonawcy o zwrot zatrzymanych kaucji 
gwarancyjnych: przed otwarciem postępowania, od tej 
daty do rozpoczęcia wykonywania układu i po tym dniu. 
Niemniej podsumować należy, iż wszystkie bieżące zo-
bowiązania dłużnika po otwarciu postępowania restruk-
turyzacyjnego powinny być regulowane bez żadnych 
modyfikacji. Wierzytelność wykonawcy o zwrot kwot 
zatrzymanych tytułem kaucji gwarancyjnych jest tylko 
jedną z wielu kategorii takich wierzytelności i brak jest 
jakichkolwiek podstaw do odmiennego jej traktowania.

Wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnej  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym wykonawcy

W postępowaniu restrukturyzacyjnym wykonawcy na-
leży w pierwszej kolejności mieć na uwadze, w kontek-
ście art. 76 ust. 1 oraz art. 150 ust. 1 pkt 1 Pr.rest., iż 
powstanie wierzytelności niepieniężnej inwestora o usu-
nięcie wad i usterek jest uzależnione od daty ujawnienia 

się wad. Zarówno bowiem rękojmia jako odpowiedzial-
ność ustawowa, jak i gwarancja jako odpowiedzialność 
umowna same w sobie nie rodzą jakiejkolwiek wierzy-
telności inwestora i odpowiadającego mu zobowiązania 
wykonawcy. Istotna będzie zatem chwila powstania wad, 
a w kontekście przepisu art. 577 § 3 K.c. – chwila ujaw-
nienia wad. Dopóki nie ma ujawnionej wady, nie ma rów-
nież zobowiązania z tytułu rękojmi czy gwarancji. Prawna 
aktualizacja obowiązku gwarancyjnego wykonawcy po-
jawia się z chwilą wystąpienia wady indywidualizującej 
ten obowiązek i związanego z nią zobowiązania do jej 
usunięcia15. Fakt istnienia uprawnień z rękojmi i gwaran-
cji nie jest tożsamy z istnieniem długu wykonawcy czy 
wierzytelności niepieniężnej inwestora w rozumieniu 
przepisu art. 78 Pr.rest.

Poczynione rozważania prowadzą do wniosku, iż w spi-
sie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
wykonawcy mogą się znaleźć na zasadzie art. 78 Pr.rest. 
wierzytelności niepieniężne inwestora o usunięcie uste-
rek i wad, jedynie jeżeli ujawniły się one przed otwarciem 
postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzytelności nie-
pieniężne powinny być oszacowane na zasadzie przepisu 
art. 78 Pr.rest., tj. w sumie pieniężnej według ich wartości 
z dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania re-
strukturyzacyjnego. Wierzytelności te podlegają układo-
wi. Należy zaznaczyć, iż transformacja wierzytelności nie-
pieniężnej na zasadzie art. 78 Pr.rest. następuje z mocy 
prawa, zaś zgodnie z treścią przepisu art. 252 ust. 1 w zw. 
z art. 273 i 297 Pr. rest. od dnia otwarcia każdego postę-
powania restrukturyzacyjnego niedopuszczalne jest speł-
nianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzy-
telności, które z mocy prawa są objęte układem. Można 
zatem postawić tezę, iż dłużnik nie jest uprawniony do 
realizowania jakichkolwiek robót w związku z przyjętymi 
zobowiązaniami z tytułu rękojmi i gwarancji co do wad 
ujawnionych przed otwarciem postępowania.

Odmiennie ocenić należy sytuację aktualizacji zobo-
wiązań wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji po dniu 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej dłużnik powinien 
przystąpić do usunięcia poszczególnych wad i usterek, 
a w przypadku gdy do tego nie dojdzie, inwestor będzie 
uprawniony do zatrzymania kwot kaucji gwarancyjnych. 
Nie dojdzie przy tym do modyfikacji wierzytelności in-
westora, jeżeli dłużnik zaniecha usuwania wad. Aktualne 
pozostają przy tym rozważania dotyczące braku możli-
wości odstąpienia przez zarządcę w postępowaniu sana-
cyjnym od umów niewzajemnych.

15 Wyrok SN z 16 grudnia 2010 r., sygn. I CSK 148/10 (Legalis).
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PODSUMOWANIE

Skuteczna i zgodnie z prawem przeprowadzona re-
strukturyzacja wierzytelności uczestników procesu 
inwestycyjno-budowlanego stanowi poważne wyzwa-
nie dla dłużników, wierzycieli oraz organów pozasądo-
wych i sądowych postępowania restrukturyzacyjnego, 
w szczególności dla nadzorców sądowych i zarząd-
ców. Jako główną trudność należy uwypuklić formal-
ną kategoryzację (ocenę) poszczególnych wierzytel-
ności w różnorakich, dynamicznie kształtujących się 
stanach faktycznych, w świetle uwarunkowań prawa 
restrukturyzacyjnego. Ponadto, o ile niektóre z omó-
wionych regulacji, np. odstąpienie od umowy o roboty 
budowlane przez zarządcę wykonawcy, wydają się być 
antidotum na bolączki restrukturyzowanego przed-
siębiorstwa, to inne, np. brak możliwości restruktu-
ryzacji zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji oraz 

odstąpienia od umów niewzajemnych, mogą jawić się 
jako poważne utrudnienia postępowania restruktu-
ryzacyjnego. Niemniej, w mojej ocenie, za zbyt daleko 
idące należałoby uznać próby zakwalifikowania klauzul 
dodatkowych w umowie o roboty budowlane jako bez-
skutecznych wobec masy układowej czy sanacyjnej, tj. 
jako uniemożliwiających lub utrudniających osiągnięcie 
celu postępowań restrukturyzacyjnych (art. 248 w zw. 
z art. 273 i 297 Pr.rest.). Nie należy bowiem zapomi-
nać, iż zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli jest 
naczelną zasadą postępowania restrukturyzacyjnego  
(art. 3 ust. 1 Pr.rest.).

Końcowo należy wskazać, iż umowa o roboty budowlane 
ujawnia wiele podobieństw do innych typów umów wza-
jemnych (w szczególności do umowy o dzieło), zatem 
niektóre z wniosków nie ograniczają się jedynie do pro-
blematyki procesu inwestycyjno-budowlanego.
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Chociaż w doktrynie prawa spółek handlowych wiele 
miejsca poświęcono omówieniu istoty odpowiedzialno-
ści wspólnika za zobowiązania spółki osobowej, którą 
cechuje solidarność i subsydiarność, to w praktyce wciąż 
zdarzają się trudności w stosowaniu tych konstrukcji. 
Zagadnienie to nie jest też wolne od sporów teoretycz-
nych2. Dotyczy to również styku prawa spółek oraz pra-
wa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, gdzie temat 
ten poruszany jest w przypadku: (1) skutków upadłości 
spółki osobowej dla odpowiedzialności wspólników, 
(2) oceny przesłanek ogłoszenia upadłości wspólnika 
spółki osobowej, (3) oznaczenia chwili podziału masy 
upadłości wspólnika wówczas, gdy równocześnie toczy 
się postępowanie upadłościowe samej spółki, a tak-
że (4) wskazania zakresu odpowiedzialności wspólni-
ka za podlegające restrukturyzacji zobowiązania spółki  
osobowej.

Podane problemy i rodzące się wątpliwości z powodu 
konieczności uwzględnienia solidarnej i subsydiarnej 
odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej, choć 
występują, nie zostały definitywnie rozwiązane. Publi-
kowany artykuł przedstawia i porządkuje występujące 
poglądy, stanowi także próbę wyjaśnienia sformuło-
wanych zagadnień przy wykorzystaniu zarówno me-
tod naukowych – w szczególności metody dogma-
tycznej – jak i z uwzględnieniem praktyki stosowania  
prawa.

1 Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Katedra Prawa 
Handlowego KUL.

2 Zob. m.in. Bucior D., Konstrukcja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania 
handlowej spółki osobowej, „Prawo Spółek” 2002, nr 6; Herbet A., 
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych 
– zagadnienia materialnoprawne, „Rejent” 2003, nr 6; Tereszkiewicz P., 
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa 2008, 
s. 179 i n.; Pabis R., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, 
„MoP” 2002, nr 16, Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki 
jawnej, Warszawa 2013, s. 449 i n.

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA  
ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI OSOBOWEJ

Regulacją wyjściową dla charakterystyki odpowiedzial-
ności wspólnika spółki osobowej jest art. 22 § 2 k.s.h. 
Przepis ten, stanowiąc, że każdy wspólnik odpowiada za 
zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim ma-
jątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze 
spółką, z uwzględnieniem art. 31 k.s.h., wprowadza nie-
ograniczoną przedmiotowo i solidarną odpowiedzialność 
wspólnika za zobowiązania spółki jawnej. Odpowiedzial-
ność nieograniczona oznacza, że wspólnik odpowiada za 
każde zobowiązanie spółki jawnej powstałe w stosun-
kach zewnętrznych3, całym swoim majątkiem osobistym 
i bez ograniczeń co do wysokości. Odpowiedzialność 
ta jest solidarna ze spółką i wszystkimi pozostałymi 
wspólnikami, a więc przybiera postać solidarności bier-
nej, dzięki której każdy z wierzycieli może domagać się 
zaspokojenia całego długu według własnego wyboru: od 
jednego lub wszystkich zobowiązanych (art. 366 § 1 i 2 
k.c.). Jest to z założenia odpowiedzialność za cudzy dług, 
albowiem pamiętać trzeba, że zobowiązania zaciągnięte 
przez wspólników działających w imieniu i na rzecz spół-
ki jawnej są zobowiązaniami samej spółki, skoro jest ona 
– na mocy art. 8 § 1 k.s.h. – odrębnym od wspólników 
podmiotem praw i obowiązków.

Sporne w literaturze przedmiotu jest, czy odpowie-
dzialność wspólnika, o której mowa w art. 22 § 2 k.s.h., 
oznacza jedynie obowiązek znoszenia egzekucji przez 
wspólnika, czy też odnosi się również do powinności 

3 Przepis art. 22 § 2 KSH nie dotyczy wszak zobowiązań ze stosunków 
wewnętrznych między spółką a wspólnikiem i między wspólnikami, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że zobowiązaniem ze stosunków zewnętrznych nie 
będzie wierzytelność wspólnika z tytułu umowy ze spółką, w której wspólnik 
występuje jako osoba trzecia – węzeł korporacyjny nie ma znaczenia dla 
oceny treści tego stosunku prawnego, por. Sołtysiński S., [w:] Sołtysiński S., 
Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Tarska M., Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz do art. 1-150, tom I, Warszawa 2006, s. 337, 340.

SOLIDARNA I SUBSYDIARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA 
ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI OSOBOWEJ W POSTĘPOWANIACH 
UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM
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świadczenia. Rzecz sprowadza się do odpowiedzi na py-
tanie, czy wspólnik odpowiedzialny za cudzy dług – dług 
spółki – jest równocześnie dłużnikiem wierzyciela spół-
ki, co z uwagi na poruszane w tym artykule problemy 
nie jest bagatelne. Kontrowersje rodzi bowiem pojęcie 
odpowiedzialności użyte we wskazanym przepisie. Nie 
istnieje jedna definicja odpowiedzialności. Według de-
finicji ścisłej odpowiedzialność powinna być rozumiana 
jedynie jako obowiązek znoszenia środków przymusu 
w sytuacji niezaspokojenia wierzyciela. W tym znaczeniu 
jest ona czymś innym niż dług, który oznacza powinność 
świadczenia ciążącą na dłużniku4. Dla poparcia zasadno-
ści dokonania rozróżnienia długu od odpowiedzialności 
wskazuje się choćby przypadek odpowiedzialności wła-
ściciela nieruchomości obciążonej, który nie jest dłużni-
kiem osobistym wierzyciela – uprawnionego z hipoteki. 
Podział na odpowiedzialność i dług prowadzić może 
nawet do wyróżnienia całkowicie odrębnych stosun-
ków prawnych: zobowiązaniowego i odpowiedzialności, 
które niekoniecznie muszą występować łącznie. Zasto-
sowanie zaprezentowanej koncepcji dla opisania pozycji 
wspólnika względem wierzycieli spółki jawnej oznacza, 
że wspólnika nie można uznać za dłużnika, lecz jedynie 
za odpowiedzialnego, tj. zobowiązanego do znoszenia 
przymusowej realizacji świadczenia przy użyciu aparatu 
państwowego5.

Przytoczony pogląd mówiący o możliwości oderwania 
odpowiedzialności od długu należy odrzucić. O ile bo-
wiem można wyobrazić sobie przypadki wystąpienia 
długu bez odpowiedzialności (np. casus zobowiązań na-
turalnych), o tyle wątpliwe wydaje się istnienie samej 
odpowiedzialności bez długu. Z reguły bowiem nawet 
osoba jedynie odpowiedzialna za cudzy dług jest zobo-
wiązana świadczyć, co moim zdaniem jest wystarcza-
jące do uznania jej za dłużnika. Zresztą warto podnieść, 
że również w przypadku najbardziej jaskrawym, kiedy 
można utrzymywać, że odpowiedzialność w ujęciu tra-
dycyjnym odrywa się od długu, czyli w sytuacji odpo-
wiedzialności właściciela nieruchomości obciążonej za 
zobowiązania zabezpieczone hipotecznie, coraz częściej 
mówi się o dłużniku rzeczowym, podkreślając istnienie 
szczególnego węzła obligacyjnego, jaki wytwarza się 
między wierzycielem a zobowiązanym z tytułu hipote-
ki. Podobnie należy ocenić przypadek odpowiedzialności 
jednego małżonka majątkiem wspólnym za zobowiąza-
nia zaciągnięte przez drugiego6.

4 Machnikowski P., [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część 
ogólna. Tom 5, E. Łętowska (red.), Warszawa 2006, s. 158-161.

5 Szerzej na ten temat zob. Bucior D., Konstrukcja…, s. 14-22 i podana tam 
literatura.

6 Por. Machnikowski P., [w:] System…, s. 161.

Nie kwestionując zatem doniosłości teoretycznego po-
działu długu i odpowiedzialności, należy opowiedzieć się 
za stwierdzeniem, że odpowiedzialności zawsze towa-
rzyszy dług, co oczywiście nie przeczy tezie, że czasem 
dług pozostaje bez odpowiedzialności.

Przenosząc poczynione rozważania na grunt wykład-
ni art. 22 § 2 k.s.h., trzeba przesądzić, że wspólnik jest 
dłużnikiem wierzyciela spółki jawnej – wspólnik z tytułu 
ponoszenia odpowiedzialności staje się zobowiązany do 
świadczenia7. Dług wspólnika – podobnie jak dług po-
ręczyciela – jest akcesoryjny względem głównego (pod-
stawowego) długu spółki. Konstrukcyjnie wyróżnić moż-
na zatem dług współzobowiązanego, który treścią od-
powiada długowi podstawowemu – dłużnika głównego. 
W takim ujęciu odpowiedzialność za cudzy dług nie musi 
wykluczać osobistego zobowiązania dalszego dłużnika. 
W przypadku wspólnika jego dług (własny dług) polega 
na obowiązku wykonania zobowiązania, które treścią 
odpowiada zobowiązaniu spółki8. Zobowiązanie wspól-
nika rodzi się z chwilą powstania zobowiązania spółki 
jawnej i istnieje dopóty, dopóki słuszne roszczenie wie-
rzyciela nie zostanie zaspokojone. Jest to istotne stwier-
dzenie, albowiem nakazuje uznawać, że zobowiązanie 
wspólnika do spełnienia świadczenia na rzecz wierzycie-
la spółki istnieje zarówno po wystąpieniu wspólnika ze 
spółki, jak i po rozwiązaniu samej spółki9. Odpowiedzial-
ność wspólnika powstaje z mocy prawa i nie może być 
wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich. Co więcej, 
wspólnik przystępujący do spółki odpowiada również na 
opisanych zasadach za zobowiązania powstałe przed 
dniem jego przystąpienia (art. 32 k.s.h.). Omawiana re-
gulacja odpowiedzialności wspólnika zamieszczona 
jest pośród przepisów o spółce jawnej. Z mocy odesłań 
z art. 89 k.s.h., art. 103 § 1 k.s.h. oraz art. 126 § 1 pkt 1 
k.s.h. ma ona również zastosowanie do odpowiedzialno-
ści partnerów spółki partnerskiej, komplementariuszy 
i komandytariuszy spółki komandytowej oraz komple-
mentariuszy spółki komandytowo-akcyjnej10.

7 Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna…, s. 451.
8 Co wcale nie musi oznaczać, że wspólnik jest zobowiązany do spełnienia tego 

samego świadczenia co spółka. W tym zakresie istnieją dwie podstawowe 
teorie: teoria wykonania i teoria odpowiedzialności pieniężnej, o których 
szerzej zob. Sołtysiński S., [w:] Kodeks…, s. 338-339.

9 Zob. w ten sposób trafnie uchwała Sądu Najwyższego z 4 września 2009 r., 
sygn. akt III CZP 52/09, OSNC 2010 nr 3, poz. 38, s. 33.

10 Z tym jednak zastrzeżeniem, że: 1) partnerzy nie odpowiadają za „błąd 
w sztuce” popełniony przy wykonywaniu wolnego zawodu przez innego 
partnera, por. art. 95 § 1 k.s.h., 2) komandytariusze odpowiadają jedynie 
do wysokości niepokrytej sumy komandytowej, por. art. 111 i 112 § 1 
k.s.h. W dalszej części artykułu posługiwać się będę ogólnym pojęciem 
wspólnika spółki osobowej w znaczeniu wspólnika (również partnera oraz 
komplementariusza i komandytariusza), który choćby w sposób ograniczony 
odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie i subsydiarnie.
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SUBSYDIARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA  
ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI OSOBOWEJ

Drugą cechą kluczową dla odpowiedzialności wspólnika 
za zobowiązania spółki osobowej jest subsydiarność, 
która wynika z przepisu art. 31 k.s.h. Zgodnie z tym ar-
tykułem wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję 
z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z ma-
jątku spółki okaże się bezskuteczna. Jednocześnie § 2 
art. 31 k.s.h. dopowiada, że subsydiarna odpowiedzial-
ność wspólnika nie stanowi przeszkody do wniesienia 
powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja 
z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Przewidziana 
w przytoczonych przepisach reguła odpowiedzialności 
wyznacza kolejność zaspokojenia wierzyciela z majątku 
spółki i majątków wspólników11. Nie stanowi przeszko-
dy do zaspokojenia świadczenia przez wspólnika, zanim 
egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, lecz 
stanowi przeszkodę do skierowania egzekucji przeciwko 
niemu. Zobowiązanie wspólnika istnieje zatem równole-
gle do zobowiązania spółki osobowej. Nie może być jed-
nak wykonane na drodze egzekucji, zanim nie zostaną 
wyczerpane możliwości egzekucyjne z majątku spółki 
osobowej. W tym znaczeniu regulacja odpowiedzialności 
subsydiarnej wspólnika jest szczególna wobec ogólnej 
regulacji odpowiedzialności subsydiarnej członków jed-
nostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną (art. 331 § 2 k.c.). Na gruncie kodeksu cywilne-
go odpowiedzialność członków jednostki organizacyjnej 
powstaje dopiero z chwilą, gdy ta stała się niewypłacal-
na. Gdyby nie przepis art. 31 § 1 k.s.h., zasady z art. 331 
§ 2 k.c., co oczywiste, miałyby zastosowanie do wspól-
ników spółki osobowej, jako że jest ona jednostką or-
ganizacyjną, której ustawa w art. 8 § 1 k.s.h. przyznaje 
zdolność prawną.

Korelatem procesowym regulacji z art. 31 § 1 k.s.h. jest 
art. 786 § 1 k.p.c., który daje podstawę do nadania klau-
zuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, jeżeli jego 
wykonanie jest uzależnione od zdarzenia, które udo-
wodnić powinien wierzyciel dopiero po dostarczeniu do-
wodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego 
lub prywatnego z urzędowo poświadczonym podpisem. 
Dla odpowiedzialności wspólnika przepis ten oznacza, 
że niewyczerpanie przez wierzyciela wszystkich moż-
liwości zaspokojenia z majątku spółki osobowej jest 
przeszkodą do nadania klauzuli wykonalności przeciwko 
wspólnikowi i wszczęcia wobec niego postępowania eg-
zekucyjnego. Bezskuteczność egzekucji musi dotyczyć 
całego majątku spółki osobowej, czyli wszystkich jego 

11 Tzw. subsydiarność w zaspokojeniu, zob. szerzej. Tereszkiewicz P., 
Odpowiedzialność…, s. 188-190.

składników12. Nie oznacza to jednak, jak trafnie podnosi 
się w orzecznictwie, że wierzyciel każdorazowo powinien 
legitymować się postanowieniem o bezskuteczności eg-
zekucji. Przesłankę bezskuteczności egzekucji z mająt-
ku spółki może wykazywać, dowodząc na przykład, że 
majątek spółki obciążony jest rzeczowo i nie przyniesie 
zaspokojenia wierzycielom niezabezpieczonym13. W ko-
mentarzach do art. 31 § 1 k.s.h. jako podstawę uznania 
bezskuteczności wymienia się również, między innymi, 
ogłoszenie upadłości spółki osobowej albo oddalenie 
wniosku o ogłoszenie jej upadłości z uwagi na stwier-
dzenie, że jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania14.

Ostatnie wskazane okoliczności powodujące możliwość 
uznania bezskuteczności egzekucji z majątku spółki jako 
warunku wszczęcia egzekucji z majątku wspólnika bu-
dzą kontrowersje i stanowią kanwę istotnych rozważań 
dokonywanych w artykule. Należy bowiem powątpie-
wać, czy ogłoszenie upadłości spółki osobowej, a nawet 
oddalenie wniosku o jej upadłość z powodów ujętych 
w art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z 28 lutego 2003 roku – 
Prawo upadłościowe15 (dalej PrUp lub Prawo upadło-
ściowe), stanowi samodzielną i automatyczną podstawę 
do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku 
spółki osobowej. Za A.J. Witoszem należy powtórzyć, 
że brak jest podstaw dla wyciągnięcia takich wniosków, 
zwłaszcza na gruncie przepisów Prawa upadłościowego 
obowiązujących po 1 stycznia 2016 roku.

Przypomnieć trzeba, że do ogłoszenia upadłości przed-
siębiorcy niezbędne jest stwierdzenie wystąpienia prze-
słanki pozytywnej w postaci niewypłacalności (art. 11 
ust. 1 i 2 PrUp) oraz braku wystąpienia przesłanki nega-
tywnej w postaci niewystarczającego majątku. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 PrUp sąd oddali wniosek o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub 
wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Po-
nadto sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości 
w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążo-
ny hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zasta-
wem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, 
że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokoje-
nie kosztów postępowania (art. 13 ust. 2 PrUp).

12 Pabis R., Odpowiedzialność..., s. 733-734; Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność…, 
s. 192.

13 Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 czerwca 1992 r., 
sygn. akt I ACz 183/92, OSA 1993 nr 4, poz. 28, s. 43.

14 Sołtysiński S., [w:] Kodeks…, s. 400-402, Borowy B., Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, Z. Jara (red.), Warszawa 2017, s. 175; Nita-Jagielski 
G., [w:] Bieniak J. et al., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2019,  
s. 17-171; Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność…, s. 193.

15 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498.
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Do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku 
spółki w razie ogłoszenia jej upadłości nie może dojść 
w sposób automatyczny. W tym przypadku dochodzi 
bowiem do uznania przez sąd upadłościowy, że mają-
tek niewypłacalnej spółki wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania i choćby częściowe zaspokojenie 
wierzycieli. W znowelizowanym mocą ustawy z 15 maja 
2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne16 (dalej PrRes lub 
Prawo restrukturyzacyjne) art. 13 ust. 1 PrUp, którego 
nowe brzmienie obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, 
wyraźnie zastrzeżono, że do ogłoszenia upadłości po-
winno dojść wówczas, gdy majątek przedsiębiorcy po-
zwoli na przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzy-
cieli. Wydanie orzeczenia o ogłoszeniu upadłości jest 
zatem wyrazem uznania, że upadłość doprowadzi do 
zaspokojenia wierzycieli. W konsekwencji nie może być 
mowy o stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji z ma-
jątku spółki tylko z powodu ogłoszenia jej upadłości. 
Wręcz przeciwnie – upadłość powinna być pojmowana 
jako szansa na częściowe zaspokojenie wierzycieli. Nie 
przekonuje twierdzenie oparte na art. 146 ust. 1 PrUp, że 
przesłanka bezskuteczności egzekucji z majątku spółki 
niezbędna do wszczęcia egzekucji z majątku wspólnika 
ziści się w momencie umorzenia postępowania egze-
kucyjnego przeciwko spółce osobowej z powodu upra-
womocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadło-
ści17. Umorzenie egzekucji z mocy prawa na podstawie 
art. 146 ust. 1 PrUp nie ma żadnego związku ze stwier-
dzeniem bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

Z drugiej strony należy zakładać, że majątek upadłej 
spółki nie wystarczy na zaspokojenie wierzytelności 
w całości, co sprawia, że bardzo prawdopodobne stanie 
się poszukiwanie zaspokojenia z majątków wspólników 
w pozostałej części18. Do czasu ostatecznego podziału 
funduszów masy ustalenie stopnia zaspokojenia po-
szczególnych wierzycieli będzie z pewnością utrudnio-
ne, lecz mimo wszystko możliwe. Wydaje się, że dla ce-
lów ustalenia, że „egzekucja z majątku spółki okaże się 
bezskuteczna”, konieczne będzie wykazanie, w oparciu 
o dokumenty z akt postępowania upadłościowego, czy 
i które wierzytelności mają szansę zaspokojenia. Może 
się na przykład okazać, że wierzytelności korzystających 
z preferencyjnej kategorii I zaspokojenia jest tak dużo, że 
wykluczone jest zaspokojenie wierzytelności z dalszych 
kategorii.

16 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243.
17 Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność…, s. 193, zob. też Miczek Z., Wpływ 

ogłoszenia upadłości spółki jawnej na odpowiedzialność jej wspólników 
za zobowiązania spółki, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, 
J. Frąckowiak (red.), Wrocław 2006, s. 370-371.

18 Zwłaszcza w sytuacji ogłoszenia upadłości spółki z powodu stwierdzenia 
stanu nadmiernego zadłużenia.

W przypadku oddalenia wniosku o upadłość na pod-
stawie art. 13 ust. 1 lub 2 PrUp stwierdzenie zaistnie-
nia przesłanki bezskuteczności egzekucji z majątku 
spółki jest tylko pozornie łatwiejsze. W obecnym stanie 
prawnym sąd upadłościowy oddala wniosek w sytuacji 
stwierdzenia, że majątek dłużnika nie wystarczy na za-
spokojenie kosztów postępowania i wierzycieli. Na kosz-
ty postępowania upadłościowego, zgodnie z art. 230 
PrUp, składają się wydatki bezpośrednio związane z za-
bezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, 
w szczególności wynagrodzenie syndyka i jego zastępcy, 
wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki 
członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgro-
madzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumen-
tów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne 
daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości. 
Koszty te wynoszą co najmniej kilkanaście, a często kil-
kadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. Sąd upa-
dłościowy, oceniając zaistnienie przesłanki negatywnej 
z art. 13 ust. 1 i 2 PrUp, dokonuje prognozy kosztów 
i dopiero po stwierdzeniu, że wartość nieobciążonego 
majątku upadłego jest większa niż kwota szacowanych 
kosztów, decyduje o ogłoszeniu upadłości.

Może się w konsekwencji okazać, że mimo istnienia ma-
jątku sąd nie ogłosi upadłości. W takiej jednak sytuacji 
nie sposób mówić o braku majątku na zaspokojenie wie-
rzycieli poza postępowaniem upadłościowym – wszak 
majątek niewystarczający na przeprowadzenie nader 
kosztowej upadłości może wystarczyć na przeprowa-
dzenie egzekucji syngularnej, choć oczywiście taka teza 
wymaga również uwzględnienia kosztów postępowania 
egzekucyjnego. Mimo wszystko należy opowiedzieć się 
za poglądem, że brak jest automatyzmu w stwierdze-
niu bezskuteczności egzekucji z majątku spółki również 
w przypadku oddalenia wniosku o upadłość spółki oso-
bowej na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 PrUp. Do wyka-
zania tej przesłanki potrzeba przynajmniej analizy uza-
sadnienia orzeczenia sądu upadłościowego (lub w przy-
padku jego braku – akt postępowania w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości) pod kątem istniejącego w spółce 
osobowej majątku (a raczej jego braku bądź istniejącego 
w niewielkim rozmiarze).

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI WSPÓLNIKA 
SPÓŁKI OSOBOWEJ

Na zagadnienie subsydiarnej odpowiedzialności wspól-
nika za zobowiązania spółki osobowej w kontekście pra-
wa upadłościowego warto też spojrzeć z perspektywy 
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przesłanek ogłoszenia upadłości wspólnika. Stosownie 
bowiem do art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 PrUp upadłość może 
zostać ogłoszona także wobec wspólników osobowych 
spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim ma-
jątkiem, oraz wspólników spółki partnerskiej. Wspólnicy 
spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowej 
i komandytowo-akcyjnej, a także partnerzy (w dalszej 
części zbiorczo zwani wspólnikami) mają zatem zdol-
ność upadłościową niezależną, co należy podkreślić, od 
zdolności upadłościowej samej spółki osobowej, cho-
ciaż sami nie muszą być przedsiębiorcami. Jak słusznie 
zauważył Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 stycznia 
2009 r.19, odrębna zdolność upadłościowa spółki jaw-
nej i jej wspólników wymaga odrębnej oceny spełnienia 
przesłanek ogłoszenia upadłości. Ogłoszenie upadłości 
spółki osobowej nie pociąga za sobą ogłoszenia upadło-
ści jej wspólników. Innymi słowy, ogłoszenie upadłości 
wspólnika wymaga stwierdzenia, że utracił on zdolność 
do wykonywania wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych (art. 11 ust. 1 PrUp) albo – w przypadku wspólnika 
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną – że jego zo-
bowiązania pieniężne przekraczają wartość jego mająt-
ku (art. 11 ust. 2 PrUp), a dodatkowo, że jego majątek 
wystarcza na pokrycie kosztów postępowania i choćby 
częściowe zaspokojenie wierzycieli, czyli odniesienia się 
do przesłanek z art. 11 ust. 1 lub 2 i 13 ust. 1 lub 2 PrUp, 
o których była mowa.

Jednocześnie przesądzić wypada – z uwagi na solidar-
ny charakter odpowiedzialności wspólnika – że żąda-
nie ogłoszenia upadłości wspólnika spółki osobowej 
nie musi być uzależnione od uprzedniego wszczęcia 
postępowania upadłościowego wobec samej spółki. 
W razie odmowy spełnienia świadczenia przez wspól-
nika wierzycielowi pozostaje bowiem wybór domagania 
się ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego, z tym jednakowoż zastrzeżeniem, że 
wspólnika chroni subsydiarność zaspokojenia. Docho-
dząc do sedna problemu, należy zastanowić się, czy 
art. 31 § 1 k.s.h., który bez wątpienia stanowi przeszko-
dę do wszczęcia egzekucji przeciwko wspólnikowi przed 
uprzednim wyczerpaniem możliwości zaspokojenia 
z majątku spółki, może stanowić również przeszkodę do 
ogłoszenia jego upadłości. Aby wyjaśnić to zagadnienie, 
trzeba wskazać na skutki ogłoszenia upadłości. Postę-
powanie upadłościowe jest postępowaniem likwidacyj-
nym całego majątku dłużnika, który staje się masą upa-
dłości służącą zaspokojeniu wierzycieli. Nie bez powodu 

19 Postanowienie SN z 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 411/08, Legalis.

zatem postępowanie upadłościowe zwane jest uniwer-
salną egzekucją z całego majątku dłużnika prowadzoną 
na rzecz wszystkich wierzycieli20. Upadłość jest dole-
gliwsza w skutkach dla dłużnika niż egzekucja syngular-
na, prowadzi bowiem do odebrania zarządu majątkiem 
w celu jego likwidacji. Z utworzonych funduszów masy 
upadłości zarządzanych przez syndyka zaspokajani są 
wierzyciele. Uwzględniwszy zatem skutki ogłoszenia 
upadłości dla majątku dłużnika, należałoby stwierdzić, 
że subsydiarna odpowiedzialność wspólnika bez wąt-
pienia dotyczy również postępowania upadłościowe-
go, chociaż literalna wykładnia art. 31 § 1 k.s.h. zawęża 
ochronę wspólnika jedynie przed egzekucją. Wydaje się 
jednak, stosując wykładnię a fortiori, że nie można ogło-
sić upadłości wspólnika z powodu niewykonywania wy-
magalnych zobowiązań spółki osobowej, gdy brak jest 
wykazanej przesłanki bezskuteczności egzekucji z ma-
jątku spółki21. Uważam więc, że wynikająca z art. 31 § 1 
k.s.h. przesłanka bezskuteczności egzekucji z majątku 
spółki osobowej stanowi dodatkową, obok niewypłacal-
ności i wystarczającego majątku, przesłankę ogłosze-
nia upadłości wspólnika spółki osobowej, co ma istotne 
znaczenie przede wszystkim w sytuacji, gdy wniosek 
o upadłość przedstawia wierzyciel. Wówczas niezbędne 
jest wykazanie przez niego, że egzekucja z majątku spół-
ki osobowej skończyła się niepowodzeniem22. Wpro-
wadzenie dodatkowej przesłanki ogłoszenia upadłości 
wspólnika w postaci konieczności stwierdzenia bezsku-
teczności egzekucji z majątku spółki ma też olbrzymie 
znaczenie dla samego wspólnika w kontekście odpowie-
dzialności dłużnika za niezłożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości w terminie (art. 21 ust. 3 PrUp). Wydaje się, 
że oceny niewypłacalności wspólników (w szczególno-
ści momentu jej wystąpienia) skutkującej koniecznością 
złożenia wniosku o upadłość w określonym czasie nie 
sposób oceniać bez uwzględnienia okoliczności związa-
nych z możliwością przymusowej realizacji zobowiązań 
w drodze egzekucji z majątku samej spółki23.

20 Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Warszawa 2016, s. 3.

21 Por. Miczek Z., Wpływ…, s. 370. Zgoła odmienna sytuacja będzie mieć miejsce, 
gdy stwierdzone zostanie, że wspólnik, oprócz zobowiązań spółki, nie reguluje 
także osobistych zobowiązań zaciągniętych w imieniu własnym. Wydaje się, 
że wówczas ogłoszenie upadłości będzie mogło nastąpić niezależnie od 
stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

22 Z uwagi na ramy artykułu pominięty zostanie problem, czy o upadłość 
wspólnika może wnieść jego wierzyciel osobisty, który nie jest wierzycielem 
spółki – to część szerszego zagadnienia dotyczącego zdolności upadłościowej 
wspólnika. Wydaje się, że zdolność upadłościowa przysługuje wspólnikowi 
z powodu jego cech podmiotowych, a nie z powodu istnienia szczególnych 
zobowiązań, za które odpowiada. W przypadku złożenia wniosku o upadłość 
wspólnika przez jego wierzyciela osobistego dowodzenie przez tego 
ostatniego bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z oczywistych 
względów byłoby zbędne.

23 Zagadnienie nie jest jednak jednoznaczne, jeśli wziąć pod uwagę, że wspólnik 
jest zobowiązany świadczyć na równi ze spółką, gdy nadejdzie termin 
wymagalności roszczeń, por. Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna…, 
s. 526.



63nr 17 [3/2019]

Zagadnienie okaże jeszcze bardziej interesujące, gdy 
składane są równocześnie wnioski o upadłość spółki oso-
bowej i jej wspólników. Rozstrzygnięcie o upadłości spółki 
osobowej może być decydujące dla zasadności wniosku 
o ogłoszenie upadłości jej wspólników. Jeżeli niewypła-
calność spółki osobowej nie zostanie stwierdzona, to nie 
może być mowy o upadłości wspólników. Z kolei jeżeli 
sąd ogłosi upadłość spółki osobowej, to dla upadłości jej 
wspólnika znaczenie będzie miało ustalenie, czy w ra-
mach upadłości spółki osobowej może dojść do całkowi-
tego zaspokojenia wierzycieli. Wobec tego, że przypadki 
stuprocentowego zaspokojenia wierzycieli w ramach 
upadłości spółki osobowej będą należeć do rzadkości, to 
uznać można, że spełni się przesłanka choćby częściowej 
bezskuteczności egzekucji z majątku spółki osobowej, co 
moim zdaniem jest wystarczające do ogłoszenia upadło-
ści wspólnika, który za resztę niezaspokojonych zobo-
wiązań będzie odpowiadał solidarnie ze spółką. Nie budzi 
raczej wątpliwości przypadek oddalenia wniosku o ogło-
szenie upadłości spółki z powodu braku wystarczającego 
majątku na koszty i zaspokojenie wierzycieli – w tej sy-
tuacji wydaje się oczywiste, że dla potrzeb badania prze-
słanek ogłoszenia upadłości wspólnika przesłanka bez-
skutecznej egzekucji z majątku spółki zostanie spełniona.

PODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY UPADŁOŚCI WSPÓLNIKA 
SPÓŁKI OSOBOWEJ

Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika będzie mieć 
też znaczenie dla biegu właściwego postępowania upa-
dłościowego, gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości spółki 
osobowej i jej wspólnika. Decydować będzie bowiem ze 
swej istoty o kolejności zaspokojenia z majątków (w tym 
wypadku funduszów mas upadłości) spółki osobowej 
i jej wspólników. W pierwszej kolejności zaspokojenie 
wierzycieli spółki powinno nastąpić z jej majątku, co 
w praktyce oznacza, że jako pierwszy powinien dokonać 
się podział funduszów masy upadłości spółki osobowej. 
Do czasu wykonania ostatecznego planu podziału fun-
duszów masy upadłości spółki osobowej nie powinno się 
dokonywać podziału funduszów mas upadłości wspól-
ników, albowiem nie wiadomo, w jakim zakresie powinni 
oni zaspokoić wierzycieli spółki. Zaspokojenie wierzycieli 
spółki osobowej z jej majątku powoduje wszak wyga-
śnięcie zobowiązania również po stronie wspólnika. Jest 
to konsekwencja istnienia odpowiedzialności solidarnej 
po stronie wspólników – w razie częściowego spełnie-
nia świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych 
zobowiązanie wobec pozostałych dłużników w tej części 
wygasa (por. art. 366 § 2 k.c.)24.

24 Zob. Raczyński A., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, art. 353-626, 
M. Gutowski (red.), Warszawa 2019, s. 175.

Od strony formalnoprawnej zagadnienie prowadze-
nia dwóch postępowań upadłościowych wobec spółki 
osobowej i jej wspólników reguluje art. 215 ust. 1 w zw. 
z art. 215 ust. 5 PrUp, który zezwala na połączenie do 
wspólnego rozpoznania takich spraw upadłościowych. 
W takiej sytuacji dla każdego z upadłych sporządza się 
osobne listy wierzytelności i plany podziału funduszów 
masy upadłości, w których z urzędu uwzględnia się za-
spokojenie wierzytelności, za jakie upadli odpowiadają 
solidarnie (art. 215 ust. 3 PrUp). Przytoczony w poprzed-
nim zdaniu przepis statuuje ważną zasadę uwzględnia-
nia z urzędu zaspokojenia wierzycieli dokonanego w ra-
mach poszczególnych spraw upadłościowych. Jednakże 
o ile w przypadku dłużników solidarnych, gdzie brak 
jest zastrzeżonej odpowiedzialności subsydiarnej, nie 
ma znaczenia, z której masy upadłości dokona się za-
spokojenie w pierwszej kolejności, o tyle w przypadku 
wspólników spółek osobowych zaspokojenie wierzycieli 
spółki powinno dokonać się zawsze po próbie zaspoko-
jenia z majątku samej spółki. W przeciwnym razie mo-
głoby dojść do sytuacji, kiedy wierzyciele spółki zostaliby 
zaspokojeni w większej części z majątku wspólnika niż 
z majątku spółki (o ile – rzecz jasna – majątek wspólni-
ków i majątek spółki pozwoliłby na zaspokojenie wierzy-
cieli w pełnym zakresie lub w zdecydowanej części), a to 
wypaczałoby sens odpowiedzialności subsydiarnej, któ-
ra dla wspólnika powinna oznaczać, że ponosi on ciężar 
ekonomiczny zobowiązań spółki tylko w takim zakresie, 
w jakim nie uda się spełnić świadczenia z majątku spółki.

SKUTKI UKŁADU DLA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WSPÓLNIKA SPÓŁKI OSOBOWEJ

Zagadnieniem niezwykle spornym tak w ujęciu teore-
tyczno-prawnym, jak i praktycznym jest oddziaływa-
nie układu zawartego przez spółkę osobową na zakres 
odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za jej 
zobowiązania. Spór wynika z odmiennych interpreta-
cji art. 167 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie 
z którym układ nie narusza praw wierzyciela wobec po-
ręczyciela i współdłużnika dłużnika w kontekście solidar-
nej i subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika za zobo-
wiązania spółki osobowej. Omawiając to zagadnienie, 
należy w pierwszej kolejności powrócić do zarysowanego 
na wstępie problemu sprowadzającego się do pytania, 
czy wspólnik odpowiadający za zobowiązania spółki oso-
bowej jest równocześnie dłużnikiem wierzyciela spółki? 
Przeciwstawne poglądy na skutki układu dla treści zobo-
wiązania wspólnika uzasadniane są bowiem najczęściej 
istnieniem lub – właśnie przeciwnie – brakiem istnienia 
długu po stronie wspólnika spółki osobowej. R. Adamus, 
opowiadający się za uznaniem, że układ zawarty przez 
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spółkę osobową nie modyfikuje zakresu odpowiedzial-
ności wspólników, podnosi, że przedmiotem restruk-
turyzacji są wyłącznie zobowiązania spółki osobowej, 
zaś przepis art. 167 ust. 1 PrRes (dawniej art. 291 ust. 1 
ustawy z 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe 
i naprawcze25) nie daje podstaw do uznania, że ukła-
dem objęte są również zobowiązania współdłużnika, tj. 
wspólnika odpowiadającego solidarnie za zobowiązania 
spółki26. Z kolei A.J. Witosz, wychodząc z początkowego 
założenia, że odpowiedzialność wspólnika za zobowiąza-
nia spółki jest przede wszystkim akcesoryjna względem 
odpowiedzialności samej spółki, uznaje, że zatwierdzony 
układ zmienia zakres i wielkość zobowiązań samej spół-
ki, powodując jednocześnie tożsamą zmianę po stronie 
wspólników27. Autor ten następnie podnosi, że nie ist-
nieje dług wspólnika, a zatem układ nie może restruk-
turyzować długu, którego nie ma. Zdaniem A.J. Witosza 
układ nie zmienia praw wierzyciela, albowiem nigdy nie 
przysługiwały mu względem wspólników wierzytelności 
ukształtowane samodzielnie28. Tezę o modyfikacji zakre-
su odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki 
osobowej na skutek zawartego układu wsparł ostatnio 
również Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2018 r.29 
Argumentacja Sądu Najwyższego sprowadza się do roz-
różnienia stosunku zobowiązaniowego i stosunku odpo-
wiedzialności, z których tylko ten ostatni jest właściwy 
dla opisania relacji występującej między wierzycielem 
spółki a jej wspólnikiem. Sąd Najwyższy opowiedział się 
zatem za poglądem, w myśl którego wierzyciel spółki nie 
jest wierzycielem wspólnika.

Opisane zagadnienie, mimo pojawienia się w dyskusji 
głosu Sądu Najwyższego, nie jest w mojej ocenie ani 
dostatecznie rozstrzygnięte, ani oczywiste. Oparcie się 
na wątpliwej teorii istnienia dwóch stosunków odpowie-
dzialności i zobowiązania nie rozwiązuje problemu skut-
ków układu dla zakresu odpowiedzialności wspólnika za 
zobowiązania spółki osobowej. Po pierwsze, nie można 
uznać za powszechną koncepcji istnienia odpowiedzial-
ności bez długu. Chociaż bowiem jest to pogląd atrakcyj-
ny z teoretycznego punktu widzenia, to w praktyce rodzi 
wiele trudności. Nie sposób go stosować na gruncie pra-
wa procesowego, gdzie sąd, wydając wyrok zasądzający 
przeciwko osobie „wyłącznie” odpowiedzialnej, nakazuje 
spełnić świadczenie, a zatem niejako statuuje dług – 

25 T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233.
26 Adamus R., Jeszcze w sprawie wykładni art. 291 prawa upadłościowego 

i naprawczego, „Prawo Spółek” 2009, nr 4, s. 40-43.
27 Witosz A.J., Wpływ upadłości spółki osobowej na subsydiarną odpowiedzialność 

jej wspólników, „Prawo Spółek” 2009, nr 1, s. 14-20.
28 Witosz A.J., O potrzebie zmian w prawie spółek osobowych, „Przegląd Prawa 

Handlowego” 2012, nr 9, s. 49-50.
29 Sygn. akt II CSK 468/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 7, s. 55.

powinność świadczenia30. Poza tym, uznanie istnienia 
odpowiedzialności bez długu może zostać zinterpreto-
wane całkowicie odmiennie, niż tego chcą zwolennicy 
teorii o modyfikacji zakresu odpowiedzialności wspólni-
ka na skutek zawartego układu przez spółkę. Przyjmując 
założenie, że gwarancyjna odpowiedzialność solidarna 
wspólnika (bez długu) powstaje z chwilą zaciągnięcia 
zobowiązania przez spółkę, można by stwierdzić, że po-
zostaje ona niezależna od istniejącego długu spółki. Od-
powiedzialność rozumiana czysto abstrakcyjnie, jako ko-
nieczność znoszenia egzekucji w określonym rozmiarze, 
oderwana jest wszak całkowicie od istniejącego długu 
i nie podlega ani ograniczeniu, ani rozszerzeniu31.

Uwzględniając przytoczone argumenty za i przeciw mo-
dyfikacji zakresu odpowiedzialności wspólnika na sku-
tek zawartego przez spółkę układu, wypada zgodzić się 
z A.J. Witoszem, że przesądzenie w pełni akcesoryjnego 
charakteru odpowiedzialności wspólnika za zobowiąza-
nia spółki wymaga interwencji ze strony ustawodawcy32. 
Ocena charakteru odpowiedzialności wspólnika za zobo-
wiązania spółki nastręcza bowiem wątpliwości nie tylko 
w badanym przykładzie. Otóż niemałe trudności wywo-
łuje też (co jest, jak się wydaje, pokłosiem rozróżnienia 
długu i odpowiedzialności, o czym była mowa) kwestia 
istnienia po stronie wspólnika własnego zarzutu prze-
dawnienia – a w konsekwencji uznania, że wierzyciel 
spółki jest również wierzycielem wspólnika, co oznacza, 
że wspólnikowi przysługuje osobisty zarzut przedaw-
nienia, co z kolei powoduje, że roszczenie wobec nie-
go może przedawnić się szybciej niż wobec spółki albo 
odwrotnie – może zostać uznane za nieprzedawnione, 
pomimo nieprzerwania biegu terminu przedawnienia 
wobec samej spółki33.

Zgłaszając postulat de lege ferenda, wypada równocze-
śnie zaproponować wyjaśnienie spornego problemu de 
lege lata. Nie negując na ten moment istnienia po stro-
nie wspólnika długu za zobowiązania spółki osobowej, 
należy rozstrzygnąć, w jaki sposób art. 167 ust. 1 PrRes 
dotyczy zagadnienia odpowiedzialności wspólnika za 
zobowiązania spółki jawnej. W mojej ocenie przesą-
dzenie tego, czy wspólnik jest, czy nie jest dłużnikiem 
wierzyciela spółki jawnej, nie jest decydujące dla okre-
ślenia skutków układu dla odpowiedzialności wspólnika. 

30 Por. Zedler F., Dochodzenie roszczeń majątkowych od osób ponoszących 
odpowiedzialność a niebędących dłużnikami, „Nowe Prawo” 1976, nr 9, s. 1221.

31 Zob. w ten sposób Bucior D., Konstrukcja…, s. 20.
32 Witosz A.J., O potrzebie zmian…, s. 50.
33 Por. rozbieżne stanowiska sądów: wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 

2009 r., sygn. akt II CSK 568/08, Legalis; wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 
2008 r., sygn. akt V CSK 573/07, OSNC 2009, nr 6, poz. 89, s. 91; wyrok Sądu 
Najwyższego z 9 lipca 2008 r., sygn. akt V CSK 72/08, Legalis; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z 12 września 2006 r., sygn. akt I ACa 340/06, 
Legalis.
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Podstawowe znaczenie należy bowiem mimo wszystko 
przypisać konstrukcji subsydiarnej odpowiedzialności, 
której nie sposób pominąć przy interpretacji art. 167 
ust. 1 PrRes.

Niewątpliwie art. 167 ust. 1 PrRes dokonuje w pewnych 
sytuacjach przełamania zasady akcesoryjności odpo-
wiedzialności współdłużnika za zobowiązanie dłużnika 
głównego. Jest tak, bezspornie, w przypadku odpowie-
dzialności poręczyciela34. Odpowiedzialność poręczycie-
la nie jest jednak subsydiarna – wierzyciel nie tylko może 
żądać spełnienia świadczenia od poręczyciela w każdym 
czasie, może także dochodzić swoich praw na drodze 
egzekucji sądowej. Przełamaniu akcesoryjności odpo-
wiedzialności wspólnika spółki osobowej stoi na prze-
szkodzie między innymi odpowiedzialność subsydiarna. 
Chociaż bowiem, co nie ulega wątpliwości, powoduje 
ona wyłącznie określenie kolejności zaspokojenia, to 
pośrednio wpływa również na zakres odpowiedzialno-
ści wspólnika. Skoro majątek wspólnika – modelowo 
– służyć ma zaspokojeniu wierzyciela spółki osobowej 
w dalszej kolejności i to w części, w jakiej nie uzyskał 
on zaspokojenia z majątku spółki, to w praktyce odpo-
wiedzialność wspólnika ogranicza się jedynie do takiej 
części zobowiązania, która nie została wykonana na 
skutek egzekucji z majątku spółki. Ustawowe oznacze-
nie kolejności zaspokojenia z majątków poszczególnych 
zobowiązanych powoduje, że nie w pełni realizowana 
jest zasada solidarnej odpowiedzialności współdłużni-
ków, w myśl której wierzyciel może domagać się całości 
lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącz-
nie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, czyli we-
dług własnego wyboru. Subsydiarna odpowiedzialność 
skutkuje koniecznością zwrócenia się przez wierzyciela 
w pierwszej kolejności do spółki w celu wykonania zobo-
wiązania, chyba że wspólnik zechce dobrowolnie speł-
nić świadczenie, do czego oczywiście ma prawo, a jego 
świadczenie w takiej sytuacji nie może zostać uznane ani 
za przedwczesne, ani za nienależne.

Próbując przełożyć poczynione uwagi na zasady docho-
dzenia zrestrukturyzowanego w układzie zobowiązania 
spółki osobowej, należy zastanowić się po pierwsze, czy 
na etapie wykonywania układu możliwe jest żądanie 
spełnienia świadczenia w jakiejkolwiek wysokości (nie 
przesądzając na razie, w jakiej) od wspólnika. Z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzające-
go układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne 
prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia 
wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu 

34 Zimmerman P., Prawo upadłościowe…, s. 1370.

z mocy prawa, zaś tytuły wykonawcze lub egzekucyj-
ne, obejmujące wierzytelności objęte układem, tracą 
wykonalność z mocy prawa (art. 170 ust. 1 i 3 PrRes). 
W czasie wykonywania układu, czyli spełniania świad-
czeń przez dłużnika na rzecz wierzycieli, niemożliwe 
jest, moim zdaniem, stwierdzenie bezskuteczności eg-
zekucji z majątku spółki warunkującej egzekucję z ma-
jątku wspólnika. Wykonywanie zobowiązań przez spółkę 
uniemożliwia sięgnięcie do majątku wspólnika choćby 
z tego powodu, że jego dług powinien być przedmiotem 
egzekucji w dalszej kolejności. Ocena zakresu odpowie-
dzialności wspólnika ma w tym przypadku mniejsze zna-
czenie praktyczne, skoro majątek wspólnika w ogóle nie 
może być przedmiotem egzekucji.

Inaczej rzecz się przedstawia, gdy układ nie jest wykony-
wany. Konsekwencją niewykonywania układu jest jego 
uchylenie (art. 176 ust. 1 PrRes), co powoduje, że wie-
rzyciele mogą domagać się spełnienia świadczeń w wy-
sokości sprzed układu35. Zanim jednak zapadnie orze-
czenie sądu restrukturyzacyjnego o uchyleniu układu, 
wierzyciel może próbować dochodzić wykonania układu 
na drodze egzekucji (korzystając z tytułu egzekucyjnego, 
jakim jest wciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności), 
co daje podstawę do wywodzenia twierdzeń o bezsku-
teczności egzekucji z majątku spółki. W takiej sytuacji 
aktualne staje się pytanie o możliwość wszczęcia egze-
kucji z majątku wspólnika i o zakres odpowiedzialności 
wspólnika.

Wydaje się, że brak jest podstaw normatywnych, by 
w razie wykazania bezskuteczności egzekucji z mająt-
ku spółki (dłużnika) odmówić wierzycielowi prawa do 
prowadzenia egzekucji z majątku wspólnika36. Nie jest 
tylko jasne, czy wierzyciel może domagać się spełnienia 
świadczenia w pierwotnej wysokości, czy wynikającej 
z układu. Przyjmując wstępne założenie, że wspólnik 
jest współdłużnikiem wierzyciela spółki, ale jednocze-
śnie uwzględniając fakt, że z jego majątku nie powinno 
ubyć więcej niż potrzeba do pełnego zaspokojenia wie-
rzyciela spółki w zakresie, w jakim nie uzyskał on zaspo-
kojenia z majątku spółki, opowiadam się za poglądem, 
w myśl którego wierzyciel może domagać się od wspól-
nika wykonania zobowiązania w kształcie wynikającym 
z układu. Dostrzegając wady tego stanowiska wynika-
jące przede wszystkim z pominięcia literalnego brzmie-
nia art. 167 PrRes, trzeba stwierdzić, że dopuszczenie 
możliwości egzekwowania od wspólnika zrestruktury-

35 W ten sposób na plan dalszy schodzi sporne zagadnienie skutków układu dla 
odpowiedzialności wspólnika, albowiem spółka staje się na nowo dłużnikiem 
w pierwotnym zakresie.

36 Zob., jak wydaje się w przeciwnym kierunku, Miczek Z., Wpływ…, s. 373.
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zowanego zobowiązania spółki w pierwotnej wysokości 
wypacza sens subsydiarnej odpowiedzialności wspólni-
ka, która ma gwarantować wspólnikowi, że skierowana 
przeciwko niemu egzekucja nie będzie nadmierna. W sy-
tuacji gdy na skutek zatwierdzonego układu wierzyciel 
może domagać się od spółki mniej, to trudno o akcepta-
cję tezy, że od wspólnika może domagać się więcej. Idea 
subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika sprowadza 
się do uznania, że wspólnik ponosi ciężar ekonomiczny 
zobowiązania spółki tylko w takim zakresie, w jakim nie 
wykonała go sama spółka. Egzekucja dotyczy więc za-
wsze tego, czego nie spełniła spółka. Jeżeli aktualnie, 
na skutek układu spółka ma świadczyć 1000 złotych 
z 2000 złotych, a wykonała jedynie 500,00 złotych, to 
wierzyciel nie może domagać się od wspólnika 1500 
złotych, tylko reszty z istniejącego zobowiązania, tj. 
500,00 złotych. Ścisły związek między długiem spółki 
a towarzyszącym mu gwarancyjnym długiem wspólnika 
nakazuje spojrzenie na art. 167 ust. 1 PrRes przez pry-
zmat szczególnej odpowiedzialności wspólnika za zobo-
wiązania spółki.

Dotychczasowe wywody skłaniają do postawienia tezy, 
że art. 31 § 1 k.s.h. nie pozostaje do art. 167 ust. 1 Prawa 
restrukturyzacyjnego w relacji lex specialis – lex generalis. 
Przepisy te nie wykluczają się, lecz uzupełniają. Zasto-
sowanie art. 31 § 1 k.s.h. na etapie dobrowolnego wyko-
nywania układu oznacza wstrzymanie możliwości egze-
kwowania zobowiązania spółki z majątku jej wspólnika. 
W tym kontekście mniejsze znaczenie ma ocena, czy 
dług wspólnika podlega restrukturyzacji w zakresie, jaki 
wynika z układu. Z kolei w przypadku egzekucji układu 

możliwe staje się sięgnięcie do majątku wspólnika tyl-
ko po wyczerpaniu majątku dłużnika i tylko w zakresie, 
w jakim egzekucja zrestrukturyzowanego zobowiązania 
z majątku spółki nie doprowadziła do pełnego zaspoko-
jenia wierzyciela. Nie może być bowiem egzekwowany 
od wspólnika dług w pierwotnej wysokości w czasie, gdy 
układ zawarty przez spółkę jest wiążący dla wierzycieli.

PODSUMOWANIE

Poruszone zagadnienia mają doniosłe znaczenie prak-
tyczne i teoretyczne. Praktyczne, bo odnoszą się do 
podstawowych problemów związanych z dochodzeniem 
roszczeń od wspólników spółek osobowych, a teore-
tyczne, bo dotyczą podstawowych pojęć prawa cywilne-
go i handlowego: długu, odpowiedzialności w ogólności 
oraz odpowiedzialności solidarnej i subsydiarnej wspól-
ników spółek osobowych w szczególności. Mimo podję-
tej próby uporządkowania materii, nie udało się rozwiać 
wszystkich wątpliwości związanych z zakresem odpo-
wiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki osobo-
wej. Być może należy poczynić dalsze studia nad charak-
terem odpowiedzialności wspólników spółki osobowej, 
ale niewykluczone też, że zagadnienie jest tak dyskusyj-
ne, że wymaga interwencji ustawodawcy. Niemniej, de 
lege lata, przy ocenie zakresu odpowiedzialności wspól-
nika za zobowiązania spółki osobowej należy zwracać 
baczną uwagę na istnienie nie tylko solidarnej, ale też 
subsydiarnej odpowiedzialności po stronie wspólnika, 
co moim zdaniem przemawia za występowaniem daleko 
posuniętej akcesoryjności odpowiedzialności wspólnika 
za dług spółki.
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Rada nadzorcza, jako obligatoryjny organ każdej spółki 
akcyjnej, niektórych spółek komandytowo-akcyjnych, 
a także fakultatywny organ spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i niektórych spółek komandytowo-ak-
cyjnych, w zakresie funkcjonowania w zwykłym obro-
cie gospodarczym doczekała się szerokiego omówienia 
w literaturze przedmiotu4. Jej podstawową funkcją jest 
kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem zarządu spół-
ki. Członkowie rady nadzorczej nie są przy tym repre-
zentantami poszczególnych akcjonariuszy czy grup ak-
cjonariuszy. Przy podejmowaniu decyzji mają bowiem 
obowiązek kierować się przede wszystkim interesem 
spółki5. Funkcjonowanie rad nadzorczych w wypadku 
zmiany sytuacji spółki wobec złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości albo ogłoszenia upadłości w istotny 
sposób wpływa na działanie tego organu i modyfiku-
je jego kompetencje i obowiązki. Ta kwestia, podobnie 
jak szereg innych zagadnień u styku k.s.h. i prawa upa-
dłościowego, nie doczekała się omówienia. W artykule 
podjęta została próba zasygnalizowania pewnych pro-
blemów związanych z funkcjonowaniem rady nadzor-
czej w postępowaniu upadłościowym.

W raporcie Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków 
rad nadzorczych w 2018 roku” pięć najwyższych rocz-
nych wynagrodzeń członków rad nadzorczych prze-

1 Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, partner w kancelarii Królikowski 
| Marczuk | Geromin adwokaci i radcowie prawni, członek Sekcji Prawa 
Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, wiceprzewodniczący 
Sekcji Prawa Upadłościowego przy Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

2 Radca prawny, associate partner w kancelarii Królikowski | Marczuk | 
Geromin adwokaci i radcowie prawni, przez blisko 15 lat sędzia Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zajmujący się sprawami 
upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi, kierujący największym wydziałem 
sądu upadłościowego w Polsce.

3 Aplikant adwokacki, associate w kancelarii Królikowski | Marczuk | Geromin 
adwokaci i radcowie prawni.

4 Por. Szumański A. (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2b. System Prawa 
Handlowego, Warszawa 2019 i cytowana tam literatura.

5 Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz. T. 3, wyd. 3, Warszawa 2013.

kraczało 1,2 mln złotych6. Nawet przyjmując za punkt 
wyjścia kształtowanie się wynagrodzeń członków rad 
nadzorczych w prywatnych firmach na poziomie zbliżo-
nym z tym wynikającym z ustawy z 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierują-
cych niektórymi spółkami, takie wynagrodzenia mogą 
dochodzić nawet do kwot około 14 000 zł miesięcznie, 
a więc ponad 160 000 zł rocznie7. W tym kontekście za-
sadniczym zagadnieniem podejmowanym w artykule 
jest omówienie zasad kształtowania się wynagrodzeń 
członków rad nadzorczych i ich zaspokajania w wypad-
ku postępowania upadłościowego. Pomocniczo oma-
wiane są dwie kwestie: funkcjonowania kadłubowej 
rady nadzorczej oraz kwestia u styku zabezpieczenia 
majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogło-
szenia upadłości i kompetencji rad nadzorczych wynika-
jących z k.s.h. przed ogłoszeniem upadłości. Zagadnie-
nia te zostaną omówione jako pierwsze.

KADŁUBOWA RADA NADZORCZA

Zgodnie z przepisem art. 261 ust. 1 p.u. i 187 ust. 1 
p.u. na każdym etapie postępowania, jeżeli dłużnik nie 
ma zdolności procesowej i nie działa za niego przed-
stawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów 
dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką orga-
nizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą 
braki uniemożliwiające ich działanie, sąd upadłościo-
wy ustanawia kuratora. Nie ulega wątpliwości, że rada 
nadzorcza jest organem osoby prawnej, w zależności 
od rodzaju spółki o charakterze obligatoryjnym albo fa-
kultatywnym. Jej istnienie wiąże się choćby z kluczową 

6 Sedlak & Sedlak, Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2018 roku, 
Warszawa 2019.

7 Art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ  
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
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kompetencją do powoływania i odwoływania członków 
zarządu spółki.

Wobec tego w wypadku braków w składzie rady nad-
zorczej, umożliwiających działania rady nadzorczej (ka-
dłubowa rada nadzorcza), albo braku członków rady 
nadzorczej w ogólności zastosowanie wskazanych 
przepisów, tak jak w wypadku konieczności ustano-
wienia kuratora dla dłużnika w wypadku braku zarządu, 
jest niezbędne zarówno w postępowaniu w przedmio-
cie ogłoszenia upadłości, jak i po ogłoszeniu upadło-
ści. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że to rada 
nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu. Jeżeli 
więc w spółce jest zarząd, ale nie ma rady nadzorczej, 
zasadne jest ustanowienie kuratora dla rady nadzorczej, 
aby móc w danym podmiocie kontrolować zarząd oraz 
doprowadzić do ewentualnej zmiany w składzie zarzą-
du. Brak rady nadzorczej albo jej skład uniemożliwiający 
działanie może mieć także wpływ na funkcjonowanie 
spółki w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upa-
dłości, tam, gdzie rada nadzorcza zgodnie z przepisami 
ustawy albo umowy, albo statutu musi udzielić zgody na 
dokonanie określonych czynności przez spółkę.

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU W POSTĘPOWANIU 
W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI  
A RADA NADZORCZA

W wypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
spółki funkcjonowanie rady nadzorczej i jej kompeten-
cje nie są limitowane do czasu zabezpieczenia majątku 
spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy 
sądowego albo zarządcy przymusowego na czas roz-
poznania wniosku (art. 36 i n. p.u. a contrario). W tym 
okresie rada nadzorcza powinna jednak kierować się 
względami racjonalności i interesem spółki w zakre-
sie sprawowania nadzoru i kontroli, a także udzielania 
zgód na czynności podejmowane przez zarząd. Jest to 
istotne, jeśli chodzi o te czynności zarządu, które wyma-
gają zgody rady nadzorczej (np. ustalone na podstawie 
art. 220 k.s.h. w wypadku spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością).

Zabezpieczenie majątku ustanowieniem 
tymczasowego nadzorcy sądowego

W razie zabezpieczenia w postaci ustanowienia tym-
czasowego nadzorcy sądowego dłużnik jest uprawnio-
ny do dokonywania czynności zwykłego zarządu, zaś na 
dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu wymagana jest zgoda tymczasowego nadzorcy 
sądowego pod rygorem nieważności (art. 38a p.u.).

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia i zakresu czynno-
ści zwykłego zarządu. Brak wskazówek interpretacyj-
nych powoduje, że definiowanie zakresu tych czynności 
ma miejsce w zależności od podmiotu, którego to doty-
czy. W celu określenia zakresu zwykłego zarządu w pi-
śmiennictwie wskazuje się, że jest on uzależniony od 
kryterium przedmiotu zarządu oraz kierowania się za-
sadami wykonywania go zgodnie z regułami prawidło-
wej gospodarki8. Wskazuje się również kryterium oceny 
uznania, czy czynność należy do czynności z zakresu 
zwykłego zarządu, czy nie, jaki jest koszt, jaki pociągnie 
za sobą dokonanie tej czynności dla danego podmiotu9.

W literaturze pojawiają się również kontrowersje co do 
tego, czy w wypadku przedsiębiorstw prowadzących 
działalność deweloperską pełnomocnictwo ogólne za-
warte w formie szczególnej aktu notarialnego upoważ-
nia osobę umocowaną do wyodrębniania i przenosze-
nia odrębnej własności lokali, skoro stanowi to główny 
przedmiot działalności podmiotu10.

Wskazane kwestie w wypadku postępowań w przed-
miocie ogłoszenia upadłości rozwiązywane są różnora-
ko. Przykładowo, można uznać na gruncie art. 98 k.c., że 
pewne wskazówki co do określania zakresu zwykłego 
zarządu można uzyskać wskutek wykładni historycznej 
dotyczącej art. 96 kodeksu zobowiązań, gdzie wymie-
niono czynności, których nie obejmuje pełnomocnictwo 
ogólne, tj. umocowania do zbywania i obciążania nieru-
chomości, zaciągania pożyczek i zobowiązań wekslo-
wych, czynienia darowizn, przyjmowania lub zrzekania 
się spadków, zawierania ugód, wytaczania powództw, 
czynienia zapisów na sąd polubowny i wykonywania 
innych czynności przekraczających zakres zwykłego za-
rządu. W konsekwencji w postępowaniach, gdzie usta-
nowiony jest tymczasowy nadzorca sądowy, ustala on 
zakres czynności zwykłego zarządu (np. tymczasowy 
nadzorca sądowy zarządza, że czynności, które obciąża-
ją dłużnika powyżej kwoty 10 000 zł, wymagają zgody 
tymczasowego nadzorcy sądowego).

Należy przy tym pamiętać, że zgoda tymczasowego 
nadzorcy sądowego wymagana jest pod rygorem nie-
ważności i może zostać udzielona również po dokonaniu 
czynności, ale w „prekluzyjnym” terminie 30 dni od jej 
dokonania (art. 38a p.u.).

8 Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Tom I. Przepisy 
wprowadzające. Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), 
Warszawa 2017; Pazdan M., [w:] Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część 
ogólna. Tom 2b. System Prawa Prywatnego, Warszawa 2019, s. 636 i n.

9 Ibid.
10 Ibid.
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W wypadku spółek, gdzie funkcjonuje rada nadzorcza, 
pojawienie się tymczasowego nadzorcy sądowego 
może prowadzić do szeregu komplikacji. Zadać bowiem 
należy pytanie, czy jeśli w ustawie, umowie albo statu-
cie spółki do kompetencji rady nadzorczej zastrzeżone 
jest udzielanie zgody na dokonywanie czynności prze-
kraczających określony poziom kwotowy, zaś tymcza-
sowy nadzorca sądowy określi ten poziom wyżej, to czy 
zarząd może swobodnie dokonywać czynności określo-
nych przez tymczasowego nadzorcę sądowego?

Na to pytanie odpowiedzieć należy negatywnie. Wy-
daje się bowiem, że choć przepisy p.u. mają charakter 
szczególny w stosunku do przepisów innych ustaw 
(w tym k.s.h.)11, to jednak zabezpieczenie majątku 
dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nad-
zorcy sądowego prowadzi do ustanowienia dodatko-
wego „nadzoru” obok rady nadzorczej. W konsekwen-
cji, jeżeli zakres czynności zwykłego zarządu ustalony 
przez tymczasowego nadzorcę sądowego mieści się 
w kompetencjach zarządu, gdzie nie jest wymagana 
zgoda rady nadzorczej na podstawie ustawy, umowy 
albo statutu spółki, zarząd może swobodnie dokony-
wać takiej czynności. W wypadku gdy co prawda zakres 
zwykłego zarządu wyznaczony przez tymczasowego 
nadzorcę sądowego jest szerszy, ale jednocześnie wy-
maga zgody rady nadzorczej, zastosowanie będą miały  
przepisy k.s.h.

Zgodnie z art. 17 § 1 k.s.h. jeżeli do dokonania czyn-
ności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwa-
ły wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady 
nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej 
uchwały jest nieważna. Zgodnie zaś z art. 17 § 2 k.s.h. 
zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświad-
czenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie póź-
niej jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia 
oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone 
po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili 
dokonania czynności prawnej. Przykładem takiej czyn-
ności jest w wypadku spółki akcyjnej wypłacanie zaliczki 
na poczet przewidywanej dywidendy (art. 349 § 1 k.s.h.). 
W konsekwencji „samodzielne” dokonanie przez zarząd 
takiej czynności bez uprzedniej albo następczej zgody 
rady nadzorczej jest niezgodne z prawem na podstawie 
art. 17 § 1 i 2 k.s.h. Co oczywiste, decyzja o ukształto-
waniu zakresu zwykłego zarządu przez tymczasowego 
nadzorcę sądowego nie może zmodyfikować zakresu 

11 Witosz A., Witosz A.J., [w:] A. Hrycaj, A.J. Witosz, A. Jakubecki (red.) Prawo 
restrukturyzacyjne i upadłościowe. Tom 6. System Prawa Handlowego,, Warszawa 
2016, s. 616 i n.

wskazanych regulacji i przekazać tych kompetencji in-
nemu organowi spółki. Może jednak wprowadzić do-
datkowe ograniczenie na dokonywanie tych czynności 
w postaci konieczności uzyskania zgody tymczasowego 
nadzorcy sądowego.

Odmiennie kształtuje się sytuacja, gdy czynność praw-
na dokonana jest bez zgody właściwego organu spółki, 
wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut. 
Taka czynność zgodnie z art. 17 § 3 k.s.h. jest ważna, 
jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków 
zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki 
albo statutu. W kontekście p.u., jeśli mieści się w zakre-
sie czynności zwykłego zarządu wyznaczonego przez 
tymczasowego nadzorcę sądowego, będzie również 
uznawana za ważną. Jeśli ten zakres przekroczy, zasto-
sowanie może mieć art. 38a p.u.

Zarządca przymusowy

W wypadku zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez 
ustanowienie zarządcy przymusowego jego kompe-
tencje wynikają z postanowienia sądu upadłościowego 
(art. 40 ust. 2 p.u.), w którym określa się zakres i sposób 
wykonywania zarządu, oraz z przepisów o syndyku sto-
sowanych odpowiednio (art. 40 ust. 4 p.u.)12. W braku 
odmiennych postanowień zawartych w postanowieniu 
sądu upadłościowego o ustanowieniu zarządcy przy-
musowego przyjąć należy, że zarządca przymusowy 
zarządza majątkiem dłużnika z wyłączeniem kompe-
tencji dłużnika. Uznać należy, że czynności dokonywa-
ne przez zarządcę nie są ograniczone koniecznością 
uzyskiwania zgód rady nadzorczej w oparciu o przepisy 
ustawy, umowy albo statutu spółki, albowiem wynikają 
z postanowienia sądu i przepisów prawa. Ustanowienie 
zarządcy przymusowego prowadzi bowiem do całko-
witego odjęcia zarządu dłużnikowi, a więc odejmuje się 
ten zarząd wszystkim organom dłużnika, w tym radzie 
nadzorczej13.

Zarządca przymusowy (podobnie jak syndyk) działa 
jako zastępca pośredni dłużnika (odpowiednio upadłe-
go), a nie tylko jego organu (zarządu, rady nadzorczej, 
zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy). Zarządca 
przymusowy (syndyk) działa jako zastępca pośredni, 
wykonuje czynności we własnym imieniu, lecz na ra-
chunek zastępowanego (dłużnika albo upadłego)14.

12 Gil I., [w:] A. Hrycaj, A.J. Witosz, A. Jakubecki (red.), Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe. Tom 6. System Prawa Handlowego, Warszawa 2016, s. 887 i n.

13 Ibid.
14 Feliga P., Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, 

Warszawa 2013, s. 132-133; Hrycaj A., Syndyk masy upadłości, Poznań 2006, 
s. 38-39.
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Wobec odjęcia konieczności uzyskiwania zgody rady 
nadzorczej na dokonywanie przez zarządcę przymuso-
wego określonych czynności należy zadać pytanie: czy, 
kto i w jakim zakresie ich udziela. P. Zimmerman wska-
zuje, że w wypadku czynności wymagających zgody 
rady wierzycieli albo zgody sędziego-komisarza (art. 40 
ust. 4 p.u. w zw. z art. 206 p.u. w zw. z art. 213 ust. 1 
p.u.) na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości nie jest możliwe ich podjęcie z uwagi na brak 
organu, który takiej zgody mógłby udzielić15. W postę-
powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie ma 
bowiem ani rady wierzycieli, ani sędziego-komisarza.

Taka sytuacja prowadziłaby m.in. do tego, że zarząd-
ca przymusowy nie mógłby sprzedawać jakichkolwiek 
ruchomości bez przeprowadzenia przetargu (art. 206 
ust. 1 pkt 3 p.u.) czy zaciągać kredytów i pożyczek 
(art. 206 ust. 1 pkt 4 p.u.).

Można jednak wyrazić pogląd przeciwny, że taka zgoda 
może zostać udzielona przez sąd upadłościowy w ra-
mach wskazania, że zarządca przymusowy wykonuje 
zarząd nad całością przedsiębiorstwa. Dodatkowym 
potwierdzeniem może być postanowienie oddalające 
wniosek zarządcy przymusowego o wyrażenie zgody na 
dokonanie określonej czynności, wskazujące, że na eta-
pie wykonywania zarządu przymusowego takie zgody 
nie są potrzebne i zarządca może sprawować zarząd nad 
przedsiębiorstwem dłużnika bez ograniczeń. W okre-
ślonych stanach prawno-faktycznych taka niemożność 
podejmowania określonych czynności byłaby dla dłuż-
nika dalece trudna, w szczególności gdy jego bieżąca 
działalność operacyjna wymagałaby ich podejmowania. 
Trudno bowiem dopuścić do poglądu, że w wypadku za-
bezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie 
tymczasowego nadzorcy sądowego to właśnie tymcza-
sowy nadzorca sądowy będzie mógł zezwalać na doko-
nywanie czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, w tym zezwalać samemu dłużnikowi na doko-
nywanie czynności uzależnionych od zgody rady wierzy-
cieli albo sędziego-komisarza (art. 40 ust. 4 p.u. w zw. 
z art. 206 p.u. w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.), gdyby miały 
one miejsce w postępowaniu upadłościowym, skoro do 
tymczasowego nadzorcy sądowego przepisy o syndyku 
w tym zakresie nie mają zastosowania (art. 38 ust. 1 p.u. 
a contrario). W okresie zabezpieczenia majątku dłużnika 
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądo-
wego dłużnik mógłby dokonywać więcej czynności niż 
w wypadku ustanowienia silniejszego zabezpieczenia 
w postaci zarządcy przymusowego.

15 Zimmerman P., Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, 
Warszawa 2019.

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

W realiach spółki zagrożonej niewypłacalnością, fak-
tycznie niewypłacalnej albo takiej, w stosunku do któ-
rej ogłoszono już upadłość, obowiązek zapłaty wyna-
grodzenia członkowi rady nadzorczej, którego zadania 
wobec upadłości są ograniczone do minimum w no-
minalnych kwotach, będzie w większości przypadków 
ekonomicznie nieuzasadniony. Dodatkowo nie ulega 
wątpliwości, że pobieranie rażąco wygórowanego wy-
nagrodzenia przez osoby zarządzające albo nadzorujące 
dłużnika w praktyce są metodą wyprowadzania mająt-
ku dłużnika na przedpolu ogłoszenia upadłości. W lite-
raturze przedmiotu kwestia ograniczania wynagrodze-
nia członka rady nadzorczej po ogłoszeniu upadłości nie 
została w sposób wyczerpujący omówiona. Należy więc 
odpowiedzieć na pytanie, czy po ogłoszeniu upadłości 
członkowi rady nadzorczej należy się wynagrodzenie 
za sprawowaną funkcję albo czy istnieją sposoby limi-
towania tych wynagrodzeń w postępowaniach upadło-
ściowych?

„Zaległe i „bieżące” wynagrodzenia członków 
rad nadzorczych w postępowaniu w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości

W wypadku postępowań w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości możliwość miarkowania wysokości wyna-
grodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej 
wydaje się być prawnie ograniczona. Na etapie zabez-
pieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tym-
czasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymu-
sowego nie uzyskują oni narzędzi prawnych, które po 
ogłoszeniu upadłości podjąć może syndyk albo sędzia-
-komisarz. W praktyce, w skrajnych sytuacjach, uzasad-
nione może się okazać uznanie, że o ile nie ma narzędzi 
do prawnego zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, 
o tyle takie narzędzia mogą się pojawić na gruncie ogra-
niczenia faktycznego wypłacania wypłaty należności 
tytułem wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej. 
Zasadniczo bowiem można uznać, że zapłata wyna-
grodzenia członka rady nadzorczej w pełnej wysokości 
byłaby niedopuszczalnym i nieuzasadnionym ekono-
micznie faworyzowaniem określonej kategorii wierzy-
cieli niewypłacalnego podmiotu. Zarządca przymuso-
wy z uwagi na zarządzanie całością majątku upadłego 
mógłby po prostu wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, 
zaś tymczasowy nadzorca sądowy ograniczyć wypłatę 
należności (np. w razie braku płynnych środków jednym 
z powszechnych sposobów jest wydanie dyspozycji za-
spokajania wierzycieli dłużnika „po równo”).
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Faktyczne ograniczenie wypłaty wynagrodzenia człon-
ka rady nadzorczej, choć może powodować ryzyko wy-
stąpienia takiej osoby z powództwem o zapłatę bez-
pośrednio przeciwko spółce (jak w wypadku każdego 
kontrahenta czy pracownika dłużnika), tymczasowe-
mu nadzorcy sądowemu albo zarządcy przymusowe-
mu, może być przy tym jednak uzasadnione faktem 
możliwości skorzystania przez przyszłego syndy-
ka z narzędzi do ograniczania (miarkowania) takiego  
wynagrodzenia.

„Bieżące” wynagrodzenia członków rad nadzorczych 
po ogłoszeniu upadłości

W praktyce postępowań upadłościowych wynagro-
dzenie członków rad nadzorczych nie jest opłacane. 
Wynika to z przyjmowanego poglądu o odpadnięciu 
podstawy do wypłaty wynagrodzenia członka rady 
nadzorczej zarówno z uwagi na fakt przeniesienia cię-
żaru nadzoru poza spółkę, na sędziego-komisarza 
i ewentualnie radę wierzycieli, jak i z uwagi na brzmienie  
przepisów.

Zgodnie z art. 2221 i 392 k.s.h. członkom rady nadzorczej 
może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnienia 
funkcji, jeżeli tak stanowi przepis szczególny lub statut 
(umowa) spółki. Wynagrodzenie członka rady nadzor-
czej ma więc charakter fakultatywny, członkowie rady 
nadzorczej nie muszą otrzymywać jakiegokolwiek wy-
nagrodzenia. Samą wysokość wynagrodzenia określić 
może statut spółki lub uchwała walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy (wspólników). W literaturze przedmiotu 
na gruncie przepisów k.s.h. istnieje szereg kontrowersji 
związanych z tym, do jakiego stopnia statut spółki lub 
uchwała zgromadzenia udziałowców albo akcjonariuszy 
musi uregulować te kwestie samodzielnie i wyczerpu-
jąco, a na ile może je pozostawić uznaniu zarządu albo 
uzależnić od określonych, przyszłych zdarzeń16. Te kwe-
stie nie mają jednak znaczenia dla rozważań zawartych 
w artykule.

Istotne jest przesądzenie co do charakteru prawnego 
wynagrodzenia pobieranego przez członka rady nadzor-
czej. W literaturze na gruncie przepisów k.s.h. wyrażono 
słuszny, jak się zdaje, pogląd, że wynagrodzenie człon-
ka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej nie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, 
nawet jeśli członek rady jest pracownikiem spółki, lecz 
szczególnym wynagrodzeniem ze stosunku prawnego 
łączącego członka rady ze spółką, który powstaje wsku-

16 Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz. T. 3, wyd. 3, Warszawa 2013.

tek wybrania go do rady lub powołania do niej w inny 
sposób17.

Jeśli więc chodzi o wynagrodzenie członka rady nadzor-
czej, który jest pracownikiem spółki, jego ograniczenie 
odbywa się na zasadach ogólnych i dotyczy stosun-
ku pracy, a nie stosunku korporacyjnego wynikającego 
z członkostwa w radzie nadzorczej.

Odnośnie zaś do wynagrodzenia członka rady nadzor-
czej ściśle związanego z pełnieniem funkcji w orga-
nie spółki, zastosowanie powinny mieć odpowiednio 
przepisy o zleceniu (art. 750 k.c. w zw. z art. 734 k.c.). 
Stanowisko takie wyraził S. Sołtysiński, który wskazu-
je, że w kwestiach nieuregulowanych w k.s.h., przepi-
sach szczególnych lub statucie spółki, do kwestii wy-
nagrodzenia członka rady nadzorczej należy stosować 
odpowiednio przepisy o zleceniu18. Wobec faktu, że 
ani ustawa, ani statut albo umowa spółki ani uchwa-
ła zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy nie 
mogą wykraczać poza ramy prawne przyznane przez 
przepisy art. 2221 i 392 k.s.h. ograniczające się tylko do 
określenia zasad ustalania wynagrodzenia członka rady 
nadzorczej, uznać należy, że nie będą mogły w żaden 
sposób ingerować w elementy kształtujące nieobjęte 
zakresem tej regulacji, w szczególności w istotę tego 
stosunku. Stosunek członka rady nadzorczej wiążący go 
ze spółką, z uwagi na zakres praw i obowiązków człon-
ka rady nadzorczej, zbliżony jest do świadczenia usług, 
czyli do takich umów, których przedmiotem jest świad-
czenie określonych czynności dla jednej osoby (w tym 
wypadku spółki) przez drugą osobę (członka rady nad-
zorczej), która nie jest podporządkowana drugiej stronie 
stosunku zobowiązaniowego (co potwierdza charakter 
rady nadzorczej jako organu niezależnego). Z uwagi na 
to, że czynności członka rady nadzorczej mogą polegać 
zarówno na czynnościach prawnych, zastrzeżonych dla 
umowy-zlecenia (art. 734 k.c.), jak i faktycznych, stąd 
przepisy o zleceniu będą miały zastosowanie odpowied-
nio. Skoro członek rady nadzorczej sprawuje czynności 
niezależnie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i do-
świadczeniem oraz w interesie spółki, powinien działać 
starannie, realizując swoje obowiązki poprzez czynności 
prawne (głosowanie nad uchwałami rady nadzorczej, 
dokonywanie czynności jako członek rady nadzorczej 
delegowany do zarządu) oraz faktyczno-techniczne 
(przeglądać dokumenty, uczestniczyć w posiedzeniach 
rady nadzorczej).

17 Ibid.
18 Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz. T. 3, wyd. 3, Warszawa 2013.
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Zgodnie z art. 102 ust. 1 p.u. zawarte przez upadłego 
umowy-zlecenia, w których upadły był dającym zlecenie, 
wygasają z dniem ogłoszenia upadłości, zaś wierzytel-
ność z tytułu poniesionej wskutek tego straty może być 
dochodzona w postępowaniu upadłościowym. W litera-
turze prezentowany jest pogląd, że na gruncie p.u. nadal 
aktualne jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym 
wskazano, że hipoteza art. 43 § 2 p.u. z 1934 r. (obec-
nie art. 102 ust. 2 p.u.) obejmuje umowy o świadczenie 
usług, do których – zgodnie z art. 750 k.c. – stosuje się 
przepisy o zleceniu19. W konsekwencji, R. Adamus wy-
raża stanowisko, że przepisy p.u. o umowie-zleceniu 
(art. 102 p.u.) należy odnosić także do umowy o świad-
czenie usług innej niż umowa o zarządzanie papierami 
wartościowymi upadłego, a także do innych umów ma-
jących osobną regulację w innych przepisach, do któ-
rych, w zakresie nieuregulowanym w owych przepisach 
odrębnych, stosuje się odpowiednio przepisy o umo-
wie-zleceniu.

Recepcja wskazanego poglądu nie prowadzi do pro-
stego stwierdzenia, że wraz z ogłoszeniem upadłości 
między spółką a członkiem rady nadzorczej wygasa 
stosunek korporacyjny kształtujący pozycję członka 
rady nadzorczej jako członka organu kolegialnego spół-
ki. Uznać należy, że ta relacja dotyczy wyłącznie kwestii 
związanych z wynagrodzeniem członka rady nadzorczej 
z uwagi na zakres odpowiedniego zastosowania prze-
pisów o zleceniu do kwestii zasad kształtowania wy-
nagrodzeń członków rad nadzorczych. Kompetencja do 
powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej 
nadal zarezerwowana jest dla organów właścicielskich 
spółki, zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy 
zgodnie z zasadami wynikającymi z k.s.h. i umowy bądź 
statutu spółki.

Pojawia się również druga koncepcja co do możliwo-
ści objęcia regulacją art. 129 ust. 1 p.u. wynagrodzenia 
członka rady nadzorczej po ogłoszeniu upadłości. Zgod-
nie z art. 129 ust. 1 p.u. jeżeli wynagrodzenie za pracę 
reprezentanta upadłego lub pracownika upadłego wy-
konującego zadania w zakresie zarządu przedsiębior-
stwem lub wynagrodzenie osoby świadczącej usługi 
związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębior-
stwem upadłego określone w umowie o pracę, umowie 
o świadczenie usług lub uchwale organu upadłego za-
wartej lub podjętej przed dniem ogłoszenia upadłości 
jest rażąco wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za 
tego rodzaju pracę lub usługi i nie jest uzasadnione na-
kładem pracy, sędzia-komisarz z urzędu albo na wnio-

19 Wyrok Sądu Najwyższego z 29 lutego 2008 roku, II CSK 463/07, Legalis: 
95564.

sek syndyka uznaje, że określona część wynagrodzenia 
przypadająca za okres przed dniem ogłoszenia upa-
dłości, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest bezsku-
teczna w stosunku do masy upadłości, chociażby wy-
nagrodzenie zostało już wypłacone. Sędzia-komisarz 
może uznać za bezskuteczne w całości lub części w sto-
sunku do masy upadłości wynagrodzenie reprezentanta 
upadłego, pracownika upadłego wykonującego zada-
nia w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub osoby 
świadczącej usługi związane z zarządem lub nadzorem 
nad przedsiębiorstwem upadłego przypadające za czas 
po dniu ogłoszenia upadłości, jeżeli ze względu na ob-
jęcie zarządu przez syndyka nie jest ono uzasadnione 
nakładem pracy.

Zastosowanie tego przepisu pozwala na stwierdzenie 
bezskuteczności części albo całości wynagrodzenia 
do masy upadłości. Oznaczałoby to jednak, że wyna-
grodzenie nadal byłoby należne, ale masa upadło-
ści w czasie trwania postępowania nie musiałaby go 
 uiszczać.

Możliwość zastosowania przepisu art. 129 p.u. w od-
niesieniu do wynagrodzeń członków rad nadzorczych 
po ogłoszeniu upadłości nie jest jednak przesądzona20 
z uwagi na fakt, że przepis posługuje się pojęciem nadzo-
ru nad przedsiębiorstwem i nie wymienia wprost człon-
ków rad nadzorczych jako podmiotów objętych zasto-
sowaniem tej regulacji. Odnosząc się jednak pozytywnie 
do zastosowania tego przepisu, należałoby uznać, że 
pozwala on w drodze postanowienia sędziego-komisa-
rza doprowadzić do uznania za bezskuteczne w stosun-
ku do masy upadłości części wynagrodzenia pobrane-
go przez członka rady nadzorczej w okresie 6 miesięcy 
wstecz przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości. Zakresem takiego postanowienia sędziego-
-komisarza będzie więc objęte wynagrodzenie mak-
symalnie na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości do dnia ogłoszenia upadłości. 
Wobec faktu, iż przepis posługuje się zwrotem „część 
wynagrodzenia”, wydaje się uzasadnione, że wskutek 
zastosowania tego przepisu co prawda nie można uznać 
za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości wyna-
grodzenia wypłacanego w całości, ale można uznać za 
takie wynagrodzenie wypłacone w znacznej części (np. 
95%). Zgodnie zaś z przepisem art. 134 ust. 1a p.u., jeże-
li członek rady nadzorczej odmawia zwrotu pobranych 
środków do masy upadłości na wezwanie syndyka, 

20 Zimmerman P., Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, 
Warszawa 2019; Adamus R., Prawo upadłościowe, Komentarz, Warszawa 
2019; Janda P., Prawo upadłościowe, Komentarz, Warszawa 2019.
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sędzia-komisarz wskazuje taką osobę i określa zakres 
obowiązku zwrotu wynagrodzenia, podając konkret-
ną kwotę. Prawomocne postanowienie ma moc tytułu 
wykonawczego przeciwko takiemu członkowi rady nad-
zorczej i może być dochodzone w ramach postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądo-
wego na podstawie przepisów k.p.c. o egzekucji. Ozna-
cza to, że to, co członek rady nadzorczej pobrał, podlega 
zwrotowi do masy upadłości.

Objęcie przepisem art. 129 p.u. wynagrodzenia członka 
rady nadzorczej przypadającego po ogłoszeniu upadło-
ści oznaczałoby, że syndyk może wystąpić do sędziego-
-komisarza albo sędzia-komisarz może z urzędu wy-
dać postanowienie, w którym ustali, że wynagrodzenie 
członka rady nadzorczej jest w całości albo w części 
bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. W tym 
wypadku sędzia-komisarz kieruje się względami celo-
wościowymi i za podstawę takiego postanowienia może 
uznać fakt, że ze względu na objęcie zarządu przez syn-
dyka jakiekolwiek wynagrodzenie nie jest uzasadnione 
nakładem pracy.

Z oczywistych względów zasiadanie w radzie nadzor-
czej bez jakiegokolwiek wynagrodzenia przy jedno-
czesnym obowiązku dokonywania określonych, choć 
ograniczonych czynności wydaje się nieuzasadnione. 
Na podstawie dwóch przedstawionych poglądów odno-
szących się do wynagrodzenia członka rady nadzorczej 
za okres po ogłoszeniu upadłości uznać należy, że ten 
wskazujący na wygaśnięcie zobowiązania do ponosze-
nia przez masę upadłości ciężarów z uwagi na wyga-
śnięcie zlecenia jest bardziej zasadny. Nie tylko jest on 
konsekwencją charakteru stosunku prawnego stano-
wiącego podstawę wypłaty wynagrodzenia w wypadku 
normalnego funkcjonowania rady nadzorczej w spółce 
bez upadłości, ale zdaje się również uwzględniać fakt, że 
czynności do podjęcia przez członka rady nadzorczej po 
ogłoszeniu upadłości są niemal zupełnie zredukowane.

Dodatkowo za uznaniem pierwszego poglądu za traf-
ny przemawia analiza art. 185 ust. 4 p.u. Zgodnie z tym 
przepisem koszty związane z funkcjonowaniem orga-
nów upadłego oraz realizacją jego uprawnień organiza-
cyjnych ustala każdorazowo sędzia-komisarz. Koszty te 
wchodzą w skład kosztów postępowania upadłościo-
wego. Na postanowienie sędziego-komisarza przysłu-
guje zażalenie. Zdaniem Z. Lewińskiego i Z. Świebody 
koszty związane z funkcjonowaniem organów upadłego 
obejmują wynagrodzenia osób będących piastunami or-
ganów upadłego. Uzasadnienie takiego stanowiska wy-
nika z przyjęcia, że w przepisie tym nie ma przesłanek 

do wyłączenia z kosztów funkcjonowania organów upa-
dłego wchodzących z mocy prawa w skład kosztów po-
stępowania upadłościowego pewnej ich części, a można 
stwierdzić wręcz odwrotnie, że w interesie upadłego, 
a w konsekwencji faktycznie samych wierzycieli, jest 
zapewnienie owym piastunom stosownego wyna-
grodzenia, realizowanego w sposób uprzywilejowany, 
gdyż gwarantuje to motywację do prawidłowego peł-
nienia ich (ograniczonych) obowiązków21. Dodatkowo 
R. Adamus22 wskazuje, że, po pierwsze, przepis art. 185 
ust. 4 p.u. nie wyłącza z zakresu pojęciowego kosztów 
funkcjonowania organów upadłego wynagrodzeń pia-
stunów organów, po drugie systemowo przyjmuje, że 
przepis ten pełni funkcję takiego samego mechanizmu 
co art. 24a ust. 2 i 3 ustawy o przedsiębiorstwach pań-
stwowych, w którym wynagrodzenie reprezentanta 
upadłego zaliczane jest do kosztów postępowania upa-
dłościowego, a ustala je sędzia-komisarz na wniosek 
organu założycielskiego, zgodnie z przepisami prawa 
upadłościowego.

Można również dodać, że skoro kosztami postępowa-
nia upadłościowego określonymi w art. 230 ust. 1 p.u. 
jest również wynagrodzenie syndyka, to na takiej samej 
zasadzie, posługując się wykładnią językową i systemo-
wą, uznać należy, że w zakres kosztów funkcjonowa-
nia organów upadłego wchodzi również wynagrodze-
nie członka rady nadzorczej, które może być ustalone 
postanowieniem sędziego-komisarza. Przeciwnikami 
tego poglądu są m.in. A. Jakubecki, F. Zedler23 i S. Gur-
gul, wskazujący, że koszty funkcjonowania organów 
upadłego nie obejmują wynagrodzeń osób będących 
piastunami organów upadłego, nie podają jednak szer-
szego uzasadnienia.

„Zaległe” wynagrodzenie członków rad nadzorczych 
po ogłoszeniu upadłości

W wypadku obowiązku zaspokojenia z masy upadłości 
wynagrodzenia przypadającego członkowi rady nadzor-
czej za okres sprzed ogłoszenia upadłości sytuacja zda-
je się być stosunkowo prosta.

Na podstawie art. 129 ust. 1 p.u. sędzia-komisarz 
z urzędu albo na wniosek syndyka uznaje, że określo-
na część wynagrodzenia przypadająca za okres przed 
dniem ogłoszenia upadłości, nie dłuższy jednak niż 

21 Lewiński Z., [w:] A. Witosz, A.J. Witosz, A. Torbus (red.), Prawo upadłościowe, 
Komentarz, Warszawa 2017; Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze, 
Warszawa 2006.

22 Adamus R., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Warszawa 2019.

23 Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 
2011.
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6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jest bezskuteczna w stosunku do masy upa-
dłości, chociażby wynagrodzenie zostało już wypłacone.

W zakresie wynagrodzenia członka rady nadzorczej, co 
do którego nie stwierdzono bezskuteczności względem 
masy upadłości, wierzytelność z tego tytułu zaspokaja-
na jest w tej zredukowanej wysokości z masy upadłości 
w ramach ogólnego podziału środków w ramach pla-
nów podziału.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że takie wynagrodze-
nie należne przez członka rady nadzorczej (niezależnie 
od tytułu prawnego do świadczenia: uchwała, umowa 
o pracę, inna umowa) nie jest traktowane ani jako koszt 
postępowania upadłościowego, ani jako którakolwiek 
uprzywilejowana kategoria zaspokojenia i powinna być 
zaspokojona w ramach II kategorii. Wynika to wprost 
z wyłączenia przez ustawodawcę takiego wynagrodze-
nia z zakresu zastosowania kategorii I zaspokojenia wie-
rzycieli (art. 342 ust. 1 pkt 1 p.u.: „przypadające za czas 
przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku 
pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia 
reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wy-
konującej czynności związane z zarządem lub nadzorem 
nad przedsiębiorstwem upadłego”).

Przepisy p.u. nie regulują tego, czy kwota zaległego wy-
nagrodzenia członka rady nadzorczej ma być umiesz-
czona na liście wierzytelności w pełnej wysokości, 
z ograniczeniem jej zaspokojenia do kwoty „niezreduko-
wanej” postanowieniem sędziego-komisarza, czy tylko 
w tej „niezredukowanej” kwocie, wynikającej z postano-
wienia sędziego-komisarza.

Odpowiadając na to pytanie, można uznać, że zgodnie 
z poglądem Sadu Najwyższego „ustalenie listy wie-
rzytelności stanowi instytucję prawa upadłościowego 
i poza nielicznymi wyjątkami (zgłoszenie wierzytelności 
przerywa bieg przedawnienia roszczeń, po zakończeniu 
lub umorzeniu postępowania wyciąg z zatwierdzonej 
przez sędziego-komisarza listy wierzytelności stanowi 
tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu) ma znaczenie 
wyłącznie dla tego postępowania”24. Przyjmując ten 
pogląd, można postawić tezę, że skoro „zredukowa-
na” część wynagrodzenia członka rady nadzorczej jest 
bezskuteczna w stosunku do masy upadłości w ramach 
konkretnego postępowania, to lista wierzytelności 
sporządzona na potrzeby tego postępowania powinna 
odzwierciedlać stan tego postępowania i obejmować 

24 Postanowienie Sądu Najwyższego z 28 września 2007 roku, II CNP 133/07, 
Legalis: 128103.

kwotę „niezredukowaną” postanowieniem sędziego-
-komisarza.

PODSUMOWANIE

W świetle poczynionych rozważań w zakresie kształto-
wania wynagrodzenia członków rady nadzorczej do roz-
strzygnięcia pozostaje zależność pomiędzy przepisami 
art. 129 p.u., 102 p.u. i 185 p.u. Przyjęcie, że art. 129 
p.u. i 102 p.u. mogą funkcjonować łącznie, rodzi pytanie 
o to, dlaczego ustawodawca pozwala na stwierdzenie 
bezskuteczności wynagrodzenia członka rady nadzor-
czej po ogłoszeniu upadłości, skoro podstawa do jego 
wypłaty odpada wraz z ogłoszeniem upadłości z uwagi 
na automatyczne wygaśnięcie stosunku prawnego?

Współistnienie koncepcji umożliwiającej kształtowanie 
wynagrodzenia przez sędziego-komisarza na podsta-
wie art. 185 p.u. po ogłoszeniu upadłości co prawda 
daje się pogodzić z wykładnią art. 102 p.u., mówiącą 
o wygaśnięciu podstawy do zapłaty wynagrodzenia 
członkowi rady nadzorczej, ale jest trudne do pogo-
dzenia z treścią art. 129 p.u., który w sposób najbar-
dziej jednoznaczny daje podstawę do stwierdzenia 
bezskuteczności takiego wynagrodzenia. Samo zaś 
funkcjonowanie koncepcji pozwalającej na kształtowa-
nie przez sędziego-komisarza wynagrodzenia członka 
rady nadzorczej w oparciu o przepis art. 185 p.u. jest 
znów trudne do pogodzenia z brzmieniem art. 129 p.u., 
który daje przecież podstawę do stwierdzenia bezsku-
teczności części wynagrodzenia w stosunku do masy  
upadłości.

Próbując pogodzić wskazane racje, wyjść należy od 
stwierdzenia, że w p.u. dość często dochodzi do ku-
mulacji możliwości zastosowania przepisów pozwala-
jących na osiągnięcie zbliżonych skutków prawnych na 
podstawie stosowania kilku podstaw prawnych, mimo 
że często logicznie się one wykluczają (np. roszczenie 
o stwierdzenie nieważności czynności prawnej i rosz-
czenie o ustalenie bezskuteczności).

Uważamy, że z uwagi na ogólne brzmienie i szerokie za-
stosowanie art. 129 p.u. (który ma zastosowanie rów-
nież do stosunku pracy np. w wypadku wynagrodzenia 
członków zarządu), uznanie wygaśnięcia podstawy do 
zapłaty wynagrodzenia członkom zarządu na podstawie 
odpowiednio zastosowanego art. 102 p.u. z mocy prawa 
jest zasadne. Kompetencje rady nadzorczej w spółce po 
ogłoszeniu upadłości są jedynie wewnątrzkorporacyjne, 
a na zewnątrz spółki zastępowane są ukształtowanymi 
zasadami prowadzenia postępowania upadłościowe-
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go poprzez nadzór syndyka przez sędziego-komisarza 
i kompetencje rady wierzycieli, o ile została powołana. 
Wynagrodzenie tych czynności powinno zostać zredefi-
niowane w oparciu o nowe kryteria ekonomiczne i praw-
no-faktyczne uwzględniające faktyczne obowiązki rady 
nadzorczej w postępowaniu upadłościowym. W tych 
okolicznościach zasadne zdaje się uznanie, że o wyna-
grodzeniu członka rady nadzorczej decydować będzie 

albo sędzia-komisarz, stosując art. 185 ust. 4 p.u., albo 
syndyk, zawierając z danym członkiem rady nadzorczej 
odrębną umowę co do zapłaty wynagrodzenia. Alterna-
tywą dla rozwiązania tych wątpliwości może być roz-
strzygnięcie tej kwestii w orzecznictwie albo dokonanie 
odpowiedniej korekty legislacyjnej, która przesądziłaby 
wątpliwości powstające u styku przepisów art. 102, 129 
i 185 p.u.
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Bartosz Groele1 
Bartosz Magnowski2

Niedobory środków finansowych na pokrycie kosztów po-
stępowania są częstym zjawiskiem w praktyce toczących 
się postępowań upadłościowych w Polsce. Mogą mieć one 
charakter przejściowy, gdy kończą się wraz z pozyskaniem 
przez syndyka funduszy z tytułu sprzedaży określonych 
przedmiotów majątkowych upadłego, bądź też trwały, 
np. związany z błędnym oszacowaniem (przez ustano-
wionego wcześniej tymczasowego nadzorcę sądowego) 
przewidywanych kosztów postępowania i wpływów do 
masy upadłości. Niezależnie od przyczyn utraty płynności 
finansowej masy upadłości (choć permanentny niedobór 
środków powinien skutkować umorzeniem postępowania, 
po ewentualnym wezwaniu wierzycieli do wpłaty zaliczki 
na koszty na zasadzie art. 232 ust. 1 ustawy – Prawo upa-
dłościowe, dalej PU) powstaje doniosły problem związa-
ny z odpowiedzialnością karnoskarbową syndyka z tytu-
łu braku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy 
pracowników, którzy pozostali w stosunku zatrudnienia 
w przedsiębiorstwie upadłego po ogłoszeniu upadłości.

Zaobserwować można zjawisko coraz częstszego wszczy-
nania postępowań wyjaśniających w tym zakresie przez 
organy podatkowe. Problem ma szczególną wagę z punk-
tu widzenia wykonywania zawodu doradcy restruktury-
zacyjnego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o licencji 
doradcy restrukturyzacyjnego minister sprawiedliwości 
obligatoryjnie zawiesza licencję doradcy restrukturyzacyj-
nemu, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie 
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go, z wyjątkiem spraw, w których oskarżycielem jest pod-
miot, o którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U., poz. 555, 
z późn. zm.), lub umyślne przestępstwo skarbowe. Z kolei 
zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 5 minister sprawie-

1 Adwokat, Tomasik Pakosiewicz Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
2 Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, Tomasik Pakosiewicz Groele Adwokaci 

i Radcowie Prawni sp. p.

dliwości cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnemu, któ-
ry został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Konsekwencje 
naruszenia obowiązków skarbowych przez syndyka w za-
kresie odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 
pracowników są bardzo dotkliwe i, jak się okazuje, niezwy-
kle trudno w określonych sytuacjach niedoboru środków 
w masie upadłości uniknąć dokonywania tychże naruszeń. 
Cele publikowanego artykułu to ukazanie problematyki 
odpowiedzialności karnoskarbowej syndyka na podstawie 
art. 77 § 1 kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS) oraz 
próba przedstawienia okoliczności, które mogą przema-
wiać za wyłączeniem tej odpowiedzialności.

SYNDYK JAKO PŁATNIK ZALICZEK  
NA PODATEK DOCHODOWY

Przepis art. 77 § 1 KKS stanowi, że „płatnik lub inkasent, 
który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz 
właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, 
albo obu tym karom łącznie”. Podmiotem przestępstwa 
określonego w tym przepisie może być w szczególności 
płatnik. Zgodnie zaś z przepisem art. 53 § 3 KKS «uży-
te w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: 
„czynności sprawdzające”, „deklaracja”, „informacja po-
datkowa”, „inkasent”, „kontrola podatkowa”, „obowią-
zek podatkowy”, „podatek”, „podatnik”, „płatnik”, „zwrot 
podatku”, „schemat podatkowy”, „schemat podatkowy 
standaryzowany”, „NSP”, mają znaczenie nadane im 
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.)».

W przypadku dokonywania analizy podmiotów odpo-
wiedzialnych na podstawie regulacji KKS należy odwołać 
się do odpowiednich definicji zawartych w ustawie – Or-
dynacja podatkowa. W myśl przepisu art. 8 tej ustawy: 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOSKARBOWA SYNDYKA  
NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 77 § 1 KODEKSU KARNEGO 
SKARBOWEGO Z TYTUŁU BRAKU UISZCZENIA ZALICZEK  
NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW
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„płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowe-
go do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpła-
cenia go we właściwym terminie organowi podatkowe-
mu”. W tym kontekście należy odwołać się następnie do 
poszczególnych ustaw podatkowych, w których okre-
ślone zostały obowiązki płatników. Relewantna w tym 
wypadku jest ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (dalej „UPDOF”).

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 UPDOF „1. Osoby fi-
zyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 
prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki orga-
nizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 
świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 
pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, 
są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem 
ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do do-
konywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne 
koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej 
w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w da-
nym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 
pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w ska-
li, o której mowa w art. 27 ust. 1”. Płatnikiem zaliczek na 
podatek dochodowy w rozumieniu UPDOF jest osoba 
prawna, która dokonuje świadczeń z tytułu wykonywania 
usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

W tym kontekście należy wskazać na odpowiednie prze-
pisy PU mające znaczenie z perspektywy obowiązków 
podatkowych syndyka. Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 1 
PU: „z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo za-
rządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego 
do masy upadłości i rozporządzania nim”. Z kolei zgod-
nie z przepisem art. 160 PUIN: „w sprawach dotyczących 
masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu 
własnym na rachunek upadłego”.

Upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzy-
stania i rozporządzania należącym do niego majątkiem, 
jednakże ta okoliczność nie pozbawia go statusu podat-
nika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikają-
ce z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych. We 
wszelkich postępowaniach stroną w znaczeniu material-
nym pozostaje upadły – to on jest podmiotem praw i obo-
wiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja 
formalna do występowania w tych postępowaniach; jest 
on stroną w znaczeniu formalnym. W zakresie prawno-
podatkowym działanie syndyka należy potraktować jako 
działanie przez pełnomocnika z wszystkimi prawny-
mi tego stanu rzeczy konsekwencjami. Podmiotowość 

prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej po 
ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości 
jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowa-
nia upadłościowego za realizację obowiązków podatnika 
i płatnika3. Konkludując, syndyk może zostać uznany za 
płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych od wypłacanych wynagrodzeń pracowniczych.

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNOSKARBOWEJ 
NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 77 § 1 KKS  
– ZAGADNIENIA OGÓLNE

Jak wskazano, podmiotem czynów zabronionych okre-
ślonych w przepisie art. 77 § 1 KKS jest płatnik. Zgodnie 
z uchwałą Sądu Najwyższego z 24 marca 1994 r. (I PZP 
5/94): „nie powinien budzić wątpliwości obowiązek od-
prowadzania pobranych zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych przez płatników w upadłości, tyle że 
odpowiedzialność ponosił będzie syndyk masy upadło-
ści, który w zakresie stosunków pracy traktowany jest 
jako kierownik zakładu pracy”. Syndyk masy upadłości 
jest zatem podmiotem, który może odpowiadać na pod-
stawie przepisu art. 77 § 1 KKS. Czyn zabroniony określo-
ny w art. 77 § 1 KKS może zostać popełniony wyłącznie 
umyślnie w obu postaciach zamiaru (zamiar bezpośredni 
oraz zamiar ewentualny).

Penalizowaną czynnością sprawczą na podstawie prze-
pisu art. 77 § 1 KKS jest niewpłacenie w terminie na rzecz 
właściwego organu pobranego podatku. Za podatek 
w rozumieniu KKS należy przy tym uznać także zalicz-
kę na podatek (zgodnie z art. 53 § 30 pkt 1 KKS). W wy-
powiedziach doktryny wskazuje się na dwie zasadnicze 
formy poboru podatku w odniesieniu do dwóch różnych 
grup podatków. Są to:

•	 podatki i opłaty o charakterze majątkowym lub po-
średnim, takie jak podatek VAT, podatek od spadków 
i darowizn, opłata skarbowa czy podatek od czynno-
ści cywilnoprawnych;

•	 podatki bezpośrednie, których pobór następuje u źró-
dła, takie jak podatek dochodowy od osób fizycznych.

W drugim przypadku, tj. poboru podatku u źródła, płatnik 
(np. pracodawca zatrudniający podatnika – osobę fizycz-
ną), dokonując wypłaty opodatkowanej należności na rzecz 
podatnika (np. wynagrodzenia za pracę), wypłaca mu kwo-
tę netto, tj. kwotę po potrąceniu podatku. Fizycznie kwota 

3 Np. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 
BPBII/1/415-4/11/MK.



78 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

potrąconego podatku powinna mieć pokrycie w kasie płat-
nika lub na jego rachunku bankowym, aby mogła zostać 
odprowadzona na rachunek właściwego organu podatko-
wego4. Nie zawsze kwota do odprowadzenia na rachunek 
właściwego organu podatkowego rzeczywiście znajduje 
się w posiadaniu płatnika. Częstą sytuacją jest – tak jak 
w przypadku niedoboru funduszy płynnych w masie upa-
dłości – że płatnik jest w stanie zgromadzić jedynie kwoty 
netto konieczne do wypłaty wynagrodzenia i nie posiada 
żadnych innych środków na odprowadzenie zaliczki. Wtedy 
potrącenie zaliczki odbywa się „na papierze”.

W odniesieniu do takiej sytuacji w ocenie Sądu Najwyż-
szego „niewpłacenie na rachunek organu podatkowego 
obliczonego i pobranego podatku nie musi polegać na 
fizycznym przejęciu przez płatnika kwoty stanowiącej 
jego równowartość” (wyrok SN z 16 maja 2002 r., IV KKN 
427/98; wyrok SN z 2 sierpnia 2002 r., IV KKN 426/98). 
W orzecznictwie wyrażany jest także pogląd, że podatek 
jest pobrany wówczas, gdy dokonano jego potrącenia, tj. 
gdy wypłacono podatnikowi kwotę pieniężną po odlicze-
niu podatku podlegającego pobraniu (wyrok SN z 19 sierp-
nia 1999 r., III KKN 434/97, Prok. i Pr. 2000, nr 1, poz. 16; 
wyrok SN z 16 maja 2002 r., IV KKN 427/98). Dla popełnie-
nia czynu zabronionego opisanego w przepisie art. 77 § 1 
KKS wystarczające jest zatem działanie księgowe polega-
jące na potrąceniu zaliczki z wypłacanego wynagrodzenia.

ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY A PRZEPISY PU

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia odpowiedzial-
ności karnoskarbowej syndyka jest ustalenie charakteru 
prawnego zaliczek na podatek dochodowy. Jak słusznie 
wskazuje się w doktrynie, środki pieniężne nie należą do 
płatnika, a do podatnika (do czasu pobrania) i do Skarbu 
Państwa (do czasu wpłacenia), zaś powinnością płatni-
ka jest jedynie obliczyć, pobrać podatek i wpłacić go na 
rachunek organu5. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 26 września 2007 r. (II FSK 1078/07): 
„jeżeli syndyk, działając w charakterze płatnika, nie 
wykona w terminie zgodnym z prawem obowiązku ob-
liczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 51 § 2 
i 3 Ordynacji podatkowej powstanie z tego tytułu zale-
głość podatkowa, obciążająca syndyka w obszarze pro-
wadzonego przez niego postępowania upadłościowego. 
We wskazanym w art. 230 ust. 3 pkt 4 Prawa upadło-
ściowego i naprawczego przypadku postępowania obej-

4 Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 
2018.

5 Łabuda G., Art. 77, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. III [online]. 
Wolters Kluwer Polska, 2018, [dostęp: 25.02.2019 r.].

mującego likwidację majątku upadłego zaległość ta 
stanowić będzie koszt postępowania upadłościowego”.

Przepis art. 230 PU uległ zmianie w porównaniu do stanu 
prawnego z daty przywołanego orzeczenia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Dla porządku należy porów-
nać brzmienie przepisów w obu wersjach. W brzmieniu 
z daty wydania omawianego orzeczenia przepis art. 230 
PU (wówczas prawo upadłościowe i naprawcze) miał na-
stępującą treść:

„1.  Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza 
się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne dla osią-
gnięcia celu postępowania.

2.  Do wydatków postępowania upadłościowego należą:

1)  wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i za-
rządcy, ich zastępców oraz jeżeli przepisy szczegól-
ne nie stanowią inaczej wynagrodzenie kuratorów, 
jeżeli zostali powołani lub ustanowieni, jak również 
wydatki poniesione przez te osoby, jeżeli zostały 
uznane przez sędziego-komisarza;

2)  wynagrodzenie osób, które za zgodą sędziego-ko-
misarza zostały zatrudnione przez syndyka, nad-
zorcę sądowego albo zarządcę albo którym za zgodą 
sędziego-komisarza zlecono wykonanie czynności;

3)  należności z tytułu składek na ubezpieczenie eme-
rytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń 
osób, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)  koszty obwieszczeń i ogłoszeń;
5)  koszty postępowania dowodowego oraz wysłuchania;
6)  koszty zgromadzenia wierzycieli, wydatki ponie-

sione przez radę wierzycieli oraz wynagrodzenie 
członków rady.

3.  Do wydatków postępowania upadłościowego obejmu-
jącego likwidację majątku upadłego należą ponadto:

1)  koszty likwidacji masy upadłości;
2)  wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 

w przedsiębiorstwie upadłego należne za okres po 
ogłoszeniu upadłości oraz odprawy i odszkodowa-
nia związane z rozwiązaniem umów o pracę, przy-
sługujące tym pracownikom;

3)  należności z tytułu składek na ubezpieczenie eme-
rytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń 
osób, o których mowa w pkt 2;

4)  podatki i inne daniny publiczne należne za okres po 
ogłoszeniu upadłości;

5)  koszty prowadzenia działalności gospodarczej 
przez syndyka po ogłoszeniu upadłości.”
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Zgodnie z powołanym orzeczeniem Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego nieodprowadzone przez syndyka zaliczki 
na podatek dochodowy zaliczone zostały do wydatków 
postępowania upadłościowego określonych w art. 230 
ust. 3 pkt 4, tj. do podatków i innych danin publicznych 
należnych za okres po ogłoszeniu upadłości.

Art. 230 PU ma obecnie następującą treść:

„1.  Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bez-
pośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem 
i likwidacją masy upadłości, w szczególności wyna-
grodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia 
osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wy-
nagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki człon-
ków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgroma-
dzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów 
upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne da-
niny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

2.  Do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się 
wszystkie niewymienione w ust. 1 zobowiązania 
masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości, 
w szczególności należności ze stosunku pracy przy-
padające za czas po ogłoszeniu upadłości, zobowią-
zania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy 
upadłości, zobowiązania z zawartych przez upadłego 
przed ogłoszeniem upadłości umów, których wyko-
nania zażądał syndyk, inne zobowiązania powstałe 
z czynności syndyka oraz przypadające za czas po 
ogłoszeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania za 
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień obję-
tych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.”

Biorąc pod uwagę obecny stan prawny i powołane orze-
czenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy 
wskazać, że nieuiszczone zaliczki na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych powinny zostać zaliczone do in-
nych zobowiązań masy upadłości w rozumieniu przepisu 
art. 230 ust. 2 PU. Potwierdzenie tego poglądu znaleźć 
można również w doktrynie, zgodnie z którą: „wynagro-
dzenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie 
upadłego należne za okres po ogłoszeniu upadłości oraz 
odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem 
umów o pracę, przysługujące tym pracownikom – doty-
czy to wyłącznie tej części opisanych kosztów, które po-
wstały po ogłoszeniu upadłości. Tylko w tej części mogą 
być zaspokajane w specjalnym trybie, o którym mowa 
w art. 343 ust. 2 PrUpN, czyli bez planu podziału. Wy-
nagrodzenie to obejmuje kwoty brutto, czyli z uwzględ-

nieniem wszelkich składek, podatków należnych od 
tych wynagrodzeń”6.

W dalszej kolejności należy wskazać, że zasady pokry-
wania kosztów postępowania i innych zobowiązań masy 
upadłości reguluje przepis art. 343 PU, który stanowi, że:

„1. Z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejno-
ści koszty postępowania, a jeżeli fundusze masy upa-
dłości na to pozwalają – również inne zobowiązania 
masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, 
w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum.

1a. Jeżeli inne zobowiązania masy upadłości, o których 
mowa w art. 230 ust. 2, nie zostaną zaspokojone 
w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja się 
je stosunkowo do wysokości każdej z nich w dro-
dze podziału funduszów masy upadłości. Przepisy  
art. 347-360 stosuje się odpowiednio.”

Oznacza to, że koszty postępowania powinny być regulo-
wane na bieżąco z majątku upadłego z pierwszeństwem 
przed innymi wierzytelnościami upadłego7. W myśl tego 
należy opowiedzieć się za poglądem, zgodnie z którym 
przepisy PU stanowią lex specialis w stosunku do przepi-
sów ustawy – Ordynacja podatkowa, UPDOF i KKS oraz 
modyfikują kwestię wpłacania zaliczek na podatek do-
chodowy od osób fizycznych w ten sposób, że niezaspo-
kojone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
stają się innym zobowiązaniem masy upadłości, a co za 
tym idzie – powinny być regulowane według zasad prze-
widzianych w przepisie art. 343 PU. Zasady zaspokajania 
innych zobowiązań masy upadłości, w ocenie autorów 
artykułu, wpływają na kwestię odpowiedzialności karnej 
syndyka na podstawie art. 77 § 1 KKS.

MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNOSKARBOWEJ NA PODSTAWIE ART. 77 § 1 KKS 
Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW PU

W doktrynie wskazuje się, że na gruncie art. 77 KKS: 
„w przypadku obiektywnej niemożności wykonywania 
obowiązków płatnika i konieczności realizacji innych 
obowiązków przez płatnika, mających społeczne uza-
sadnienie (np. obowiązek wypłaty wynagrodzenia), moż-
liwe jest odniesienie się do znikomej społecznej szkodli-
wości dokonanego czynu lub wręcz nawet braku możli-
wości przypisania winy. Wydaje się, że w szczególności 

6 Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. 
Wyd. 5, Warszawa 2018

7 Tak np.: Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 9, 
Warszawa 2013, Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. 
Wyd. 3, Warszawa 2014.



80 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

ten drugi aspekt ma racjonalne uzasadnienie. Wynika to 
także z faktu, że źródłem wykonania obowiązku są nor-
my spoza kodeksu karnego skarbowego, gdzie mamy 
zobiektywizowane kryterium staranności. Jeśli więc 
w danych okolicznościach płatnik nie miał obiektywnej 
możliwości wykonania tego obowiązku, przy stałej ko-
nieczności realizacji wyższych społecznie obowiązków, 
to wydaje się, iż można przyjąć brak możliwości przypisa-
nia mu winy w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego. 
Ale z pewnością jest to możliwe tylko w wypadku braku 
realnej możliwości wykonania obowiązku spoza kodek-
su karnego skarbowego, sankcjonowanego w przepi-
sach art. 77 k.k.s.”8. Jak wskazuje z kolei G. Łabuda: „Jeżeli 
płatnik środki finansowe posiada, przeznacza je jednak 
na inny uzasadniony ekonomicznie cel, zwłaszcza na 
podtrzymanie działalności gospodarczej, w grę wcho-
dzi jedynie umniejszenie winy, nigdy zaś jej wyłączenie. 
Jeżeli jednak płatnik środków finansowych nie posiada, 
czego najlepszym wyrazem jest niedokonanie wypłaty 
wynagrodzeń pracownikom przy pobieranym podatku 
dochodowym od osób fizycznych, nie można środków 
tych również pozyskać na innej drodze (np. poprzez kre-
dyt czy pożyczkę), odpada wina (sprawca nie popełnia za-
tem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego – art. 1 
§ 3 k.k.s.), nie można bowiem od płatnika w takiej sytuacji 
wymagać zachowania zgodnego z prawem, którego on 
nie jest w stanie wykonać”9.

Konstrukcja wyłączenia odpowiedzialności karnej zbli-
ża się zatem do instytucji stanu wyższej konieczności 
– która nie została jednakże przewidziana w KKS, co na-
kazuje odwoływać się do pozaustawowych okoliczności 
wyłączających odpowiedzialność karną. W orzecznictwie 
zarysował się również drugi, znacznie bardziej restryk-
cyjny pogląd, zgodnie z którym bez znaczenia dla odpo-
wiedzialności karnej płatnika jest, czy posiada on środki 
finansowe na odprowadzenie pobranego (czyli de facto 
potrąconego na papierze) podatku dochodowego, na 
bieżącą produkcję, wypłatę wynagrodzeń dla pracow-
ników czy spłatę zobowiązań wobec kontrahentów10. 
Przedstawiciele tego poglądu wskazują, że gdy płatnik 
podatku dochodowego będący pracodawcą nie posiada 
środków na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych brut-
to, to jedynym wyjściem jest obniżenie wynagrodzeń tak, 
aby można było od nich pobrać i odprowadzić należny  
podatek11.

8 Oczkowski T., Art. 77, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wolters Kluwer 
Polska, 2018.

9 Łabuda G., Art. 77, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. III. Wolters 
Kluwer Polska, 2017.

10 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 16.05.2002 r., sygn. akt: IV KKN 427/98.
11 Michna M., Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika i inkasenta, „Monitor 

Podatkowy” 1996 r.

Wydaje się więc, że obiektywny brak możliwości uregulo-
wania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
w przypadku braku środków pieniężnych na ten cel, które 
zostały wcześniej przeznaczone na inny społecznie uza-
sadniony cel (np. wypłatę wynagrodzenia pracowników), 
może wyłączać odpowiedzialność karnoskarbową płat-
nika. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotowe roz-
ważania odnoszą się do płatnika działającego w normal-
nych warunkach rynkowych. W ocenie autorów artykułu 
do takich płatników nie powinno zaliczać się podmiotów 
będących w stanie upadłości. Syndyk pełniący obowiąz-
ki płatnika podmiotu będącego w upadłości nie dzia-
ła w normalnych warunkach rynkowych, będąc przede 
wszystkim związanym i ograniczonym:

•	 celem postępowania upadłościowego;
•	 poszczególnymi przepisami PU, m.in. w zakresie za-

sad regulowania zobowiązań upadłego podmiotu;
•	 realnymi możliwościami finansowymi podmiotu nie-

wypłacalnego, który nie przewiduje kontynuacji dzia-
łalności gospodarczej.

Odpowiedzialność na zasadzie przepisu art. 77 § 1 KKS 
powinna zatem w każdym wypadku zostać poddana 
analizie przy uwzględnieniu regulacji PU, a co za tym idzie 
– w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy syndyk, 
nie dokonując wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, 
działał w granicach przepisów PU normujących zasady 
regulowania zobowiązań masy upadłości (tj. kosztów 
postępowania i innych zobowiązań masy upadłości), ce-
lów postępowania upadłościowego oraz zarządu masą 
upadłości.

Działanie syndyka w granicach jego praw i obowiązków 
nałożonych przepisami PU, stanowiącymi lex specialis 
wobec KKS, powinno być oceniane z punktu widzenia 
bezprawności czynu. Jak wskazuje się bowiem w orzecz-
nictwie: „oprócz wyraźnie przewidzianych w kodeksie 
karnym okoliczności wyłączających bezprawność, a co za 
tym idzie – przestępność czynu, należy również zaliczyć 
do nich działanie w granicach uprawnień lub obowiąz-
ków określonych w innych przepisach lub rozporządzeń 
wykonawczych. Działanie takie nie może być uznane za 
przestępstwo, chociażby formalnie wypełniało znamio-
na czynu zabronionego. Wynika to wprost z zasady nie-
sprzeczności porządku prawnego; nie może być bowiem 
czynem karalnym takie zachowanie się jednostki, do któ-
rego jest ona uprawniona”12.

12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 14.03.2017 r., II AKa 188/16, Legalis.
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ZASADY ZASPOKAJANIA KOSZTÓW POSTĘPOWANIA 
I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MASY UPADŁOŚCI ORAZ 
ICH WPŁYW NA OCENĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNOSKARBOWEJ SYNDYKA

Biorąc pod uwagę poczynione rozważania, należy opo-
wiedzieć się za poglądem, zgodnie z którym w przypadku 
gdy syndyk zaspokaja koszty postępowania i inne zobo-
wiązania masy według zasad przewidzianych w art. 343 
PU, tj. w danym okresie fundusze masy pozwalają jedy-
nie na pokrycie kosztów postępowania (w tym wynagro-
dzenia i zaliczek od tego wynagrodzenia osób zatrud-
nionych przez syndyka) w całości, a nie wystarczają na 
pokrycie innych zobowiązań masy (w tym wynagrodzeń 
i zaliczek od tego wynagrodzenia osób pozostających 
w zatrudnieniu po ogłoszeniu upadłości), to nie popełnia 
on czynu zabronionego określonego w art. 77 § 1 KKS, 
po pierwsze, z uwagi na brak bezprawności czynu (dzia-
łanie zgodne z regulacjami PU) oraz wyłączenie winy 
(obiektywny brak możliwości odprowadzenia zaliczek 
wobec konieczności regulowania kosztów postępowania 
w pierwszej kolejności). Opisana sytuacja będzie jednak 
występować niezwykle rzadko – w realiach rynkowych 
brak uregulowania wynagrodzenia pracownikom będzie 
skutkować w większości wypadków natychmiastowym 
rozwiązaniem stosunku pracy.

W dużej części przypadków syndyk będzie musiał doko-
nywać wyboru, które koszty postępowania i inne zobo-
wiązania masy zaspokaja i w jakiej proporcji. W praktyce 
pojawiają się bowiem sytuacje, kiedy syndyk w pierwszej 
kolejności pokrywa wynagrodzenia (w kwotach netto) 
zatrudnionych po ogłoszeniu upadłości pracowników 
upadłego (a niezatrudnionych przez syndyka), rezygnu-
jąc np. z pokrywania uprzywilejowanego wynagrodzenia 
syndyka czy wynagrodzenia osób przez niego zatrud-
nionych. Zdarza się również, że syndyk musi rozdys-
ponować fundusze masy i proporcjonalnie pokrywać 
koszty bieżące (np. opłaty z tytułu czynszu i mediów) 
oraz koszty wynagrodzenia. W takim przypadku przepis 
art. 343 ust. 2 PU stanowi, że „jeżeli inne zobowiązania 
masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, nie 
zostaną zaspokojone w sposób, o którym mowa w ust. 1, 
zaspokaja się je stosunkowo do wysokości każdej z nich 
w drodze podziału funduszów masy upadłości. Przepisy 
art. 347-360 stosuje się odpowiednio”. Teoretycznie za-
tem syndyk powinien proporcjonalnie (bez uprzywilejo-
wania żadnego wierzyciela masy upadłości) zaspokajać 
należności. Jak wskazuje A. Hrycaj (w odniesieniu do od-
powiedzialności z art. 57 § 1 KKS): „syndyk ma obowiązek 
niezwłocznego regulowania należności podatkowych, ale 
obowiązek ten aktualny jest tylko wówczas, gdy posiada 

on środki potrzebne do zapłaty podatku. Z uwagi na to, 
syndyk, który nie płaci należnych podatków, ponieważ 
w danym momencie masa upadłości nie dysponuje wy-
starczającymi środkami, nie ponosi odpowiedzialności 
z art. 57 § 1 k.k.s.”13. W praktyce syndyk niejednokrot-
nie będzie posiadał pewne środki w masie upadłościo-
wej, jednakże zmuszony będzie do dokonania wyboru 
pomiędzy wydatkami, bez których dalsze prowadzenie 
postępowania upadłościowego nie będzie możliwe (a co 
za tym idzie – zagrożona będzie realizacja głównego celu 
postępowania upadłościowego, jakim jest maksymaliza-
cja zaspokojenia wierzycieli).

Powstaje wówczas zagadnienie istotne z perspektywy 
odpowiedzialności karnoskarbowej syndyka na zasadzie 
przepisu art. 77 § 1 KKS – syndyk bowiem prima facie nie 
zaspokaja kosztów i innych zobowiązań masy upadłości 
w sposób zgodny z przepisami PU, co mogłoby skutko-
wać przyjęciem, że nie chroni go wyłączenie bezprawno-
ści działania. W takim przypadku, w ocenie autorów ar-
tykułu, należałoby się odwołać do celów postępowania 
upadłościowego i przez ten pryzmat oceniać jego odpo-
wiedzialność karnoskarbową.

CELE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 
I ICH WPŁYW NA OCENĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNOSKARBOWEJ SYNDYKA

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 PU „Postępowanie 
uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby rosz-
czenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak 
najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to 
pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika 
zostało zachowane”.

Za nadrzędny cel postępowania upadłościowego nale-
ży uznać zatem zaspokojenie wierzycieli w najwyższym 
możliwym stopniu. Jak wskazuje się w doktrynie: „usta-
lenie hierarchii celów postępowania upadłościowego ma 
praktyczne znaczenie, bowiem ich poznanie wpływa na 
wykładnię poszczególnych przepisów prawa, co przekła-
da się na właściwe ich stosowanie”14. Decydujące zna-
czenie ma więc optymalizacja zaspokojenia wierzycieli. 
Nie powinno jej osłabiać kierowanie się innymi względa-
mi, m.in. ratowaniem dłużnika czy zachowaniem miejsc 
pracy, gdyby miało to prowadzić do zmniejszenia stopnia 
zaspokojenia wierzycieli. Jak wskazuje wprost R. Adamus: 
„zasada prymatu interesów wierzycieli odsuwa na dalszy 

13 Hrycaj A., Odpowiedzialność syndyka masy upadłości, „Prawo spółek”, 
nr 9/2003, s. 41 i n.

14 Janda P., Art. 2, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II. System Informacji 
Prawnej LEX, 2018.
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plan inne mogące wchodzić w grę interesy, np. interes 
upadłego (przedsiębiorcy prowadzącego postępowanie 
naprawcze), interes pracowników upadłego, interes spo-
łeczności lokalnej, interes gospodarki narodowej, interes 
spółki pracowniczej byłych pracowników upadłego itp.”15.

Przepis art. 2 ust. 1 PU ustanawia klauzulę generalną, 
która wyznacza standardy postępowania syndyka w za-
rządzie masą upadłości. Syndyk powinien koncentrować 
swoje działania w ramach postępowania upadłościowe-
go na maksymalizacji zaspokojenia wierzycieli. Należy 
bowiem wskazać, że postępowanie upadłościowe jest 
procedurą, która ustanawia prymat ogółu wierzycieli nad 
partykularnymi ich interesami. Przepis ten, zakreślając 
główny cel postępowania upadłościowego, nie przewi-
duje wyjątków czy uprzywilejowania poszczególnych 
grup interesów, np. wierzycieli publicznych (poza szcze-
gólnymi przepisami dotyczącymi np. wierzytelności z ty-
tułu składek na ubezpieczenie społeczne).

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 PU in fine kontynuacja 
przedsiębiorstwa upadłego podmiotu jest celem postępo-
wania tylko wtedy, gdy pozwalają na to racjonalne wzglę-
dy. Wystąpienie racjonalnych względów należy ustalać dla 
każdego stanu faktycznego, aczkolwiek ogólnie syndyk po-
winien kontynuować przedsiębiorstwo upadłego w przy-
padku, gdy przewidywane koszty dalszego prowadzenia 
działalności gospodarczej w rozsądnie przyjętej perspek-
tywie czasowej nie będą powiększały zadłużenia masy 
upadłości, a co za tym idzie – zmniejszały przewidywanego 
zaspokojenia ogółu wierzycieli. P. Janda wskazuje z kolei, 
że: „Jak wynika z tego przepisu, zachowanie przedsiębior-
stwa upadłego uzupełnia podstawowy cel postępowania 
upadłościowego przedsiębiorcy. Jednak należy pamiętać, 
że utrzymanie przedsiębiorstwa przez syndyka w «ruchu» 
przyczynia się do uzyskania większej ceny za jego zbycie, 
co prowadzi do zwiększonego stopnia zaspokojenia wie-
rzycieli. Można zatem stwierdzić, że prawo upadłościowe 
preferuje taką sytuację, w której zaspokojenie wierzycieli 
nastąpi przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa. 
Chodzi tutaj o zachowanie przedsiębiorstwa w znaczeniu 
przedmiotowym – art. 551 ustawy z 23.04.1964 r. – Ko-
deks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) – dalej k.c. 
– a nie o zachowanie dotychczasowej struktury właściciel-
skiej. W art. 2 pr. up. ustawodawca połączył nadrzędny cel 
postępowania – ochronę wierzycieli poprzez zaspokojenie 
wierzycieli w jak najwyższym stopniu – z potrzebą zacho-
wania przedsiębiorstwa, jeżeli racjonalne względy na to 
pozwolą (P. Janda, Ochrona osób trzecich w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego 
przedsiębiorcy, Warszawa 2011, s. 27). Racjonalne względy 

15 Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa 2019.

to nic innego jak względy ekonomiczne, które pozwalają na 
ustalenie, czy przedsiębiorstwo upadłego może dalej funk-
cjonować na rynku, czy możliwa jest jego sprzedaż w cało-
ści i czy nie odbywa się to kosztem wierzycieli”16.

Za przepis uzupełniający należy uznać art. 312 ust. 1 PU, 
który stanowi, że „w razie ogłoszenia upadłości obejmu-
jącej likwidację majątku upadłego można prowadzić dalej 
przedsiębiorstwo upadłego, jeżeli możliwe jest zawarcie 
układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż przed-
siębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych 
części”. W doktrynie wskazuje się przy tym, że: „syndyk 
ma obowiązek prowadzić przedsiębiorstwo zgodnie z za-
sadami prawidłowej gospodarki. Pobiera pożytki natural-
ne i cywilne związane z działalnością przedsiębiorstwa. 
Może dokonywać zarówno czynności zwykłego zarządu, 
jak i czynności przekraczających zwykły zarząd. Dla niektó-
rych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
niezbędne jest jednak uzyskanie zgody rady wierzycieli 
(zob. art. 206 pr. upadł.). Syndyk przejmuje prawa i obo-
wiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pra-
cy (por. uchwała SN (7) z 24.03.1994 r., I PZP 5/94, OSP 
1995/3, poz. 48). (…) Artykuł 312 ust. 2 pr. upadł. nakła-
da na syndyka obowiązek prowadzenia przedsiębiorstwa 
w taki sposób, aby zachowane ono zostało co najmniej 
w stanie niepogorszonym. Jeżeli więc prowadzenie przed-
siębiorstwa przynosi stratę, brak jest perspektyw na zmia-
nę tego trendu, a sprzedaż przedsiębiorstwa lub zawarcie 
układu nie może nastąpić niezwłocznie, wówczas syndyk 
powinien po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego 
zweryfikować decyzję co do dalszego prowadzenia przed-
siębiorstwa. Dyrektywy wynikającej z art. 312 ust. 2 nie na-
leży traktować jako bezwzględnej. Może się bowiem zda-
rzyć, że prowadzenie przedsiębiorstwa ze stratą w przy-
padku jego późniejszej sprzedaży będzie korzystniejsze 
dla wierzycieli np. dlatego, że strata będzie niższa aniżeli 
koszty zwolnień grupowych, które należałoby ponieść, jeśli 
syndyk zaprzestałby prowadzenia przedsiębiorstwa”17.

Syndyk jest zatem zobowiązany każdorazowo do prze-
prowadzenia stosownej analizy opłacalności dalszego 
prowadzenia przedsiębiorstwa. Jeżeli przyczyni się to do 
zwiększenia zaspokojenia wierzycieli, powinien zarządzać 
przedsiębiorstwem jak przedsiębiorca (przy uwzględnieniu 
jednakowoż specyfiki postępowania upadłościowego, któ-
re nie zakłada kontynuacji działalności). Dalsze prowadze-
nie przedsiębiorstwa nie może jednak pozostawać w ode-

16 Janda P., Art. 2, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III [online]. System 
Informacji Prawnej LEX, 2019. Dostępny w internecie: https://sip.lex.pl/#/
commentary/587739209/586655.

17 Mozdżeń M., Art. 312, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz [online]. Wolters 
Kluwer Polska, 2019 [dostęp: 24.07.2019 r.]. Dostępny w internecie: https://
sip.lex.pl/#/commentary/587738565/536005.
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rwaniu od głównego celu postępowania upadłościowego, 
jakim jest zaspokojenie ogółu wierzycieli w jak najwięk-
szym stopniu.

Przedstawione cele postępowania upadłościowego nie 
pozostają bez wpływu na ocenę karnoskarbową działań 
syndyka w trakcie postępowania upadłościowego. Ocena 
zachowania syndyka, który nie odprowadza w terminie 
zaliczki na podatek dochodowy na rachunek właściwego 
organu, powinna zasadniczo uwzględniać odpowiedź na 
następujące pytania:

•	 czy syndyk, nie odprowadzając zaliczki na podatek 
dochodowy, działał w zgodzie z celami postępowania 
upadłościowego, tj. czy niewpłacenie zaliczki przez 
syndyka było podyktowane maksymalizacją zaspoko-
jenia wierzycieli;

•	 czy syndyk posiadał obiektywnie możliwość odprowa-
dzenia zaliczki, tj. czy w danym okresie miał wystarcza-
jące środki pieniężne na wpłatę zaliczki bez uszczerbku 
dla celów postępowania upadłościowego.

Pozytywna odpowiedź na pytanie pierwsze i negatyw-
na odpowiedź na pytanie drugie pozwala na przyjęcie, że 
odpowiedzialność syndyka na podstawie przepisu art. 77 
§ 1 KKS zostaje wyłączona, albowiem wyłączona zostaje 
bezprawność czynu (syndyk działa w zgodzie z przepisami 
i celami PU, stanowiącymi lex specialis dla przepisów ustaw 
podatkowych oraz KKS, a co za tym idzie – działanie takie 
nie może zostać uznane za bezprawne) oraz wina (albo-
wiem syndyk nie miał obiektywnie możliwości niewypeł-
nienia znamion czynów zabronionych określonych w prze-
pisie art. 77 § 1 KKS).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dokonywanie oceny 
odpowiedzialności karnoskarbowej na podstawie art. 77 
§ 1 KKS bez modyfikacji uwzględniających charakterystykę 
postępowania upadłościowego i statusu syndyka, jako or-
ganu quasi-sądowego powołanego przez sąd upadłościo-
wy do likwidacji majątku upadłego i zapewnienia zaspoko-
jenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, skutkowałoby 
objęciem represją karnoskarbową znacznej części postę-
powań upadłościowych, które ze swej natury charaktery-
zują się deficytem środków pieniężnych przy dużej liczbie 
wierzycieli i faktycznie ograniczałoby możliwość skutecz-
nego ich przeprowadzenia. Odpowiedzialność syndyka na 
podstawie art. 77 § 1 KKS powinna być zatem oceniana 
z uwzględnieniem celów postępowania upadłościowego, 
jakie syndyk obowiązany jest realizować (przede wszyst-
kim maksymalizacja zaspokojenia wierzycieli), oraz przepi-
sów PU w zakresie zarządu masą upadłości (np. przepisy 
art. 230 i 343 PU). Ustalenie odpowiedzialności karnoskar-

bowej na zasadzie przepisu art. 77 § 1 KKS możliwe jest 
przy stwierdzeniu, że syndyk działał wbrew przepisom PU 
– w szczególności przepisom regulującym zarząd masą 
upadłości oraz sposób zaspokajania kosztów i innych zo-
bowiązań masy upadłości, a ponadto miał obiektywną 
możliwość odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy 
bez uszczerbku dla celów postępowania upadłościowego.

PODSUMOWANIE

Na podstawie poczynionych wywodów trudno budować 
abstrakcyjny model sytuacyjny, w którym odpowiedzial-
ność karnoskarbowa syndyka zostałaby wyłączona. Na-
leżałoby oceniać bowiem każdy stan faktyczny z osobna 
– w ocenie autorów klasycznym przypadkiem, kiedy syn-
dyk właściwie wartościuje priorytety w zakresie wydatków 
z uwzględnieniem celu postępowania upadłościowego, 
jest sytuacja, w której pokrywa konieczne koszty opisu 
i oszacowania majątku upadłego i nie ma wystarczających 
środków na odprowadzenie zaliczek na podatek docho-
dowy. W tym bowiem wypadku syndyk pokrywa niezbęd-
ne dla maksymalizacji zaspokojenia wierzycieli wydatki 
i działa zgodnie z przepisami PU oraz określonym w nich 
prymatem celu postępowania upadłościowego – zaspoko-
jenia ogółu wierzycieli. Syndyk, po pierwsze, nie powinien 
kontynuować prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego 
(a co za tym idzie – zatrudniać pracowników) po ogłosze-
niu upadłości, jeżeli ekonomiczne względy nie pozwalają 
na przyjęcie, że przedsiębiorstwo będzie w stanie utrzy-
mać się samodzielnie i przynieść choćby minimalny zysk. 
Trudno wówczas twierdzić, że syndyk realizuje nadrzęd-
ny cel postępowania upadłościowego i próbować bronić 
takiego postępowania na płaszczyźnie karnoskarbowej 
z perspektywy przepisu art. 77 § 1 KKS. Syndyk powinien 
zatem optymalizować zatrudnienie i w zależności od sytu-
acji odpowiednio je zredukować.

Syndyk nie powinien także w żadnym wypadku dopuszczać 
do sytuacji, w której zaliczki na podatek dochodowy nie są 
odprowadzane, pomimo że środki masy upadłości pozwa-
lają na ich pokrycie w całości – w takim wypadku brak jest 
obiektywnych przesłanek do zaniechania odprowadzania 
składek i w konsekwencji do wyłączenia odpowiedzial-
ności na podstawie art. 77 § 1 KKS. Z tej perspektywy nie 
ma znaczenia, czy w niedalekiej perspektywie zabraknie 
środków na prowadzenie postępowania upadłościowego 
i opłacenie innych koniecznych wydatków. Umyślne „prze-
trzymywanie” środków pieniężnych nie może więc zostać 
usprawiedliwione na płaszczyźnie karnoskarbowej. Syn-
dyk powinien każdorazowo stworzyć swoistą „hierarchię” 
zobowiązań i dążyć do sytuacji, w której zaliczki na podatek 
dochodowy od wynagrodzeń odprowadzane są w całości.
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Art. 75c prawa bankowego (zwany dalej: art. 75c) jako 
nowa instytucja pojawił się w systemie prawnym na 
mocy ustawy z 25 września 2015 roku o zmianie usta-
wy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Zo-
stała ona podpisana przez prezydenta RP 26 paździer-
nika 2015 roku, a opublikowana 12 listopada 2015 roku 
i w głównej części weszła w życie z 14-dniowym vacatio 
legis. Przepis zbiegł się w czasie i pojawił niejako w tle 
„likwidacji BTE”, co z pewnością sprzyjało tego typu roz-
wiązaniom.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że geneza tego 
przepisu leży w poselskich projektach ustaw o zmianie 
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw2 
rozpatrywanych przez Komisję Finansów Publicznych 
– Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych 
w czerwcu 2015 roku w pierwotnym brzmieniu:

„Art. 75c

1. Jeżeli dłużnik banku opóźnia się ze spłatą zobowią-
zania wobec banku, bank wzywa go do dokonania 
spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni ro-
boczych.

2. W zależności od dokonanej oceny sytuacji finansowej 
dłużnika bank powinien umożliwić spłatę zobowiąza-
nia dostosowaną do możliwości dłużnika, w szcze-
gólności poprzez zmianę zasad i terminu spłaty, od-
roczenie terminu spłaty, czasowe zawieszenie spłaty 
lub rozłożenie spłaty zobowiązania na raty.

3. W przypadku bezskuteczności działań banku, o któ-
rych mowa w ust. 2, bank może podjąć czynności 

1 Dyrektor Biura (MŚP), Departament Kredytów Nieregularnych w Banku Pekao 
S.A.

2 Druki nr 1441, 3425 i 3426.

zmierzające do odzyskania należności w postępowa-
niu egzekucyjnym”.

Jednakże już w lipcu 2015 roku podczas dalszych prac 
ustawodawczych art. 75c otrzymał brzmienie obecnie 
obowiązujące:

„Art. 75c

1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiąza-
nia z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do 
dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 
14 dni roboczych.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank infor-
muje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w termi-
nie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, 
wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić 
restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określo-
nych w umowie warunków lub terminów spłaty kredy-
tu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną 
sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana 
jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredy-
tobiorcę.

5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy 
o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredyto-
biorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, 
w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia 
wniosku o restrukturyzację.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do umów 
pożyczek pieniężnych.”

ART. 75C PRAWA BANKOWEGO – CHYBIONA REGULACJA CZY 
WCIĄŻ NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ?
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Na tle przedmiotowego przepisu od początku istniały 
wątpliwości interpretacyjne dotyczące jego stosowa-
nia w praktyce podnoszone głównie przez środowisko 
bankowe. Wątpliwości budził zapis na temat powinno-
ści banku zmierzających do umożliwienia kredytobiorcy 
restrukturyzacji, biorąc pod uwagę bliżej nieokreśloną 
„sytuację finansową i gospodarczą”, która może być od-
miennie interpretowana i wykorzystywana przez kredy-
tobiorcę w celu wymuszenia na banku korzystnych dla 
siebie warunków.

W najbardziej ekstremalnych przypadkach można było 
sobie wyobrazić sytuację, w której biorąc pod uwagę 
obecną sytuację finansową i gospodarczą kredytobiorcy, 
jego możliwości spłaty to symboliczne 1 zł miesięcznie 
i takie warunki próbuje uzgodnić z bankiem.

 Obawy banków budził również fakt, iż proces restruk-
turyzacji zostanie obligatoryjnie wymuszony i wydłużony 
w sposób często nieuzasadniony, a sformalizowany tok 
szczegółowego wyjaśnienia przyczyn odrzucenia wnio-
sku w formie pisemnej będzie stanowił pole do nadużyć 
ze strony dłużników w postaci reklamacji, odwołań oraz 
próby podważenia prawidłowości przeprowadzenia pro-
cesu zgodnie z art. 75c.

Największą obawą ze strony banków były konsekwencje 
braku spełnienia ustawowych przesłanek, które mogły 
powodować wadliwość i w efekcie bezskuteczność wy-
powiedzenia, a to już mogłoby mieć bardzo wymierne 
skutki finansowe dla banku.

Wiele zapisów z uwagi na bardzo szeroki zakres dla wła-
ściwej interpretacji wymagało zastosowania wykładni 
systemowej i celowościowej, co dodatkowo wprowadza-
ło brak pewności po stronie wierzycieli finansowych.

 Swoje stanowisko wyraziła też Rada Prawa Bankowego 
przy Związku Banków Polskich3, zaniepokojona ryzykiem 
rozbieżnych interpretacji, która w sposób kompleksowy 
podjęła próbę interpretacji przepisów. Stanowisko rady 
dotyczyło zarówno zakresu przedmiotowego, jak i prze-
słanek, po spełnieniu których bank jest zobowiązany do 
zastosowania się do wymogów art. 75c, tj. czy każde pi-
smo informujące o nieterminowej płatności, wzywające 
do zapłaty, spełnia przesłanki tego przepisu. Konkluzja 
zmierzała do zawężenia stosowania obowiązku informo-
wania o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację 
jedynie w przypadku wezwania skutkującego obniżeniem 

3 Stanowisko Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich dotyczące 
wybranych zagadnień problemowych na tle art. 75c prawa bankowego  
z 27 listopada 2015 r.

bądź wypowiedzeniem umowy kredytu, nawiązując do 
usytuowania i redakcji przepisu uregulowanego w art. 75 
prawa bankowego.

Rada wyraziła między innymi pogląd, iż kolejne wnioski 
restrukturyzacyjne, po pierwszym odrzuconym wniosku 
i przy tych samych okolicznościach, mogą być odrzuco-
ne, powołując się na poprzednie uzasadnienie, a bank 
nie jest zobligowany do podawania szczegółowej meto-
dologii oceny zdolności kredytowej. Jednocześnie należy 
odróżnić ocenę zdolności kredytowej od oceny sytuacji fi-
nansowej gospodarczej pomimo podobnych zasad oceny.

Sama metodologia liczenia 14 dni roboczych również 
wymagała zinterpretowania „dnia roboczego” rozu-
mianego jako inny dzień niż ustawowo wolny od pra-
cy, co oznaczało, iż sobota powinna być wliczana do dni 
roboczych. W praktyce bankowej spotyka się również 
terminy 14-dniowe z wykluczeniem soboty (podejście 
ostrożnościowe).

Jednak największe obawy i wątpliwości banków oraz 
rady wzbudzały proces składania wniosku restruktury-
zacyjnego, jego oceny, wspólnego uzgadniania i ewentu-
alne odrzucenie wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem.

Wniosek kredytobiorcy może być złożony w dowolnej 
formie (pisemnie, e-mail, ustnie), a wszelkie jego modyfi-
kacje w trakcie procedowania należy traktować jako etap 
uzgodnień. Co ciekawe, tylko wniosek złożony w odpo-
wiedzi na wezwanie wraz z pouczeniem i wskazaniem na 
art. 75c korzysta z ochrony i wymogów przewidzianych 
w tym przepisie. Brak jakichkolwiek wymogów formal-
nych wniosku i powinność umożliwienia restrukturyza-
cji zadłużenia przez bank z jednej strony daje duże pole 
do swobodnego kształtowania zakresu wymaganych 
danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i go-
spodarczej, a z drugiej strony możliwość wydłużania 
w czasie przez kredytobiorcę wykorzystującego klauzule 
o charakterze generalnym.

W literaturze podkreśla się, iż to od banku jako profesjo-
nalisty wymagane jest, aby zadbał o spełnienie wszel-
kich wymogów formalnych, niezależnie od wątpliwości, 
i to na banku spoczywa największe ryzyko.

Nieliczne orzecznictwo na tle art. 75c wskazuje głów-
nie na obowiązek poinformowania o możliwości złoże-
nia wniosku jako warunek sine qua non oraz zachowanie 
właściwej formy4: „(…) 3. Oświadczenie woli, w którym 

4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11.04.2018 r., I ACa 1234/17 (LEX 
nr 2563240).
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połączono w jednym piśmie wezwanie do zapłaty, za-
kreślono 14-dniowy termin do wystąpienia z wnioskiem 
o restrukturyzację zadłużenia i jednocześnie wskazano, 
że stanowi ono wypowiedzenie umowy, jeśli dłużnik nie 
zadośćuczyni obowiązkowi zapłaty i nie złoży wniosku, 
nie jest wypowiedzeniem jednoznacznym. Z tak sfor-
mułowanego oświadczenia nie sposób wywnioskować, 
kiedy nastąpią jego skutki, od kiedy biegnie 30-dniowy 
termin wypowiedzenia, jaka kwota wykorzystanego kre-
dytu i odsetek będzie wymagalna z chwilą upływu termi-
nu wypowiedzenia.”

OCENA DOTYCHCZASOWEJ PRAKTYKI I ZMIANY 
W OTOCZENIU PRAWNYM

Wbrew obawom środowiska bankowego w praktyce 
przepis był i nadal jest stosunkowo rzadko wykorzysty-
wany przez kredytobiorców, a znaczna część wątpliwo-
ści nie została poddana ocenie sądów, gdyż orzeczenia 
w tym zakresie należą do rzadkości.

Bankowcy są zgodni co do oceny „przydatności” przepi-
su, twierdzą, iż nie spełnia on swojej roli, a w praktyce, 
jeśli w ogóle jest stosowany, służy najczęściej kredyto-
biorcom do wydłużenia procesu dochodzenia należności 
poprzez składanie często nierealnych, nieudokumento-
wanych i niepopartych danymi finansowymi propozycji.

Przepis w obecnej postaci jest, mówiąc wprost, przepi-
sem martwym, o marginalnym znaczeniu praktycznym, 
gdyż bardzo rzadko w wyniku złożonego wniosku docho-
dzi do zmiany warunków finansowania z uwagi na brak 
zainteresowania i aktywności po stronie kredytobiorców 
oraz bardzo niską jakość i kompletność dokumentacji.

Jednakże szanse na wyeliminowanie art. 75c z obrotu 
prawnego, jak sugeruje część środowiska bankowego, 
oceniam jako minimalne. Ustawodawca zarówno kra-
jowy, jak i unijny zmierza w zupełnie inną stronę, cały 
nacisk kładzie na wszelkie formy sygnałów wczesnego 
ostrzegania, narzędzi wczesnego reagowania i próbę 
„uzdrowienia” ekspozycji kredytowej oraz przywrócenie 
regularnych spłat (forbearance). Obowiązywanie od po-
nad 2 lat ustawy – Prawo restrukturyzacyjne potwierdza 
również jednoznacznie kierunek zmian.

Toczące się rozmowy i próby wypracowania dobrych, 
sprawdzonych praktyk restrukturyzacyjnych z udzia-
łem uczestników obrotu finansowego, banków, Związku 
Banków Polskich również zmierzają do wypracowania 
zasad wspierających przywrócenie i utrzymanie zdolno-
ści przedsiębiorców do regulowania i bieżącej obsługi zo-

bowiązań. Tutaj także istotną rolę, oprócz założeń opar-
tych na dobrej wierze, równym traktowaniu i dostępie do 
informacji, odgrywa konieczność wczesnego rozpoczy-
nania procesu restrukturyzacji już na etapie wystąpienia 
pierwszych sygnałów ostrzegawczych.

Nie można również nie zauważać ostatnich zmian w pro-
cedurze cywilnej, które z jednej strony „zniechęcają” obie 
strony sporu poprzez wyższe koszty dochodzenia należ-
ności i coraz większy formalizm z bardzo istotnymi rygo-
rami, a z drugiej strony „zachęcają” i wręcz wymuszają 
działania zmierzające do podejmowania prób ugodowe-
go rozstrzygnięcia sporu poprzez wprowadzenie obliga-
toryjnego postępowania przygotowawczego, które ma 
doprowadzić albo do zawarcia ugody, albo do określenia 
planu rozprawy.

Warto też zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 
kpc pozew powinien zawierać informację, czy strony 
podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego roz-
wiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podję-
to, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Dotychczasowa 
praktyka sądowa dopuszcza wykorzystanie prawidłowo 
doręczonego wezwania w trybie art. 75c, które spełnia 
przesłanki „innego pozasądowego sposobu rozwiązania 
sporu”. Jest to przykład wciąż słabo wykorzystanej szan-
sy przez obie strony procesu na wczesnym etapie sygna-
łów ostrzegawczych, gdzie być może była jeszcze moż-
liwość uratowania przedsiębiorstwa, ale zabrakło woli, 
otwarcia i zaufania po stronie zarówno kredytobiorcy, jak 
i banku.

Przepisy unijne w ostatnim okresie bardzo mocno ak-
centują istotę i rangę systemów wczesnego ostrzega-
nia, działań zapobiegawczych, w które również bardzo 
dobrze wpisuje się instytucja uregulowana w art. 75c. 
Najlepszym przykładem jest Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) zawierająca uregulowania między 
innymi w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej 
oraz środków zwiększających skuteczność postępowań 
dotyczących restrukturyzacji5, zgodnie z którą państwa 
członkowskie mają zapewnić dłużnikowi dostęp do na-
rzędzi wczesnego ostrzegania, które pozwalają wykryć 
okoliczności mogące zwiększać prawdopodobieństwo 
niewypłacalności i sygnalizować dłużnikowi konieczność 
podjęcia niezwłocznych działań. Jednym z takich narzę-
dzi mają być mechanizmy alarmowe w przypadkach, 
gdy dłużnik nie dokonał określonych rodzajów płatności. 

5 Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 
June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and 
disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures 
concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending 
Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency).
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Ponadto dłużnicy mają mieć również dostęp do szero-
ko rozumianych ram restrukturyzacji zapobiegawczej, 
w tym bardzo mocno podkreślana jest rola postępowań, 
środków, przepisów o charakterze pozasądowym. Jedno-
cześnie silnie akcentowana jest konieczność wczesnego 
identyfikowania i separowania podmiotów, którym takie 
narzędzia przysługują, od podmiotów, których niewypła-
calność jest nieuchronna i którym takie narzędzia nie po-
winny przysługiwać.

Należy także zwrócić uwagę na dokument, który będzie 
miał ogromny wpływ na kształtowanie procesów we-
wnętrznych w bankach w zakresie zarządzania należno-
ściami niepracującymi, między innymi również w zakre-
sie szeroko rozumianej restrukturyzacji.

31 października 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ban-
kowego na podstawie art. 16 Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z 24 listopada 
2010 r. opublikował raport końcowy w sprawie Wytycz-
nych dotyczących należności niepracujących i restruk-
turyzowanych6. Weszły one w życie 30 czerwca 2019 r. 
i nałożyły na instytucje kredytowe dodatkowe obowiąz-
ki w zakresie zarządzania ekspozycjami niepracującymi 
(zagrożonymi) poprzez opracowanie strategii w zakresie 
NPE (non performing exposures), w tym również w zakre-
sie wczesnej identyfikacji i szczególnego podejścia do 
nieregularnych należności, wczesnego rozpoznawania 
oraz wdrażania narzędzi restrukturyzacyjnych.

Jeśli dodamy to tego zestawu przepisów Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące mini-
malnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługi-
wanych7, które narzuca sztywne ramy w tym zakresie, 
to wszelkie narzędzia, jakie będą pomagać we wczesnym 
sygnalizowaniu oraz wręcz wymuszaniu działań zmie-
rzających do podjęcia działań zapobiegawczo-restruktu-
ryzacyjnych, w tym art. 75c, nabierają tym bardziej istot-
nego znaczenia.

POSTULATY DE LEGE FERENDA

Biorąc wskazane okoliczności pod uwagę, trudno sobie 
wyobrazić scenariusz uchylenia art. 75c pomimo jego 
nikłej przydatności, a wręcz w wyjątkowych sytuacjach 
szkodliwości poprzez nadużywanie uprawnień przez kre-
dytobiorców. Trudno sobie też wyobrazić, iż przepis ten 
w obecnej formie zacznie odgrywać istotną rolę w pro-

6 Final Report on Guidelines on management of non-performing and forborne 
exposures.

7 Regulation (EU) 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 
17 April 2019 amending regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum 
loss coverage for non-performing exposures.

cesie restrukturyzacji, pomimo, że był tworzony właśnie 
w tym celu.

Najistotniejszym elementem, który stanowi sedno insty-
tucji uregulowanej w art. 75c, jest wniosek restruktury-
zacyjny złożony w takiej formie i zakresie, aby umożliwił 
bankowi właściwą ocenę w terminie niezwłocznym. Pro-
blem w tym, że analizując nieliczne złożone wnioski re-
strukturyzacyjne, można je ocenić jednoznacznie:

•	 propozycje są enigmatyczne, niedookreślone i pozba-
wione konkretów;

•	 warunki finansowe, raty bez żadnej dokumentacji;
•	 brak alternatywnych możliwości, sztywne założenia;
•	 wnioski zazwyczaj nieudokumentowane;
•	 utrudniony kontakt w trakcie zbierania dodatkowych 

informacji i dokumentacji;
•	 brak zrozumienia podstawowych procedur banko-

wych i minimalnych wymagań.

W praktyce banki stosują czasami proces szerszego opi-
su oczekiwanych danych i dokumentów, które będą nie-
zbędne do podjęcia decyzji o restrukturyzacji, ale trzeba 
mieć na względzie, iż nie wynika to wprost z przepisów, 
więc brak złożenia wymaganej dokumentacji i wyjaśnień 
nie może stanowić samoistnej przesłanki do odrzuce-
nia wniosku. Co więcej z treści przepisu wynika, iż sam 
wniosek o restrukturyzację bez wskazania propozycji jest 
również wiążący i wymaga procedowania przez bank.

Oceniając sytuację podmiotów, które na późniejszych 
etapach rozpoczynają proces restrukturyzacji, często już 
podczas windykacji czy uzyskania tytułu wykonawczego 
okazuje się, że wcześniej nie było żadnej próby skorzy-
stania z możliwości, jakie daje art. 75c, pomimo prawi-
dłowego doręczenia.

Co gorsza, również analiza otwartych postępowań re-
strukturyzacyjnych (głównie przyspieszone postępowa-
nie układowe, postępowanie sanacyjne) potwierdza brak 
próby wypracowania porozumienia na etapie 14-dnio-
wego terminu, często powtarzanego przez banki dla bez-
pieczeństwa.

Wskazane okoliczności jednoznacznie świadczą o tym, 
iż przepis w obecnej postaci nie spełnia swojej funkcji, 
a właśnie na tym etapie istnieją stosunkowo największe 
szanse na wypracowanie z bankiem porozumienia i to 
właśnie wówczas aktywność kredytobiorcy, a z drugiej 
strony otwartość i elastyczność banku powinny być naj-
większe.
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W procesie zmian ustawodawczych powinno się dą-
żyć do spójności i zbieżności przepisów oraz pewnej 
ciągłości, a korzystając z już przećwiczonych wzorców, 
rozwiązanie oparte na założeniach dotyczących wstęp-
nego planu restrukturyzacyjnego oraz planu restruktu-
ryzacyjnego8 doskonale wpisuje się w obecne założenia 
dotyczące wczesnego procesu ostrzegania i reagowania. 
Wprowadzenie do art. 75c kwalifikowanej formy wnio-
sku restrukturyzacyjnego opartego na założeniach pla-
nu restrukturyzacyjnego i sporządzonego przez doradcę 
restrukturyzacyjnego zdecydowanie poprawiłoby jakość 
tych wniosków.

Gdyby zaś dodatkowo stworzyć system zachęt i korzy-
ści w toku ewentualnego postępowania restruktury-
zacyjnego dla podmiotów, które wcześniej skorzystały 
z kwalifikowanej formy wniosku restrukturyzacyjnego, 
być może udałoby się powoli uruchomić to narzędzie na 
bardzo wczesnym etapie i w dodatku z udziałem doradcy 
restrukturyzacyjnego (uzgodnionego z bankiem), który 
z założenia jest najlepiej przygotowany do obsługi tego 
rodzaju spraw. Doradca byłby również zewnętrznym 
źródłem oceny stanu przedsiębiorstwa, stanowiłby po-
moc dla samego przedsiębiorcy oraz w kontaktach bez-
pośrednich z wierzycielami finansowymi, a fakt skorzy-
stania z tej formy w przypadku otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego mógłby powodować uprzywilejo-
wanie jego pozycji bądź wpływać korzystnie np. na do-
mniemania, biegi terminów itp.

8 Art. 9 i 10 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Z pewnością wnioski sygnowane podpisem doradcy re-
strukturyzacyjnego byłyby rozpatrywane przez bank 
z większą wnikliwością i w krótszym terminie z uwagi na 
bardziej kompletną dokumentację oraz pełniejszy opis 
sytuacji. Być może przyczyniłoby się to wzrostu liczby i ja-
kości zawieranych ugód, zmian warunków finansowania 
bez konieczności wdrażania bardziej zaawansowanych 
rozwiązań. Ponadto należy przypuszczać, iż mogłoby to 
się również przełożyć na zwiększenie liczby otwieranych 
postępowań o zatwierdzenie układu, tj. najłagodniejszej 
i stosunkowo najbardziej przystępnej dla banków formy 
postępowania restrukturyzacyjnego w ramach przepi-
sów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Reasumując, zarówno krajowe, jak i unijne inicjatywy 
ustawodawcze zmierzają w kierunku rozwiązań wspie-
rających proces jak najwcześniejszego rozpoznawania, 
identyfikowania i zapobiegania niewypłacalności poprzez 
wykorzystanie narzędzi wczesnego ostrzegania. Środek 
ciężkości przesuwa się zdecydowanie w stronę działań 
wierzycieli we współpracy z kredytobiorcami na eta-
py znacznie wcześniejsze niż default, który negatywnie 
wpływa na wyniku banku. To bardzo dobry prognostyk, 
do którego trzeba zarówno dobrej woli banku, kredyto-
biorców, jak i instytucji niejako zachęcających, ale i wy-
muszających współpracę, i art. 75c prawa bankowego 
jest idealnym tego przykładem.
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W praktyce upadłościowej często dochodzi do sytuacji, 
kiedy sąd upadłościowy ogłasza upadłość, a w skład 
masy upadłości wchodzi udział w prawie własności nie-
ruchomości. Niejednokrotnie jest tak, że hipoteka obcią-
ża całą nieruchomość, gdyż współwłasność powstała po 
wpisie hipoteki. Jaki jest skutek sprzedaży upadłościowej 
udziału dla hipoteki obciążającej całą nieruchomość? Nie 
jest wykluczona taka sytuacja, że hipoteki są ustano-
wione zarówno na całej nieruchomości, jak i na każdym 
z udziałów.

Jaki jest skutek sprzedaży upadłościowej udziału dla hi-
poteki obciążającej całą nieruchomość i hipotek na udzia-
łach? Możliwy jest też taki przypadek: sąd upadłościowy 
ogłosi upadłość konsumencką każdego ze współmał-
żonków. Osoby te przed zawarciem związku małżeńskie-
go zakupiły na współwłasność w częściach ułamkowych 
nieruchomość. Hipoteka obciąża całą nieruchomość. 
W ramach likwidacji różnych mas upadłości dojdzie do 
wspólnej sprzedaży udziałów w nieruchomości, wcho-
dzących do różnych mas upadłości, w taki sposób, że na-
bywca stanie się właścicielem całej nieruchomości. Czy 
w przypadku sprzedaży udziałów w prawie własności 
nieruchomości dojdzie do wygaśnięcia hipotek?

ZBYCIE UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI

W przypadku gdy na prawie własności nieruchomości 
ustanowiono hipotekę, a następnie doszło do ustano-
wienia współwłasności i na udziałach we współwłasno-
ści powstały kolejne hipoteki, to ma miejsce sytuacja, 
w której hipoteki ciążą zarówno na „całym prawie”, jak 
i na udziałach.

1 Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu 
Opolskiego, http://adamusrafal.pl.

Zgodnie z art. 313 ust. 6 p.u. do sprzedaży ułamkowej 
części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają 
przepisy art. 1004, 1005, 1007, 1009, 1012 i 1013 ko-
deksu postępowania cywilnego (nowela ust. 6 art. 313 
p.u. ma charakter porządkujący; nie zmieniła ona istoty 
rzeczy). Zatem o wejściu w skład masy upadłości ułam-
kowej części nieruchomości syndyk zawiadamia pozo-
stałych współwłaścicieli, a w przypadku użytkowania 
wieczystego – także właściciela nieruchomości oraz 
właściwy organ administracji rządowej lub właściwą 
gminę (art. 1005 k.p.c. w zw. z art. 313 ust. 6 p.u.). Jeżeli 
w skład masy wchodzi ułamkowa część nieruchomości, 
syndyk działa tylko w granicach uprawnień upadłego 
jako współwłaściciela (art. 1007 k.p.c. w zw. z art. 313 
ust. 6 p.u.). Opisowi i oszacowaniu podlega cała nieru-
chomość. Sumą oszacowania części nieruchomości jest 
odpowiednia część sumy oszacowania całej nierucho-
mości (art. 1009 k.p.c. w zw. z art. 313 ust. 6 p.u.).

Co ważne, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa 
część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia 
ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamko-
wej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wie-
czystej lub złożenie dokumentu do zbioru i nieujawnione 
w ten sposób, lecz zgłoszone w postępowaniu upadło-
ściowym, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem 
współwłasności (art. 1012 k.p.c. w zw. z art. 313 ust. 6 
p.u.). Sprzedaż upadłościowa ułamkowej części nieru-
chomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisa-
nych przed powstaniem współwłasności (art. 1013 k.p.c. 
w zw. z art. 313 ust. 6 p.u.). Zatem skutek sprzedaży 
upadłościowej udziału w prawie własności nieruchomo-
ści dla hipoteki obciążającej całą nieruchomość jest taki, 
że hipoteka obciążająca całą nieruchomość nie wygasa. 
Przedmiotem opisanej transakcji nie jest cała nierucho-
mość. Nie ma więc znaczenia wielkość udziału zbywane-
go przez syndyka: może on wynosić 99,99% albo 0,11%.

SPRZEDAŻ UPADŁOŚCIOWA UDZIAŁÓW W PRAWIE 
WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI A WYGAŚNIĘCIE HIPOTEK 
OBCIĄŻAJĄCYCH CAŁĄ NIERUCHOMOŚĆ
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Jeżeli natomiast hipoteki są ustanowione na całej nieru-
chomości i na każdym z udziałów, to skutek sprzedaży 
upadłościowej udziału jest następujący:

•	 po pierwsze, dojdzie do wygaśnięcia hipoteki na 
udziale w prawie własności nieruchomości zbywa-
nym przez syndyka;

•	 po drugie, nie dojdzie do wygaśnięcia hipoteki na 
udziale w prawie własności nieruchomości, który nie 
wchodzi w skład masy upadłości i nie jest zbywany 
przez syndyka;

•	 po trzecie, nie dojdzie do wygaśnięcia hipoteki obcią-
żającej całą nieruchomość.

Zatem jeżeli zbycie przez syndyka wyłącznie udziału 
– bez względu na jego wielkość – w prawie własności 
nieruchomości nie prowadzi do wygaśnięcia hipotek po-
wstałych na „całym prawie”, to wpływa to rzecz jasna 
bardzo negatywnie na atrakcyjność nabycia takiego ak-
tywa. Rynkowa wartość udziału w prawie własności nie-
ruchomości, na której pozostanie hipoteka, jest niewiel-
ka. Okoliczność ta może skłaniać do prób poszukiwania 
wyłączenia takiego składnika z masy upadłości.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI PRZED SPRZEDAŻĄ 
JAKO ALTERNATYWA DLA SPRZEDAŻY UDZIAŁU

Opisany tryb postępowania zapewne nie stanie się popu-
larny w praktyce upadłościowej.

Zniesienie współwłasności może być, po pierwsze, dobro-
wolne (umowne) i, po drugie, sądowne, w trybie art. 617 
i n. k.p.c. w postępowaniu nieprocesowym, z wniosku 
jednego ze współuprawnionych. Zniesienia wspólności 
praw w drodze umowy można dokonać w każdym czasie2. 
Zgodnie z art. 210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żą-
dać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być 
wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy 

2 Zniesienie wspólności praw w przypadku gdy udział jednego ze 
współuprawnionych jest zajęty w postępowaniu egzekucyjnym wiąże 
się z konsekwencją bezskuteczności takiego zniesienia dla wierzycieli 
egzekwujących prowadzących postępowanie egzekucyjne wobec treści 
art. 930 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c. W konsekwencji, dla bezpieczeństwa 
prawnego masy upadłości, zniesienie wspólności praw powinno nastąpić 
przy kumulatywnym ziszczeniu się następujących warunków: (a) po 
prawomocnym umorzeniu egzekucji z nieruchomości, w stosunku do drugiego 
ze współwłaścicieli, przez komornika prowadzącego obecnie postępowanie 
egzekucyjne i (b) w sytuacji braku innego zajęcia (zgodnie z art. 925 § 1 k.p.c. 
w zw. z art. 1004 k.p.c., w stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta 
z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie 
doręczono wezwania, jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest 
zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku 
komornika do zbioru dokumentów. Jednakże w stosunku do każdego, 
kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy 
o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało 
jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze 
dokonany) ze strony innego komornika uprawnionego do prowadzenia 
egzekucji (zgodnie z art. 921 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c. egzekucja 
z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego 
okręgu położona jest nieruchomość).

niż 5 lat. Jednakże w ostatnim roku przed upływem za-
strzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie 
na dalsze 5 lat; przedłużenie można ponowić. To ostatnie 
zastrzeżenie nie wiąże jednak masy upadłości.

Zgodnie z treścią art. 76 ust. 11 u.k.w.h. hipoteka na czę-
ści ułamkowej nieruchomości obciąża nieruchomość 
otrzymaną w wyniku zniesienia współwłasności przez 
współwłaściciela, którego udział był obciążony tą hipo-
teką. Wskazaną zasadę należałoby odpowiednio odnieść 
do prawa użytkowania wieczystego (zgodnie z art. 237 
k.c. do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje 
się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nie-
ruchomości). Przywołana zasada oznacza bowiem, że 
jeżeli X ma na swoim udziale ustanowione hipoteki, to 
hipoteki owe „przejdą” na nieruchomość przypadającą X. 
To samo odnosi się do hipotek ustanowionych na udzia-
le Y. W konsekwencji na nowo utworzone nieruchomo-
ści, w wyniku zniesienia wspólności prawa: po pierwsze, 
„przejdą” hipoteki ustanowione na nieruchomości jako 
całości, po drugie, „przejdą” hipoteki ustanowione na 
udziale we wspólności nieruchomości, którego surogat 
stanowi owa nowo utworzona nieruchomość.

Innymi słowy, w wyniku zniesienia wspólności praw na 
nieruchomościach powstałych w wyniku podziału będą 
funkcjonowały:

•	 hipoteki ustanowione przed powstaniem wspólności 
praw;

•	 hipoteki ustanowione na danym udziale współwła-
ściciela nieruchomości.

Dalej należy prześledzić sytuację, w której podział nieru-
chomości nie byłby idealny i przewidywałby konieczność 
wniesienia dopłat.

Zgodnie z art. 76 ust. 12 u.k.w.h. jeżeli współwłaścicie-
lowi nieruchomości, którego udział był obciążony hipo-
teką, przysługuje spłata, na wierzytelności z tego tytułu 
jego wierzycielowi hipotecznemu przysługuje ustawowe 
prawo zastawu. O pierwszeństwie ustawowego prawa 
zastawu na wierzytelności o spłatę rozstrzyga pierw-
szeństwo hipotek obciążających udział współwłaściciela. 
Natomiast w myśl art. 76 ust. 13 u.k.w.h. jeżeli w wyni-
ku podziału współwłaścicielowi nieruchomości, którego 
udział był obciążony hipoteką, przypada nieruchomość 
z dopłatą, przywołany art. 76 ust. 12 u.k.w.h. stosuje się 
odpowiednio. Dalej wskazać należy, że w oparciu o art. 76 
ust. 14 u.k.w.h. postanowienie umowy albo ugody sądo-
wej znoszącej współwłasność, na mocy którego współ-
właściciel nieruchomości, którego udział był obciążony 
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hipoteką, nie otrzymuje spłaty lub dopłaty, jest nieważ-
ne. Należy przyjąć, że przywołany przepis odnosi się do 
takiej sytuacji, kiedy spłaty lub dopłaty powinny zostać 
ustalone, ale do tego nie doszło. Ustawodawca wpro-
wadził zatem instytucję ustawowego prawa zastawu na 
rzecz wierzyciela hipotecznego obejmującego wierzytel-
ność byłego współwłaściciela o dopłatę.

Zgodnie z treścią art. 333 k.c. do odbioru świadczenia 
uprawnieni są zastawca wierzytelności i zastawnik (czy-
li wierzyciel hipoteczny) łącznie. Każdy z nich może żądać 
spełnienia świadczenia do rąk ich obu łącznie albo złożenia 
przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Na pod-
stawie art. 335 k.c. jeżeli wierzytelność pieniężna zabez-
pieczona zastawem jest już wymagalna, zastawnik (czyli 
wierzyciel hipoteczny) może żądać zamiast zapłaty, ażeby 
zastawca przeniósł na niego wierzytelność obciążoną, je-
żeli jest pieniężna, do wysokości wierzytelności zabezpie-
czonej zastawem. Zastawnik może dochodzić przypadłej 
mu z tego tytułu części wierzytelności z pierwszeństwem 
przed częścią przysługującą zastawcy. Ponadto zgodnie 
z art. 334 k.c. jeżeli dłużnik wierzytelności obciążonej za-
stawem spełnia świadczenie, zanim wierzytelność zabez-
pieczona stała się wymagalna, zarówno zastawca, jak i za-
stawnik mogą żądać złożenia przedmiotu świadczenia do 
depozytu sądowego. Sposób spełnienia świadczenia przez 
dłużnika zastawionej wierzytelności poprzez spełnienie 
świadczenia przez dłużnika „do rąk ich obu łącznie” albo 
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 
komplikuje możliwość potrącenia takiej wierzytelności.

W literaturze przedmiotu K. Zagrobelny podnosi, że 
„kontrowersje wzbudza zagadnienie potrącenia przez 
zastawcę albo właściciela nieruchomości obciążonej hi-
poteką, jeśli nie są oni dłużnikami osobistymi wierzytel-
ności przysługującej dłużnikowi osobistemu przeciwko 
wierzycielowi (art. 315 KC i art. 73 KWU). (…)”3. Jeżeli za-
tem świadczenie z wierzytelności objętej zastawem – na 
żądanie zastawnika – powinno być spełnione, czy to do 
depozytu sądowego, czy to do obu rąk (zastawcy i za-
stawnika) łącznie, to należy przyjąć, że potrącenie w ta-
kim wypadku nie będzie dopuszczalne. Przyjęcie innego 
poglądu jest możliwe, ale wiąże się z dużym ryzykiem 
prawnym. W doktrynie prawa cywilnego formułuje się 
zakaz potrącenia ex iure tertii „oznacza to, że nie można 
potrącić wierzytelności, która służy innej osobie niż po-
trącający, ani takiej, która służy potrącającemu wzglę-
dem innej osoby niż wierzyciel”4. M. Pyziak-Szafnicka 

3 Zagrobelny K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, wyd. 4, 
Warszawa 2011, s. 914.

4 Pyziak-Szafnicka M., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część 
ogólna, red. A. Olejniczak, t. VI, Warszawa 2009, s. 1102-1103.

wyjaśnia, że „przede wszystkim chodzi o solidarność. Po-
mimo więzi zachodzących pomiędzy dłużnikami solidar-
nymi, żaden z nich nie może przeciwstawić wspólnemu 
wierzycielowi do potrącenia wierzytelności przysługują-
cej współdłużnikowi”5. Odnotować należy, że pogląd ten 
jest dyskusyjny.

SPRZEDAŻ ŁĄCZNA WSZYSTKICH UDZIAŁÓW JAKO 
ALTERNATYWA WOBEC SPRZEDAŻY UDZIAŁU

Jeżeli wszyscy współwłaściciele nieruchomości są 
w stanie upadłości, dopuszczalna jest wspólna sprzedaż 
wszystkich udziałów w prawie własności nieruchomości 
(przez tego samego albo przez różnych syndyków) na-
bywcy, który stanie się właścicielem całej nieruchomo-
ści. Takie działanie jest racjonalne pod względem ekono-
micznym i prawnym.

W takim przypadku dojdzie do:

•	 sprzedaży całego prawa poprzez więcej niż jedną 
umowę;

•	 wszystkie umowy zostaną zawarte przez syndyka 
w trybie przepisów Prawa upadłościowego.

Okoliczność, że zostały zawarte umowy cząstkowe, nie 
wyłącza ustawowych skutków sprzedaży upadłościowej. 
Ponieważ ekonomicznym i prawnym efektem transakcji 
będzie sprzedaż upadłościowa nabywcy całego prawa 
własności nieruchomości, to nie można stosować prze-
pisów o sprzedaży udziałów. Szczególne skutki związa-
ne ze sprzedażą udziału wiążą się bowiem z tym, że na 
nabywcę nie przechodzi całe prawo, ale jedynie udział 
w tym prawie. Tymczasem w analizowanym przypad-
ku nabywca nabędzie w efekcie całe prawo własno-
ści z różnych mas upadłości i zapłaci za nabyte prawo 
własności pełną cenę za całą nieruchomość. Trudno 
w takim przypadku nie przyjąć, że uzyskana cena sprze-
daży podlega prawu odrębności i zostaje przeznaczo-
na, w pierwszej kolejności, na zaspokojenie wierzycieli 
hipotecznych. Odmienny pogląd prowadziłby do wypa-
czenia istoty hipoteki w upadłości. Istotą upadłości jest 
bowiem zaspokojenie wierzycieli, w tym tych, którzy 
dysponują zabezpieczeniem rzeczowym. Jeżeli zatem 
we wszystkich postępowaniach upadłościowych dojdzie 
do sporządzenia odrębnych planów podziału dla wierzy-
cieli hipotecznych, to trudno przyjmować, że hipoteka 
nadal utrzymywałaby się na nieruchomości sprzedanej  
nabywcy.

5 Pyziak-Szafnicka M., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część 
ogólna, red. A. Olejniczak, t. VI, Warszawa 2009, s. 1102.
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Po pierwsze, finalna sprzedaż upadłościowa całej nie-
ruchomości (na którą składa się wiązka różnych trans-
akcji) powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń 
osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej 
lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sę-
dziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 
ust. 1 pkt 5 p.u. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 6 mar-
ca 2014 r., V CSK 216/13). Na prawa i roszczenia osobi-
ste ujawnione przez wpis do księgi wieczystej wskazuje 
przepis art. 16 u.k.w.h. Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.k.w.h. 
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawo-
wych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, 
mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia. W myśl 
art. 16 ust. 2 u.k.w.h. w szczególności mogą być ujawnia-
ne: prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pier-
wokupu, prawo dożywocia; roszczenie o przeniesienie 
własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego 
albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 
(dotyczy to także roszczeń przyszłych); roszczenie wy-
nikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania 
z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych 
użytkowników; roszczenie współwłaścicieli wyłączające 
uprawnienie do zniesienia współwłasności; wierzytel-
ności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz 
informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabez-
pieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie 
z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hi-
potecznych; prawo z umowy timeshare, o którym mowa 
w ustawie z 16 września 2011 r. o timeshare. Wyjaśnić 
należy, że zgodnie z art. 17 u.k.w.h. przez ujawnienie 
w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie 
uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez 
czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem słu-
żebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo 
służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem 
granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. 
Zgodnie z zasadami prawa upadłościowego w przypad-
ku sprzedaży upadłościowej nieruchomości w miejsce 
prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do 
zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyska-
nej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten 
powstaje z chwilą zawarcia ostatniej z umów sprzedaży 
całego prawa.

Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek 
sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyska-
nej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej we wszyst-
kich postępowaniach upadłościowych. Podstawą wy-
kreślenia hipoteki jest wiązka umów sprzedaży udziałów 
składających się na zbycie całej nieruchomości (art. 313 
ust. 2 p.u.). Przy czym Sąd Najwyższy w wyroku z 9 li-
stopada 2011 r., II CSK 112/11, trafnie przyjął, że „pra-

wa osobiste i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej 
»wygasają« dopiero na skutek sprzedaży nieruchomości 
w toku postępowania upadłościowego (...), co oznacza 
w szczególności, że jeśli w toku postępowania upadło-
ściowego nieruchomość nie zostanie sprzedana, to rosz-
czenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości 
wynikające z umowy przedwstępnej zawartej w formie 
aktu notarialnego, wpisane do działu III księgi wieczystej, 
może być, po zakończeniu postępowania upadłościowe-
go, realizowane przez uprawnionego w stosunku do by-
łego upadłego”.

Po drugie, pozostają w mocy bez potrącania ich wartości 
z ceny nabycia: służebność drogi koniecznej, służebność 
przesyłu i służebność ustanowiona w związku z prze-
kroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego 
urządzenia. Charakter tych służebności ma w praktyce 
postać trwałego ograniczenia prawa własności nieru-
chomości obciążonej. Z tej przyczyny ustawodawca przy-
jął zasadę automatyzmu w utrzymaniu służebności. Przy 
czym owo utrzymanie się w mocy służebności, o których 
mowa w art. 313 ust. 3 p.u., nie oznacza, że nabywca nie-
ruchomości obciążonej nie może dochodzić, na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego, zniesienia służebności grun-
towej. Skutek, o którym mowa w art. 313 ust. 3 p.u., ma 
miejsce także wtedy, gdy służebność nie jest od dłuższe-
go czasu wykonywana, ale nie upłynął jeszcze 10-letni 
okres skutkujący jej wygaśnięciem6.

Po trzecie, użytkowanie i prawa dożywotnika pozosta-
ją w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed 
wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest 
obciążona hipotekami albo jeżeli wartość użytkowania 
i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie na-
bycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych 
praw będzie zaliczona na cenę nabycia (art. 313 ust. 3 
p.u.).

Po czwarte, na wniosek właściciela nieruchomości wład-
nącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do wszystkich 
planów podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nierucho-
mości obciążonej, sędzia-komisarz może postanowić, 
że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego po-
krycia w cenie nabycia, zostaje utrzymana w mocy, jeżeli 
jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obniża 
w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na 
postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażale-
nie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w za-
rzutach, podlega rozpoznaniu razem z zarzutami (art. 313 
ust. 4 p.u.).

6 Adamus R., Upadłość a służebności, „Rejent” 2013, nr 11, s. 6 i n.
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Utrzymanie w mocy służebności gruntowej uzależnione 
jest od następujących przesłanek. Po pierwsze, służeb-
ność gruntowa nie znajduje pełnego pokrycia w cenie 
nabycia. Po drugie, nie jest służebnością drogi koniecz-
nej ani służebnością ustanowioną przy przekroczeniu 
granic nieruchomości przy wznoszeniu budowli, nie jest 
też służebnością przesyłu. Po trzecie, jest konieczna dla 
nieruchomości władnącej. Po czwarte, nie obniża w spo-
sób istotny wartości nieruchomości obciążonej. Termin, 
o którym mowa w art. 313 ust. 4 p.u., jest terminem za-
witym prawa materialnego. Skutkiem uchybienia temu 
terminowi jest wygaśnięcie roszczenia.

Po piąte, zgodnie z treścią art. 108 p.u. sprzedaż przez 
syndyka nieruchomości upadłego wywołuje takie same 
skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy tej 
nieruchomości, jak sprzedaż w postępowaniu egzeku-
cyjnym. Prawo upadłościowe odsyła zatem do treści 
art. 1002 k.p.c. W konsekwencji nabywca nieruchomo-
ści wstępuje w prawa i obowiązki upadłego wynikające 
ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów 
normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wyna-
jętej lub wydzierżawionej (art. 1002 zd. 1 k.p.c.). W myśl 
zasad ogólnych prawa cywilnego w przypadku zbycia 
rzeczy najętej w czasie trwania najmu lub dzierżawy na-
bywca wstępuje do tego stosunku prawnego w miejsce 
zbywcy. Przy czym nabywca zachowuje prawo do wypo-
wiedzenia stosunku prawnego z zachowaniem ustawo-
wych terminów wypowiedzenia (art. 678 § 1 k.c. i art. 678 
§ 1 k.c. w zw. z art. 694 k.c.). Co do ustawowego terminu 
wypowiedzenia umowy najmu zob. art. 673 k.c., a co do 
ustawowego terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy 
zob. art. 704 k.c.

Przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają pewną mo-
dyfikację wskazanej zasady celem ochrony najemców 

i dzierżawców. Otóż uprawnienie do wypowiedzenia 
najmu lub dzierżawy nie przysługuje nabywcy, jeżeli (1) 
umowa była zawarta na czas określony, (2) z zachowa-
niem formy pisemnej z datą pewną, (3) a rzecz zosta-
ła wydana najemcy albo dzierżawcy (art. 678 § 2 k.c. 
i art. 678 § 2 k.c. w zw. z art. 694 k.c.). Przy czym przepi-
sów o wypowiedzeniu umowy najmu przez nabywcę rze-
czy najętej nie stosuje się do najmu lokalu mieszkalnego, 
chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu (art. 692 k.c.)7.

WNIOSKI

Skutek sprzedaży upadłościowej udziału w prawie wła-
sności nieruchomości dla hipoteki obciążającej całą nie-
ruchomość jest taki, że hipoteka obciążająca całą nieru-
chomość nie wygasa.

Jeżeli natomiast hipoteki są ustanowione zarówno na ca-
łej nieruchomości, jak i na każdym z udziałów, to skutek 
sprzedaży upadłościowej udziału jest następujący:

•	 po pierwsze, dojdzie do wygaśnięcia hipoteki na 
udziale w prawie własności nieruchomości zbywa-
nym przez syndyka;

•	 po drugie, nie dojdzie do wygaśnięcia hipoteki na 
udziale w prawie własności nieruchomości, który nie 
wchodzi w skład masy upadłości i nie jest zbywany 
przez syndyka;

•	 po trzecie, nie dojdzie do wygaśnięcia hipoteki obcią-
żającej całą nieruchomość.

Jeżeli w ramach likwidacji różnych mas upadłości doj-
dzie do wspólnej sprzedaży udziałów w nieruchomości, 
wchodzących do różnych mas upadłości, w taki sposób, 
że nabywca stanie się właścicielem całej nieruchomości, 
to w takim przypadku dojdzie do wygaśnięcia hipotek.

7 Zob. szerzej na ten temat: Adamus R., Upadłość likwidacyjna a sprzedaż 
nieruchomości obciążonej umowami najmu lokali mieszkalnych, „Jur.” 2009, 
nr 3-4, s. 53.
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Tematyka związana z relacjami pomiędzy postępowa-
niem egzekucyjnym i zabezpieczającym z jednej strony 
oraz postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyj-
nym z drugiej strony posiada niewątpliwie istotne zna-
czenie praktyczne.

Kolejnym głosem w dyskusji w tym obszarze jest tekst 
Bartosza Sierakowskiego i Norberta Frosztęgi pt.: Wpływ 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na środki uzy-
skane przez komornika w toku postępowania zabezpieczają-
cego4. Stanowi on polemikę z artykułem naszego autor-
stwa opublikowanym w „Doradcy Restrukturyzacyjnym” 
nr 15 pt.: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu za-
bezpieczającym – w postępowaniach restrukturyzacyjnych 
i upadłościowym5, w którym bronimy m.in. poglądu, że 
sumy zgromadzone (zajęte) w postępowaniu zabezpie-
czającym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy 
układowej/sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu posta-
nowienia o otwarciu wobec obowiązanego postępowania 
układowego lub sanacyjnego.

B. Sierakowski i N. Frosztęga w przywołanej publikacji 
podnoszą szereg argumentów przeciwko tezie o obo-
wiązku przelania do masy układowej/sanacyjnej sum 
pieniężnych zebranych w postępowaniu zabezpieczają-
cym. Wyjaśnić należy, iż kontrowersje dotyczą wykładni 
art. 278 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (da-
lej „PR”) oraz art. 312 ust. 3 PR i odpowiedzi na pytanie, 
czy przekazaniu do masy układowej/sanacyjnej podle-

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

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

3 Prawnik w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara 
i Współpracownicy, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu 
Allerhanda w Krakowie, Członek INSOL Europe.

4 Sierakowski B., Frosztęga N., Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
na środki uzyskane przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, 
„Doradca Restrukturyzacyjny” nr 16 [2/2019], s. 31-38.

5 „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 15 [1/2019], s. 58-68.

gają tylko sumy uzyskane (a jeszcze niewydane wierzy-
cielom) we wszczętym przed otwarciem postępowania 
restrukturyzacyjnego postępowaniu egzekucyjnym, czy 
także sumy przejęte w postępowaniu zabezpieczającym. 
Na poparcie prezentowanego poglądu B. Sierakowski 
i N. Frosztęga przywołują argumenty odwołujące się do 
literalnego brzmienia przepisów (które wprost stanowią 
jedynie o postępowaniu egzekucyjnym) i te nawiązujące 
do wykładni funkcjonalnej i systemowej.

Doceniając wysoki poziom merytoryczny i słuszność wie-
lu spostrzeżeń B. Sierakowskiego i N. Frosztęgi, pragnie-
my w publikowanym artykule – pozostając przy własnym 
uprzednio zaprezentowanym stanowisku – odnieść się 
do niektórych twierdzeń wymienionych autorów.

Na samym wstępie warto również podkreślić, że – cho-
ciażby z uwagi na możliwe rozbieżności interpretacyjne 
– aktualny pozostaje postulat uregulowania przedmio-
towego zagadnienia w sposób jednoznaczny przez usta-
wodawcę6.

WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA I SYSTEMOWA ART. 278 
UST. 2 I ART. 312 UST. 3 PR

W pierwszej kolejności odnieść się należy do stwierdze-
nia, iż cele i uregulowania prawne postępowania zabez-
pieczającego są odmienne od postępowania egzekucyj-
nego, mimo odesłania w art. 743 § 1 kodeksu postępo-
wania cywilnego (dalej „kpc”) do odpowiedniego stoso-
wania przepisów o egzekucji7.

Dostrzegając specyfikę postępowania zabezpieczającego 
i okoliczność, że nie może ono służyć zaspokojeniu rosz-

6 Taki postulat pojawia się zarówno w naszym, jak i w artykule B. Sierakowskiego 
i N. Frosztęgi.

7 Sierakowski B., Frosztęga N., op. cit., s. 32.

WYDANIE SUM ZATRZYMANYCH W POSTĘPOWANIU 
ZABEZPIECZAJĄCYM PO OTWARCIU POSTĘPOWANIA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO W ŚWIETLE CELU PRZEPISÓW
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czenia, należy podnieść, że w praktyce różnica w zakresie 
skutków dla dłużnika w obu postępowaniach – w szcze-
gólności w przypadku zajęcia sum pieniężnych – spro-
wadza się do kwestii czasowości. Przy egzekucji dłużnik 
trwale traci możliwość dysponowania określoną sumą 
pieniężną, a przy zabezpieczeniu jedynie przez określony 
czas. Skutki zajęcia mogą być jednak dla dłużnika, prze-
ciwko któremu uzyskano zabezpieczenie, równie dotkliwe 
jak dla tego, przeciwko któremu prowadzona jest egze-
kucja. W obu przypadkach dłużnik nie może korzystać ze 
środków pieniężnych, co utrudnia mu prowadzenie dzia-
łalności i ogranicza możliwości restrukturyzacji.

Przywołany przez B. Sierakowskiego i N. Frosztęgę ar-
gument nawiązujący do literalnego brzmienia przepisu 
oraz rozróżnienia przez ustawodawcę w poszczególnych 
jednostkach redakcyjnych art. 278 ust. 2 i art. 312 ust. 3 
PR postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających po-
winien być traktowany z ostrożnością, zwłaszcza jeśli 
miałby prowadzić do wniosków niezgodnych z celami 
i założeniami postępowania restrukturyzacyjnego oraz 
sprzeczności systemowych (np. nieuzasadnionego zróż-
nicowania statusu sum zajętych w postępowaniach eg-
zekucyjnych i zabezpieczających).

Podobnie użycie przez ustawodawcę w art. 278 ust. 2 
i art. 312 ust. 3 PR pojęcia „sum uzyskanych” nie stanowi 
decydującego argumentu na rzecz tezy, iż przedmiotowa 
regulacja odnosi się jedynie do sum odebranych dłuż-
nikowi i przeznaczonych do definitywnego przekazania 
wierzycielom (zatem jedynie postępowania egzekucyj-
nego, a wyjątkowo zabezpieczeń o charakterze nowacyj-
nym). Przepis został sformułowany w ten sposób, ponie-
waż literalne brzmienie istotnie odwołuje się jedynie do 
postępowania egzekucyjnego, nie wyklucza to jednak 
wykładni rozszerzającej prowadzącej do objęcia regula-
cją również sum zajętych w postępowaniu zabezpiecza-
jącym. Wówczas pojęcie to należałoby odnosić również 
do sum zabezpieczonych.

Rację mają B. Sierakowski i N. Frosztęga, iż w procesie 
wykładni nie należy poprzestawać jedynie na literalnym 
odczytywaniu przepisu8. W szczególności bowiem ana-
liza funkcjonalna może prowadzić do wniosków przeła-
mujących znaczenie językowe przepisu. Wskazuje się, 
iż „waga reguł funkcjonalnych w konflikcie z rezultatem 
interpretacji językowej zależy od istotności naruszenia 
przez wynik językowy powszechnie akceptowanych za-
łożeń o prawodawcy”9. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sę-

8 Tamże, s. 33.
9 Por. Radwański Z., Zieliński M., System Prawa Prywatnego. T. 1, red. M. Safjan, 

Legalis 2012, s. 530.

dziów z 25 kwietnia 2003 r. przyjął, iż wolno odstąpić od 
sensu językowego wykładni, gdy przemawiają za tym 
szczególnie ważne racje prawne, społeczne, ekonomicz-
ne lub moralne10. Rezultatem przełamania znaczenia 
językowego jest wykładnia rozszerzająca albo zawężają-
ca11. Rozstrzygającym argumentem nie może być zatem 
sformułowanie art. 278 ust. 2 i art. 312 ust. 3 PR odwo-
łujące się wprost jedynie do postępowania egzekucyjne-
go. W ocenie autorów tego artykułu wzgląd na racje sys-
temowe i celowościowe nakazuje przyjąć szersze ujęcie 
zakresu zastosowania przepisów, niż wskazywałoby lite-
ralne ich brzmienie, i uznać obowiązek przelania do masy 
układowej/sanacyjnej sum zebranych w postępowaniu 
zabezpieczającym.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter postę-
powania zbiorowego, w którym istotne znaczenie mają 
zasada równości wierzycieli oraz konieczność stosow-
nego wyważenia i uwzględnienia interesów wszyst-
kich podmiotów uczestniczących. Wśród zasad prawa 
restrukturyzacyjnego, oprócz ochrony słusznych praw 
dłużnika, wymienia się także zasadę dominacji grupo-
wego (zbiorowego) interesu wierzycieli12. W uzasad-
nieniu projektu Prawa restrukturyzacyjnego wskazano: 
„założeniem postępowania wspólnego jest priorytet 
wspólnego interesu wierzycieli nad interesem pojedyn-
czego wierzyciela lub grupy wierzycieli”. Odpowiednie 
mechanizmy ustawowe ograniczają przy tym możliwości 
prowadzenia indywidualnych działań wierzycieli skiero-
wanych do majątku dłużnika. Wskazuje się przy tym, iż 
„zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli ma miejsce 
przede wszystkim poprzez stworzenie warunków dla jak 
najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli, korzystniej-
szego niż w przypadku ogłoszenia upadłości, skutkiem 
której jest likwidacja majątku upadłego”13. Interpretacja 
przyjmująca brak obowiązku przelania do masy ukła-
dowej/sanacyjnej sum przejętych w postępowaniu za-
bezpieczającym, jako preferująca interes pojedynczego 
wierzyciela (posiadającego zabezpieczenie) kosztem 
ogółu wierzycieli oraz samego dłużnika, bez wątpienia 
nie odpowiada wskazanym zasadom i założeniom prawa 
restrukturyzacyjnego. Należy pamiętać, iż zabezpieczona 
suma, po jej przekazaniu do masy układowej/sanacyjnej, 
służyć będzie nie tylko samemu dłużnikowi, ale też opty-
malnemu zaspokojeniu wszystkich wierzycieli na zasa-
dach postępowania restrukturyzacyjnego, ograniczając 
ryzyko upadłości dłużnika. Nie sposób zatem stwierdzić, 

10 III CZP 8/03.
11 Radwański Z., Zieliński M., System Prawa Prywatnego. T. 1, red. M. Safjan, 

Legalis 2012, s. 531.
12 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk nr VII 2824; 

Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Art. 3, Legalis 2019.
13 Tamże.
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że cel postępowania stoi na przeszkodzie obowiązkowi 
przelania sum zatrzymanych przez komorników w po-
stępowaniu zabezpieczającym do masy układowej lub 
sanacyjnej.

Zaznaczenia wymaga, iż zatrzymanie w depozycie sum 
zajętych w postępowaniu zabezpieczającym przez okres 
trwania postępowania restrukturyzacyjnego niewątpliwie 
nie sprzyja skutecznej restrukturyzacji i nie przyczynia się 
do realizacji głównego celu postępowania restrukturyza-
cyjnego, jakim jest uniknięcie ogłoszenia upadłości (art. 3 
ust. 1 PR). W wielu wypadkach dłużnik, przeważająca 
część środków pieniężnych którego byłaby zajęta w po-
stępowaniu zabezpieczającym, nie miałby możliwości 
przeprowadzenia efektywnych działań naprawczych, co 
prowadziłoby do jego upadłości. Kłóciłoby się to z zasad-
niczym założeniem ustawodawcy i stałoby w sprzeczno-
ści z główną ideą Prawa restrukturyzacyjnego.

Należy podkreślić, iż dłużnik, oczekując wpływu środków 
pieniężnych zajętych w postępowaniach zabezpiecza-
jących, może na tej podstawie określić nie tylko zdol-
ność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowa-
nia i zobowiązań powstałych po jego otwarciu, ale też 
uwzględnić je w kontekście tak propozycji układowych, 
jak i etapu wykonywania układu. Nie sposób stwierdzić, 
aby odbywało się to jedynie w partykularnym interesie 
dłużnika, lecz służy ogółowi wierzycieli poprzez stwo-
rzenie optymalnych warunków dla zawarcia i wykona-
nia układu. Istotne jest to, że nie mogąc liczyć na spływ 
zajętych sum, dłużnik nie mógłby zaproponować ko-
rzystniejszych dla wierzycieli warunków restrukturyzacji, 
ponieważ ograniczenia finansowe utrudniałyby mu bądź 
w ogóle uniemożliwiały utrzymanie działalności na po-
ziomie zapewniającym należyte zaspokojenie wierzycieli. 
Ustawodawca jako narzędzia restrukturyzacji, zwłaszcza 
w postępowaniu sanacyjnym, wprowadził mechanizmy 
umożliwiające uwolnienie się przez dłużnika od skutków 
niektórych zdarzeń negatywnie rzutujących na jego sy-
tuację gospodarczą (oprócz regulacji dotyczących postę-
powań egzekucyjnych i zabezpieczających, np. przepisy 
o bezskuteczności czynności dłużnika – art. 304 i nast. 
PR, możliwość odstąpienia od umów – art. 298 PR). Tym, 
co w sposób najbardziej oczywisty będzie źle wpływać 
na kondycję finansową dłużnika, jest zatrzymanie jego 
środków pieniężnych przez komornika. Przy czym, jak już 
wskazano, w istocie równie negatywne konsekwencje 
ma zajęcie sum w postępowaniu egzekucyjnym i zabez-
pieczającym. Prawo restrukturyzacyjne, aby mogło speł-
niać swoją funkcję, musi otwierać możliwość ściągnięcia 
tych kwot do masy układowej (sanacyjnej). Dostępność 
środków pieniężnych ma bowiem podstawowe zna-

czenie w procesie restrukturyzacji. Dlatego przy inter-
pretacji przepisów wprowadzających instytucje służące 
restrukturyzacji oraz ustanawiających określone me-
chanizmy ochronne dla dłużnika należy w szczególności 
uwzględniać potrzebę zapewnienia dłużnikowi dostępu 
do środków pieniężnych.

Co więcej, B. Sierakowski i N. Frosztęga przyznają, że 
zatrzymane w postępowaniu zabezpieczającym sumy 
podlegać będą przekazaniu dłużnikowi po uprawo-
mocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu (ze 
względu na umorzenie postępowań zabezpieczających 
(art. 170 ust. 1 PR)14. Skoro więc i tak nie będą one efek-
tywnie służyć zabezpieczonemu wierzycielowi, brak 
jest właściwego uzasadnienia dla poglądu odmawiają-
cego możliwości przekazania tych sum do masy układo-
wej/sanacyjnej na wcześniejszym etapie postępowania. 
Należy przy tym mieć na uwadze, iż sytuacja finansowa 
i perspektywy restrukturyzacji zależą również od tego, 
w jakim momencie zatrzymane sumy zostaną przekaza-
ne. Oczywiste powinno być, iż z punktu widzenia celów 
restrukturyzacji najkorzystniejsze jest przelanie ich jak 
najwcześniej po otwarciu postępowania, co umożliwia 
poprawę kondycji dłużnika i daje perspektywy przedsta-
wienia optymalnych propozycji układowych oraz zwięk-
sza szanse wyjścia z kryzysu. Przetrzymanie sum na de-
pozycie zabezpiecza wprawdzie wierzyciela na wypadek 
niedojścia układu do skutku, nie można jednak z góry 
zakładać niepowodzenia restrukturyzacji. Natomiast 
zatrzymanie środków przez komornika wzmaga ryzyko 
niepowodzenia restrukturyzacji. Interpretacja wyłącza-
jąca możliwość przekazania dłużnikowi przejętych na 
zabezpieczenie środków w czasie trwania postępowania, 
a jednocześnie zakładająca taką możliwość po zawarciu 
układu byłaby wysoce nieprzekonująca w świetle celów 
postępowania.

Z opisanych względów wierzyciel posiadający zabezpie-
czenie w postaci środków pieniężnych zatrzymanych na 
depozycie komornika posiadałby interes w umorzeniu 
postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwier-
dzeniu układu, bowiem jedynie wówczas jego zabezpie-
czenie mogłoby zostać trwale zachowane. Z kolei uzy-
skany w oparciu o zatwierdzony spis wierzytelności tytuł 
egzekucyjny (art. 102 ust. 1 PR) umożliwiłby mu wszczę-
cie egzekucji i zaspokojenie się z uprzednio zabezpieczo-
nych środków bez konieczności kontynuowania procesu 
przed sądem cywilnym. Z tego względu wierzyciele za-
bezpieczeni w taki sposób nie byliby skłonni do popie-
rania układu, skoro poprzez ściągnięcie zatrzymanych 

14 Sierakowski B., Frosztęga N., op. cit., s. 34.
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przez komornika sum mogliby niejednokrotnie w szer-
szym zakresie i szybciej zrealizować swoją wierzytelność.

Na problem losów zabezpieczonych sum pieniężnych na-
leży spoglądać także przez pryzmat uwarunkowań praw-
nych, w jakich funkcjonuje wielu dłużników. Jeżeli są oni 
spółkami publicznymi15, mają ustawowy obowiązek in-
formowania o istotnych aspektach finansowych ich funk-
cjonowania, w tym np. o takich zdarzeniach jak złożenie 
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
czy przeglądzie opcji strategicznych. Chociaż informacja 
w tym zakresie może być opóźniona16, to jednak wywo-
łuje z reguły reakcję na rynku, przejawiającą się m.in. we 
wzmożeniu akcji windykacyjnych przeciwko dłużnikowi 
informującemu – w jakikolwiek sposób – o swoich pro-
blemach finansowo-płynnościowych itp.

Gdyby w takiej sytuacji kategorycznie odmówić możliwo-
ści przelania do masy sanacyjnej środków zatrzymanych 
przez komorników w ramach postępowań zabezpiecza-
jących, realizacja celu postępowania w postaci efektyw-
nego przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych mo-
głaby okazać się iluzoryczna.

Odwołując się do argumentów natury systemowej, wska-
zać należy, iż potrzeba zapewnienia spójności systemu 
wymaga analogicznego traktowania sum zatrzymanych 
w postępowaniach zabezpieczającym i egzekucyjnym, 
ponieważ oba rodzaje zajęć mają podobnie negatywny 
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika 
w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, 
przy uwzględnieniu także, iż zajęcia dokonywane są we-
dług podobnej procedury (tj. zgodnie z przepisami o po-
stępowaniu egzekucyjnym stosowanymi – przy egzeku-
cji – wprost albo odpowiednio – przy zabezpieczeniu).

Brak jest również systemowego uzasadnienia dla przy-
znania preferencji wierzycielom posiadającym jedynie ty-
tuł zabezpieczający (w sytuacji sporności wierzytelności) 
względem wierzycieli prowadzących egzekucję w oparciu 
np. o prawomocne rozstrzygnięcie przesądzające o ist-
nieniu ich wierzytelności. Niesłuszny byłby wniosek, iż 
ci pierwsi mogliby utrzymywać zabezpieczenia, a drudzy 
traciliby możliwość zaspokojenia się z egzekwowanych 

15 Przez spółkę publiczną należy rozumieć, zgodnie z ustawą z 29.07.2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „ustawa 
o ofercie”), spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana 
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 4 
pkt 20 ustawy o ofercie).

16 Sytuację taką reguluje obecnie zwłaszcza art. 17 ust. 4 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, czyli tzw. 
Rozporządzenie MAR.

sum, ponieważ oznaczałoby to, że wierzytelność sporna 
jest silniej chroniona niż wierzytelność ustalona prawo-
mocnie.

Nie przekonuje twierdzenie, iż jeśliby brak przekazania 
zajętych sum do masy układowej/sanacyjnej miał unie-
możliwiać dłużnikowi regulowanie kosztów postępowa-
nia oraz zaspokajanie bieżących zobowiązań, to oznacza, 
iż proces restrukturyzacji został zainicjowany za późno, 
dłużnik nie daje rękojmi wykonania układu, a przekazanie 
mu tych środków rodziłoby wyłącznie ryzyko naruszenia 
słusznych praw ogółu wierzycieli17.

Odnosząc się do argumentu o zbyt późnym wszczęciu 
postępowania, należy zaznaczyć, iż trudna sytuacja dłuż-
nika nie zawsze musi być związana z głębokim struktu-
ralnym kryzysem jego przedsiębiorstwa, może ona wy-
nikać także np. z pojedynczego zajęcia większej ilości 
środków pieniężnych. Jeśli do zajęcia dochodzi w postę-
powaniu zabezpieczającym, często będzie ono dokony-
wane w sposób stanowiący zaskoczenie dla dłużnika, 
co nie jest wykluczone nawet wówczas, gdy dłużnik nie 
wykazywał złej woli (np. gdy wierzyciel wniósł pozew 
i uzyskał zabezpieczenie mimo prowadzonych negocjacji 
ugodowych, a dłużnik liczył na zawarcie porozumienia). 
Dłużnik może nie mieć wówczas czasu i szans na wy-
przedzające otwarcie postępowania restrukturyzacyjne-
go. Brak możliwości zwolnienia zabezpieczonych środ-
ków pieniężnych zamknie takiemu dłużnikowi drogę do 
skutecznej restrukturyzacji, skazując go niejednokrotnie 
na upadłość.

Ponadto trzeba mieć na uwadze, iż postępowanie re-
strukturyzacyjne może zostać wszczęte także wobec 
dłużnika niewypłacalnego, a ustawodawca nie wprowa-
dza tu ograniczeń ze względu na stopień zaawansowania 
niewypłacalności. Interpretacji uzasadniającej odmowę 
zastosowania określonego mechanizmu ochronnego 
w ramach postępowania restrukturyzacyjnego nie moż-
na uzasadniać samym faktem złej sytuacji majątkowej 
dłużnika (rzekomo niekwalifikującej go do restruktury-
zacji). Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest 
uniknięcie upadłości i ustabilizowanie przedsiębiorstwa 
dłużnika, a więc przepisy ustawy należy wykładać w taki 
sposób, aby uzyskać rezultat zwiększający, a nie ograni-
czający szanse na pomyślną restrukturyzację. Ustawo-
dawca wyraźnie preferuje postępowanie restrukturyza-
cyjne przed upadłościowym (por art. 12 PR i art. 9b PU). 
Upadłość ma być rozwiązaniem ostatecznym, zanim zo-
stanie wdrożona, należy dać dłużnikowi szansę na prze-

17 Sierakowski B., Frosztęga N., op. cit., s. 35.
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prowadzenie restrukturyzacji umożliwiającej utrzyma-
nie przedsiębiorstwa.

Przekazanie do masy układowej/sanacyjnej zabezpie-
czonych sum nie tworzy przy tym ryzyka naruszenia 
słusznych praw ogółu wierzycieli, a wręcz przeciw-
nie: zatrzymanie tych środków przez komornika działa 
w interesie tylko jednego wierzyciela (zabezpieczonego) 
kosztem pozostałych, których perspektywy zaspokoje-
nia zostają pogorszone. Nie istnieje przy tym niebezpie-
czeństwo nieodpowiedniego przeznaczenia uzyskanych 
w ten sposób kwot. Prawidłowy przebieg restruktury-
zacji jest gwarantowany przez organy postępowania, 
w szczególności zarządcę (w postępowaniu sanacyjnym) 
i nadzorcę sądowego (w postępowaniu układowym).

Możliwość otrzymania przez dłużnika zwrotu sum za-
jętych w postępowaniach zabezpieczających jest istot-
na tym bardziej, że – mimo starań ustawodawcy w tym 
zakresie – praktyka pokazuje znaczne trudności w uzy-
skaniu finansowania, a zwłaszcza nowego finansowania 
w postępowaniach restrukturyzacyjnych, tak niezbędne-
go do efektywnego przeprowadzenia przedmiotowych 
postępowań. W ocenie autorów ten praktyczny aspekt 
nie może ujść uwadze wykładającego przepisy, które 
przecież – zgodnie z intencją prawa restrukturyzacyjne-
go – powinny służyć zapewnieniu prymatu postępowań 
mających na celu utrzymanie przedsiębiorstw, zamiast 
ich likwidacji. Na marginesie warto wskazać, że postulat 
ten jest zbieżny m.in. z niedawno opublikowaną Dyrek-
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 
z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji za-
pobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadze-
nia działalności oraz w sprawie środków zwiększających 
skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, 
niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmienia-
jącej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restruk-
turyzacji i upadłości)18, a zwłaszcza celu wyrażonego 
chociażby już w pierwszym motywie preambuły do dy-
rektywy, gdzie wskazano: „niniejsza dyrektywa ma na 
celu (…) zapewnienie, aby: rentowne przedsiębiorstwa 
oraz przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytu-
acji finansowej, mieli dostęp do skutecznych krajowych 
ram restrukturyzacji zapobiegawczej, które umożliwią 
im kontynuowanie działalności”. Choć termin implemen-
tacji dyrektywy jest jeszcze stosunkowo odległy, należy 
podkreślić, że większość jej postanowień już funkcjonuje 
na gruncie PR, co tylko potwierdza zasadność prezento-
wanego już wcześniej stanowiska autorów w szerokim 
spektrum interpretacyjnym.

18 Dz. Urz. UE z 26.06.2019 r., L 172/18, dalej jako „dyrektywa”.

RELACJA DO PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

W przedmiotowej kwestii istotny jest także argument 
odwołujący się do analogicznych instytucji Prawa upa-
dłościowego. Brzmienie art. 278 ust. 2 i art. 312 ust. 3 
PR wprost nawiązuje do treści art. 146 ust. 2 ustawy – 
Prawo upadłościowe (dalej „PU”), który stanowi: „sumy 
uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, 
a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości 
po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości”. Podobne brzmienie miał obowiązujący do 
31.12.2015 r. art. 140 ust. 1 zd. 2 ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze (dalej PUiN; w brzmieniu sprzed 
1.01.2016 r.) dotyczący postępowania upadłościowego 
z możliwością zawarcia układu. Również na gruncie tych 
przepisów mogłaby powstać wątpliwość, czy dotyczą 
one sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczają-
cym. Podobnie jak w przypadku postępowania restruk-
turyzacyjnego przepisy literalnie odnoszą się jedynie do 
egzekucji.

Tak samo art. 146 ust. 1 PU stanowi jedynie o zawiesze-
niu (z dniem ogłoszenia upadłości) i następnie umorzeniu 
(z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłosze-
niu upadłości) postępowania egzekucyjnego (analogiczną 
zasadę wyrażał art. 140 ust. 1 zd. 1 PUiN). Tym niemniej 
należy przyjąć, iż na tej podstawie tracą również moc 
zabezpieczenia udzielone w toku procesów przeciwko 
upadłemu, w szczególności zajęcia rachunków banko-
wych (aczkolwiek ze względu na szczególny charakter 
utrzymują się hipoteki przymusowe). Upadłość ma cha-
rakter egzekucji generalnej, a więc zaspokojenie wierzy-
cieli odbywa się wyłącznie w ramach tego postępowania. 
Nie jest zatem możliwe, aby określone składniki mająt-
ku upadłego (środki pieniężne) zostały wyłączone spod 
władztwa syndyka z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
roszczeń indywidualnych wierzycieli19. Słusznie wskazu-
je P. Zimmerman, iż „jeżeli przed dniem ogłoszenia upa-
dłości postanowienie o zabezpieczeniu poprzez zajęcie 
rachunku bankowego, wierzytelności lub ruchomości czy 
zakaz zbywania i obciążania rzeczy uprawomocniło się, 
to i tak zabezpieczenie upada, gdyż żadne postępowanie 
zabezpieczające lub egzekucyjne nie może być dalej pro-
wadzone przeciwko syndykowi”20.

Ze względu na analogiczne uregulowanie przedmiotowej 
problematyki w Prawie upadłościowym i restrukturyza-
cyjnym nie sposób przyjąć, aby takim samym konstruk-
cjom pojęciowym zastosowanym w obu aktach praw-

19 Por w tej kwestii: Grzesiak T., Trela Ł., Kaliński M., Wydanie sum zatrzymanych 
w postępowaniu zabezpieczającym – w postępowaniach restrukturyzacyjnych 
i upadłościowym, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 15 [1/2019], s. 61.

20 Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz. Art. 146, Legalis 2019.
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nych mogły być nadawane różne znaczenia, zwłaszcza iż 
ustawy te pozostają we wzajemnym związku, stanowiąc 
jeden system prawny, a więc powinny być jednolicie in-
terpretowane. Także P. Zimmerman wskazuje w odnie-
sieniu do art. 312 ust. 3 PR na obowiązek przelania do 
masy sanacyjnej po otwarciu postępowania sum zabez-
pieczonych przez komornika w postępowaniu zabezpie-
czającym21.

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi odpowiednik 
funkcjonującego do 31.12.2015 r. postępowania upa-
dłościowego z możliwością zawarcia układu, którego 
podstawowe instytucje zostały przeniesione do ustawy 
– Prawo restrukturyzacyjne. Dotyczy to m.in. art. 278 
ust. 2 i art. 312 ust. 3 PR, które powtarzają konstrukcję 
dawnego art. 140 ust. 1 zd. 2 PUiN. Skoro ze względu 
na konieczność zapewnienia spójności pojęciowej w ra-
mach jednej ustawy sens art. 140 ust. 1 zd. 2 PUiN mu-
siał być rozumiany tak samo jak w przypadku art. 146 
ust. 2 PU (którego brzmienie po 31.12.2015 r. nie uległo 
zmianie), czyli przepis ten powinien obejmować swoim 
zakresem również sumy zatrzymane w postępowaniu 
zabezpieczającym, to wykładnia obecnego art. 278 ust. 2 
i art. 312 ust. 3 PR nie może być inna, biorąc pod uwagę, 
że zamiarem ustawodawcy nie było stworzenie nowej 
instytucji, lecz utrzymanie obowiązujących uprzednio 
mechanizmów odnoszących się do postępowania ukła-
dowego w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Na gruncie art. 278 ust. 1 PR (zawieszenie postępowań 
egzekucyjnych) słusznie wskazuje się także, iż zawie-
szenie pomimo literalnego brzmienia przepisu z „mocy 
prawa odnosi się również do postępowania zabezpie-
czającego”22. Konsekwentnie trzeba uznać, iż ust. 2 tego 
przepisu powinien dotyczyć także sum przejętych przez 
komornika w postępowaniu zabezpieczającym.

KWESTIA UCHYLENIA ZAJĘĆ

Nie jest w pełni przekonujące rozwiązanie omawiane-
go problemu proponowane przez B. Sierakowskiego 
i N. Frosztęgę polegające na stosowaniu do sum zaję-
tych i złożonych do depozytu przez komornika instytu-
cji uregulowanej w art. 259 ust. 2 w zw. z art. 278 ust. 3 
i art. 312 ust. 2 PR (uchylenie zajęć przez sędziego-komi-
sarza, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia 
przedsiębiorstwa)23. Dyskusyjne jest bowiem, czy w sa-
mym uchyleniu zajęć można upatrywać źródła obowiąz-

21 Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Art. 312, Legalis 2019.
22 Malmuk-Cieplak A., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Ar. 278, A. Torbus 

(red.), A.J. Witosz (red.), A. Witosz (red.), WK 2016.
23 Sierakowski B., Frosztęga N., op. cit., s. 37-38.

ku przelania do masy układowej/sanacyjnej sum zaję-
tych i złożonych do depozytu, a więc nieznajdujących się 
już na zajętym rachunku bankowym (czy wynikających 
ze zrealizowanej wierzytelności). Gdyby uchylenie zajęć 
miało wywierać taki skutek, musiałoby to oznaczać, że 
przepisy art. 278 ust. 2 i art. 312 ust. 3 PR są zbędne, 
bowiem kwestię eliminacji następstw zajęcia regulował-
by wyczerpująco art. 259 ust. 2 w zw. z art. 278 ust. 3 
i art. 312 ust. 2 PR. Co więcej, skutek przelania zajętych 
i złożonych do depozytu przez komornika kwot można 
by osiągnąć również w przyspieszonym postępowaniu 
układowym.

W tym przypadku założenie racjonalności ustawodaw-
cy przemawiałoby za przyjęciem, iż art. 259 ust. 2 w zw. 
z art. 278 ust. 3 i art. 312 ust. 2 PR z jednej strony oraz 
art. 278 ust. 2 i art. 312 ust. 3 PR z drugiej strony mu-
szą mieć rozłączne zakresy zastosowania, a więc prze-
pisy dotyczące uchylenia zajęć dotyczą skutków innych 
niż obowiązek przelania do masy układowej (sanacyjnej) 
zajętych (zabezpieczonych) sum pieniężnych przejętych 
uprzednio przez komornika. W tym kontekście uchylenie 
zajęć oznaczać będzie jedynie przywrócenie dłużnikowi 
możliwości korzystania z rachunku bankowego i realiza-
cji jego wierzytelności wobec banku z tego tytułu oraz 
uniemożliwia blokowanie środków, które wpłyną na ra-
chunek w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Nie 
wpływa natomiast na los sum, które w ramach zajęcia 
zostały przed dniem otwarcia postępowania przekazane 
przez bank (lub dłużnika zajętej wierzytelności) komorni-
kowi i nie znajdują się już na rachunku bankowym.

W ocenie autorów samo uchylenie zajęcia rachunku ban-
kowego – ale też np. zajęcia wierzytelności przy dalszym 
trwaniu zabezpieczenia jako takiego (utrzymywaniu się 
postępowania zabezpieczającego, które podlega umo-
rzeniu dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia 
o zatwierdzeniu układu) – nie przesądza o konieczności 
zwrotu przejętych przez komornika kwot, np. kiedy za-
jęcie wierzytelności zostało już niejako „skonsumowane” 
przez zapłatę wierzytelności lub przekazanie środków 
zabezpieczonych na rachunek depozytowy przez komor-
nika.

Zwrócić należy uwagę, iż w przypadku zabezpieczenia 
skierowanego do rachunku bankowego zajęciu podlega 
w istocie „wierzytelność” wobec banku z tytułu rachun-
ku bankowego (por. np. art. 889, art. 890 kpc). W przy-
padku przekazania środków przez bank komornikowi 
zerwana zostaje więź pomiędzy tymi środkami a przed-
miotem zajęcia. Skoro środki zgodnie z prawem wypły-
nęły z rachunku, dłużnik nie ma już roszczenia do banku 
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o wykonanie nimi dyspozycji. Uchylenie zajęcia rachunku 
bankowego nie odnosi zatem skutku wobec kwot prze-
kazanych przez bank komornikowi. Mechanizm ten jest 
w sposób wyraźny widoczny w przypadku zajęcia zwy-
kłej wierzytelności (art. 895 i nast. kpc). Jeśli dłużnik za-
jętej wierzytelności, spłacając wierzytelność, przekazuje 
należną kwotę komornikowi, jego zobowiązanie wyga-
sa. Przedmiot zajęcia (wierzytelność) przestaje istnieć. 
Czynność uchylenia zajęcia byłaby wobec tego bezprzed-
miotowa, a więc w ten sposób nie może zostać rozwiąza-
ny problem zwrotu sum zatrzymanych na depozycie ko-
mornika. Komornik będzie przechowywał otrzymane od 
dłużnika zajętej wierzytelności środki przez czas trwania 
zabezpieczenia, mimo że samo zajęcie już nie obowiązuje 
(„zabezpieczenie” stanowi kategorię szerszą niż „zajęcie” 
– zajęcie jest jednym ze sposobów realizacji zabezpie-
czenia – por. art. 747 pkt 1 kpc – upadek zajęcia nie prze-
kłada się z mocy prawa na upadek zabezpieczenia). Na 
gruncie Prawa restrukturyzacyjnego zwrot tych środków 
dłużnikowi już po otwarciu postępowania zapewnia wła-
śnie instytucja opisana w art. 278 ust. 2 i art. 312 ust. 3 
PR, natomiast postępowanie zabezpieczające będzie 
nadal formalnie utrzymane i ulegnie umorzeniu po upra-
womocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu 
(art. 170 ust. 1 PR).

Interpretacja przedstawiona przez B. Sierakowskiego 
i N. Frosztęgę mogłaby mieć natomiast uzasadnienie 

jedynie wtedy, gdyby sędzia-komisarz w postanowie-
niu w przedmiocie uchylenia zajęć orzekał jednocześnie 
o obowiązku zwrotu do masy układowej (sanacyjnej) 
środków zatrzymanych przez komornika.

PODSUMOWANIE

W ocenie autorów, mimo możliwych różnic interpretacyj-
nych, więcej argumentów przemawia za dopuszczalno-
ścią i wręcz koniecznością przyjęcia, że sumy zatrzymane 
przez komorników w postępowaniach zabezpieczających 
powinny zostać wydane dłużnikowi niezwłocznie po 
otwarciu postępowań układowych lub sanacyjnych.

Stanowisko takie jest uzasadnione w szczególności ce-
lem przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, z uwzględ-
nieniem wykładni systemowej.

Podejście takie ma na względzie podstawowy cel prawa 
gospodarczego, jakim jest zorientowanie na korzyść ob-
rotu gospodarczego24, któremu nie służy przechowywa-
nie środków pieniężnych na depozycie czy też brak moż-
liwości obracania nimi i wykorzystania ich w działalności 
gospodarczej.

Zdaniem autorów celowa jest jednak interwencja usta-
wodawcy zmierzająca do precyzyjnego uregulowania 
przedmiotowej, istotnej praktycznie problematyki.

24 Na ten temat zob. m.in. Doliwa A., Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego 
prywatnego, [w:] T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, nb. 7-9 
i zwłaszcza 13-18, C.H. Beck 2018.
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OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO  
MASY UPADŁOŚCI W NASTĘPSTWIE UBEZSKUTECZNIENIA  
KAR UMOWNYCH NA PODSTAWIE ART. 130A  
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

Norbert Frosztęga1 
Bartosz Sierakowski2

1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie usta-
wy – Prawo restrukturyzacyjne ustawodawca dokonał 
gruntowej nowelizacji przepisów normujących postępo-
wanie upadłościowe. Część z nich dostosowano do no-
wej rzeczywistości, wynikającej z wydzielenia postępo-
wań układowych do odrębnej ustawy, inne zaś stanowiły 
swoiste novum legislacyjne, bazujące na obserwacji funk-
cjonowania procedur insolwencyjnych i dostrzeganych 
w tym obszarze niedoskonałości. Nową instytucją jest 
m.in. wyposażenie sędziego-komisarza w uprawnienie 
do uznania, na wniosek syndyka, za bezskuteczne w sto-
sunku do masy upadłości kar umownych, zastrzeżonych 
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, o ile spełnione zostały w tym zakresie 
określone warunki.

O ile samo ratio legis instytucji uznania kar umownych 
za bezskuteczne jest dość klarowne, o tyle zupełnie ina-
czej wygląda kwestia następstw wydania przez sędzie-
go-komisarza takiego postanowienia. W szczególności 
powstaje pytanie: czy wobec prawomocnego uznania za 
bezskuteczne w stosunku do masy upadłości kar umow-
nych naliczonych przez kontrahenta syndyk jest upraw-
niony do żądania od tego kontrahenta przekazania do 
masy środków, które do niej nie trafiły, z uwagi na potrą-
cenie wierzytelności dłużnika o zapłatę wynagrodzenia, 
z wierzytelnością kontrahenta o zapłatę (bezskutecz-
nych) kar umownych? W publikowanym artykule auto-
rzy udzielają odpowiedzi pozytywnej na tak postawione 
pytanie, analizując jednocześnie, co tak naprawdę jest 
przedmiotem ubezskutecznienia przez sędziego-komi-
sarza w trybie art. 130a p.u.3

1 Adwokat w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k.
2 Radca prawny i partner w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, doradca 

restrukturyzacyjny w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., wykładowca 
na studiach podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego 
i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

3 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. z 22 lutego 2019 r., 
Dz.U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.), dalej jako „p.u.”

BEZSKUTECZNOŚĆ KAR UMOWNYCH

Podstawą ubezskutecznienia kar umownych na gruncie 
procedury upadłościowej jest art. 130a p.u., statuujący 
tzw. małą klauzulę miarkowania kar umownych4. Instytu-
cja ta jest odpowiedzią na coraz częściowej dostrzegane 
w praktyce przypadki zastrzegania wysokich kary umow-
nych, które mają charakter przynamniej częściowo fikcyj-
ny, zaś ich celem jest wyprowadzenie majątku z masy 
upadłości lub jej uszczuplenie poprzez uniemożliwienie 
pozyskania środków do masy. Regulacja z art. 130a p.u. 
ma dwie podstawowe cechy charakterystyczne.

W przeciwieństwie do art. 484 § 2 k.c.5, który zawiera 
ogólną (powszechną) podstawę miarkowania kar umow-
nych i na gruncie którego wskazuje się, że instrument ten 
wymaga szczególnie ostrożnego stosowania6, a z uwagi 
na swój ingerencyjny w strukturę zobowiązania charak-
ter, nie powinien prowadzić do całkowitego zwolnienia 
dłużnika7, instytucja z art. 130a p.u. nie pozostawia wąt-
pliwości, że in casu kara umowna może być uznana za 
bezskuteczną względem masy upadłości „w całości”8.

Ponadto rozwiązanie z art. 130a p.u. ma na celu obniże-
nie kosztów i przyspieszenie procedury z racji konieczno-
ści sięgania przez syndyka po instrument z art. 484 k.c. 
W poprzednim stanie prawnym (tj. do 1 stycznia 2016 r.), 
w nawet najbardziej oczywistych przypadkach, w których 

4 Por. Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa 2019, Legalis, 
komentarz do art. 130a i powołana tam literatura.

5 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z 16 maja 2019 r., Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1145, ze zm.), dalej jako „k.c.”

6 Zagrobelny K., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, 
2017, s. 1023.

7 Por. wyrok SN z 4 grudnia 2003 r., II CK 271/02, Legalis nr 61747; wyrok SA 
w Katowicach z 28 czerwca 2001 r., I ACa 295/01, PG 2002, nr 10; wyrok SA 
w Białymstoku z 22 grudnia 2016 r., I ACa 591/16, http://orzeczenia.bialystok.
sa.gov.pl.

8 Tak też: Gurgul S., Prawo upadłościowe, [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2018, Legalis, 
komentarz do art. 130a.
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kara umowna była naliczona w rażąco wysokich kwotach 
bądź pomimo wykonania umowy w całości i braku szko-
dy drugiej strony, syndyk musiał wikłać się w wieloletni 
proces sądowy, w toku którego możliwe było dopiero 
przesądzenie – przez właściwy sąd powszechny – że 
kara umowna, jeśli w ogóle przysługuje, to w kwocie niż-
szej, niż została naliczona. Od strony praktycznej spro-
wadzało się to do tego, że zawsze wówczas, gdy druga 
strona umowy, która zobowiązana była do zapłaty na 
rzecz dłużnika (upadłego) określonego wynagrodzenia, 
dokonywała potrącenia swojej przeciwstawnej wierzy-
telności z tytułu kary umownej, syndyk – wobec braku 
otrzymania rzeczonego wynagrodzenia, rzekomo umo-
rzonego wskutek potrącenia z karą umowną – musiał 
wytaczać proces o zapłatę, w ramach którego sąd prze-
sądzał m.in., czy kara umowna była naliczona zasadnie 
i w dopuszczalnej kwocie, ergo czy potrącenie dokonane 
przez kontrahenta (pozwanego) było skuteczne, a jeśli 
tak, to do jakiej kwoty. Dostrzegając przy tym, że spory 
zazwyczaj wynikały z kontraktów budowlanych, gdzie 
zastrzeganie kar umownych jest powszechną praktyką, 
i opiewały na bardzo wysokie kwoty, skutkowało to tym, 
że syndyk nie dość, że musiał wytoczyć pozew, uiścić 
opłatę sądową (zazwyczaj w maksymalnej wysokości), 
ponosić koszty obsługi prawnej, to jeszcze musiał czekać 
na rozstrzygnięcie kilka lat (tym bardziej, że z uwagi na 
wartość przedmiotu sporu sprawy te miały/mają cha-
rakter kasacyjny). Ostatecznie najbardziej poszkodowani 
byli wierzyciele upadłego, którzy nie dość, że musieli się 
liczyć z tym, że sąd może w ogóle nie ogłosić upadłości 
(poprzez uznanie, że w majątku dłużnika, choć istnieją 
należności, to brak jest płynnych środków pieniężnych9, 
zaś ściągnięcie należności to perspektywa kilku lat), 
to jeszcze – nawet gdy sąd upadłość ogłosił – musieli 
wyczekiwać zakończenia tego sporu, aby środki mogły 
zostać zwindykowane, a następnie podzielone w ra-
mach planów podziału. Co więcej, to wierzyciele de fac-
to musieli finansować wspominane długoletnie procesy 
z kontrahentami, w ramach których m.in. przesądzano 
o skuteczności naliczonych kar umownych, albowiem 
truizmem jest, że im wyższe koszty postępowania upa-
dłościowego, tym niższe zaspokojenie wierzycieli.

Instytucja z art. 130a p.u. ma więc zoptymalizować pro-
cedurę upadłościową i stanowi – wraz z innymi równo-

9 Sąd Najwyższy w postanowieniu z 1 kwietnia 2003 r. (II CKN 484/02, 
niepubl.) wskazał, że za majątek określony w art. 13 ust. 1 i 2 p.u. można 
uznać jedynie „majątek, który można spieniężyć bez nadzwyczajnych 
trudności” oraz że „majątek dłużnika pojmować zatem należy w rozumieniu 
prawnorzeczowym – wyłącznie jako aktywa, nie są nim objęte wierzytelności 
i roszczenia”. Z orzeczeniem tym nie można się zgodzić w całości, wymaga 
ono dostosowania do realiów postępowań upadłościowych, czyli uznania 
za niewchodzące w zakres art. 13 p.u. tylko tych należności, które są sporne 
i trudno ściągalne.

legle wprowadzonymi zmianami w p.u. – formę zwięk-
szenia efektywności postępowań poprzez takie ich 
ukształtowanie, aby postępowania były prowadzone 
z jednej strony możliwie krótko, a z drugiej aby stopień 
zaspokojenia wierzycieli był możliwie wysoki (art. 2 p.u.). 
Poza art. 130a p.u. można w tym zakresie wyróżnić przy-
kładowo: art. 56a i n., art. 98 ust. 1c, 128a, 134 ust. 1a, 
244, 308 ust. 2, 315. Każdy z tych przepisów (wylicze-
nie nieenumeratywne), który wszedł w życie 1 stycznia 
2016 r., względnie z tym dniem został gruntownie zno-
welizowany, jest nakierowany na realizację wspomnia-
nego celu.

ODESŁANIE Z ART. 131 P.U.

Zgodnie z art. 131 p.u. w sprawach nieuregulowanych 
przepisami art. 127-130a do zaskarżenia czynności 
prawnych upadłego, dokonanych z pokrzywdzeniem 
wierzycieli, przepisy art. 132-134 oraz przepisy kodeksu 
cywilnego o ochronie wierzyciela w przypadku niewy-
płacalności dłużnika stosuje się odpowiednio. Przywo-
łany przepis jest odpowiednikiem art. 56 PrUpRozp10, 
przy czym – jak słusznie argumentuje w tym zakresie 
S. Gurgul – „zmiana kolejności przepisów, które mają być 
stosowane »w sprawach nieuregulowanych przepisami 
art. 127-130a«, jest niefortunna, sugeruje bowiem, że 
»odpowiednio« mają być stosowane obie grupy przepi-
sów, gdy tymczasem może to dotyczyć tylko przepisów 
KC; przepisy art. 132-134 PrUp natomiast muszą być 
stosowane wprost (res ipsa loquitur)”11. Podobnie wy-
powiada się P. Janda, wskazując, że odnośnie do odpo-
wiedniego stosowania przepisów art. 132-134 p.u., wła-
ściwsze byłoby stosowanie tych przepisów wprost, a nie 
odpowiednio. W artykułach tych uregulowano bowiem 
kwestie proceduralne związane z uzyskaniem orzecze-
nia o bezskuteczności wobec masy upadłości czynności 
prawnych dokonanych przez upadłego12.

Z przytoczonego odesłania wynika, że zarówno czyn-
ności bezskuteczne z mocy prawa (art. 127 i 128a p.u.), 
jak i uznane za bezskuteczne orzeczeniem sędziego-
-komisarza (art. 128, 129, 130 i 130a p.u.) oraz uznane 
za bezskuteczne orzeczeniem sądu (art. 527 k.c.) wy-
wołują w postępowaniu upadłościowym skutki opisane 
w art. 134 p.u.13 Zakwestionowanie określonych czynno-

10 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – 
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 1991 r., nr 118, poz. 512, ze zm.), dalej jako 
„PrUpRozp.”.

11 Gurgul S., Prawo upadłościowe, [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2018, Legalis, komentarz 
do art. 131.

12 Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2019.
13 Por. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. 

Wyd. 5, Warszawa 2018, Legalis, komentarz do art. 131; Sierakowski 
B., Witowska A., Przekazanie do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej 



103nr 17 [3/2019]

ści upadłego ma bowiem na celu wydobycie tego, co jego 
kontrahent otrzymał z jego majątku, i obrócenie na cele 
masy14, a to wszystko w imię ochrony interesów wierzy-
cieli, dla których postępowanie upadłościowe jest formą 
egzekucji generalnej.

Przepis art. 134 ust. 1 zd. 1 p.u. stanowi, że jeżeli czyn-
ność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub 
została uznana za bezskuteczną, to to, co wskutek tej 
czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie 
weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli 
przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadło-
ści wpłaca się równowartość w pieniądzu. Przywołany 
przepis – co zgodnie podkreśla się w nauce prawa – ma 
charakter uniwersalny w tym znaczeniu, że obejmuje sy-
tuacje: (I) bezskuteczności z mocy prawa (art. 125, 127, 
128a p.u.), (II) bezskuteczności stwierdzonej postano-
wieniem sędziego-komisarza (art. 128, 129, 130, 130a 
p.u.), (III) bezskuteczności stwierdzonej wyrokiem w po-
stępowaniu wytoczonym przez syndyka (art. 527 k.c. 
w zw. z art. 132 p.u.), (IV) i bezskuteczności stwierdzo-
nej wyrokiem na skutek powództwa wytoczonego przez 
wierzyciela i rozstrzygniętego, ale niewyegzekwowane-
go przed ogłoszeniem upadłości15.

Celem ustalenia, czy przywołany art. 134 p.u. może 
mieć zastosowanie także do przypadku uregulowane-
go w art. 130a, należy odpowiedzieć na dwa podsta-
wowe pytania, tj. czy w przypadku ubezskutecznienia 
kar umownych naliczonych przez kontrahenta upadłe-
go można mówić o tym, że jest to „czynność upadłego, 
która jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uzna-
na za bezskuteczną (?)”, a także czy „wskutek tej czyn-
ności (coś) ubyło z majątku upadłego lub do niego nie  
weszło” (?).

ISTOTA I PODSTAWA KAR UMOWNYCH

Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań, należy 
najpierw wyjaśnić, czym w ogóle jest kara umowna i jakie 
jest jej źródło. Otóż kara umowna jest ustalonym z góry 
pieniężnym świadczeniem dłużnika płatnym w razie nie-
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego, przy czym warunkiem powstania obo-
wiązku zapłaty kary umownej jest dokonanie stosowne-
go zastrzeżenia w umowie łączącej strony. Innymi słowy, 
jest umowną sankcją cywilnoprawną, która przewidzia-

czynności prawnej (praktyczne aspekty stosowania art. 134 p.u.), „Monitor Prawa 
Bankowego”, marzec 2018, s. 80 i nast.

14 Por. uzasadnienie projektu PrUpRozp., s. 51 i 53.
15 Zob. m.in. Majchrowska A., Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa 

i uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości – uwagi praktyczne, 
„Dor. Restr.” 2017, nr 4, s. 113 i n.

na jest na wypadek naruszenia więzi obligacyjnej przez 
dłużnika16. Kara umowna, jak zresztą wskazuje sama 
nazwa, powstaje wyłącznie w wyniku zawarcia umowy. 
Nie jest możliwe zastrzeżenie jej w treści jednostronnej 
czynności prawnej czy przez dokonanie innej czynności 
prawnej niebędącej umową. Bezwzględnym warun-
kiem jest zatem, aby strony złożyły w tym celu zgodne 
oświadczenia woli o zastosowaniu w wiążącym je lub 
mającym dopiero powstać zobowiązaniu niepienięż-
nym reżimu kary umownej. Oczywiście kara umowna 
nie musi być zastrzegana w tej samej umowie, której nie-
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
dotyczy, gdyż to zobowiązanie może mieć także źródło 
pozaumowne. Wreszcie wskazać trzeba, że dla kwali-
fikacji danego zastrzeżenia jako kary umownej nie ma 
znaczenia konkretna terminologia zastosowana przez 
kontrahentów, lecz treść i cel danej klauzuli17. Nie ulega 
więc wątpliwości, że zastrzeżenie kary umownej to od-
rębna czynność konwencjonalna stanowiąca porozumie-
nie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem co do skutków 
prawnych na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez dłużnika określonego zobowiązania 
niepieniężnego.

W istotnym dla przedmiotu artykułu zakresie podstawą 
naliczania kar umownych przez dany podmiot (kontra-
henta upadłego) zawsze są zatem uprzednio złożone 
zgodne oświadczenia stron (dłużnika i tego kontrahen-
ta). Bezsporne zastrzeżenie kar umownych następuje 
zatem wskutek czynności dłużnika (późniejszego upa-
dłego), sprowadzającej się do umiejscowienia w treści 
umowy postanowienia, dającego podstawę do nalicza-
nia kar umownych. Oczywiście warunkiem skuteczności 
rzeczonego postanowienia jest dokonanie analogicznej 
czynności przez drugą stronę kontraktu (co wspólnie 
prowadzi do złożenia przez strony zgodnych oświadczeń 
woli), natomiast sam fakt, że dla zaistnienia skutku w po-
staci zastrzeżenia kar umownych konieczna jest czyn-
ność nie tylko dłużnika, ale i kontrahenta, jest prawnie  
irrelewantny.

Instytucja bezskuteczności czynności prawnych dłuż-
nika (wyrażona czy to w p.u. w art. 127 i n., czy w k.c. 
w art. 527) w praktyce najczęściej odnosi się właśnie 
do umów zawartych wskutek czynności dłużnika. Nie 
budzi zaś wątpliwości, że bezskuteczność czynności 
zdziałanych przez dłużnika w rozumieniu art. 134 p.u.  

16 Zob. wyrok SN z 27 września 2013 r., I CSK 748/12, OSNC 2014, nr 6, poz. 67; 
Skowrońska-Bocian E., Kara umowna, s. 184.

17 Por. Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626. 
Wyd. 2, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do art. 483; Fras M. (red.), 
Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna  
(art. 353-534), WKP 2018.
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należy odnosić także do takich czynności, które są tylko 
„składnikiem” (elementem) umowy, na podstawie któ-
rej doszło do stanu, kiedy wskutek tej czynności „coś” 
ubyło z majątku upadłego lub „coś” do niego nie we-
szło. Jak wskazuje w tym zakresie przykładowo R. Ada-
mus, przedmiotem bezskuteczności są czynności upa-
dłego o charakterze jednostronnym, dwustronnym  
i wielostronnym18.

Zastrzeżenie kar umownych stanowi więc zawsze pod-
stawę (zgodne porozumienie stron będące czynnością 
prawną) do ich naliczania, zaś aktualizacja tego upraw-
nienia przez kontrahenta jest następstwem innych czyn-
ności dłużnika (rozumianych jako: działania lub zanie-
chania), przejawiających się w określonym naruszeniu 
stosunku umownego. Wobec tego należy przyjąć, że kary 
umowne, które są następnie ubezskutecznione w try-
bie art. 130a p.u., zawsze powstają wskutek czynno-
ści dłużnika (upadłego)19 przejawiającej się w złoże-
niu oświadczenia woli o zastrzeżeniu w danej umowie 
podstawy do naliczania kar umownych, a następnie 
dokonania innych czynności wypełniających przesłan-
ki uprawniające do naliczenia przez kontrahenta kar 
umownych za konkretne czynności (działania i zanie-
chania) w konkretnych kwotach.

Poza sporem powinno pozostawać bowiem to, że gdy-
by określone czynności dłużnika (upadłego) nie zo-
stały zdziałane (tj. nie doszłoby do zastrzeżenia kar 
umownych, a następnie do wypełnienia przesłanek 
uprawniających do naliczenia tych kar umownych), to 
kontrahent kar umownych nie mógłby ważnie naliczyć. 
Posłużenie się w art. 130a p.u. pojęciem, że „sędzia-
-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne 
w stosunku do masy upadłości w całości lub części 
kary umowne”, nie zaś, że „sędzia-komisarz na wnio-
sek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do 
masy upadłości w całości lub części czynności dłuż-
nika polegające na zastrzeżeniu kar umownych”, jest 
zaś tylko oczywistym, a zarazem koniecznym skrótem 
językowym. Specyfika kar umownych ma bowiem to 
do siebie, że warunkiem naliczenia kar umownych jest 
nie tylko umowne zastrzeżenie stosownej klauzuli, 
ale także zaistnienie zdarzeń, które wypełnią prze-
słanki umożliwiające uprawnionemu naliczenie tychże  

18 Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa 2019, Legalis, 
komentarz do art. 127 i powołana tam literatura.

19 Autorzy celowo posługują się określeniem: „dłużnika (upadłego)”, gdyż 
w dacie zastrzegania kar umownych oraz późniejszych naruszeń, dających 
kontrahentowi prawo naliczania kar umownych, dany podmiot (dłużnik) 
nie jest jeszcze upadłym. Instytucja bezskuteczności z art. 130a p.u. jest 
zaś możliwa do zastosowania tylko w ramach i na potrzeby toczącego się 
postępowania upadłościowego (a więc kiedy ten dłużnik jest już upadłym 
podmiotem).

kar20. Tylko gdy oba te zdarzenia zaistnieją łącznie, 
można mówić o naliczonych karach umownych, które 
mogą podlegać bezskuteczności. Sędzia-komisarz nie 
miałby przecież powodów, aby ubezskuteczniać samą 
klauzulę umowną dającą podstawę do naliczania kar 
umownych, jeśli do ich naliczenia w danym stanie fak-
tycznym by nie doszło (np. z tego względu, że zobo-
wiązanie przez dłużnika zostało wykonane prawidło-
wo, albo z tego względu, że wprawdzie zobowiązanie 
wykonał nienależycie, ale kontrahent nie skorzystał 
z możliwości naliczenia kar umownych21). W takich 
przypadkach nie byłoby po prostu czego ubezskutecz-
nić i regulacja z art. 130a byłaby zbędna, gdyż nie reali-
zowałaby swojego celu.

Kary umowne, o których stanowi art. 130a p.u., są więc 
cywilnoprawną sankcją powstałą w stosunku do uczest-
nika obrotu gospodarczego [dłużnika (upadłego)], jako 
następstwo nienależytego wykonania zobowiązania. 
Celem skorzystania przez syndyka z prawa do złożenia 
wniosku o uznanie wszystkich wyliczonych kar za bez-
skuteczne względem masy upadłości, a zarazem moty-
wem wydania żądanego postanowienia przez sędzie-
go-komisarza jest z kolei dążenie do realizacji zasady 
optymalizacji, zadekretowanej w art. 2 p.u. i przenikającej 
cały proces upadłości. Zasada ta wyraża się w dążeniu do 
tego, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspoko-
jone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne wzglę-
dy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo 
dłużnika zostało zachowane. Uznając bezskuteczność 
kar umownych, sędzia-komisarz bierze także pod uwagę 
cele postępowania upadłościowego i interesy wszyst-
kich wierzycieli w tym postępowaniu. Zasadniczym ce-
lem orzeczenia wydanego na podstawie art. 130a prawa 
upadłościowego jest bowiem przywrócenie, dla potrzeb 
postępowania upadłościowego, którego celem z kolei 
jest równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli 
upadłego, stanu ekwiwalentności kary umownej do rze-
czywistej doznanej szkody22.

Przepisy o bezskuteczności, w tym art. 130a p.u., zostały 
umiejscowione w dziale zatytułowanym „Bezskutecz-
ność i zaskarżanie czynności upadłego” i jak wskazuje 
się w doktrynie: „przepisy o bezskuteczności czynno-

20 Skatalogowanie możliwych czynności (działań lub zaniechań), które mogą 
stanowić przesłankę naliczania kar umownych, jest obiektywnie niemożliwe. 
Zależy to od indywidualnych uzgodnień stron danego kontraktu, z tym 
oczywiście zastrzeżeniem, że kary umowne mają naprawiać szkodę wynikłą 
z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
(zob. art. 483 k.c.).

21 Dochodzenie należności wynikającej z zastrzeżonej kary umownej jest 
wyłącznie uprawnieniem wierzyciela i od jego woli zależy dochodzenie 
roszczenia z tego tytułu.

22 Por. postanowienie SR w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z 13 września 
2018 r., XII GUp 230/17, niepubl.
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ści upadłego względem masy upadłości (art. 127-135) 
mają, w swoim założeniu, służyć ochronie masy upa-
dłości, a tym samym wierzycieli upadłego, przed nie-
korzystnymi czynnościami upadłego dokonanymi przed 
ogłoszeniem upadłości”23. Wprowadzenie instytucji 
bezskuteczności kar umownych było wypełnieniem luki 
dostrzeżonej przez ustawodawcę na gruncie zakresu 
przedmiotowego podważania niekorzystnych dla ogó-
łu wierzycieli czynności dłużnika, a to wszystko w imię 
wzmiankowanego już dążenia do zwiększenia efektyw-
ności postępowań upadłościowych.

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW DO MASY UPADŁOŚCI  
(ART. 134 P.U.)

Kary umowne ubezskutecznione prawomocnie przez 
sędziego-komisarza można i należy traktować jako 
czynność upadłego, w rozumieniu art. 134 p.u. Wyniki 
wykładni, w tym zastosowanie dyrektyw wykładni ce-
lowościowej, nakazują bowiem przyjęcie, że instytucja 
z art. 130a p.u. miała zabezpieczyć interesy wierzycieli 
przed naliczaniem kar umownych w przypadkach w prze-
pisie tym określonych, a zatem musi być orężem dającym 
się w praktyce zastosować. Tymczasem gdyby przyjąć 
założenie, że przepis art. 130a p.u. należy wykładać wy-
łącznie literalnie (ku czemu zresztą nie ma podstaw na 
gruncie reguł wykładni tekstu prawnego), to trzeba było-
by dojść do wniosku, że skoro przedmiotem bezskutecz-
ności jest stricte „kara umowna”, a więc byt prawny sta-
nowiący tylko powstałą już w następstwie określonych 
zdarzeń sankcję cywilnoprawną, to nie jest to czynność 
dłużnika, ergo – nie ma podstaw do skorzystania z insty-
tucji z art. 134 p.u. Z rozumowaniem takim nie można się 
zaś zgodzić z następujących względów.

Po pierwsze, dostrzeżono już, że instytucja bezskutecz-
ności kar umownych miała na celu usprawnienie proce-
dury upadłościowej poprzez wyeliminowanie procederu 
naliczania nierzadko fikcyjnych i rażąco zawyżonych kar 
umownych. Tego rodzaju kary umowne bezzasadnie 
uszczuplają masę upadłości, a tym samym ogranicza-
ją możliwość zaspokojenia wierzycieli. Jak wskazano 
w Rekomendacjach Zespołu Ministra Sprawiedliwości 
ds. Nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, 
„przykładowo, w przypadku umowy z dłużnikiem upa-
dłego z innego tytułu, zawarcie umowy zastrzegającej 
wysokie kary umowne na wypadek niewykonania zo-
bowiązania lub niewykonania zobowiązania w termi-
nie pozwala na potrącenie należności z wierzytelnością  

23 Por. Chrapoński D., [w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, 2009, s. 243.

masy”24. Jest to zbieżne z przywołanym na wstępie przy-
kładem, w którym syndyk – wobec bezzasadnego nali-
czenia kary umownej – musiałby prowadzić długotrwały 
i kosztowny proces o zapłatę. W praktyce bardzo rzadko 
zdarzają się bowiem takie sytuacje, w których dłużnik nie 
ma względem naliczającego kary umowne kontrahenta 
żadnych roszczeń (w tym roszczenia o zapłatę), a tym 
samym to po stronie kontrahenta istnieje konieczność 
podjęcia inicjatywy dochodzenia zapłaty kar umownych 
na drodze sądowej albo w trybie zgłoszenia wierzytel-
ności. W tym zakresie rację ma A. Witosz, że – w takich 
przypadkach – skutek uznania w całości za bezskutecz-
ną w stosunku do masy upadłości wierzytelności z tytułu 
kar umownych w trybie art. 130a p.u. byłby taki, że taka 
wierzytelność nie byłaby uznana na liście wierzytelności 
i nie podlegałaby tym samym zaspokojeniu w postę-
powaniu upadłościowym25. Regułą jest jednak sytuacja 
odwrotna, tj. gdy dłużnik ma roszczenie wobec naliczają-
cego kary umowne kontrahenta, który zwalnia się z obo-
wiązku zapłaty, dokonując potrącenia tychże kar umow-
nych. Wówczas to na syndyka przerzucany jest ciężar 
doprowadzenia do ustalenia, że kary umowne były nie-
zasadnie naliczone (w tym rażąco wygórowane), co czy-
ni w drodze powództwa o zapłatę. W takiej sytuacji, do 
czasu wejścia w życie art. 130a p.u.n, wyłączną ścieżką 
obrony interesów masy upadłości26 przez syndyka było 
wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko kontrahen-
towi upadłego, dochodząc w ten sposób należnego mu 
wynagrodzenia (sprzed dokonania kwestionowanego 
potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych), w ra-
mach którego to postępowania sąd musiałby przesądzić 
zasadność naliczenia kar umownych, w tym ocenić ich 
wysokość przez pryzmat art. 484 § 2 k.c.27 Aby zapo-
biec tego rodzaju sytuacjom, wprowadzono instytucję 
ubezskuteczniania kar umownych w ramach toczącego 
się postępowania upadłościowego (art. 130a p.u.), przy 
czym – co wydaje się oczywiste – nie chodzi o samo 
w sobie doprowadzenie do bezskuteczności kar umow-
nych, lecz o ochronę interesów masy upadłości przed 
bezpodstawnym obniżeniem jej wartości. Wskazano to 
wprost w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej28: 
„praktyka wskazuje bowiem, że funkcjonujące rozwiąza-
nia nie zabezpieczają dostatecznie masy upadłości i nie 
regulują bezpośrednio wpływu upadłości na wiele zda-

24 Zob. Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa 
upadłościowego i naprawczego, www.ms.gov.pl.

25 Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, WKP 2017, komentarz do 
art. 130a.

26 Pojęcie „interesy masy upadłości” jest tutaj rozumiane potocznie, albowiem 
masa upadłości nie ma podmiotowości prawnej.

27 Powództwo o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. nie byłoby zasadne z uwagi 
na brak interesu prawnego wobec istnienia po stronie syndyka dalej idącego 
roszczenia (tj. o świadczenie).

28 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. z 18 stycznia 
2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.), dalej jako „p.r.”
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rzeń prawnych, które powodują uszczuplenie majątku 
dłużnika (…)29”. Chodziło więc o zagwarantowanie masie 
upadłości (czyli ogółowi wierzycieli) instrumentu obrony 
przed „uszczuplaniem majątku dłużnika”, co – jak wska-
zano – następuje w praktyce poprzez odmowę zapłaty 
należności upadłego, z powołaniem się przez kontra-
henta na potrącenie własnej wierzytelności z tytułu kar 
umownych.

Sensem instytucji bezskuteczności kar umownych 
z art. 130a p.u. jest zatem właśnie to, aby syndyk nie 
musiał prowadzić długotrwałego i kosztownego proce-
su, aby mógł w ramach postępowania upadłościowego 
wystąpić do sędziego-komisarza o ubezskutecznienie 
kar umownych, a następnie – o ile wniosek taki zosta-
nie pozytywnie rozstrzygnięty – skorzystać z instytucji 
z art. 134 p.u. Regulacja z art. 134 p.u. jest tylko proce-
duralnym dopełnieniem norm prawnych dotyczących 
bezskuteczności czynności dłużnika, które pozwala 
w sposób uproszczony (lecz uzasadniony celami proce-
dury upadłościowej) odwrócić negatywne skutki bez-
skutecznych czynności30. Nie trzeba bowiem specjalnie 
przekonywać, że bez instrumentu z art. 134 p.u. in-
stytucja bezskuteczności czynności zdziałanych przez 
dłużnika byłaby co najmniej nieefektywna, bo cóż 
z tego, że można byłoby szybko potwierdzić bezsku-
teczność określonych czynności dłużnika, skoro samo 
owo potwierdzenie nic masie upadłości by nie dawało, 
jeśli syndyk nie miałby skutecznych instrumentów po-
zwalających na przywrócenie równowagi masie upadło-
ści, zachwianej wskutek bezskutecznych czynności. Tak 
jest właśnie na gruncie bezskuteczności kar umownych 
z art. 130a, bo cóż z tego, że syndyk może doprowadzić 
do wydania prawomocnego postanowienia o bezsku-
teczności tychże kar (tak jak to zrobił w przytoczonej 
sprawie), skoro następnie musiałby wrócić do punktu 
wyjścia i mimo wszystko wytoczyć powództwo o za-
płatę, w którym co najwyżej mógłby powoływać się na 
istniejące postanowienie o bezskuteczności kar umow-
nych zapadłe w trybie art. 130a p.u. Z pewnością nie ta-
kie było ratio legis omawianego unormowania. Co więcej, 
taka interpretacja prowadziłaby do tego, że korzystanie 
z instytucji z art. 130a p.u. było sprzeczne z interesami 
masy upadłości, albowiem syndyk najpierw inicjowałby 
dwuinstancyjne postępowanie o uznanie kar umownych 
za bezskuteczne na podstawie art. 130a p.u., tylko po to, 
aby potem i tak wytoczyć powództwo o zapłatę. W ta-

29 Zob. uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk nr 2824 
Sejmu VII kadencji, www.sejm.gov.pl.

30 Autorzy artykułu nie poruszają w opracowaniu zagadnienia ewentualnej 
niekonstytucyjności art. 134 p.u., a to przez wzgląd na tzw. poziomy tryb 
kontroli orzeczenia sędziego-komisarza. Wydaje się, że w sprawach z art. 134 
p.u. jako sąd I instancji powinien orzekać sąd upadłościowy.

kiej sytuacji lepszym, bo szybszym rozwiązaniem byłoby 
od razu wytoczenie powództwa, w ramach którego sąd 
powszechny i tak musiałby ocenić zasadność i wysokość 
naliczonych kar umownych.

Po drugie, wprowadzając 1 stycznia 2016 r. normę 
z art. 130a p.u., równocześnie ustawodawca dokonał 
nowelizacji art. 131 p.u. właśnie m.in. poprzez dodanie, 
że przepisy art. 132-134 p.u. oraz przepisy k.c. o ochro-
nie wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika 
stosuje się w sprawach nieuregulowanych w art. 127-
130a, podczas gdy w poprzednim brzmieniu ustawy, 
wobec braku art.130a, przepis art. 131 p.u. odnosił się 
tylko do art. 127-130. Jest to – w ocenie autorów – ja-
sna wskazówka, że wolą ustawodawcy było, aby w przy-
padku zastosowania instytucji z art. 130a p.u. istniała 
możliwość skorzystania przez syndyka z dobrodziejstwa 
przewidzianego w art. 134 p.u. W innym przypadku, tj. 
gdyby wolą ustawodawcy było to, aby przepis art. 134 
p.u. nie miał (nie mógł mieć) zastosowania do możliwych 
następstw ubezskutecznienia kar umownych w trybie 
art. 130a, dokonana zmiana art. 131 p.u. byłaby zbędna, 
a zarazem nielogiczna31.

Przechodząc do pytania, czy w przypadku akceptacji po-
glądu o możliwości stosowania instytucji z art. 134 p.u. 
do przypadków ubezskutecznienia kar umownych w try-
bie art. 130a p.u., można w ogóle mówić o tym, że „wsku-
tek tej czynności (coś) ubyło z majątku upadłego lub do 
niego nie weszło”, również w tym zakresie należy odpo-
wiedzieć aprobująco.

Poza marginalnymi przypadkami, gdy naliczający kary 
umowne kontrahent dłużnika (upadłego) nie ma żadnych 
zobowiązań wobec dłużnika (upadłego), regułą jest sytu-
acja, w której dłużnik (upadły) ma wierzytelność wobec 
naliczającego kary umowne kontrahenta, który jednak 
zwalnia się z obowiązku zapłaty, dokonując potrące-
nia tychże kar umownych. W takim przypadku, wskutek 
czynności dłużnika (upadłego) polegającej na złożeniu 
(wespół z kontrahentem) zgodnego oświadczenia woli 
o zastrzeżeniu kar umownych, a następnie czynnościach 
(działaniach i zaniechaniach) prowadzających do nalicze-
nia przez kontrahenta kar umownych, dochodzi do tego, 
że upadły nie uzyskuje określonej kwoty, wynikającej 
z jego wierzytelności względem potrącającego kontra-
henta. Przyczyną nieuzyskania rzeczonej kwoty jest wła-

31 Założenie racjonalnego prawodawcy zakłada istnienie takiego prawodawcy, 
który tworzy przepisy w sposób sensowny, racjonalny i celowy, znając cały 
system prawny i nadając poszczególnym słowom i zwrotom zawsze takie 
samo znaczenie, nie zamieszczając jednocześnie zbędnych sformułowań (por. 
Ziembiński Z., Teoria prawa, PWN 1978, s. 106-123, jak też postanowienie SN 
z 22 czerwca 1999 r., sygn. akt I KZP 19/99, OSNKW 1999/7-8/42).
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śnie potrącenie przez kontrahenta własnej wierzytelno-
ści z tytułu kar umownych. Wskutek takiego potrącenia 
wierzytelności – w normalnym toku spraw – umarzają 
nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Tymcza-
sem na gruncie procedury upadłościowej, jeśli syndyk 
doprowadzi do wydania prawomocnego postanowienia 
o uznaniu za bezskuteczne w stosunku do masy upa-
dłości kar umownych naliczonych przez kontrahenta, 
to tym samym wierzytelność z tytułu kar umownych – 
jako nieskuteczna względem masy upadłości – nie może 
doprowadzić do skutecznego umorzenia wzajemnych 
wierzytelności kontrahenta i dłużnika (upadłego). Skoro 
ogłoszenie upadłości dłużnika i uznanie kar umownych 
za bezskuteczne w trybie art. 130a p.u. powoduje, że 
z punktu widzenia masy upadłości przyjmuje się stan, 
jak gdyby kar umownych nie było (nie były naliczone), to 
też nie może nastąpić skutek przewidziany w art. 498 § 2 
k.c., powodujący umorzenie wzajemnych wierzytelno-
ści do wysokości wierzytelności niższej. W efekcie wie-
rzytelność upadłego objęta potrąceniem nadal istnieje 
i przynależy do masy upadłości. Przedstawiona interpre-
tacja nie prowadzi więc do zniweczenia materialnopraw-
nych skutków dokonanego potrącenia, lecz do tego, że 
skutki te – w postaci umorzenia wierzytelności objętych 
potrąceniem – w ogóle nie następują, z czym kontrahent 
naliczający kary umowne, w przypadku gdy zobowiąza-
nie zostało w znacznej części wykonane przez upadłego 
lub jeżeli kara umowna jest rażąco wygórowana, musi się 
liczyć32. W konsekwencji tego po stronie upadłego nadal 
pozostaje roszczenie o zapłatę należności względem 
kontrahenta.

Akceptując stanowisko, że w następstwie uznania za 
bezskuteczne całości kar umownych naliczonych przez 
kontrahenta upadłego, to, co wskutek tej czynności nie 
weszło do majątku upadłego, podlega przekazaniu do 
masy upadłości, syndyk winien skorzystać z przysługu-
jących mu w takiej sytuacji uprawnień33. Powinien zatem 
w pierwszej kolejności wystosować do kontrahenta 
wezwanie do zapłaty określonej kwoty, wynikającej 
z wchodzącej nadal w skład masy upadłości należności. 
Następnie, w przypadku braku zapłaty ze strony kon-
trahenta w wyznaczonym przez syndyka terminie, zło-
żyć do sędziego-komisarza wniosek o wskazanie osoby 
obowiązanej do przekazania składników majątkowych 
do masy upadłości (a więc nieskutecznie potrącającego 
kontrahenta) i określenie obowiązku na nim ciążącego 
(a więc przekazania do masy upadłości wspomnianej 

32 Por. uchwałę SN(7) z 4 września 2013 r., III CZP 26/13, Legalis.
33 Pogląd ten został podzielony także w orzecznictwie (w sprawie prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt: XII 
GUp 230/17, niepubl.).

kwoty pieniężnej). Natomiast w razie odmowy wyko-
nania przez kontrahenta ciążącego na nim obowiązku, 
wynikającego z postanowienia sędziego-komisarza, syn-
dyk zobowiązany jest – w imię dbałości o interesy masy 
upadłości – wystąpić do właściwego organu egzekucyj-
nego celem przymusowego ściągnięcia należnych masie  
środków.

W tym ostatnim aspekcie warto jeszcze zauważyć, że 
prawomocne postanowienie sędziego-komisarza, wska-
zujące osobę obowiązaną do przekazania składników 
majątkowych do masy upadłości i określające jej obowią-
zek, ma moc tytułu wykonawczego. Konstrukcja prawna 
przewidziana w art. 134 ust. 1a p.u., wyposażająca sę-
dziego-komisarza w możliwość wydania postanowienia 
określającego obowiązek spełnienia świadczenia przez 
drugą stronę umowy, oraz zastrzeżenie, że prawomocne 
postanowienie sędziego-komisarza jest tytułem wyko-
nawczym, uprawniającym syndyka do wszczęcia na jego 
podstawie postępowania egzekucyjnego bez potrzeby 
nadawania mu klauzuli wykonalności, stanowi novum 
legislacyjne obowiązujące w polskim porządku prawnym 
– podobnie jak instytucja z art. 130a p.u. – od 1 stycznia 
2016 r. Stanowi ona spore ułatwienie, gdyż w związku 
z tą regulacją syndyk nie jest już zobowiązany do docho-
dzenia na zasadach ogólnych w procesie roszczeń o zwrot 
spełnionego świadczenia. Całość procedury w wypadku 
bezskuteczności z mocy prawa sprowadza się do jedne-
go zaskarżalnego postanowienia sędziego-komisarza. 
Jest to rozwiązanie w pełni koherentne z omówionymi 
w ramach artykułu instrumentami, które zostały wpro-
wadzone do ustawy – Prawo upadłościowe z myślą 
o zwiększeniu jej efektywności. Dokonując równolegle: 
wprowadzenia art. 130a (instytucja bezskuteczności kar 
umownych), zmiany art. 131 (poprzez odesłanie do sto-
sowania regulacji z art. 134 p.u., także w przypadku bez-
skuteczności z art. 130a) oraz dodanie art. 134 ust. 1a, 
nie powinno być żadnych wątpliwości, że wobec braku 
zapłaty przez kontrahenta do masy upadłości określonej 
kwoty, wskazanej w postanowieniu sędziego-komisa-
rza, syndyk może i powinien skorzystać z mechanizmu 
przewidzianego w art. 134 ust. 1a p.u. Takie działanie 
będzie bowiem pozostawało w zgodzie z interesami 
ogółu wierzycieli i pozwoli przekazać do masy upadłości 
należne jej środki, które – w innym przypadku – mogły-
by być (byłyby) przekazane dopiero po przeprowadze-
niu długotrwałego i kosztownego procesu przed sądem  
powszechnym.
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PODSUMOWANIE

Kompleksową normę prawną regulującą bezskutecz-
ność kar umownych wywieść należy z art. 130a i 134 
p.u. w zw. z art. 131 p.u. Zakres normatywny powoła-
nych przepisów sprowadza się do następującej konklu-
zji: jeżeli wierzytelność z tytułu kary umownej, uznanej 
następnie za bezskuteczną względem masy upadłości 
w trybie art. 130 a p.u., została uprzednio potrącona 

przez wierzyciela uprawnionego z tytułu takiej kary 
z wierzytelnością przysługującą dłużnikowi (upadłe-
mu), syndyk powinien żądać od tego kontrahenta prze-
kazania do masy upadłości środków pieniężnych, które 
do niej nie trafiły wskutek rzeczonego potrącenia. Pod-
stawą wyegzekwowania obowiązku pieniężnego spo-
czywającego na wierzycielu (potrącającym) jest przepis  
art. 134 p.u.



109nr 17 [3/2019]

Mateusz Waberski1

 

Atrakcyjna forma finansowania i wymierne korzyści po-
datkowe dla korzystającego sprawiają, że praktycznie 
w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym wśród 
wierzytelności dłużnika figurują zobowiązania z tytułu 
leasingu. Wierzytelności wynikające z tej umowy z pozo-
ru nie stwarzają większych problemów, jeśli chodzi o ich 
zakwalifikowanie do wierzytelności objętych układem. 
Umowa leasingu ma również utrwalony charakter praw-
ny – jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 7091-
70918 kodeksu cywilnego, odpłatną, dwustronnie zobo-
wiązującą, konsensualną i wzajemną2.

Do essentialia negotii umowy leasingu zaliczyć należy na-
bycie przez finansującego rzeczy od zbywcy i oddanie jej 
korzystającemu do używania albo używania i pobierania 
pożytków przez czas oznaczony, a po stronie korzysta-
jącego – zwrot w częściach finansującemu przynajmniej 
bezpośredniego kosztu nabycia rzeczy3. Wskazuje się 
przy tym, iż w kodeksie cywilnym uregulowana zosta-
ła umowa leasingu finansowego4, natomiast definicja 
przedstawiona w art. 7091 nie obejmuje leasingu ope-
racyjnego, do którego stosowane będą odpowiednio 
przepisy o najmie lub dzierżawie5. W przypadku leasingu 
operacyjnego przedmiot leasingu oddany jest korzysta-
jącemu na krótki czas, który nie odpowiada okresowi jego 
gospodarczej przydatności. Suma opłat leasingowych nie 

1 Aplikant adwokacki w FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna.
2 Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz, 

2018 r., wyd. 9, Legalis, kom. do art. 7091 k.c., nb. 25; Dubis W., [w:] E. Gniewek 
(red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, 2017 r., Legalis, kom. do art. 7091 k.c., nb. 5; 
Gutowski M., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks Cywilny. Tom III. Komentarz, 
2019 r., kom. do art. 7091 k.c., nb. 5.

3 Poczobut J., [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 8, 
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 283.

4 Dubis W., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 5; 
Gutowski M., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 8; 
Wiśniewski T., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, 2017 r., Lex, 
kom. do art. 7091 k.c., nb. 11.

5 Wiśniewski T., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 11; 
Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 23; 
zob. też Gutowski M., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., 
nb. 11 i powołana tam literatura.

pokrywa z kolei ceny nabycia przedmiotu leasingu, stąd 
opłata leasingowa w tym przypadku odpowiada bardziej 
czynszowi najmu lub dzierżawy6.

Spójność w rozumieniu tejże umowy w polskim porządku 
prawnym została jednak zaburzona przez jej odmienne 
uregulowanie dla potrzeb prawa podatkowego i bilan-
sowego7. Leasing, z wyraźnym wyodrębnieniem na jego 
postać finansową i operacyjną, jest również inaczej uj-
mowany w ramach ustaw o podatkach dochodowych8, 
ustawy o podatku od towarów i usług9 oraz ustawy o ra-
chunkowości10.

LEASING W UJĘCIU BILANSOWYM

Ujęcie bilansowe leasingu odnosi się do zasad rachun-
kowości ujmowania, wyceny oraz kryteriów prezentacji 
i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobo-
wiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umo-
wy leasingu, które oparte są na regulacjach ustawy o ra-
chunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 
„Leasing, najem i dzierżawa” oraz do niedawna Między-
narodowym Standardzie Rachunkowości 17 „Leasing”11 

6 Gutowski M., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 11.
7 Por. też Wiśniewski T., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., 

nb. 12, który wskazuje – „Nie wnikając w motywy postępowania legislatora, 
który – wbrew zasadzie spójności – zróżnicował w ramach jednego systemu 
prawnego pojęcie umowy leasingu i przewidział odrębność tego pojęcia w pra-
wie podatkowym, przyjąć trzeba, że formuły umowy leasingu zawarte w powo-
łanych ustawach podatkowych – o zakresach szerszych niż określone w kodek-
sie cywilnym – obowiązują jedynie do celów opodatkowania stron stosownych 
umów. W prawie cywilnym trzeba respektować formułę umowy leasingu ujętą 
w kodeksie. Wszelkie inne umowy, o których mowa w ustawach podatkowych 
(umowy „leasingopodobne”), traktować należy jako umowy nienazwane”.

8 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), dalej jako „u.p.d.f.”, oraz ustawa z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1036), dalej jako „u.p.d.p.”.

9 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2174), dalej jako „ustawa o VAT”.

10 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 395).

11 Takáts G., [w:] M. Breda, K. Gierszewska, A. Kiersnowska-Drzewiecka, 
T. Musialski, G. Takáts, I. Zabawa, Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym 
oraz prawnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 29.

PROBLEMATYKA WYKONYWANIA UMÓW LEASINGU 
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM
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(zastąpionym 1 stycznia 2019 r. przez Międzynarodowy 
Standard Sprawozdawczości Finansowej 16). Ustawa 
o rachunkowości nie zawiera definicji umowy leasingu, 
wskazując natomiast w art. 3 ust. 4 siedem warunków, 
z których co najmniej jeden musi zostać spełniony, aby 
w jej rozumieniu zakwalifikować umowę jako umowę le-
asingu finansowego.

Omawiany przepis wskazuje, iż jeżeli jednostka przy-
jęła do używania obce środki trwałe lub wartości nie-
materialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą 
jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje dru-
giej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki trwa-
łe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego 
używania lub również pobierania pożytków na czas 
oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów 
trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co naj-
mniej jeden z wymienionych w tym przepisie warunków 
(np. przenosi własność jej przedmiotu na korzystają-
cego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, 
bądź zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez 
korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została 
zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia  
nabycia).

Z uwagi na ograniczoną regulację dotyczącą leasingu 
w ustawie o rachunkowości jednostki stosujące przepisy 
tej ustawy mogą skorzystać z odpowiedniego krajowego 
standardu rachunkowości12. W przypadku leasingu jest 
to KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”13. Pkt III 3.6. 
standardu definiuje leasing finansowy jako umowę, któ-
ra spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych 
w art. 3 ust. 4 u.r., a przedmiot umowy leasingu finan-
sowego jest zaliczany do środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nierucho-
mości i prawa u korzystającego i ten dokonuje odpisów 
amortyzacyjnych. A contrario leasingiem operacyjnym jest 
w rozumieniu KSR nr 5 umowa inna niż umowa leasingu 
finansowego, a przedmiot umowy leasingu operacyjnego 
jest zaliczany do środków trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa 
u finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych 
(pkt III 3.7.).

12 Zgodnie z art. 10 ust. 3 u.r. w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, 
przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować 
krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów 
Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego 
jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.

13 Załącznik do uchwały nr 13/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości 
z 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” – komunikat ministra 
finansów z 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu 
Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia KSR nr 5 „Leasing, najem 
i dzierżawa” (Dz. Urz. MF z 2018 r., poz. 77).

Definicja umowy leasingu przyjęta dla celów bilansowych 
jest zatem bardzo szeroka, albowiem swoim zakresem 
obejmuje również umowy najmu i dzierżawy zawarte na 
czas oznaczony, a jej przedmiotem mogą być wartości 
niematerialne i prawne, które nie mogą być z kolei przed-
miotem leasingu w rozumieniu art. 7091 k.c.14 Również 
całkowicie odrębne są, o czym niżej, zasady kwalifikacji 
leasingu dla celów podatkowych od zasad kwalifikacji dla 
celów bilansowych15.

LEASING W UJĘCIU PODATKOWYM

Podatki dochodowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
(art. 17a pkt 1) oraz ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (art. 23a pkt 1) zawierają tożsamą de-
finicję umowy leasingu, przez którą rozumie się umowę 
nazwaną w kodeksie cywilnym i każdą inną, na mocy 
której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, odda-
je do odpłatnego używania albo używania i pobierania 
pożytków na warunkach określonych w ustawie dru-
giej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające 
amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne 
i prawne, a także grunty i prawo wieczystego użytkowa-
nia gruntów.

Odmienna regulacja umowy leasingu na gruncie ustaw 
podatkowych podkreśla autonomiczny charakter prawa 
podatkowego, które w ramach definicji leasingu dokonu-
je rozszerzenia zakresu przedmiotowego – leasing może 
zostać zastosowany również do wartości niematerial-
nych i prawnych, oraz podmiotowego – finansujący nie 
ma obowiązku nabycia przedmiotu leasingu od zbywcy, 
a zatem może przekazać korzystającemu rzecz lub war-
tość niematerialną i prawną, która uprzednio stanowiła 
jego własność16. Z drugiej jednak strony podkreśla się, 
iż w odniesieniu do zakresu przedmiotowego definicja 
leasingu na gruncie ustaw podatkowych dokonuje za-
wężenia definicji z kodeksu cywilnego, odwołując się do 

14 Poczobut J., System, s. 287, por. też Dubis W., [w:] E. Gniewek (red.), Komentarz, 
kom. do art. 7091 k.c., nb. 10-11, który wskazuje, iż przedmiotem leasingu 
w rozumieniu art. 7091 k.c. mogą być tylko rzeczy (zarówno ruchomości, 
jak i nieruchomości). Spotykane zaś w praktyce umowy leasingu, których 
przedmiotem są dobra niematerialne i prawne, a w szczególności programy 
komputerowe, nie mogą być traktowane jako umowy leasingu w rozumieniu 
kodeksu cywilnego. Wątpliwe jest również nawet odpowiednie stosowanie do 
takich umów przepisów o leasingu, a właściwsze wydaje się odwołanie do 
przepisów o najmie, dzierżawie, sprzedaży czy umowie licencyjnej.

15 Takáts G., [w:] M. Breda i in., Leasing, s. 31.
16 Szewc W., [w:] W. Szewc, S. Zieleń, Leasing w świetle prawa cywilnego 

i podatkowego, Difin, Warszawa 2006, s. 90, zob. też Pazdan M., [w:] 
K. Pietrzykowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 15 i 21, który 
wskazuje, iż umowa leasingu uregulowana w kodeksie cywilnym obejmuje 
leasing finansowany pośredni, w którym przedsiębiorca leasingowy 
nabywa przedmiot leasingu od dostawcy (producenta lub przedsiębiorstwa 
handlowego), w odróżnieniu od leasingu bezpośredniego, gdzie 
udostępniającym jest sam producent.
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środków trwałych17, a nie wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomości18.

Warunki konieczne do uznania umowy za umowę leasin-
gu operacyjnego przewidziane zostały w art. 17b ust. 1 
u.p.d.p. (art. 23b ust. 1 u.p.d.f.), natomiast te, które do-
tyczą umowy leasingu finansowego, w art. 17f ust. 1 
u.p.d.p. (art. 23f ust. 1 u.p.d.f.). Głównym kryterium 
rozróżniającym obie postaci leasingu jest fakt zawarcia 
w umowie postanowienia przewidującego, iż w podsta-
wowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyj-
nych dokonuje korzystający (pozwala to na zakwalifiko-
wanie umowy jako leasingu finansowego).

Podatek VAT

Ustawa o VAT nie zawiera definicji leasingu. Wskazuje 
natomiast na sposób, w jaki może być traktowana umo-
wa leasingu w zależności od tego, czy dotyczy leasingu 
finansowego, czy operacyjnego. Otóż zgodnie z art. 7 
ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT leasing finansowy stanowi 
dostawę towarów19, natomiast leasing operacyjny na 
podstawie art. 8 ust. 1 komentowanej ustawy traktowa-
ny jest jako usługa podlegająca opodatkowaniu 23-proc. 
stawką VAT20.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi rodzajami leasingu na 
gruncie ustawy o VAT polega na tym, że leasing operacyj-
ny traktowany jest w zasadzie jak najem czy dzierżawa, 
a finansujący zobowiązany jest do rozliczenia podatku 
VAT wraz z każdą kolejną ratą leasingową. W przypadku 
leasingu finansowego finansujący odprowadza podatek 
VAT jednorazowo z chwilą wydania towaru do używania 
korzystającemu21. Skorzystanie zaś przez korzystającego 
z uprawnienia do wykupu przedmiotu leasingu po zakoń-
czeniu okresu obowiązywania umowy stanowi czynność 

17 W rozumieniu art. 16a ust. 1 u.p.d.p. oraz art. 22a ust. 1 środkami trwałymi są 
stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone 
we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do 
używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 
2) maszyny, urządzenia i środki transportu oraz 3) inne przedmioty 
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez 
podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub umowy leasingu.

18 Musialski T., Kiersnowska-Drzewiecka A., [w:] M. Breda i in., Leasing, s.120.
19 Zgodnie z tym przepisem przez dostawę towarów rozumie się wydanie 

towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy 
o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na 
warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie 
normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej 
raty prawo własności zostanie przeniesione, przy czym art. 7 ust. 9 precyzuje, 
iż przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu rozumie się w tym przypadku 
umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, 
odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, oraz umowy leasingu 
w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

20 Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby 
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy 
o VAT.

21 Gierszewska K., Breda M., [w:] M. Breda i in., Leasing, s. 165 i 192.

odrębną, na którą finansujący wystawia odrębną fakturę 
sprzedaży i rozlicza z tego tytułu VAT22.

WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UMOWY LEASINGU 
W PRAWIE RESTRUKTURYZACYJNYM

Wskazać należy, że mówienie o leasingu operacyjnym 
bądź finansowym w ogólności jest odwołaniem się do 
pewnego utartego schematu jego rozumienia w obro-
cie. Aby uniknąć wątpliwości, definiując pojęcie leasingu 
w jego operacyjnej bądź finansowej odmianie, należałoby 
każdorazowo odwołać się do ustawy, na gruncie której 
dany rodzaj leasingu funkcjonuje. Statystyki wskazują, iż 
pod względem podatkowym przeważającą część leasin-
gów (blisko 80%) stanowią leasingi operacyjne, które ce-
chują się większymi korzyściami podatkowymi23. Pewną 
niekonsekwencją jest jednak fakt, iż większość umów 
leasingu w Polsce stanowią umowy, które w ujęciu księ-
gowym stanowią leasing finansowy, natomiast w ujęciu 
podatkowym są leasingiem operacyjnym24.

Ustawodawca w art. 77 ust. 2 i art. 81 ust. 4 Prawa re-
strukturyzacyjnego25 odwołał się wprost do rozumienia 
leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu prawa 
podatkowego. Jako kryterium różnicujące między le-
asingiem finansowym a operacyjnym wskazał zaliczenie 
przedmiotu leasingu do środków trwałych korzystają-
cego. Zastosowane przez ustawodawcę odwołanie nie 
zostało jednak skonstruowane w sposób prawidłowy, 
o czym niżej.

Na wstępie wskazać należy, iż przywołane przepisy 
określają zasady umieszczania w spisie wierzytelności 
zobowiązań wynikających z umowy leasingu, w zależ-
ności od tego, czy jest to leasing operacyjny, czy finan-
sowy. W przypadku gdy przedmiot leasingu nie stanowi 
u korzystającego dłużnika środka trwałego w rozumieniu 
ustaw o podatkach dochodowych (leasing operacyjny), to 
wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego 
otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, ulega pro-
porcjonalnemu podziałowi na wierzytelność powstałą 
przed i po dniu otwarcia postępowania. Natomiast jeśli 

22 Ibidem, s. 220-221; zob. też interpretację indywidualną dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 9 lipca 2015 r., IBPP2/4512-355/15/RSz, „Po 
zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu – jednym 
z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu 
samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, 
z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Zatem należy przyjąć, 
że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – 
niezwiązaną z samą umową leasingu”.

23 Takáts G., [w:] M. Breda i in., Leasing, s. 34.
24 Ibidem, s. 34; por. też Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, 2017 r., 

wyd. 7, Legalis, kom. do art. 3, nb. 173; Dmoch W., Podatek osobowy od osób 
prawnych. Komentarz, 2018 r., wyd. 7, Legalis, kom. do art. 17a, nb. 12 i n.

25 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1508), dalej jako „p.r.”
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przedmiot leasingu stanowi środek trwały korzystające-
go dłużnika (leasing finansowy), to niewymagalne raty 
leasingu umieszcza się w spisie wierzytelności pomniej-
szone o odsetki ustawowe za okres od dnia otwarcia po-
stępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego 
świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

Innymi słowy, raty wynikające z umowy leasingu ope-
racyjnego po dniu otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego nie będą objęte układem, a w spisie wierzy-
telności korzystającego dłużnika umieszczone zostanie 
wyłącznie zadłużenie z tytułu nieuregulowanych rat 
sprzed dnia otwarcia postępowania. Odmiennie wyglą-
dać będzie sytuacja w przypadku leasingu finansowego, 
gdzie raty zarówno sprzed, jak i po dniu otwarcia postę-
powania zostaną objęte układem i znajdą się w spisie 
wierzytelności26.

Odwołanie się przez ustawodawcę do określonego ro-
dzaju leasingu poprzez zaliczenie przedmiotu leasingu 
– bądź nie – do środków trwałych korzystającego bu-
dzi wątpliwości. Ustawy o podatkach dochodowych nie 
wskazują bowiem wprost, która ze stron umowy ewi-
dencjonuje środek trwały. Jak wskazywano, za leasing 
finansowy na gruncie tychże ustaw uznaje się umowę, 
która (poza innymi warunkami) zawiera postanowie-
nie, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. 
Ustawy te odwołują się zatem nie do faktu zaliczenia 
przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych, 
a do możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych 
od środków trwałych dla celów podatkowych27. Z treści 
art. 16ł ust. 4 u.p.d.p. (art. 22ł ust. 4 u.p.d.f.) wynika, iż 
w przypadku przekazania na podstawie umowy leasingu 
do korzystania środka trwałego lub wartości niemate-
rialnej i prawnej odpisów amortyzacyjnych dokonują na 
zasadach określonych w ustawie odpowiednio finansu-
jący albo korzystający, w zależności od tego, czy będzie 
to leasing operacyjny, czy finansowy28.

Ponadto, jak słusznie zauważa się w piśmiennictwie29, 
poprzez odwołanie się jedynie do pojęcia środków trwa-
łych prawo restrukturyzacyjne zupełnie pomija kwestię 

26 Kruczalak-Jankowska J., Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
– zagadnienia wybrane, „Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 4 [2/2016], s. 24; 
por. też Buk H., Chrapoński D., [w:] A. Torbus (red.), A.J. Witosz (red.), A. Witosz 
(red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2016, s. 230.

27 Buk H., Chrapoński D., [w:] A. Torbus i in., Prawo, s. 216.
28 Zob. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość, Komentarz, 

wyd. 9, Lex, kom. do art. 16ł u.p.d.p, „Odpisów amortyzacyjnych dokonuje 
wtedy z reguły finansujący. Jeżeli jednak umowa leasingu spełnia warunki 
określone w art. 17f u.p.d.o.p. (leasing finansowy – przyp. M.W.), środki 
trwałe lub wartości niematerialne i prawne są zaliczane do składników 
korzystającego – i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych”.

29 Zob. Buk H., Chrapoński D., Prawo, s. 216, gdzie autorzy wskazują, iż 
w przypadku wierzytelności wynikających z leasingu WNiP należałoby 
postąpić analogicznie, jak w przypadku leasingu środka trwałego.

wierzytelności wynikających z umów leasingu wartości 
niematerialnych i prawnych (jako przykład wskazać moż-
na leasing oprogramowania), którą to konstrukcję wprost 
dopuszczają ustawy podatkowe.

Jeszcze większe wątpliwości budzi kwestia leasingu 
gruntów i użytkowania wieczystego, który w świetle 
ustaw o podatkach dochodowych stanowi trzeci, od-
rębny od pozostałych rodzaj leasingu30. Brak możliwo-
ści przyporządkowania leasingu gruntów i użytkowania 
wieczystego do omawianych rodzajów leasingu wynika 
z faktu, iż te składniki majątku nie podlegają amortyza-
cji (art. 16c pkt 1 u.p.d.p. i art. 22c pkt 1 u.p.d.f.). Z punk-
tu widzenia ustaw o podatkach dochodowych grunty 
oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów nie będą 
wprowadzane do ewidencji środków trwałych i wartości 
niematerialnych korzystającego31. Przyjęcie takiej kon-
statacji prowadziłoby z kolei do wniosku, iż wierzytel-
ności wynikające z umowy leasingu gruntów lub prawa 
użytkowania wieczystego gruntów powinny być ujmo-
wane w spisie wierzytelności zawsze tak jak wierzytel-
ności wynikające z umowy leasingu operacyjnego. Można 
mieć wątpliwości, czy był to celowy zabieg ustawodaw-
cy, albowiem leasing gruntów i użytkowania wieczyste-
go odpowiada co do zasady reżimowi opodatkowania 
właściwemu dla leasingu finansowego32. Uzasadnione 
jest to tym, iż ten rodzaj leasingu, podobnie jak leasing fi-
nansowy, zasadniczo zmierza do sfinansowania nabycia 
przedmiotu leasingu33, a właśnie ta cecha (finansowanie 
nabycia) przyświecała ustawodawcy przy różnicowaniu 
objęcia układem wierzytelności wynikających z leasingu 
operacyjnego i finansowego.

WĄTPLIWOŚCI CO DO ZASADNOŚCI ZRÓŻNICOWANIA 
WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH

W kontekście zasygnalizowanego zróżnicowania w ob-
jęciu układem wierzytelności wynikających z umowy le-
asingu operacyjnego i finansowego nasuwa się pytanie 
o uzasadnienie dla dokonania omawianego zabiegu przez 
ustawodawcę. Zrównanie leasingu finansowego w zakre-

30 Musialski T., Kiersnowska-Drzewiecka A., [w:] M. Breda i in., Leasing, s. 158.
31 Pyzio K., [w:] K. Gil (red.), A. Obońska (red.), A. Wacławczyk (red.), A. Walter 

(red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, 2019 r., wyd. 3, Legalis, 
kom. do art. 17i u.p.d.p., nb. 31, „W związku z tym, że komentowany przepis 
nie ustanawia szczególnych zasad w tym zakresie, pomimo podobieństwa 
umowy leasingu gruntów (prawa użytkowania wieczystego do umowy 
leasingu finansowego) nie znajduje podstaw twierdzenie, że grunty (prawo 
wieczystego użytkowania gruntów) powinny być wprowadzone do ewidencji 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych korzystającego 
(tak jak ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego). Podmiotem 
uprawnionym do ich wykazania w ewidencji środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych pozostaje finansujący, jako właściciel gruntu, 
bądź też podmiot, któremu przysługuje prawo użytkowania wieczystego. 
Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących leasingu finansowego jest 
w tym zakresie wyłączone”.

32 Ibidem, kom. do art. 17i u.p.d.p., nb. 2.
33 Ibidem, kom. do art. 17i u.p.d.p., nb. 2.
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sie objęcia układem wierzytelności wynikających z tejże 
umowy z pozostałymi sposobami kredytowania dłużnika, 
o których mowa w art. 81 p.r., wynika z faktu, iż ten rodzaj 
leasingu przypomina finansowanie inwestycji w środek 
trwały, który dłużnik zamierza nabyć na własność34. Po-
nadto leasing finansowy na gruncie VAT traktowany jest 
jako dostawa35, z kolei umowy leasingu operacyjnego za-
wierane co do zasady na krótki czas, niepozwalający na 
zamortyzowanie przedmiotu leasingu, są na gruncie pra-
wa prywatnego bliższe umowie najmu lub dzierżawy36.

Wydaje się jednak, iż ustawodawca, dbając o spójność ty-
pologiczną leasingu, pominął skutki, jakie niesie ze sobą 
odmienne ujęcie wierzytelności z tytułu leasingu finan-
sowego dla interesów finansującego wierzyciela. O ile 
finansujący w przypadku leasingu operacyjnego może 
domagać się płatności rat leasingowych przypadających 
po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o tyle 
finansujący w leasingu finansowym takiego uprawnienia 
nie ma. Raty te są bowiem traktowane jako wierzytelno-
ści objęte układem, co zgodnie z wyrażonym w art. 252 
ust. 1 p.r. zakazem spełniania świadczeń z wierzytel-
ności objętych układem oznacza brak możliwości ich 
regulowania37. Tym samym jeśli dłużnik nie reguluje rat 
leasingu operacyjnego powstałych po dniu otwarcia po-
stępowania, to finansujący na podstawie art. 256 ust. 3 
p.r. może taką umowę wypowiedzieć i żądać od dłużnika 
wydania przedmiotu leasingu będącego jego własnością. 
Z takiej możliwości nie będzie mógł skorzystać finansu-
jący w leasingu finansowym.

Konsekwencją zabiegów poczynionych przez ustawo-
dawcę jest zbyt daleko idące ograniczenie interesów 
finansującego w przypadku leasingu finansowego. Dla 
zobrazowania problemu można posłużyć się konstruk-
cją sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności i ceną 
sprzedaży płatną w ratach38. Sprzedający do momentu 
uiszczenia pełnej ceny przez kupującego pozostaje wła-
ścicielem rzeczy. Zgodnie z treścią art. 249 p.r. w przy-
padku zastrzeżenia własności rzeczy na rzecz sprzeda-
jącego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy pra-
wa restrukturyzacyjnego dotyczące zastawu i wierzytel-
ności zabezpieczonych zastawem. Oznacza to m.in., iż na 

34 Buk H., Chrapoński D., Prawo, s. 230, zob. też Poczobut J., Umowa leasingu, 
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 32.

35 Leasing z opcją przeniesienia własności (art. 70916 k.c.) porównywany bywa 
również do sprzedaży na raty – Szewc W., [w:] W. Szewc, S. Zieleń, Leasing, 
s. 55; Stecki L., Leasing, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s. 194.

36 Wiśniewski T., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks, kom. do art. 7091 k.c., nb. 11; 
Buk H., Chrapoński D., Prawo, s. 215.

37 Hrycaj A., Porzycki M., [w:] P. Filipiak (red.), A. Hrycaj (red.), Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, 
s. 833-834.

38 Łojek A., Leasing a upadłość i likwidacja, „Prawo Spółek” 1997, nr 6, 
s. 40, wskazuje, iż leasing finansowy zbliżony jest do sprzedaży na raty 
z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej.

podstawie odpowiedniego stosowania art. 151 ust. 2 p.r. 
wierzytelności wynikające z tej umowy nie byłyby objęte 
układem w części znajdującej pokrycie w wartości przed-
miotu sprzedaży, którego własność została zastrzeżo-
na na rzecz sprzedającego, chyba że wyraziłby on na to 
zgodę. Wierzytelność ta nie byłaby zatem objęta zaka-
zem spełniania świadczeń, o którym mowa w art. 252 p.r. 
W przypadku leasingu finansowego z opcją przeniesienia 
własności bez dodatkowego świadczenia, pomimo iż fi-
nansujący przez cały okres trwania umowy również po-
zostaje właścicielem rzeczy, to jednak jego wierzytelność 
będzie w całości objęta układem. Prawo restrukturyza-
cyjne czyni zatem całkowicie iluzorycznym wskazywane 
w literaturze zabezpieczenie wierzytelności finansujące-
go materializujące się w postaci przysługującego mu pra-
wa własności przedmiotu leasingu39.

Odmienne ujęcie w prawie restrukturyzacyjnym leasingu 
finansowego i operacyjnego jest o tyle nieprzekonujące, 
iż rozróżnienie obu postaci tejże umowy poczynione zo-
stało w oparciu o uregulowania prawa podatkowego. To 
z kolei różnicuje leasing głównie na potrzeby odmienne-
go rozliczenia umowy leasingu dla celów podatkowych. 
W realiach obrotu nie jest bowiem tak, że leasing opera-
cyjny nie prowadzi do nabycia przedmiotu leasingu przez 
korzystającego, a leasing finansowy zawsze występuje 
w swojej klasycznej postaci przewidzianej w kodeksie 
cywilnym, gdzie własność przechodzi na korzystającego 
po zakończeniu umowy bez dodatkowych świadczeń. Na 
gruncie ustaw podatkowych w obu rodzajach leasingu 
mamy zazwyczaj do czynienia z wykupem, różne będzie 
natomiast określenie przychodów i kosztów związanych 
z przeniesieniem własności po upływie podstawowego 
okresu umowy (art. 17c i 17g u.p.d.p. oraz art. 23c i 23g 
u.p.d.f.). Sugeruje się wręcz, aby w przypadku leasingu fi-
nansowego, w celu uniknięcia sporu z organem podatko-
wym, unikać przenoszenia przedmiotu leasingu na rzecz 
korzystającego bez dodatkowego wynagrodzenia40.

Ponadto w obu rodzajach leasingu można dopatrzyć się 
funkcji kredytowania. W obu rodzajach uniwersalny cha-
rakter ma także kryterium prawa własności przedmiotu 

39 Poczobut J., System, s. 288.
40 Musialski T., Kiersnowska-Drzewiecka A., [w:] M. Breda i in., Leasing, s.157-158, 

„Zważywszy jednak na autonomię prawa podatkowego, należy podkreślić, 
iż przeniesienie własności przedmiotu umowy leasingu finansowego 
po zakończeniu umowy może wiązać się z ryzykiem sporu z organem 
podatkowym co do konieczności rozpoznania przychodu finansującego 
w wysokości wartości rynkowej przedmiotu umowy. Przeniesienie własności 
przedmiotu umowy leasingu finansowego bez wynagrodzenia powoduje 
brak spełnienia warunków, o których mowa w komentowanym art. 17g 
u.p.d.o.p. (art. 23g u.p.d.o.f.). To z kolei prowadzi do konstatacji, iż przepis 
ten nie powinien znaleźć zastosowania w analizowanym stanie faktycznym. 
Przepisy art. 17g u.p.d.o.p. i art. 23g u.p.d.o.f. wymagają dla zastosowania 
preferencji podatkowych w nich przewidzianych, aby przeniesienie własności 
następowało w drodze sprzedaży”.
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leasingu, które pozostaje przy finansującym41. W istocie 
zatem o zakwalifikowaniu podatkowo danego leasingu 
jako operacyjnego bądź finansowego nie decyduje charak-
ter tej umowy wykształcony na gruncie prawa prywatne-
go, a interes majątkowy korzystającego (rozumiany jako 
najkorzystniejszy w danych warunkach sposób rozliczenia 
leasingu dla celów podatkowych) przejawiający się w okre-
ślonym postanowieniu umowy leasingu (zgodnym z wa-
runkami u.p.d.p bądź u.p.d.f.). Różne ujęcie wierzytelności 
leasingowych w prawie restrukturyzacyjnym, przy wska-
zanym przez ustawodawcę kryterium odwołującym się do 
optyki ustaw podatkowych, nie znajduje uzasadnienia.

TRUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEGO W WYKONANIU 
UMOWY LEASINGU W TRAKCIE  
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Zakaz spełniania świadczeń z umowy leasingu nie rodzi 
problemów wyłącznie po stronie finansującego. Na pozór 
atrakcyjna dla dłużnika możliwość korzystania w trakcie 
trwania postępowania restrukturyzacyjnego z przedmio-
tu leasingu bez konieczności regulowania rat niezapła-
conych przed otwarciem postępowania (leasing opera-
cyjny) bądź nawet wszelkich rat wynikających z tej umo-
wy (leasing finansowy) może godzić również w interesy 
samego restrukturyzowanego. Z praktyki postępowań 
restrukturyzacyjnych znane są sytuacje, w których dłuż-
nik, z uwagi na objęcie wierzytelności leasingowych ukła-
dem, nie miał możliwości dokonania wykupu przedmiotu 
leasingu, albowiem warunkiem do skorzystania z opcji 
wykupu było uregulowanie wszystkich rat leasingowych.

Konstrukcja umów leasingu, które zazwyczaj pozwala-
ją finansującemu na natychmiastowe wypowiedzenie 
umowy nawet przy niezapłaceniu jednej raty, mobilizuje 
korzystającego, dla którego przedmiot leasingu jest nie-
zbędny w prowadzonej przez niego działalności, do ter-
minowego regulowania zobowiązań wynikających z tejże 
umowy. W efekcie w spisach wierzytelności spotyka się 
stosunkowo niewielkie wierzytelności wynikające z nie-
uregulowanych przed dniem otwarcia postępowania 
jednej bądź kilku rat leasingowych (oczywiście przy za-
łożeniu, iż mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym, 
gdzie układem objęte są jedynie wierzytelności powstałe 
przed dniem otwarcia postępowania).

W takiej sytuacji, z uwagi na przewidziany w art. 252 
ust. 1 p.r. zakaz spełniania świadczeń wynikających 
z wierzytelności objętych układem, korzystający nie 
może uregulować raty bądź części rat, które zostały ob-

41 Stecki L., Leasing, s. 242-243.

jęte układem. W tym właśnie momencie ogniskują się 
zazwyczaj problemy korzystającego, któremu zależy na 
przejęciu przedmiotu leasingu na własność w trakcie 
postępowania restrukturyzacyjnego. O ile bowiem fi-
nansujący nie może domagać się od korzystającego rat 
objętych układem, o tyle umowa leasingu jest skonstru-
owana zazwyczaj w ten sposób, że jeśli korzystający chce 
skorzystać z możliwości wykupu, to obowiązany jest 
uiścić wszystkie raty leasingowe. W przeciwnym razie 
umowa leasingu zostaje zakończona, a przedmiot leasin-
gu powinien zostać zwrócony finansującemu.

W tych sytuacjach rysują się rozmaite scenariusze – 
przedmiotem leasingu może być maszyna wykorzysty-
wana w przedsiębiorstwie dłużnika, którą ten chciałby 
nabyć na własność, linia produkcyjna w zakładzie sta-
nowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa, który 
dłużnik w ramach wdrażania środka restrukturyzacyjnego 
w postaci ograniczenia działalności chciałby zlikwidować, 
a nabywca zainteresowany jest nabyciem składnika wy-
łącznie z linią produkcyjną. Może to być w końcu luksuso-
wy samochód wykorzystywany przez zarząd spółki, który 
dłużnik mógłby sprzedać i pozyskać dodatkowe środki na 
prowadzenie restrukturyzacji. Z uwagi na brak możliwości 
spełniania świadczeń objętych układem do pomyślenia 
są kuriozalne wręcz sytuacje, kiedy to np. dłużnik ter-
minowo regulował wszelkie raty leasingu operacyjnego 
środka transportu, a na skutek otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego drugiego dnia miesiąca będącego 
okresem rozliczeniowym, zgodnie z art. 77 p.r., w spisie 
wierzytelności ujęta została 1/30 raty leasingowej za ten 
miesiąc (pozostałe 29/30 zostało przez dłużnika zapła-
cone). Z końcem miesiąca dochodzi do zakończenia pod-
stawowego okresu umowy leasingu, a finansujący nie jest 
zobowiązany do złożenia korzystającemu nieodwołalnej 
oferty zakupu przedmiotu leasingu, albowiem warunkiem 
złożenia takiej oferty było uiszczenie wszystkich rat le-
asingowych. Dłużnik nie może spełnić świadczenia z wie-
rzytelności objętej układem, a jednocześnie jest to jeszcze 
zbyt wczesny moment postępowania, aby zawrzeć układ 
i uregulować zaspokojenie wierzytelności leasingowych 
na mocy postanowień przyjętego układu. Zaprezentowa-
ny przykład jest w oczywisty sposób przerysowany, acz-
kolwiek uwypukla mechanizm problemu.

KONTYNUOWANIE UMOWY LEASINGU 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Zastanawiając się nad możliwością wykonania umowy 
leasingu w ramach postępowania restrukturyzacyjne-
go, warto odwołać się do odpowiednich uregulowań 
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w Prawie upadłościowym42. Art. 114 ust. 1 p.u. stano-
wi, iż w przypadku ogłoszenia upadłości korzystającego 
z rzeczy na podstawie umowy leasingu syndyk może, za 
zgodą sędziego-komisarza, odstąpić z dniem ogłosze-
nia upadłości od umowy leasingu. Ogłoszenie upadłości 
korzystającego nakłada zatem na syndyka obowiązek 
rozważenia wszelkich okoliczności sprawy (np. przydat-
ność przedmiotu leasingu w przedsiębiorstwie upadłego, 
stopień zaawansowania w płatności rat leasingowych, 
możliwość wykupu przedmiotu leasingu, wysokość rat 
i wartość wykupu etc.) pod kątem zasady optymalizacji 
wyrażonej w art. 2 p.u.43 W sytuacji upadłości korzysta-
jącego syndyk będzie miał generalnie trzy możliwości: 
odstąpić od umowy leasingu, kontynuować umowę bądź, 
jak słusznie wskazuje R. Adamus, odpłatnie zbyć prawa 
i obowiązki wynikające z umowy leasingu za zgodą le-
asingodawcy, co uznać należałoby za dopuszczalny spo-
sób likwidacji masy upadłości44.

W przypadku kontynuowania umowy przez syndyka 
pewne rozbieżności w doktrynie budzi natomiast kwestia 
dopuszczalności uregulowania rat leasingowych powsta-
łych przed dniem ogłoszenia upadłości. Za możliwością 
uregulowania rat opowiedział się R. Adamus45. Przeciwny 
temu poglądowi jest natomiast P. Janda, które wskazuje, 
że syndyk nie ma uprawnienia do regulowania tych rat, 
gdyż nie jest to warunek konieczny do kontynuowania 
umowy leasingu. Ponadto zdaniem autora brak jest po-
wodów, aby traktować w sposób szczególny wierzytel-
ności leasingodawcy kosztem innych wierzycieli46. Wy-
daje się, że w tak przedstawionej sytuacji syndyk może 
kontynuować umowę leasingu bez konieczności regulo-
wania rat powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości 
– wierzyciel nie może bowiem skutecznie domagać się od 
upadłego niezapłaconych rat, gdyż w tym zakresie leasin-
godawca razem z pozostałymi wierzycielami zaspokojony 
zostanie w ramach podziału funduszów masy47.

Z drugiej jednak strony niemożliwe wydaje się skorzy-
stanie przez syndyka kontynuującego umowę leasingu 

42 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 498), dalej jako „p.u.”

43 Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, 2019 r., wyd. 2, Legalis, kom. do 
art. 114, nb. 2.

44 Ibidem, kom. do art. 114, nb. 2.
45 Ibidem, kom. do art. 114, nb. 2.
46 Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2017 r., s. 323, zob. też Bartosiewicz P., Raty leasingowe w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku leasingobiorcy, „Monitor Prawa 
Bankowego”, 2012 r., nr 5, s. 87.

47 Por. Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, wyd. 3, s. 364-365, który 
wskazuje: „Jedno z podstawowych założeń postępowania upadłościowego 
obejmującego likwidację masy upadłości polega na tym, że wszyscy 
wierzyciele upadłościowi, tj. wierzyciele, których wierzytelności powstały 
przed ogłoszeniem upadłości, uzyskują zaspokojenie w ramach postępowania 
upadłościowego. (…) Zaspokojenia wierzycieli dokonuje syndyk, a odbywa się 
to wyłącznie według reguł postępowania upadłościowego, tj. w zasadzie 
przez podział funduszów masy (…)”.

z możliwości wykupu przedmiotu tej umowy, bez uregulo-
wania wszystkich należności z niej wynikających, tj. rów-
nież rat powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. 
Stanowi to zazwyczaj warunek pozwalający na skorzysta-
nie z opcji wykupu. W przeciwnym razie umowa leasingu 
zostanie zakończona zgodnie z terminem w niej przewi-
dzianym, a zobowiązanie finansującego do przeniesienia 
własności przedmiotu leasingu za odpowiednią cenę nie 
ulegnie aktualizacji. Jeśli zatem syndyk zamierza kontynu-
ować umowę leasingu i skorzystać z możliwości wykupu, 
to należy opowiedzieć się za możliwością uregulowania 
przez niego rat powstałych również przed ogłoszeniem 
upadłości. Warunkiem takiego działania będzie jednak za-
wsze ocena korzyści, jakie przyniesie ono w świetle art. 2 
p.u. Znane są przypadki z praktyki postępowań upadło-
ściowych, w których to syndyk przy braku sprzeciwu ze 
strony sędziego-komisarza i wierzycieli, po uregulowaniu 
wszelkich należności z tytułu umowy leasingu, dokonał 
wykupu przedmiotu tej umowy, a następnie jego likwi-
dacji, co przyczyniło się do zwiększenia funduszów masy 
i wyższego stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Oczywiście co do zasady dochodzi w tym przypadku do 
korzystniejszego zaspokojenia finansującego względem 
pozostałych wierzycieli, aczkolwiek pozostali wierzycie-
le nie ponoszą w wyniku takiego działania żadnej straty. 
Gdyby bowiem syndyk odstąpił od umowy leasingu i nie 
dokonał wykupu, to nie dość, że nie uzyskałby nadwyż-
ki powstałej na skutek likwidacji przedmiotu leasingu, to 
dodatkowo finansujący partycypowałby w zaspokojeniu 
wierzytelności z tytułu rat powstałych przed ogłosze-
niem upadłości wespół z pozostałymi wierzycielami, co 
przełożyłoby się na globalnie niższy poziom zaspokoje-
nia wierzycieli w ramach podziału funduszów masy.

Omawiając przedmiotowe zagadnienie, warto również 
zestawić ze sobą regulację pozwalającą syndykowi na 
podjęcie decyzji w zakresie kontynuowania umowy le-
asingu z odpowiednimi przepisami określającymi, w jaki 
sposób wierzytelności leasingowe uwzględniane są na 
liście wierzytelności. Otóż wspomniany art. 114 p.u. nie 
dokonuje dyferencjacji umowy leasingu na jej operacyjną 
i finansową postać. Rozwiązanie takie wydaje się słusz-
ne, gdyż decyzja o zasadności kontynuowania leasingu 
nie powinna być uzależniona od sposobu jej rozliczania 
dla celów podatku dochodowego, a od ocenianych pod 
kątem art. 2 p.u. antycypowanych korzyści, jakie przynie-
sie w trakcie prowadzonego postępowania. Zestawienie 
realizacji umowy w przypadku leasingu operacyjnego 
z brzmieniem art. 245a ust. 2 p.u. może być poczytane 
jako argument na rzecz zwolenników poglądu o braku 
dopuszczalności regulowania przez syndyka rat powsta-
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łych przed ogłoszeniem upadłości. Przepis ten, podobnie 
jak art. 77 ust. 2 p.r., nakazuje traktować wierzytelności 
z tytułu leasingu operacyjnego za okres rozliczeniowy, 
w trakcie którego ogłoszono upadłość, jako podlegające 
proporcjonalnemu podziałowi, powstałe przed i po ogło-
szeniu upadłości. Wierzytelność w części powstałej po 
ogłoszeniu upadłości (chodzi tu również o kolejne pełne 
okresy rozliczeniowe) stanowi zobowiązanie masy za-
spokajane na bieżąco, stosownie do treści art. 343 p.u.48 
Wskazana konstrukcja rysuje wyraźną linię pomiędzy tą 
częścią wierzytelności z leasingu operacyjnego, którą 
syndyk może, a właściwie, jeśli podejmie decyzję o kon-
tynuowaniu umowy, ma obowiązek regulować, oraz czę-
ścią powstałą przed ogłoszeniem upadłości, która wedle 
przywołanych poglądów mogłaby zostać zaspokojona 
jedynie w ramach podziału funduszów masy.

Niestety argumenty, jakie można by zbudować na we-
wnętrznej spójności przepisów ustawy, tracą na sile, jeśli 
analizie podda się wierzytelności wynikające z umowy 
leasingu finansowego. W tym zakresie brak jest bowiem 
zobrazowanej koherencji pomiędzy dopuszczalnością re-
gulowania rat leasingowych (choćby tylko tych przypada-
jących na okres po ogłoszeniu upadłości) a uwzględnia-
niem wierzytelności z leasingu finansowego na liście wie-
rzytelności. W tym bowiem wypadku na liście uwzględnia 
się wszystkie świadczenia wynikające z umowy, z tym że 
raty wymagalne uwzględniane są wraz z odsetkami do 
dnia ogłoszenia upadłości stosownie do treści art. 92 
ust. 1 p.u., natomiast raty niewymagalne pomniejszane 
są o odsetki ustawowe zgodnie z art. 249 ust. 1 p.u.49 
Kontynuowanie przez syndyka umowy leasingu finanso-
wego będzie się tym samym wiązało z obowiązkiem za-
spokajania rat leasingowych, które w przypadku podjęcia 
decyzji o braku zasadności dalszego wykonywania umo-
wy zostałyby zaspokojone w ramach podziału funduszów 
masy wraz z wierzytelnościami pozostałych wierzycieli. 
Przeczy to argumentom przeciwnym dopuszczalności 
regulowania rat powstałych przed ogłoszeniem upadło-
ści, które zbudowane są na braku zasadności uprzywile-
jowania wierzytelności leasingodawcy.

MOŻLIWE SPOSOBY WYKONANIA UMOWY LEASINGU 
W TRAKCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Przytoczony przykład wskazuje, iż prawo upadłościowe 
dopuszcza możliwość regulowania rat leasingu finan-
sowego, które w realiach postępowania restruktury-

48 Chrapoński D., [w:] A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 673-674.

49 Ibidem, s. 675; zob. też Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz, 2018 r., wyd. 11, Legalis, kom. do art. 114, nb. 6.

zacyjnego stanowiłyby wierzytelności objęte układem, 
a więc również zakazem spełniania świadczeń z art. 252 
ust. 1 p.r. Mimo pewnych wątpliwości stwierdzić należy, 
iż w przypadku kontynuowania umowy leasingu przez 
syndyka dopuszczalna jest nawet możliwość regulowa-
nia rat powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. 
Założenia te prowadzą zatem do dość kontrowersyjnych 
wniosków, iż postępowanie upadłościowe, w którym za-
chowanie przedsiębiorstwa dłużnika stanowi niejako cel 
dodatkowy, pozwala na całościowe wykonanie zobowią-
zań wynikających z umowy leasingu pod warunkiem, że 
odbędzie się to z korzyścią dla ogółu wierzycieli. Z kolei 
prawo restrukturyzacyjne, które z założenia służyć ma 
zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika50, zawiera regu-
lacje, które stwarzają przeszkody w realizacji jego pod-
stawowych celów.

W tym miejscu należałoby postawić pytanie, czy daleko 
posunięta wykładnia systemowa i celowościowa pozwo-
liłaby na wykorzystanie na gruncie prawa restrukturyza-
cyjnego poczynionych ustaleń o dopuszczalności regulo-
wania w postępowaniu upadłościowym rat leasingu po-
wstałych przed ogłoszeniem upadłości. Skoro postępo-
wanie restrukturyzacyjne zakłada kontynuację działalno-
ści przedsiębiorstwa, a nie jego likwidację, to tym bardziej 
uzasadnione jest, aby dopuścić w tym miejscu możliwość 
całościowego wykonania zobowiązań z umów leasingu. 
Biorąc jednak pod uwagę wykładnię literalną przepisów 
ustawy, a w szczególności art. 252 ust. 1 i art. 77 ust. 2 
oraz 81 ust. 4 p.r. określających w sposób wyraźny, w jaki 
sposób wierzytelności leasingowe są objęte układem, 
działanie takie należałoby uznać za niedopuszczalne.

Przy obecnym brzmieniu ustawy najlepszym sposobem 
na zabezpieczenie stron umowy leasingu na wypadek 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec ko-
rzystającego jest ustanowienie jednego z zabezpieczeń, 
o których mowa w art. 151 ust. 2 i 3 p.r. Dzięki temu 
zabiegowi finansujący uniknie objęcia układem swojej 
wierzytelności w części znajdującej pokrycie w wartości 
przedmiotu zabezpieczenia, natomiast korzystający uzy-
ska możliwość uregulowania wierzytelności leasingo-
wych jako nieobjętych układem. Warto jednak podkreślić, 
iż musiałoby to być oczywiście zabezpieczenie ustano-
wione na rzecz finansującego i na mieniu dłużnika. Nie 
spełnia takich warunków spotykane w obrocie zabez-
pieczenie rzeczowe (w postaci np. przewłaszczenia na 
zabezpieczenie) ustanowione na przedmiocie leasingu 
przez bank, który finansuje zakup tego przedmiotu przez 
finansującego. W tym wypadku finansujący bank nie jest 

50 Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
2018 r., wyd. 5, Legalis, kom. do art. 2, nb. 1.
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wierzycielem korzystającego, a sam przedmiot leasingu 
nie stanowi mienia dłużnika.

Wydaje się również, iż remedium na rozwiązanie oma-
wianych problemów stanowić mogłaby instytucja porę-
czenia bądź ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego na 
majątku osoby trzeciej. Zgodnie z art. 80 ust. 3 p.r. w spisie 
wierzytelności umieszcza się m.in. wierzytelność współ-
dłużnika lub poręczyciela, który nie zaspokoił wierzyciela, 
jako wierzytelność warunkową, która nie uprawnia do 
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. Finansujący 
mógłby zatem poszukiwać zaspokojenia w stosunku do 
poręczyciela bądź dłużnika rzeczowego, a uregulowanie 
przez nich zobowiązania dłużnika głównego niosłoby za 
sobą skutki, o których mowa w art. 109 ust. 2 p.r. W przy-
padku zaspokojenia przez wierzyciela długu, za który od-
powiadał on osobiście albo określonymi przedmiotami 
majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed 
dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, do-
chodzi bowiem do nabycia wierzytelności, która na mocy 
wskazanego szczególnego uregulowania przyznaje ta-
kiemu wierzycielowi prawo głosu. Wierzytelność ta, do 
wysokości dokonanej zapłaty, nie jest już bowiem trak-
towana jako warunkowa.

W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia 
wierzytelności wynikających z umowy leasingu można 
zastanowić się również nad możliwością pozyskania in-
westora, który dokona wykupu przedmiotu leasingu na 
swoją rzecz bądź ureguluje objęte układem raty leasin-
gowe za dłużnika. Oczywiście potrzeba takiej ingerencji 
pojawi się w sytuacjach, w których koniec podstawowego 
okresu umowy leasingu przypada przed przyjęciem ukła-
du, a dłużnikowi zależy na wykupie przedmiotu leasingu 
w celu jego dalszej odsprzedaży i pozyskania środków na 
prowadzenie restrukturyzacji. W praktyce jest to jednak 
sytuacja o tyle bardziej wymagająca, iż wiąże się z po-
trzebą zaangażowania dłużnika w poszukiwania podmio-
tu trzeciego zainteresowanego przystąpieniem do takiej 
transakcji oraz wolą współpracy ze strony finansującego, 
który w takich przypadkach dość nieufnie podchodzi do 
wszelkich prób otwarcia łączącego go z korzystającym 
stosunku zobowiązaniowego na podmiot zewnętrzny. 
Dzieje się tak zapewne dlatego, iż finansujący upatruje 
ryzyka w narażeniu się na skutki dokonania czynności 
wbrew zakazowi sformułowanemu w art. 252 ust. 1 p.r., 
albowiem świadczenie spełnione z naruszeniem wska-
zanej regulacji traktowane jest jako nienależne51.

51 Gurgul S., Prawo, wyd. 11, Legalis, kom. do art. 252 p.r., nb. 1; por. wyrok SN 
z 18 lipca 2014 r., IV CSK 684/13 LEX nr 1511145.

Nie wydaje się jednak, aby zaspokojenie wierzyciela 
przez osobę trzecią naruszało normę wyrażoną wska-
zanym przepisem. Uzasadnieniem dla zakazu spełniania 
świadczeń z wierzytelności objętych układem jest fakt, 
iż wszystkie wierzytelności układowe winny zostać pod-
dane restrukturyzacji w ramach układu52. Regulowanie 
wierzytelności układowych prowadziłoby bowiem do po-
mniejszenia majątku dłużnika53, co odbywałoby się z ko-
rzyścią dla wierzyciela otrzymującego spłatę i oczywistą 
szkodą dla pozostałych wierzycieli. Takie działanie godzi-
łoby w jedną z naczelnych zasad prawa restrukturyzacyj-
nego, tj. zasadę dominacji grupowego interesu wierzycie-
li54. Jeśli jednak finansowanie na zaspokojenie wierzyciela 
układowego pochodzi z zewnątrz, to nie dochodziłoby do 
uszczuplenia masy układowej bądź sanacyjnej. W takim 
przypadku mogłaby znaleźć zastosowanie sytuacja za-
płaty cudzego długu za zgodą dłużnika w celu wstąpienia 
w prawa zaspokojonego wierzyciela, a więc tzw. konwer-
sja, o której mowa w art. 518 § 1 pkt 3 k.c.55

Wspomnieć również należy, iż przepisy ustaw o podat-
kach dochodowych przewidują możliwość przeniesienia 
przedmiotu leasingu operacyjnego po upływie podsta-
wowego okresu umowy bezpośrednio na osobę trzecią 
(art. 17d u.p.d.p. oraz 23d u.p.d.f.). W tym jednak przy-
padku cena sprzedaży będzie musiała odpowiadać war-
tości rynkowej przedmiotu leasingu56.

WNIOSKI DE LEGE FERENDA

Objęcie układem wierzytelności leasingowych nie pro-
wadzi zatem każdorazowo do unicestwienia możliwo-
ści wykonania umowy i wykupu przedmiotu leasingu. 
Niemniej jednak, przy uwzględnieniu zakazu spełniania 
świadczeń wynikających z wierzytelności objętych ukła-
dem, można stwierdzić, iż przyznany dłużnikowi przywi-
lej w postaci petryfikacji wierzytelności objętych ukła-
dem może okazać się uciążliwym obowiązkiem, który 
o ile nie uniemożliwia prowadzenia postępowania, to na 
pewno może je w jakimś stopniu utrudnić. Dłużnik może 
mieć problemy ze znalezieniem inwestora, a i finansujący 
nie zawsze zainteresowany jest współpracą w tym za-
kresie, gdyż po zakończeniu podstawowego okresu umo-
wy i nieskorzystaniu przez dłużnika z opcji wykupu może 

52 Zedler F., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo, s. 191.
53 Por. Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze, wyd. 3, 2006 r, Lex, kom. do 

art. 87 p.u.n.
54 Hrycaj A., [w:] A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System 

Prawa Handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Tom 6, C.H. Beck, 
Warszawa 2016, s. 26.

55 Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 
2010, s. 375.

56 Pyzio K., [w:] K. Gil i in., Podatek, Legalis, kom. do art. 17d u.p.d.p., nb. 11; 
Musialski T., Kiersnowska-Drzewiecka A., [w:] M. Breda i in., Leasing, s. 146; 
analogiczna regulacja dotyczy również leasingu finansowego – art. 17h 
u.p.d.p i 23h u.p.d.f.
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oddać przedmiot leasingu w ramach nowej umowy inne-
mu podmiotowi. Niekorzystny wpływ ma również fakt, 
iż postępowania restrukturyzacyjne trwają w praktyce 
znacznie dłużej, niż zakładano. Istnieje zatem większe 
prawdopodobieństwo, iż moment wykupu przypadnie na 
okres przed przyjęciem układu, w ramach którego można 
by zrestrukturyzować wierzytelności wynikające z umów 
leasingu.

Pomocne byłoby pewne uelastycznienie przepisów 
w zakresie dopuszczalności wyrażenia przez radę wie-
rzycieli zgody na zaspokojenie przez dłużnika wierzy-
telności objętych układem, tak jak dzieje się to obecnie 
w przypadku czynności, o których mowa w art. 129 ust. 1 
p.r. Oczywiście każde otwarcie na możliwość regulowa-
nia wierzytelności układowych niesie ryzyko nadużyć. 
Warto jednak podkreślić, iż o dopuszczalności takiej 
czynności decydowaliby sami wierzyciele, a to właśnie 
w ich interesie funkcjonuje zakaz spełniania świadczeń 
wynikających z wierzytelności objętych układem. Jeśli 
dla dokonania takiej czynności istniałoby odpowiednie 
uzasadnienie ekonomiczne, to zaspokojenie finansujące-
go w ramach wierzytelności układowych i umożliwienie 
dłużnikowi wykupu przedmiotu leasingu należałoby po-
czytać jako podejmowane z korzyścią dla całego procesu 
restrukturyzacji, a co za tym idzie, również dla samych 
wierzycieli. W przypadku kluczowych umów leasingu (np. 
w sytuacji, w której przedmiot leasingu jest istotny dla 
dalszego prowadzenia działalności dłużnika albo posiada 
znaczną wartość rynkową i jego wykup jest konieczny dla 
odsprzedaży i pozyskania środków na restrukturyzację) 
odpowiednie informacje na temat konieczności wyko-
nania umów leasingu oraz predestynowanych korzyści 
z tego tytułu mogłyby zostać zaprezentowane w planie 
restrukturyzacyjnym.

Przywołać można w tym miejscu historyczną już regulację 
art. 88 Prawa upadłościowego i naprawczego (uchylony 

w 2009 r.), który za zgodą sędziego-komisarza dopusz-
czał spełnianie świadczeń wynikających z zobowiązań 
powstałych po dniu ogłoszenia upadłości oraz tych zo-
bowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, któ-
re były objęte układem za zgodą wierzycieli. Przesłanką 
dla wyrażenia zgody była niezbędność do prowadzenia 
działalności gospodarczej lub podniesienia efektywności 
przedsiębiorstwa upadłego. Mimo iż przepis ten, z uwagi 
na swoją niefortunną konstrukcję, wywoływał w dok-
trynie sporo kontrowersji i krytykowano jego wartość 
normatywną57, to jednak może być pewną wskazówką 
w zakresie dopuszczalności zaspokajania wierzytelności 
układowych o szczególnym charakterze. Ustawodawca 
dostrzegł potrzebę umożliwienia dłużnikowi uprzywile-
jowania określonego wierzyciela, co w końcowym rozra-
chunku służyć miało interesowi wszystkich wierzycieli58.

Niezależnie od możliwości wyrażenia zgody rady wierzy-
cieli na zaspokojenie wierzytelności objętych układem 
postulować należałoby również ujednolicenie w prawie 
restrukturyzacyjnym regulacji dotyczących leasingu 
operacyjnego i finansowego. Biorąc pod uwagę wyra-
żone w artykule zastrzeżenia co do zasadności takiego 
zróżnicowania oraz nieuzasadnione ograniczenie intere-
sów finansującego w przypadku leasingu finansowego, 
najbardziej uzasadnione byłoby uregulowanie leasingu 
w sposób, w jaki w obecnym kształcie ustawy funkcjo-
nuje leasing operacyjny. O ile działanie takie nie rozwią-
załoby problemów korzystającego związanych z wyko-
naniem umowy leasingu w trakcie postępowania, o tyle 
przywróciłoby finansującemu swoiste zabezpieczenie 
wierzytelności w postaci przysługującego mu prawa 
własności przedmiotu leasingu. Finansujący miałby bo-
wiem możliwość wypowiedzenia umowy leasingu na 
podstawie art. 256 ust. 3 p.r. w sytuacji, gdy dłużnik nie 
reguluje rat leasingu powstałych po otwarciu postępo-
wania (obecnie jest to możliwe wyłącznie w przypadku 
leasingu operacyjnego).

57 Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 2007 r., wyd. 1, 
Legalis, kom. do art. 88 p.u.n, nb. 1; Chrapoński D., [w:] A. Witosz (red.), Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 2008 r., wyd. 2, Lex, kom. do art. 88 
p.u.n. nb. 1.

58 Zimmerman P., Prawo, kom. do art. 88 p.u.n, nb. 2, który jako przykład 
wskazuje spłatę wierzyciela w celu uniknięcia egzekucji z linii produkcyjnej 
będącej przedmiotem zabezpieczenia, która mogłaby uniemożliwić 
wykonanie układu.
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RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 
A OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O SCHEMACIE PODATKOWYM

Anna Czornik1 
Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska2

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy doty-
czące informowania o schematach podatkowych, sta-
nowiące implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 
z 25 maja 2018 r.3 (z ang. Mandatory Disclosure Rules, dla-
tego, mówiąc o schematach podatkowych, często nazy-
wa się je skrótowo „MDR”).

Głównym celem wprowadzonych przepisów ma być 
przeciwdziałanie zjawisku agresywnego planowania po-
datkowego lub nadużyć w tym zakresie, stąd na pierwszy 
rzut oka wydawać się może, że obowiązek raportowania 
schematów podatkowych dotyczy wyłącznie działań 
bezpośrednio nakierowanych na optymalizację podat-
kową. Nic bardziej mylnego. Obszerność i uznaniowość 
definicji schematu podatkowego powoduje, że może ona 
objąć każde rozwiązanie biznesowe (także to legalne 
i powszechnie stosowane), mogące wpłynąć na obowią-
zek lub zobowiązanie podatkowe.

Nie da się ukryć, że zdecydowana większość podmiotów 
decydujących się na sądową restrukturyzację jest dłuż-
nikiem nie tylko wobec kontrahentów handlowych, lecz 
także wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu zaległych podatków. Nowe prze-
pisy o MDR-ach wymagają zatem szczegółowej analizy, 
na ile propozycje układowe i układ obejmujące zobowią-
zania podatkowe stanowią schemat podatkowy podle-
gający raportowaniu. To samo pytanie odnieść można do 
samego wniosku o otwarcie któregokolwiek z postępo-
wań zmierzającego do objęcia restrukturyzacją zobowią-
zań podatkowych.

1 Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy.
2 Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy.
3 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji 
w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu 
uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE. L nr 139, s. 1; dalej jako „dyrektywa”).

Tematyka poruszona w artykule posiada w odczuciu 
autorów wydźwięk niezmiernie praktyczny. Obowiązek 
raportowania nałożony jest bowiem nie tylko na same-
go podatnika (np. spółkę, która otwiera restrukturyza-
cję), lecz także na jej doradców (np. pełnomocnika, który 
przygotowuje treść wniosku lub propozycji układowych). 
Znaczna sankcyjność nowych przepisów (wysokie kary 
administracyjne lub odpowiedzialność karnoskarbowa) 
powoduje, że wiedza o MDR-ach powinna być powszech-
na (przynajmniej wśród profesjonalnych pełnomocników 
i doradców restrukturyzacyjnych).

POLSKA REGULACJA

Dyrektywa ma być transponowana do krajowego prawa 
do 31 grudnia 2019 r., polskie przepisy obowiązują jednak 
już od 1 stycznia 2019 r. i w pewnym zakresie działają tak-
że wstecznie. Co więcej, polskie przepisy dotyczące rapor-
towania schematów podatkowych mają znacznie szerszy 
zakres w porównaniu z dyrektywą i zawierają rozszerzoną 
definicję schematów podatkowych podlegających zgło-
szeniu. Obejmują one bowiem także rozwiązania krajowe 
(nie tylko transgraniczne) oraz dotyczą wszystkich rodza-
jów podatków. Założenia dyrektywy o MDR-ach zostały 
transponowane4 do ordynacji podatkowej poprzez wpro-
wadzenie nowego rozdziału 11a zatytułowanego „Infor-
macje o schematach podatkowych” (art. 86a-86o o.p.)5. 
Przepisy te wprowadziły do polskiego prawa podatkowe-
go zupełnie nową instytucję prawną schematów podat-
kowych i nieznany dotychczas obowiązek przekazywa-
nia szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schemacie podatkowym (tzw. raportowania).

4 Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2193 z późn. zm.; dalej jako „ustawa wprowadzająca”).

5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 900 z późn. zm.; dalej jako „ordynacja podatkowa” lub „o.p.”).
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Nowe regulacje budzą wiele kontrowersji i wątpliwo-
ści – nie tylko wśród potencjalnie zobowiązanych do 
raportowania podmiotów, ale przede wszystkim wśród 
doradców podatkowych, adwokatów i radców praw-
nych. Wprowadzone rozwiązania uznaje się za naru-
szenie przepisów o zachowaniu tajemnicy zawodowej, 
a wręcz swego rodzaju donos na podmiot korzystający 
z uzgodnienia objętego schematem podatkowym. Prze-
pisy są bardzo kazuistyczne i pozostawiają organom po-
datkowym pole do ich swobodnej interpretacji. Brakuje 
też jakiejkolwiek praktyki w tym zakresie, co dodatkowo 
komplikuje prawidłowe ustalenia przedmiotu przekazy-
wanych informacji oraz podmiotów zobowiązanych6.

W przypadku tak szerokiego zakresu zmian i nowych 
obowiązków nałożonych na podmioty objęte regulacją 
dodatkową trudność we wdrożeniu novum może sprawić 
zastosowana technika legislacyjna. Przepisy są skon-
struowane w sposób nieczytelny i chaotyczny: użyto 
sformułowań nieznanych polskiemu porządkowi praw-
nemu, zastosowano liczne, piętrowe odesłania, które dla 
zrozumienia instytucji MDR wymuszają wielokrotne sko-
ki pomiędzy różnymi jednostkami redakcyjnymi – przepi-
sy w dużej części nie budują zatem żadnej chronologii. Co 
więcej, niemal połowę treści nowego rozdziału 11a Or-
dynacji podatkowej stanowią definicje i wyjaśnienia pojęć 
– aby zatem nadążyć za obowiązkami i procedurą MDR, 
trzeba zrozumieć definicje.

Rodzaje schematów podatkowych

Ordynacja podatkowa wyodrębnia kilka rodzajów sche-
matów, w tym trzy najistotniejsze: schemat podatkowy, 
schemat podatkowy standaryzowany i schemat podat-
kowy transgraniczny. Podział ten ma istotne przełożenie 
na zaistnienie i rodzaj obowiązku raportowania.

1. Schemat podatkowy

Definicja schematu podatkowego ujęta została w art. 86a 
§ 1 pkt 16 o.p. Wedle tego przepisu jest to uzgodnienie, 
które:

a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada 
ogólną cechę rozpoznawczą,

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Wyjaśniając omawiane pojęcie, wskazać należy, że, po 
pierwsze, schemat podatkowy to uzgodnienie. Uzgod-

6 Szymański T., [w:] Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków, 
Mariański A. (red.), Wyd. 2, Warszawa 2019, Rozdział XIII.1.

nieniem wedle definicji z art. 86a § 1 pkt 16 o.p. jest czyn-
ność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym 
czynność planowana lub zespół czynności planowanych, 
których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub 
które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub nie-
powstanie obowiązku podatkowego. Ustawodawca celo-
wo nie określił, czy uzgodnienie powinno przybrać formę 
czynności prawnej lub faktycznej – będzie zatem chodzić 
o wszelkie formy czynności.

Definicja uzgodnienia zostanie spełniona, jeśli stroną 
działania będzie podatnik w rozumieniu art. 7 o.p.7 Brak 
jest potrzeby wypełnienia dodatkowych przesłanek, 
jednak ze względów oczywistych uzgodnieniem nie bę-
dzie jakiekolwiek działanie podatnika, ale takie, którego 
przedmiotem są obciążające go podatki. W scenariuszu, 
w którym stroną czynności nie jest podatnik, uzgodnie-
niem będzie takie działanie, które może mieć wpływ lub 
ma wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku 
podatkowego. Na potrzeby przedmiotu publikowanego 
artykułu ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której stro-
ną uzgodnienia nie będzie podatnik (wszakże propozycje 
układowe, układ lub wniosek restrukturyzacyjny obej-
mujący zobowiązanie podatkowe z istoty będą dotyczyć 
dłużnika podatnika – inna sytuacja z oczywistych wzglę-
dów nie może mieć miejsca), dlatego w dalszej części 
scenariusz taki zostanie pominięty.

Co ciekawe, ustawodawca nie zdecydował się na zawę-
żenie definicji uzgodnienia, którego stroną jest podatnik, 
do czynności mających wpływ tylko na obowiązek podat-
kowy (jak zostało to określone w sytuacji, w której stroną 
czynności nie jest podatnik). Nie oceniając, na ile był to 
celowy zabieg legislacyjny, oznacza to zatem, że uzgod-
nieniem będzie czynność podatnika dotycząca tak obo-
wiązku podatkowego, jak i zobowiązania podatkowego. 
Informacja ta będzie mieć istotny wpływ na ocenę tego, 
czy sądowa restrukturyzacja wierzytelności podatkowej 
stanowi schemat podatkowy.

Dla przypomnienia – obowiązkiem podatkowym jest 
wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowa-
na powinność przymusowego świadczenia pieniężnego 
w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych 
ustawach (art. 4 o.p.). Fakt, że dany podmiot będzie ob-
ciążony obowiązkiem podatkowym, nie oznacza, że ciąży 
na nim obowiązek zapłaty podatku, gdyż ten wynika do-
piero ze zobowiązania podatkowego8.

7 Pahl B., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Etel L. 
(red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, teza 19.

8 Popławski M., Art. 4, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, 
Etel L. (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, teza 1.
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Zobowiązaniem podatkowym jest natomiast wynikające 
z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do 
zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, po-
wiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz 
w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowe-
go (art. 5 o.p.). Zobowiązanie podatkowe może powstać 
wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej dany podmiot był 
już obciążony obowiązkiem podatkowym. Zobowiązanie 
to zawsze musi być bowiem konkretyzacją obowiązku 
podatkowego9. Przechodząc na nomenklaturę Prawa 
restrukturyzacyjnego, stwierdzić można, że dopiero mo-
ment powstania zobowiązania podatkowego kreuje wie-
rzytelność obciążającą dłużnika. Innymi słowy, sądowej 
restrukturyzacji podlega zobowiązanie podatkowe, nie 
zaś obowiązek podatkowy.

Powracając do definicji schematu podatkowego, po 
stwierdzeniu, że dana czynność stanowi uzgodnie-
nie, ocenić należy, czy zrealizowane zostały pozostałe  
przesłanki.

Wyliczenie zawarte w art. 86a § 1 pkt 10 o.p. należy rozu-
mieć rozłącznie w odniesieniu do konkretnego przypad-
ku. Zatem, żeby spełniona była definicja schematu po-
datkowego, zajść musi co najmniej jeden z następujących 
przypadków:

1. uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści oraz 
posiada ogólną cechę rozpoznawczą – użycie łącz-
nika „oraz” oznacza, że obie wymienione przesłanki 
muszą zostać spełnione łącznie (art. 86a § 1 pkt 10 
lit. a o.p.);

2. uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznaw-
czą – w tej sytuacji nie musi być spełnione kryterium 
głównej korzyści (art. 86a § 1 pkt 10 lit. b o.p.);

3. uzgodnienie posiada inną szczególną cechę rozpo-
znawczą – w tej sytuacji nie musi być spełnione kryte-
rium głównej korzyści (art. 86a § 1 pkt 10 lit. c o.p.)10.

Definicja schematu podatkowego odwołuje się bezpo-
średnio do kryteriów szczegółowo i rozlegle przytoczo-
nych w Ordynacji podatkowej. Wyjaśnienia poszczegól-
nych kryteriów opisane zostaną w dalszej części artykułu.

9 Popławski M., Art. 5, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, 
Etel L. (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, teza 1.

10 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – 
Informacje o Schematach Podatkowych (MDR), s. 13-14 (dalej również jako 
„objaśnienia”).

2. Schemat podatkowy standaryzowany

Schematem podatkowym standaryzowanym jest sche-
mat podatkowy wypełniający opisaną definicję z art. 86a 
§ 1 pkt 10 o.p. możliwy do wdrożenia lub udostępnienia 
u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności 
zmiany jego istotnych założeń, w szczególności doty-
czących rodzaju czynności podejmowanych lub plano-
wanych w ramach schematu podatkowego (art. 86a § 1 
pkt 11 o.p.).

Uzgodnienie, które nie wymaga dodatkowych analiz, 
opinii, modyfikacji czy istotnych zmian w przypadku jego 
wdrażania u różnych korzystających, co do zasady, speł-
nia definicję schematu podatkowego standaryzowanego. 
Nie będzie istotną zmianą założeń schematu podatko-
wego standaryzowanego np. zmiana wysokości korzy-
ści podatkowej, która jest skutkiem podjętych działań 
i wynikać może ze skali działalności korzystającego lub 
posiadanych przez niego aktywów, czy zmiana wartości 
transakcji11.

Schemat podatkowy standaryzowany jest w istocie pod-
klasą schematu podatkowego. Przepisy Ordynacji podat-
kowej różnicują jednak obowiązki informacyjne związane 
z tymi schematami. Odmienne są także konsekwencje 
kwalifikacji schematu standaryzowanego na gruncie 
przepisów o tajemnicy zawodowej12.

3. Schemat podatkowy transgraniczny

Schematem podatkowym transgranicznym jest uzgod-
nienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

a) spełnia kryterium głównej korzyści i posiada którą-
kolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których 
mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a-h o.p., lub

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą13.

Zgodnie z art. 86a § 3 o.p. kryterium transgraniczne uwa-
ża się za spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy więcej niż 
jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa 
trzeciego. Ponadto powinno dojść do spełnienia jednej 
z dodatkowych przesłanek powołanych w art. 86a § 3 
pkt 1-5 o.p., np. nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 
tego samego państwa albo co najmniej jeden uczestnik 

11 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – Informacje 
o Schematach Podatkowych (MDR), s. 22-23.

12 Pahl B., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Etel L. 
(red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, teza 14.

13 Art. 86a § 1 pkt 12 o.p.
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uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub za-
rząd na terytorium więcej niż jednego państwa.

Kryterium to nie będzie jednak nigdy spełnione w sytu-
acji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od war-
tości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podat-
ku akcyzowego lub ceł nakładanych na terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej. Z zasady zatem 
uzgodnienie, które będzie dotyczyć wyłącznie podatku 
VAT, nie będzie stanowić schematu transgranicznego 
(może natomiast spełnić przesłanki schematu podatko-
wego innego niż transgraniczny).

Które schematy podatkowe podlegają raportowaniu?

Ustalenie, że dane uzgodnienie stanowi którykolwiek 
z rodzajów schematów, może nie oznaczać automatycz-
nie, że schemat taki będzie podlegać raportowaniu. Or-
dynacja podatkowa wprowadza w tym obszarze kolejne 
zasady.

Raportowaniu podlegają schematy transgraniczne i inne, 
jeżeli korzystający spełnia kryterium kwalifikowanego 
korzystającego.

Oznacza to, że:

1) schemat podatkowy transgraniczny zawsze podlega 
raportowaniu;

2) schemat podatkowy podlega raportowaniu, jeśli ko-
rzystający spełnia kryterium kwalifikowanego korzy-
stającego;

3) schemat podatkowy standaryzowany, ponieważ sta-
nowi podklasę schematu podatkowego, podlega ra-
portowaniu podobnie, jeśli korzystający spełnia kry-
terium kwalifikowanego korzystającego.

Kryteria i cechy rozpoznawcze

Wyszczególnione w ustawie kryteria i cechy rozpoznaw-
cze tak, jak są istotne pod kątem ustalenia, czy dane 
uzgodnienie spełnia cechy schematu podatkowego (lub 
transgranicznego), tak sama ocena ich zaistnienia jest 
trudna i uzależniona od stanu faktycznego. Z tego wzglę-
du autorzy poświęcają temu zagadnieniu oddzielne roz-
ważania. Przedstawione zostaną jednak tylko te kryteria 
lub cechy rozpoznawcze, które mogą wystąpić najczę-
ściej na kanwie ustawowej restrukturyzacji.

1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego

Kryterium kwalifikowanego korzystającego odnosi się do 
wartości kwotowych. Kryterium to jest spełnione, jeżeli 
przychody lub koszty tego korzystającego albo wartość 
jego aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunko-
wych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bie-
żącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro 
lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie doty-
czy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej 
równowartość 2 500 000 euro. Co ważne, kryterium to 
dotyczy także korzystających powiązanych z podmiotem, 
który przekroczył wskazaną granicę 10 000 000 euro 
(por. art. 86a § 4 o.p.).

2. Kryterium głównej korzyści

Kryterium głównej korzyści uznaje się za spełnione, jeżeli 
zasadniczo można przyjąć, że podmiot działał w sposób 
motywowany podatkowo. Chodzi o takie sytuacje kiedy, 
biorąc pod uwagę istniejące okoliczności i fakty, podmiot, 
działając rozsądnie i kierując się zgodnymi z prawem ce-
lami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógł-
by zasadnie wybrać także inny sposób postępowania, tj. 
taki, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści po-
datkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wyko-
nania uzgodnienia. Jednocześnie jednak korzyść podat-
kowa musi być główną lub jedną z głównych korzyści, 
którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wy-
konaniem uzgodnienia (art. 86a § 2 o.p.).

Zgodnie z przepisami kryterium głównej korzyści powin-
no być zatem rozpatrywane z punktu widzenia trzech 
przesłanek:

1) wystąpienie korzyści podatkowej, przez którą rozu-
mie się m.in.:

−	 niepowstanie zobowiązania podatkowego,
−	 odsunięcie w czasie powstania zobowiązania po-

datkowego,
−	 obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego14 

(por. art. 86 § 1 pkt 4 o.p., który odwołuje się do 
art. 3 pkt 18 o.p. i dodaje dwie dodatkowe sytuacje 
uznawane za korzyść podatkową. Korzyść podatko-
wa, o której mowa w art. 86 § 1 pkt 4 o.p., ma więc 
szersze znaczenie niż definicja z art. 3 pkt 18 o.p.15);

14 Szymański T., [w:] Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków, 
Mariański A. (red.), Wyd. 2, Warszawa 2019, Rozdział XIII.2.1.2.

15 Pahl B., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Etel L. 
(red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, teza 7.
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2) korzyść podatkowa powinna być główną lub jedną 
z głównych korzyści – przesłanka ta wystąpi, gdy ko-
rzyść podatkowa stanowi istotną lub determinującą 
podstawę decyzji o wdrożeniu uzgodnienia, a nie jest 
jedynie pobocznym lub nieoczekiwanym jego skut-
kiem. Kryterium głównej korzyści będzie więc, co do 
zasady, spełnione w przypadku, w którym uzgodnie-
nie nie zostałoby wdrożone, gdyby nie oczekiwana 
korzyść podatkowa;

3) alternatywna droga postępowania – z zasady kryte-
rium głównej korzyści nie będzie spełnione, jeżeli na 
podstawie istniejących okoliczności i faktów należy 
przyjąć, że podmiot działający rozsądnie wskutek 
stosowania zgodnych z prawem rozwiązań nie ma 
lub nie miał alternatywnej, racjonalnej drogi postę-
powania, nawet jeżeli skutkiem postępowania jest 
osiągnięcie korzyści podatkowej. Przesłanka alter-
natywnej drogi postępowania może być spełniona 
w przypadku, gdy dany cel ekonomiczny jest możliwy 
do zrealizowania na inne sposoby, które różnią się co 
do wynikających z nich korzyści podatkowych. Przy-
kładowo, jeżeli dokonanie aportu jest z perspektywy 
podatkowej korzystniejszym sposobem przeniesienia 
własności składnika majątku niż jego sprzedaż, to 
podmiot, który zdecydował się na aport, dysponował 
racjonalną alternatywną drogą postępowania.

Kryterium głównej korzyści jest brane pod uwagę wy-
łącznie przy spełnieniu ogólnych cech rozpoznawczych 
(por. art. 86a § 1 pkt 10 lit. a o.p. oraz art. 86a § 1 pkt 12 
o.p.).

3. Ogólna cecha rozpoznawcza

Ogólna cecha rozpoznawcza musi wystąpić razem z kry-
terium głównej korzyści i kryterium kwalifikowanego 
korzystającego. Ordynacja podatkowa przewiduje ok. 
10 przykładów ogólnych cech rozpoznawczych, przy 
czym na potrzeby tego artykułu przedstawione zostaną 
tylko te z najwyższym prawdopodobieństwem wystą-
pienia na kanwie sądowej restrukturyzacji.

Art. 86a § 1 pkt 6 lit. a: promotor lub korzystający zo-
bowiązali się do zachowania w poufności wobec osób 
trzecich, w szczególności wobec innych korzystających, 
promotorów lub organów podatkowych, sposobu, w jaki 
uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej.

Ogólna cecha rozpoznawcza klauzuli poufności nie doty-
czy sytuacji zawarcia przez strony wykonujące zawody 
zaufania publicznego standardowych klauzul poufności 

związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa i tajemnicą za-
wodową. Istota klauzuli poufności, która dla celów MDR 
stanowi ogólną cechę rozpoznawczą, sprowadza się do 
zastrzeżenia klauzuli poufności w stosunku do sposobu 
osiągnięcia korzyści podatkowej. Przedmiotowa cecha 
znajdzie zastosowanie, jeżeli promotor lub korzystający 
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 
trzecich np. planowanych sposobów osiągnięcia korzyści 
podatkowej czy sekwencji czynności uzgodnienia.

Klauzula poufności w rozumieniu MDR nie będzie więc, co 
do zasady, dotyczyła uzgodnień, których schemat postę-
powania znany jest opinii środowiska profesjonalnego. 
Ogólna cecha rozpoznawcza klauzuli poufności wystąpi 
przykładowo w sytuacji uzgodnień „innowacyjnych”.

Art. 86a § 1 pkt 6 lit. b i c: promotor uprawniony jest do 
otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależ-
niona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej 
z uzgodnienia; promotor uprawniony jest do otrzymania 
wynagrodzenia uzależnionego od uzyskania korzyści po-
datkowej wynikającej z uzgodnienia lub zobowiązał się 
do zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w przypadku 
gdy korzyść podatkowa nie powstanie lub powstanie 
w wysokości niższej, niż zakładano.

Ogólna cecha rozpoznawcza związana z uzależnieniem 
wysokości wynagrodzenia od wysokości korzyści podat-
kowej wynikającej z uzgodnienia dotyczy praktyki zawie-
rania umów o wynagrodzeniu success fee. Wynagrodzenia 
success fee w rozumieniu MDR nie stanowi np. wynagro-
dzenie, sposób kalkulacji którego oparty jest wyłącznie 
o liczbę godzin pracy spędzonych przez poszczególnych 
członków zespołu projektowego.

Art. 86a § 1 pkt 6 lit. d: dokonywane w ramach uzgod-
nienia czynności opierają się na znacznie ujednoliconej 
dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą for-
mę, które nie wymagają istotnych zmian w celu wdroże-
nia schematu u więcej niż jednego korzystającego.

Ogólna cecha rozpoznawcza ujednoliconej formy doku-
mentacji związana jest funkcjonalnie z udostępnianiem 
schematów podatkowych standaryzowanych. Cecha 
ta opiera się na założeniu, że dokonywane w ramach 
uzgodnienia czynności mogą opierać się na wykorzysty-
waniu przez korzystających lub promotorów dokumen-
tacji, która do wdrożenia nie wymaga znacznego dosto-
sowania lub nie wymaga wprowadzania istotnych zmian 
albo też przyjmują znacznie ujednoliconą formę. Znacz-
nie ujednolicona forma czynności dokonywanych w ra-
mach uzgodnienia obejmuje sytuację, w której promotor 
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przekazał korzystającemu rekomendację co do pewnych 
standaryzowanych kroków (np. podjęcia uchwał w stan-
dardowym brzmieniu), które składają się na uzgodnienie.

Art. 86a § 1 pkt 6 lit. i: korzystający zobowiązał się, że 
w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie współpra-
cował z promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo 
zapłaci mu wynagrodzenie lub odszkodowanie.

Przytoczona ogólna cecha rozpoznawcza dotyczy sytu-
acji, w której korzystający zobowiązał się do:

−	 dalszej współpracy z promotorem w zakresie 
uzgodnienia, które zostało przez niego opracowane 
i udostępnione, także na etapie jego wdrażania;

−	 zapłaty promotorowi, który udostępnił uzgodnie-
nie, wynagrodzenia lub odszkodowania, w przy-
padku gdy nie został on zaangażowany na etapie 
wdrażania uzgodnienia.

Art. 86a § 1 pkt 6 lit. j i k: promotor lub korzystający fak-
tycznie respektują co najmniej jedno z zobowiązań wska-
zanych w lit. b i c albo na podstawie istniejących okolicz-
ności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor lub 
korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki 
przewidziane w przepisach tego rozdziału, chcieliby, żeby 
co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w lit. a-c 
było faktycznie respektowane.

Wskazana ogólna cecha rozpoznawcza dotyczy sytuacji, 
w których brak jest w umowie wyraźnej podstawy do wy-
płaty/zwrotu success fee. Niemniej, z uwagi na wystąpie-
nie korzyści podatkowej i jej kwotę korzystający wypłaca 
w jakiejkolwiek formie promotorowi takie wynagrodzenie 
lub promotor faktycznie zwraca to wynagrodzenie, gdy 
korzyść podatkowa nie powstała lub powstała w wyso-
kości niższej, niż zakładano. Co więcej, rzeczona prze-
słanka będzie spełniona, gdy, mając na uwadze racjonal-
ność postępowania korzystającego i promotora, na pod-
stawie dodatkowych uzgodnień lub dotychczasowych 
doświadczeń dotyczących współpracy strony oczekują, 
że nastąpi którekolwiek z zachowań opisanych w lit. a-c.

4. Szczególna cecha rozpoznawcza

Innym wymogiem, którego spełnienie prowadzi do uzna-
nia danego uzgodnienia za schemat podatkowy, jest 
spełnienie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych. 
W art. 86a § 1 pkt 13 o.p. ustawa przewiduje kilkanaście 
kazuistycznych przypadków szczególnych cech rozpo-
znawczych. Wśród nich możemy wyróżnić takie przy-
kłady, jak: płatności transgraniczne między podmiotami 

powiązanymi, w których odbiorca płatności ma rezyden-
cję na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkuren-
cję podatkową; dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 
w więcej niż jednym państwie w odniesieniu do tego 
samego środka trwałego; wystąpienie nieprzejrzystej 
struktury własności prawnej lub trudnego do ustalenia 
beneficjenta rzeczywistego; przeniesienie między pod-
miotami powiązanymi praw do trudnych do wyceny war-
tości niematerialnych i inne.

W razie spełnienia szczególnej cechy rozpoznawczej 
do przyjęcia istnienia schematu podatkowego dochodzi 
bez względu na spełnienie kryterium głównej korzyści. 
Analiza szczególnych cech rozpoznawczych prowadzi do 
wniosku, że restrukturyzacja zobowiązań podatkowych 
w trybie jednego z postępowań nie powinna mieć dodat-
kowego wpływu na ich spełnienie.

5. Inna szczególna cecha rozpoznawcza

Jako ostatni wariant powstania schematu podatkowego 
należy wskazać spełnienie innej szczególnej cechy roz-
poznawczej (por. art. 86a § 1 pkt 1 o.p.). Również w tym 
przypadku spełnienie kryterium głównej korzyści nie 
ma znaczenia, cechy te posiadają jednak swego rodzaju 
kwalifikator kwotowy – określone zostało bowiem do-
datkowe kryterium przedmiotowe, uzależniające obo-
wiązek raportowy od przekroczenia wskazanych progów. 
Ustawa wymienia cztery cechy, które wprowadził polski 
ustawodawca i nie znajdują one swojego odpowiednika 
w dyrektywie. Także w odniesieniu do innych szczegól-
nych cech rozpoznawczych należy przyjąć, że zasadniczo 
postępowanie restrukturyzacyjne nie skutkuje ich speł-
nieniem, a określony stan faktyczny wymaga analizy ad 
casu pod kątem tych cech.

Podmiotowy zakres zastosowania

Przepisy zasadniczo rozpoznają trzy rodzaje podmiotów 
objętych regulacją, na które nałożony został obowiązek 
raportowania schematów podatkowych: korzystający, 
promotorzy i wspomagający. Jednocześnie podkreślić 
należy, że obowiązki raportowania obejmują wszystkich 
dokonujących czynności związanych ze schematem po-
datkowym, bez względu np. na przynależność do okre-
ślonej grupy zawodów regulowanych (doradców podat-
kowych, adwokatów, radców prawnych itp.).

1. Korzystający i uczestnik

Pierwszym z podmiotów objętych regulacjami MDR jest 
korzystający, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub 
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jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw-
nej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest 
uzgodnienie lub która jest przygotowana do wdrożenia 
uzgodnienia, lub dokonała czynności służącej wdrożeniu 
takiego uzgodnienia (por. art. 86a § 1 pkt 3 o.p.). Korzy-
stającym zasadniczo będzie podmiot – podatnik lub płat-
nik – którego bezpośrednio dotyczą skutki uzgodnienia. 
Korzystającym nie będzie jednocześnie podmiot repre-
zentujący tę osobę prawną, tj. zarząd.

Co ważne, faktyczne uzyskanie korzyści podatkowej nie 
jest warunkiem koniecznym do uznania danego podmio-
tu za korzystającego16.

Ordynacja podatkowa posługuje się dodatkowo pojęciem 
uczestnika uzgodnienia (por. art. 86a § 3 o.p.), które swo-
im zakresem obejmuje także korzystającego. Pojęcie to 
jest jednak szersze. Uczestnik to podmiot biorący udział 
w uzgodnieniu, w czynności lub czynnościach, które mają 
lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie 
obowiązku podatkowego u korzystającego, któremu 
udostępniane jest lub u którego wdrażane jest uzgod-
nienie, lub który jest przygotowany do wdrożenia uzgod-
nienia, lub dokonał czynności służącej wdrożeniu takiego 
uzgodnienia17.

2. Promotor

Drugim z podmiotów objętych obowiązkiem raportowa-
nia schematów podatkowych jest promotor, nazywany 
zgodnie z nomenklaturą dyrektywy „pośrednikiem”. Jest 
to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności 
doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik 
banku lub innej instytucji finansowej doradzający klien-
tom, która opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża 
lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia (por. art. 86a § 1 
ust. 8 o.p.).

Ustawa zawiera otwarty katalog przykładów promoto-
rów. Z tego względu promotorem może być każda osoba, 
która będzie wykonywać wskazane czynności, tj. w okre-
ślonych okolicznościach także np. doradca restrukturyza-
cyjny. Do spełnienia definicji promotora niezbędne będzie 
wyłącznie podjęcie wskazanych w ustawie czynności 
spełniających definicję schematu podatkowego.

Należy przy tym zauważyć, że samo opracowanie projek-
tu uzgodnienia nie prowadzi do obowiązku raportowania 

16 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – Informacje 
o Schematach Podatkowych (MDR), s. 37.

17 Tamże, s. 44.

– dopiero udostępnienie go konkretnemu korzystające-
mu, przygotowanie do wdrożenia lub wdrożenie uzgod-
nienia nakłada na promotora obowiązek raportowy. Jak 
wskazuje minister finansów w objaśnieniach, czynno-
ściami typowymi dla promotora jest udzielanie klientowi 
rekomendacji (bezpośrednio lub pośrednio) odnośnie do 
podejmowania określonych czynności faktycznych lub 
prawnych, których rezultatem ma być osiągnięcie przez 
niego korzyści podatkowych w przyszłości18. Kluczowa 
w zakresie regulacji dotyczących schematów podatko-
wych jest więc kwestia „rekomendacji” (porad, zaleceń), 
jako przeciwieństwa opisowego charakteru czynności, 
oraz nakierowania na przyszłość. W razie udzielenia re-
komendacji dotyczących stanów przeszłych i zamknię-
tych lub ocen i opinii dotyczących zdarzeń przyszłych, 
ale bez udzielania rekomendacji – obowiązek raportowy 
promotora nie powstanie. Istotnym elementem oceny 
czynności jako podlegającej regulacjom MDR z perspek-
tywy promotorów jest również twórczy charakter reko-
mendacji nakierowanej na ukształtowanie sytuacji lub 
działań korzystającego.

Mając to na uwadze, dla ustalenia statusu promotora 
istotne będzie więc określenie – w konkretnym przypad-
ku – cech wykonywanych czynności opisanych w świetle 
ich twórczego lub odtwórczego charakteru19. Takiej ana-
lizy będzie każdorazowo wymagała pozycja podmiotów 
uczestniczących w szeroko pojętym postępowaniu re-
strukturyzacyjnym, tj. doradców restrukturyzacyjnych, 
pełnomocników, zarządu dłużnika, wierzycieli itd.

3. Wspomagający

Trzecią kategorią podmiotów jest wspomagający, czyli 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szcze-
gólności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca 
usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub 
dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, 
a także ich pracownik, który przy zachowaniu staranno-
ści ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działal-
ności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykony-
wanych czynności, podjął się udzielić, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia 
lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do 
obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub 
nadzorowania wdrożenia uzgodnienia (por. art. 86a § 1 
pkt 18 o.p.).

18 Tamże, s. 33.
19 Szymański T., [w:] Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków, 

Mariański A. (red.), Wyd. 2, Warszawa 2019, Rozdział XIII.3.1.
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Wymieniony w ustawie katalog podmiotów, które mogą 
być wspomagającymi, również jest przykładowy. Wspo-
magającego od promotora odróżnia zakres jego wie-
dzy o uzgodnieniu i jego przebiegu. W konsekwencji na 
wspomagającym, jako posiadającym węższą (wycinko-
wą) wiedzę o uzgodnieniu, dotyczącą jedynie jego części, 
nie spoczywa automatycznie obowiązek raportowania 
schematów podatkowych. Równocześnie ewentual-
ny obowiązek dotyczy wyłącznie elementów informacji 
będących w posiadaniu wspomagającego, który nie jest 
zobowiązany aktywnie poszukiwać dalszych szczegółów 
uzgodnienia20.

Dany podmiot staje się wspomagającym w momencie, 
kiedy podejmuje się udzielić pomocy, wsparcia lub porad 
dotyczących uzgodnienia. Zasadniczo podjęcie się tych 
działań następuje na zlecenie i odnosi się do zakresu jego 
obowiązków zawodowych21.

Również w przypadku wspomagającego rola danego 
podmiotu partycypującego w postępowaniu restruktury-
zacyjnym wymaga analizy czynności przez niego podej-
mowanych, jego wiedzy i podstawy działania, ale także 
zawodowego charakteru działań.

Czasowy zakres zastosowania

Co do zasady, obowiązek raportowania schematów po-
datkowych dotyczy zdarzeń powstałych w dniu lub po 
1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi regulacje MDR 
w pewnym zakresie działają także wstecz (por. art. 28 
ustawy wprowadzającej). Obowiązek retrospektywnego 
raportowania schematów podatkowych obejmuje trans- 
graniczne schematy podatkowe, co do których pierw-
szej czynności związanej z jego wdrożeniem dokonano 
nie wcześniej niż po 25 czerwca 2018 r., oraz krajowe 
schematy podatkowe, co do których pierwszej czynno-
ści związanej z jego wdrożeniem dokonano nie wcześniej 
niż po 1 listopada 2018 r. Obowiązek ich zaraportowa-
nia ustalono na 30 czerwca 2019 r. dla promotorów oraz 
30 września 2019 r. dla korzystających. Retrospektywne 
raportowanie nie dotyczy wspomagającego.

Wobec tego refleksji wymaga nie tylko działanie bieżą-
ce, ale także rewizja wszelkich czynności dokonanych 
w roku 2018.

20 Szymański T., [w:] Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków, 
Mariański A. (red.), Wyd. 2, Warszawa 2019, Rozdział XIII.3.3.

21 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – Informacje 
o Schematach Podatkowych (MDR), s. 59.

MDR A POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Propozycje układowe i układ a MDR

Odpowiedź na pytanie, czy propozycje układowe lub 
układ mogą zostać uznane za schemat podatkowy, nie 
jest prosta. Z jednej strony propozycje układowe i układ 
stanowią zgodny z prawem środek działania dłużnika, 
nadto podlegają one weryfikacji wierzycieli i sądu re-
strukturyzacyjnego, a ich wejście w życie jest zdarzeniem 
niepewnym. Intuicyjnie ciężko zatem wyobrazić sobie 
raportowanie takich czynności. Sęk w tym, że przepisy 
o MDR nie są intuicyjne, a szerokie i niedookreślone prze-
słanki mogą skutkować objęciem nimi wszelkich czynno-
ści mających wpływ na podatki.

Pojawia się jednocześnie wątpliwość, na ile propozycje 
układowe lub układ w świetle przepisów o MDR powinny 
być rozpatrywane jako samodzielne uzgodnienie, w ode-
rwaniu od kontekstu całego postępowania restruktury-
zacyjnego. W ocenie autorów kontekstu takiego pominąć 
nie można – propozycje układowe i układ są bowiem 
immanentną cechą sądowej restrukturyzacji, zatem nie 
sposób odizolować ich od skutków i celów postępowań. 
Wszystkie przesłanki MDR powinny być analizowane pod 
kątem wpływu, jaki ma na nie nie tylko przygotowanie 
propozycji układowych, ale też otwarcie sądowej re-
strukturyzacji.

Spróbujemy zatem ocenić spełnienie przesłanek pod ką-
tem propozycji układowych i układu, które ujmują zobo-
wiązania podatkowe.

Uzgodnienie – o ile propozycje układowe same w sobie 
nie prowadzą do obniżenia wierzytelności podatkowej, 
to definicja uzgodnienia obejmuje także zespół czynno-
ści planowanych. Propozycje układowe są tymczasem 
niczym innym niż planowanym układem z wierzycielami. 
Warunkiem formalnym zawarcia układu jest przedłożenie 
przez legitymowany do tego podmiot propozycji układo-
wych, dlatego w świetle definicji uzgodnienia uznać nale-
ży, że w przypadku restrukturyzacji tak propozycje ukła-
dowe, jak i poddawany później pod głosowanie, a kolejno 
wykonywany układ są zespołem czynności składających 
się na jedno uzgodnienie (z czego część zdarzeń jest pla-
nowana). Już zatem etap przygotowywania propozycji 
układowych (jako dokumentu z założenia obrazujące-
go całość zmian w treści zobowiązania podatkowego) 
wymaga rozpatrywania pod kątem wypełnienia prze-
słanek MDR. W określonych okolicznościach nie moż-
na również wykluczyć, iż cała restrukturyzacja zostanie 
uznana za zespół czynności stanowiących uzgodnienie.
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Z tego względu przyjąć należy, że nawet kilkukrotnie 
składane w trakcie postępowania propozycje układowe 
nie stanowią nowego schematu podatkowego (o ile nie 
zmieniają treści względem redukcji zobowiązań podatko-
wych i nie są przedkładane przez różne podmioty – oko-
liczności takie muszą być za każdym razem rozpatrywa-
ne indywidualnie).

Idąc dalej, stroną tak propozycji układowych, jak i układu 
jest podatnik podatku ujętego w propozycjach układo-
wych. Jak już zostało powiedziane, w sytuacji, w której 
stroną czynności jest podatnik, definicja odnosi się za-
równo do obowiązku, jak i zobowiązania podatkowego. 
Skoro zatem propozycje układowe i układ mogą skutko-
wać zmianami w treści zobowiązania podatkowego, sta-
nowią one uzgodnienie.

Gdyby uznać, że uzgodnienie obejmuje wyłącznie obo-
wiązek podatkowy, odpowiedź byłaby zgoła odmienna. 
Propozycje układowe mogą bowiem zakładać modyfika-
cję wyłącznie skonkretyzowanego zobowiązania podat-
kowego. Jak wskazuje się w orzecznictwie (co odpowied-
nio odnieść można do układu z wierzycielami), żadne po-
stanowienia umowne nie mogą modyfikować obowiąz-
ków podatkowych wynikających z mocy ustawy22.

Kryterium głównej korzyści zostanie spełnione, jeśli:

1) propozycje układowe wprost zakładają obniżenie 
zobowiązania podatkowego, a zatem występuje ko-
rzyść podatkowa. Znaczenia przy tym nie będzie miał 
fakt odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązania 
podatkowego, a także innych form restrukturyzacji, 
które nie wiążą się z umorzeniem zobowiązania po-
datkowego lub jego części, gdyż definicja korzyści po-
datkowej nie operuje takimi stwierdzeniami;

2) umorzenie zobowiązania podatkowego lub jego czę-
ści stanowi główną lub jedną z głównych korzyści 
restrukturyzacji. Innymi słowy, omawiana przesłan-
ka będzie spełniona, jeśli restrukturyzacja otwierana 
jest przede wszystkim w celu umorzenia zobowiąza-
nia podatkowego. Jeśli zobowiązanie podatkowe gubi 
się w gąszczu pozostałych wierzytelności, a jego re-
strukturyzacja – chociażby w formie obniżenia wyso-
kości zobowiązania – nie jest podstawowym lub jed-
nym z podstawowych celów restrukturyzacji – kryte-
rium głównej korzyści nie będzie spełnione. Głównym 

22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 listopada 
2010, III SA/Po 611/10; Popławski M., Art. 4, [w:] Ordynacja podatkowa. 
Komentarz aktualizowany, Etel L. (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, 
teza 1.

celem restrukturyzacji nie musi być jednocześnie 
wyłącznie redukcja zobowiązań. Dłużnik dążyć może 
wszakże przede wszystkim do reorganizacji struktur 
jego działania przy sądowej ochronie, a redukcja zo-
bowiązań następuje niejako obok i nie jest warunkiem 
powodzenia postępowania;

3) uznać można, że racjonalny dłużnik mógł wybrać 
inną, alternatywną ścieżkę działania prowadzącą do 
takich samych rezultatów biznesowych.

Przesłanka alternatywnej drogi działania nie jest prosta 
do oceny w przypadku omawianego tematu. Sądowa 
restrukturyzacja i układ stanowiący jej element odzna-
czają się bowiem tak specyficznymi skutkami, iż ciężko 
powielić je w drodze innego podjętego przez dłużnika 
działania. Dłużnikowi, który decyduje się na otwarcie jed-
nego z postępowań, zależy bowiem najczęściej nie tylko 
na zawarciu układu z wierzycielami, ale też na uzyskaniu 
sądowej ochrony i spokojnego czasu, który pozwoli na 
przygotowanie biznesowego planu naprawczego, nego-
cjacje z wierzycielami i zagwarantuje chwilowy oddech 
przed egzekucją zaległych płatności. Tak rozumiane cele 
ekonomiczne postępowań restrukturyzacyjnych są nie 
do osiągnięcia w drodze innego działania.

Aby uznać, że w przypadku restrukturyzacji dochodzi do 
spełnienia omawianej przesłanki, należałoby przytoczyć 
nieżyciowy przykład, w którym wierzytelność podatko-
wa stanowi główną albo jedną z głównych wierzytelności 
(tak, by spełniona została przesłanka głównej korzyści 
podatkowej), a dłużnikowi w istocie nie zależy na pozo-
stałych skutkach restrukturyzacji, lecz jedynie na reduk-
cji zobowiązań. Jednocześnie dłużnik mógłby zawrzeć 
z wierzycielami ugody pozasądowe prowadzące do tego 
samego wyniku biznesowego co układ. Albo inny przy-
kład, w którym dłużnikowi zależy tak na planie napraw-
czym, jak i na redukcji zobowiązań, jednak te same skutki 
mogłyby zostać osiągnięte w drodze pozasądowych re-
strukturyzacji i ugód z wierzycielami.

Należy jednak zauważyć, że w większości przypadków 
rozsądny dłużnik, stojący w obliczu zagrożenia niewy-
płacalnością lub niewypłacalności, nie zdecyduje się na 
pozasądową restrukturyzację i niegwarantujące żadnej 
ochrony negocjacje z wierzycielami.

W ocenie autorów skutki restrukturyzacji ze względu na 
ich specyfikę co do zasady nie są do osiągnięcia w formie 
innego racjonalnego działania. Oznacza to, że w więk-
szości przypadków propozycje układowe i układ nie będą 
konstytuować schematu podatkowego (ze względu na 
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brak wystąpienia kryterium głównej korzyści). Niemniej, 
nie można wykluczyć okoliczności, w których cel bizneso-
wy dłużnika mógłby zostać osiągnięty także w zamienny, 
racjonalny sposób, stąd przesłanka alternatywnej drogi 
działania wymaga szczegółowej analizy na kanwie dane-
go stanu faktycznego.

Ogólna cecha rozpoznawcza będzie spełniona, jeśli na-
stąpi jedna z poniższych przesłanek:

1) zobowiązano się do zachowania w poufności sposo-
bu, w jaki dojdzie do obniżenia kwoty zobowiązania 
podatkowego – jak tłumaczy minister finansów, ce-
cha ta nie dotyczy standardowych klauzul poufności 
związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajem-
nicą zawodową23. Klauzula poufności miałaby doty-
czyć uzgodnień nieznanych środowisku profesjonal-
nemu. Propozycje układowe i proponowana w nich 
redukcja wierzytelności publicznoprawnych nie sta-
nowią innowacji – z tego względu uznać należy, że 
z zasady propozycje układowe i planowany układ 
nie spełnią przesłanki ogólnej cechy rozpoznawczej 
klauzuli poufności (rozważania te można odpowied-
nio odnieść także do ogólnych cech rozpoznawczych 
wskazanych w art. 86a § 1 pkt 6 lit. j i k);

2) promotor uprawniony jest do success fee lub zobo-
wiązany do zwrotu wynagrodzenia, gdy propozycje 
układowe nie dojdą do skutku – nie można wykluczyć 
wystąpienia tej cechy, jeśli tylko strony zdecydowa-
ły się na ustalenie wynagrodzenia promotora, któ-
ry doradza lub przygotowuje propozycje układowe, 
w formie success fee (na marginesie zauważyć jedy-
nie można, że success fee w przypadku adwokatów 
lub radców prawnych może stanowić delikt dyscy-
plinarny) (rozważania te można odpowiednio odnieść 
także do ogólnych cech rozpoznawczych wskazanych 
w art. 86a § 1 pkt 6 lit. j oraz k);

3) propozycje układowe występują w formie ujedno-
liconej dokumentacji, a ich wdrożenie u więcej niż 
jednego dłużnika nie wymaga istotnej zmiany treści 
– cecha ta może często znaleźć zastosowanie. Nie da 
się wszakże ukryć, że wielu doradców posiada własne 
wzory propozycji układowych, podobnie wzory takie 
są ogólnodostępne w systemach informacji prawnej. 
Dostosowanie takich dokumentów do danego stanu 
faktycznego najczęściej wymaga jedynie podstawie-
nia np. innych nazw, kwot lub poziomów redukcji;

23 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – Informacje 
o Schematach Podatkowych (MDR), s. 68-69.

4) dłużnik zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia 
propozycji układowych będzie dalej współpracował 
z doradcą, który przygotował propozycje układo-
we, a jeśli nie zostanie on zaangażowany do dalszej 
współpracy, uiszczone zostanie na rzecz doradcy 
wynagrodzenie lub odszkodowanie – okoliczności te 
mogą wystąpić często.

Pozostałe cechy rozpoznawcze (tak ogólne, jak szczegól-
ne i inne) co do zasady nie powinny zostać zidentyfiko-
wane w przypadku redukcji zobowiązania podatkowego 
w propozycjach układowych.

Sam fakt wypełnienia przez zespół podejmowanych 
lub planowanych czynności, w tym propozycje układo-
we, przesłanek schematu podatkowego nie oznacza, że 
powstaje obowiązek ich raportowania. Obowiązek ten 
nastąpi dopiero, jeśli dłużnik będący korzystającym lub 
powiązany z nim podmiot przekraczy progi kwotowe 
ustalone w art. 86a § 4 o.p., tj. spełni kryterium kwalifi-
kowanego korzystającego.

Dodatkowo zastanowienia wymaga, czy planowany 
układ może spełnić kryterium transgraniczne. Kryterium 
to występuje co do zasady, gdy co najmniej jeden uczest-
nik uzgodnienia posiada siedzibę za granicą. Układ jest 
uzgodnieniem multilateralnym, więc nietrudno o sytu-
ację, gdy jeden z wierzycieli jest podmiotem zagranicz-
nym. Powstaje jednak pytanie, czy na potrzeby interpre-
tacji przepisów o MDR za strony uzgodnienia (tj. uczest-
ników) uznać należy wszystkich wierzycieli, zupełnie nie-
powiązanych z restrukturyzacją wierzytelności publicz-
noprawnych, czy też stronami takiego uzgodnienia będą 
wyłącznie dłużnik i wierzyciel publicznoprawny. W tym 
kontekście warto odwołać się do celów raportowania 
schematów transgranicznych uwidocznionych w dyrek-
tywie MDR – chodzi o ochronę krajowych baz podatko-
wych przed erozją, spowodowaną uzgodnieniami, które 
obejmują różne jurysdykcje i skutkują przenoszeniem 
dochodów podlegających opodatkowaniu do korzystniej-
szych systemów podatkowych24. Cel ten w żaden sposób 
nie odnosi się do sytuacji redukcji zobowiązań podatko-
wych w trakcie sądowej restrukturyzacji. Na tej płasz-
czyźnie stosunek pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem 
publicznoprawnym pozostaje stricte krajowy. Propozycje 
układowe i układ nie powinny zatem zostać uznane za 
schemat podatkowy transgraniczny.

Ciężko jednak wykluczyć odmienną interpretację z ra-
mienia organów podatkowych, gdyby którykolwiek 

24 Por. pkt 2 preambuły dyrektywy.
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z uczestników propozycji układowych posiadał rezyden-
cję w innym kraju. Jeśli doszłoby do uznania kryterium 
transgranicznego, obowiązek raportowania powsta-
nie niezależnie od istnienia kryterium kwalifikowanego  
korzystającego.

WNIOSEK RESTRUKTURYZACYJNY A MDR

Czy sam wniosek restrukturyzacyjny może być uznany 
za schemat podatkowy? Wszakże jeśli chodzi o postę-
powanie sanacyjne, brak jest obowiązku przedstawiania 
propozycji układowych już na etapie składania samego 
wniosku.

Uznać zatem należy, że jeśli wniosek nie odnosi się w ża-
den sposób do planowanej redukcji podatków, a dłużnik 
zdecyduje o treści propozycji układowych w późniejszym 
stadium postępowania, schemat podatkowy nie powi-
nien wystąpić. Jeśli jednak dłużnik już we wniosku zdra-
dza zamierzenia co do umorzenia części zobowiązania 
podatkowego, należy rozpatrzyć, czy wniosek nie sta-
nowi pierwszej z zespołu czynności planowanych skła-
dających się na uzgodnienie. W tym zakresie przeprowa-
dzić należy tożsame badanie jak w przypadku propozycji 
układowych.

Rola profesjonalnego pełnomocnika

Na tle wywołanego tematu uwagi wymaga kwestia wy-
pełniania obowiązku raportowego przez profesjonalnych 
pełnomocników reprezentujących dłużnika w postę-
powaniach restrukturyzacyjnych. Jest to o tyle istotne, 
że duża część zobowiązań spoczywa właśnie na tych 
podmiotach. Zagadnienie to powinno być każdorazowo 
przeanalizowane z punktu widzenia roli pełnomocnika 
jako promotora lub wspomagającego, rodzaju schematu 
i związanego z tym obowiązku raportowego oraz w od-
niesieniu do wiążącej go tajemnicy zawodowej.

1. Pełnomocnik jako promotor lub wspomagający

W pierwszej kolejności rozważenia wymaga rola profe-
sjonalnego pełnomocnika. Minister finansów wskazuje 
w objaśnieniach, że „generalnie, w sytuacji, w której czyn-
ności danego podmiotu nie są związane z doradzaniem 
w zakresie podatków lub prezentowaniem informacji 
o skutkach podatkowych oferowanych produktów, praw-
dopodobieństwo, że podmiot ten będzie działać w cha-
rakterze promotora, jest niewielkie”25. Założenia dyrek-
tywy i polskiej ordynacji podatkowej odwoływały się do 

25 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – Informacje 
o Schematach Podatkowych (MDR), s. 42.

schematu podatkowego, jako rozwiązania o charakterze 
intelektualnym, wypracowanego dzięki znajomości prze-
pisów prawa podatkowego i praktyce jego stosowania26. 
Takie podejście i założenia nabierają jednak dodatkowego 
znaczenia w obszarze prawa restrukturyzacyjnego, pomi-
mo że, jak się wydaje, celem ustawodawcy nie było ob-
jęcie nowymi obowiązkami także czynności tego rodzaju.

Biorąc pod uwagę typowe czynności pełnomocnika, takie 
jak analiza i przygotowanie opisu dostępnych prawnych 
ścieżek restrukturyzacji, ewentualne przedstawienie 
rekomendacji co do jednego z dostępnych sposobów, 
przygotowanie lub pomoc przy przygotowaniu wniosku 
restrukturyzacyjnego, w tym potencjalnie także wyma-
ganych ustawą załączników, takich jak propozycje ukła-
dowe i wstępny plan restrukturyzacyjny, a następnie 
zastępstwo w toku postępowania sądowego, istnieje 
możliwość, że pełnomocnik przybierze w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym rolę promotora albo wspomaga-
jącego. Może to mieć miejsce, pomimo tego że pełno-
mocnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym w głównej 
mierze nie odwołuje się do swojej znajomości przepisów 
prawa podatkowego i praktyki jego stosowania.

Przy tym już konkretna rola pełnomocnika będzie zale-
żała od charakteru i zakresu podejmowanych czynności 
i udzielanych w danym postępowaniu porad. Jeżeli bo-
wiem rolą pełnomocnika będzie przygotowanie reko-
mendacji, które stanowią kluczowy element charaktery-
zujący czynności promotora, w konkretnych sytuacjach 
faktycznych możliwe będzie zakwalifikowanie pełno-
mocnika restrukturyzacyjnego jako promotora. Jeżeli 
zaś rola pełnomocnika będzie wycinkowa, skupiająca 
się przykładowo wyłącznie na sporządzeniu wniosku na 
podstawie decyzji restrukturyzacyjnej dłużnika korzysta-
jącego, pełnomocnik może okazać się wspomagającym. 
Wszystko to oczywiście przy założeniu spełnienia pozo-
stałych przesłanek ustawowych odnoszących się do de-
finicji schematu podatkowego.

2. Zagadnienie schematu podatkowego  
standaryzowanego

Przyjęcie w danej sytuacji roli pełnomocnika jako pro-
motora lub wspomagającego wywołuje w zależności od 
roli odpowiednio ukształtowany obowiązek raportowy. 
Szczególnie ciekawe z punktu widzenia omawianych 
przepisów pozostaje zagadnienie ewentualnego za-

26 Rudowski J., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, Babiarz S. (red), 
wyd. XI. Wolters Kluwer Polska, 2019, System Informacji Prawnej LEX, teza 2; 
Pahl B., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Etel L. 
(red.), System Informacji Prawnej LEX, 2019, teza 2.
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kwalifikowania którejkolwiek czynności pełnomocnika, 
a szczególnie przygotowania propozycji układowych, 
jako schematu podatkowego standaryzowanego. Nie da 
się bowiem ukryć, że wielu pełnomocników specjalizują-
cych się w postępowaniach restrukturyzacyjnych w toku 
doświadczenia wypracowało swego rodzaju wzory do-
kumentów standardowo wymaganych przez prawo re-
strukturyzacyjne. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że 
ustawa – Prawo restrukturyzacyjne nie przewiduje ele-
mentów składowych propozycji układowych.

Patrząc na definicję schematu podatkowego standary-
zowanego, należy zauważyć, że taki schemat opracowy-
wany jest przez promotora zasadniczo bez uwzględniania 
informacji uzyskanych od klienta, a następnie implemen-
towany u tego z klientów, którego sytuacja faktyczna po-
zwala na jego wdrożenie27. Jednocześnie podkreśla się, że 
wystarczające jest, aby schemat podatkowy możliwy był 
do wdrożenia u więcej niż jednego korzystającego bez ko-
nieczności zmiany jego istotnych założeń28. Przy takim ro-
zumieniu należałoby zauważyć, że przygotowane rozwią-
zanie będzie podlegać raportowaniu tylko w razie wdroże-
nia go u klienta ze specyficzną sytuacją podatkową.

Przy tym ocena, czy dany schemat jest standaryzowa-
ny, każdorazowo należy do promotora lub korzystające-
go, którzy muszą stwierdzić, czy przygotowany schemat 
będzie możliwy do wdrożenia lub udostępnienia wielo-
krotnie lub czy choćby hipotetycznie istnieje możliwość 
przekazania go innym podmiotom bez modyfikacji jego 
podstawowych uzgodnień29.

Jak zostało już powiedziane, propozycje układowe 
i wdrażany na ich podstawie układ mogą zostać uznane 
za schemat podatkowy standaryzowany, jeśli treść pro-
pozycji układowych – co do zasady tożsama w każdym 
przypadku – będzie wymagała podstawienia przez dłuż-
nika np. tylko odpowiednich kwot, nazw lub poziomów 
redukcji.

3. Tajemnica zawodowa

Obowiązek raportowania schematów podatkowych zo-
stał nałożony w znacznej mierze na osoby wykonujące 

27 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw; Druk sejmowy 
nr 2860; Rudowski J., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, 
Babiarz S. (red), wyd. XI. Wolters Kluwer Polska, 2019, System Informacji 
Prawnej LEX, teza 2.

28 Rudowski J., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, Babiarz S. (red), 
wyd. XI. Wolters Kluwer Polska, 2019, System Informacji Prawnej LEX, 
teza 24.

29 Szymański T., [w:] Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków, 
Mariański A. (red.), Wyd. 2, Warszawa 2019, Rozdział XIII.2.2.

zawody zaufania publicznego związane tajemnicą zawo-
dową. W związku z tym ustawa wprowadzająca przewi-
działa odpowiednie podstawy prawne wyłączenia z obo-
wiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz możliwo-
ści zwolnienia tych podmiotów z tajemnicy30. Rozwiąza-
nia te budzą wątpliwości w środowisku profesjonalnych 
pełnomocników i samorządów zawodowych31.

Zasadą jest, że obowiązek raportowania schematu po-
datkowego nie powstanie po stronie promotora lub 
wspomagającego, w sytuacji jeżeli korzystający nie 
zwolni go z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej 
(por. art. 86b § 4 o.p. oraz art. 86d § 5 o.p.). Wówczas za-
sadniczo korzystający samodzielnie raportuje schemat 
podatkowy.

Zasada ta ulega jednak modyfikacji w stosunku do sche-
matów podatkowych standaryzowanych, raportowanych 
zgodnie z art. 86b § 1 o.p. Obowiązek raportowy promo-
tora lub wspomagającego nie zostaje bowiem wyłączo-
ny, a ograniczony. W przypadku, w którym przekazanie 
danych do szefa KAS naruszałoby obowiązek zachowania 
prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, obowiązek ich 
przekazania nie obejmuje jedynie danych korzystającego 
oraz danych identyfikujących podmiot uczestniczący (por. 
art. 86f § 2 o.p.).

Zagadnienie tajemnicy zawodowej w kontekście postę-
powania restrukturyzacyjnego jest tym bardziej newral-
giczne, z uwagi na trudną sytuację finansową dłużnika, 
która jest immanentną częścią tych postępowań (infor-
mowanie jednego z wierzycieli wprost o planowanej re-
strukturyzacji może skutkować lawiną katastrofalnych 
dla dłużnika działań egzekucyjnych). Jednocześnie nawet 
raportowanie schematów bez ujawniania danych korzy-
stającego może pozwalać na identyfikację korzystają-
cego32, identyfikacja ta nie będzie jednak bezpośrednia. 
W odniesieniu do schematów podatkowych promotor 
zobowiązany jest zawiadomić szefa KAS, że wystąpiła 
sytuacja, w której obowiązany był do przekazania infor-
macji o schemacie podatkowym, jednak tego nie uczynił 
z powodu braku zwolnienia go z obowiązku zachowania 
tajemnicy zawodowej (por. art. 86b § 6 o.p.). W zakresie 

30 Por. np. art. 86b § 7 o.p., art. 37 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie 
podatkowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 283 z późn. zm.), art. 6 ustawy z 26 maja 
1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 z późn. zm.), 
art. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 
z późn. zm.).

31 Por. Rudowski J., Art. 86(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, Babiarz S. 
(red.), wyd. XI. Wolters Kluwer Polska, 2019, System Informacji Prawnej LEX, 
teza 13.

32 Dzwonkowski H. (red.), Art. 86(e), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz. 
Wyd. 8, Warszawa 2019, teza 6 oraz cytowana tam: opinia Ośrodka Badań, 
Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z 4.09.2018 r. do 
projektu z 24.08.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa.
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schematów standaryzowanych pierwotny obowiązek 
raportowania spoczywać będzie na promotorze, który 
w razie związania tajemnicą zawodową nie zaraportuje 
jedynie danych korzystającego. Korzystający będzie miał 
obowiązek przekazania informacji o schemacie podatko-
wym standaryzowanym jedynie w razie niedopełnienia 
przez promotora jego obowiązków albo braku promotora 
(tj. samodzielnego opracowania i wdrażania schematu 
przez korzystającego; por. art. 86b § 1 w zw. z art. 86b 
§ 7 o.p., art. 86c § 1).

Z perspektywy wykonującego zawód zaufania publiczne-
go pojawia się więc oczywisty problem natury etycznej, 
kiedy dany pełnomocnik miałby raportować o wniosku 
restrukturyzacyjnym lub propozycjach układowych.

Rola nadzorcy lub zarządcy, zarządu dłużnika  
i rady wierzycieli

Poza rolą profesjonalnego pełnomocnika pojawia się 
pytanie o role pozostałych podmiotów podejmujących 
czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. O ile 
niewątpliwie, mimo postępowania restrukturyzacyjne-
go, korzystającym pozostaje dłużnik, tak rola doradcy 
restrukturyzacyjnego lub wierzycieli nie będzie oczywi-
sta. Tym bardziej, że ustawodawca dopuszcza sytuację, 
w której dochodzi do wielości podmiotów jednocześnie 
spełniających definicję promotora33.

Funkcja doradcy restrukturyzacyjnego będzie zależeć 
od podejmowanych czynności, etapu postępowania re-
strukturyzacyjnego (w tym również okresu przed formal-
nym zainicjowaniem restrukturyzacji sądowej) oraz m.in. 
od roli procesowej w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
Inne funkcje i kompetencje posiada bowiem doradca re-
strukturyzacyjny doradzający na przedpolu restruktury-
zacji, inne pełniący funkcję nadzorcy układu lub nadzorcy 
sądowego, inną zaś zarządca przejmujący pełny zarząd 
nad majątkiem i zasadniczymi sprawami dłużnika oraz 
działający w imieniu i na jego rzecz.

Rozważania będą prowadzone przy założeniu, że w da-
nych okolicznościach omawiane rozwiązania lub doku-
menty są schematem podatkowym, tj. spełniają kryteria 
przewidziane ustawą.

1. Rola nadzorcy sądowego

W odniesieniu do nadzorcy sądowego rozważania muszą 
mieć na względzie charakter danej czynności, mającej 

33 Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. – Informacje 
o Schematach Podatkowych (MDR), s. 31-32.

stanowić schemat podatkowy. W sytuacji bowiem czyn-
ności zwykłego zarządu to dłużnik będzie w pełni decy-
dował o ich kierunkach i treści, w związku z czym rola 
nadzorcy sądowego, który zasadniczo nie będzie podej-
mował żadnych bezpośrednich lub pośrednich czynności 
związanych z uzgodnieniem, w danych okolicznościach 
nie powinna prowadzić do uznania go nawet za wspo-
magającego. Będzie to prawdą jednak tylko o tyle, o ile 
nadzorca sądowy nie będzie udzielał pomocy, wsparcia 
lub porad w zakresie danego uzgodnienia. W odniesieniu 
do postępowania restrukturyzacyjnego wypada bowiem 
zauważyć, że obowiązki i uprawnienia do podejmowania 
określonych czynności przez organy pozasądowe wyni-
kają z przepisów prawa, w związku z czym zlecenie wy-
konania tych czynności nie musi mieć de facto miejsca, 
aby podmioty te zaczęły kooperować.

W odniesieniu do czynności przekraczających zwykły za-
rząd przyjęcie przez nadzorcę sądowego roli wspomaga-
jącego wydaje się być bardziej prawdopodobne. Należy 
podkreślić, że zgodnie z przepisami Prawa restruktury-
zacyjnego nadzorca sądowy wyraża zgodę na dokonanie 
czynności przekraczających zwykły zarząd pod rygorem 
nieważności. Analizując definicję wspomagającego w Or-
dynacji podatkowej, taka czynność (tj. zgoda, która może 
być rozpatrywana jako pomoc, wsparcie lub porada doty-
cząca uzgodnienia i sprowadzająca się de facto do zaopi-
niowania dokumentów związanych z wdrożeniem) w da-
nej sytuacji faktycznej może zostać zakwalifikowana jako 
czynność kwalifikująca podmiot jako wspomagającego.

W konkretnych okolicznościach rozważenia wymagała 
będzie także rola nadzorcy sądowego jako promotora, 
np. w razie opracowania propozycji układowych przez 
samego nadzorcę sądowego. Zauważyć należy, że obo-
wiązek sporządzenia propozycji układowych spoczywa 
na dłużniku, nadzorca sądowy ma jedynie możliwość ich 
przygotowania – tym samym ich sporządzenie może być 
traktowane jak podlegające raportowaniu przygotowanie 
uzgodnienia i rekomendacja działania. Swoboda inicjaty-
wy opracowania i rekomendowania rozwiązań (formal-
nego złożenia propozycji układowych w sądzie i poddania 
pod rozwagę wierzycieli) może przemawiać za uznaniem 
tych czynności jako charakterystycznych dla promotora.

O ile w takiej sytuacji nadzorca sądowy faktycznie dys-
ponuje samodzielnością w wykonywaniu zadań związa-
nych z uzgodnieniem, co do zasady nie czerpie on jednak 
korzyści finansowych, których wysokość byłaby bezpo-
średnio uzależniona od realizacji danego uzgodnienia. Je-
żeli przesłanka ta nie jest natomiast spełniona, wówczas 
należy zweryfikować, czy w takim przypadku nie pełni on 
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w ramach danego uzgodnienia wciąż roli wspomagające-
go, nie promotora34.

Reasumując, w ostrożnej ocenie autorów nie można 
wykluczyć, że niektóre czynności współpracy lub nad-
zoru nadzorcy sądowego mogą doprowadzić do przy-
jęcia przez nadzorcę sądowego roli wspomagającego, 
a w określonych sytuacjach nawet promotora.

2. Rola zarządcy

Analiza roli zarządcy w świetle przepisów o MDR jest 
bardziej złożona. Z jednej bowiem strony obowiązki 
i uprawnienia zarządcy można zestawić z rolą zarządu 
spółki, która to funkcja w momencie restrukturyzacji zo-
staje dotychczasowym organom ograniczona. Przy takim 
założeniu zarządcę należałoby traktować jak reprezen-
tanta dłużnika i utożsamiać z dłużnikiem. W konse-
kwencji działanie zarządcy należałoby rozpatrywać jako 
działania samego korzystającego lub swoistego doradcy 
wewnętrznego dłużnika.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że zarządca nie 
staje się organem spółki, a jednocześnie dotychczasowe 
organy spółki, choć pozbawione niektórych kompetencji, 
formalnie istnieją i posiadają własne uprawnienia, a na-
wet obowiązki, w tym np. do złożenia propozycji ukła-
dowych. Mając na uwadze tę drugą kwestię, istnieją ar-
gumenty za tym, aby traktować zarządcę jako podmiot 
zewnętrzny w stosunku do korzystającego.

Przy ocenie roli, w jakiej występuje dany podmiot, należy 
wziąć pod uwagę całokształt okoliczności i funkcji, które 
są przez niego pełnione35.

W odniesieniu do zarządcy powoływanego przez sąd, tj. 
niezatrudnianego de facto u dłużnika, należy argumen-
tować, że nie powinien być on traktowany jako dorad-
ca wewnętrzny danego dłużnika, a raczej samodzielny 
podmiot zewnętrzny wykonujący czynności związane 
z pełnioną funkcją procesową. W zakresie MDR zarządca 
nie powinien być zatem utożsamiany z reprezentantem 
dłużnika korzystającego. Innymi słowy, w ocenie auto-
rów działania zarządcy nie będą działaniami korzystają-
cego. Za taką kwalifikacją przemawia także fakt, że istotą 
zawodu doradcy restrukturyzacyjnego jest prowadzenie 
więcej niż jednego postępowania restrukturyzacyjnego.

Dodatkowo w odniesieniu do propozycji układowych 
znów należy odwołać się do podziału obowiązków pro-

34 Tamże, s. 32.
35 Tamże, s. 29-30.

cesowych i faktu, że ich złożenie jest obowiązkiem dłuż-
nika – wszelka inicjatywa zarządcy w tym zakresie bę-
dzie wynikać jedynie z jego własnej decyzji, nie obowiąz-
ków ustawowych. To z kolei sugerować może czynności 
rekomendacyjne.

Biorąc to pod uwagę, należy wskazać, iż pewne czynno-
ści zarządcy, podobnie jak nadzorcy, mogą prowadzić do 
przyjęcia przez niego funkcji wspomagającego lub nawet 
promotora.

Sytuacja zarządcy jest nietypowa, również biorąc pod 
uwagę wypełnianie obowiązków raportowych. Zgodnie 
z art. 54 p.r.36 zarządca wykonuje obowiązki sprawoz-
dawcze ciążące na dłużniku. W ocenie autorów przeka-
zywanie informacji o schematach podatkowych nale-
ży zakwalifikować do obowiązków sprawozdawczych, 
o których mowa w omawianym przepisie Prawa restruk-
turyzacyjnego. Jednocześnie zarządca nie odpowiada za 
opóźnienia w realizacji tych obowiązków spowodowane 
nieprzekazaniem mu dokumentacji lub przekazaniem 
dokumentacji nierzetelnej lub niekompletnej. Zarządca 
posiada zatem rozsądną ochronę, na wypadek gdyby 
zarząd dłużnika podejmował czynności w zakresie MDR 
poza jego wiedzą.

3. Rola doradcy restrukturyzacyjnego poza sądowym 
postępowaniem restrukturyzacyjnym

Biorąc pod uwagę poczynione rozważania, rolę doradcy 
restrukturyzacyjnego na etapie pozasądowej współpra-
cy z podmiotami na gruncie przepisów MDR należałoby 
przyrównać do roli profesjonalnego pełnomocnika. Część 
czynności pełnomocnika i doradcy restrukturyzacyjnego 
będzie bowiem tożsama lub zbliżona. Również obowią-
zek zachowania staranności wymaganej w dokonywa-
nych czynnościach będzie porównywalny – szczególnie 
uwzględniając zawodowy charakter działalności, obszar 
specjalizacji i przedmiot wykonywanych czynności. Co 
odróżnia doradcę restrukturyzacyjnego od pełnomocni-
ka wykonującego zawód zaufania publicznego, to brak 
ustawowej tajemnicy zawodowej, co skutkować będzie 
odmiennymi regulacjami w zakresie raportowania.

4. Rola zarządu dłużnika

W związku z art. 155 ust. 1 p.r. i przewidzianym tam obo-
wiązkiem dłużnika do złożenia propozycji układowych 
rozważenia wymaga także rola zarządu na gruncie prze-
pisów o MDR. W sytuacji bowiem, kiedy dłużnik samo-

36 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 243 z późn. zm.).
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dzielnie (zarząd dłużnika) w ramach własnego obowiąz-
ku przygotowuje założenia układu, aktualizują się obo-
wiązki raportowe korzystającego. O ile poza postępowa-
niem restrukturyzacyjnym zarząd osoby prawnej działa 
za korzystającego, tak w sytuacji otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego i ustanowienia zarządcy wniosek 
nie jest już tak jasny. Biorąc pod uwagę charakter po-
dejmowanych czynności i skutki, istnieją argumenty do 
przyjęcia jego roli jako reprezentanta korzystającego, co 
racjonalnie powinno wykluczać powielanie jego roli do-
datkowo jako promotora.

5. Rola wierzycieli i rady wierzycieli

Rozpatrując na koniec rolę wierzycieli i rady wierzycie-
li również posiadających inicjatywę w zakresie złożenia 
propozycji układowych, w tym zakresie będzie ona po-
dobna do zarządcy i nadzorcy sądowego.

PODSUMOWANIE

Tematyka schematów podatkowych nie jest łatwa, na 
chwilę obecną, ze względu na brak praktyki organów po-
datkowych i sądowych, wymaga rozważnego działania. 
Analiza uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzają-
cej oraz objaśnień ministra finansów prowadzi do wnio-
sku, że celem ustawodawcy nie było objęcie nowymi 
przepisami takich działań jak restrukturyzacja. Jednocze-
śnie planowana restrukturyzacja to często temat draż-
liwy dla dłużnika – tak z wizerunkowego, jak i handlo-
wego punktu widzenia. W wielu sytuacjach ciężko zatem 
wyobrazić sobie informowanie jednego z wierzycieli (tu: 

Skarbu Państwa) o zakładanym wniosku restrukturyza-
cyjnym i propozycjach układowych.

Nieprecyzyjność pojęć ustawowych powoduje jednak, 
że przy spełnieniu odpowiednich przesłanek obowiązek 
raportowania powstanie. Zagrożenie odpowiedzialnością 
finansową i karnoskarbową powoduje z kolei, że w każ-
dym przypadku należy szczegółowo rozważyć obowią-
zek złożenia stosownej informacji do szefa KAS.

Z uwagi na zupełną nowość i złożoność problemu publi-
kowany artykuł stanowi jedynie wstęp do dyskusji i nie 
ma na celu przesądzić interpretacji omawianych przepi-
sów. Wiele wyjaśnić musi polska i europejska praktyka 
stosowania nowych zasad, której na ten moment jeszcze 
nie ma.

Zaznaczenia jednocześnie wymaga, że artykuł analizuje 
jedynie przypadek planowanej redukcji zobowiązania po-
datkowego w propozycjach układowych. Należy jednak 
pamiętać, że jeśli w trakcie restrukturyzacji lub w pro-
pozycjach układowych pojawią się inne rozwiązania biz-
nesowe (np. transakcje handlowe czy restrukturyzacje 
kapitałowe), które mogą wpłynąć na podatki, będą one 
wymagać odrębnej oceny pod kątem MDR.

Uczulić również należy, że obowiązek raportowania nie 
powstaje dopiero z momentem złożenia wniosku lub 
propozycji układowych, a z momentem pierwszej czyn-
ności, która ujawnia chociażby założenia planowanej re-
dukcji podatków (por. art. 86b § 1 o.p.). Kwestie te wyma-
gałyby jednak odrębnych rozważań.
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Przytoczona uchwała ma istotne znaczenie dla praktyki 
sądowej, gdyż porusza nader często występujący problem 
wpływu uznania wierzytelności w postępowaniu upa-
dłościowym dłużnika poprzez jej umieszczenie na liście 
wierzytelności na postępowanie sądowe o zasądzenie 
tej wierzytelności. Nad tym problemem pochylił się Sąd 
Najwyższy w uchwale z 18 stycznia 2019 r., stwierdzając, 
że uzyskanie przez powoda po wszczęciu postępowania 
tytułu egzekucyjnego w postaci wyciągu z zatwierdzonej 
przez sędziego-komisarza listy wierzytelności skutku-
je umorzeniem postępowania na podstawie art. 355 § 1 
k.p.c. Z uwagi na doniosłość dla praktyki sądowej zajętego 
przez Sąd Najwyższy stanowiska wymaga ono szczegó-
łowej analizy nie tylko pod kątem słuszności zawartych 
w nim poglądów, uzasadnione staje się także poruszenie 
wątków, które zostały pominięte w tej uchwale, a które 
łączą się bezpośrednio z faktem uzyskania w toku postę-
powania upadłościowego tytułu egzekucyjnego w postaci 
wyciągu z listy wierzytelności.

STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycz-
nego. Sąd okręgowy rozpoznający sprawę w pierwszej in-
stancji zasądził od obu pozwanych świadczenie pieniężne 
dochodzone pozwem z tytułu umowy o roboty budowla-
ne, od wyroku w tej sprawie apelację wnieśli obaj pozwani. 
W toku postępowania apelacyjnego powód powołał się na 
fakt istnienia zatwierdzonej listy wierzytelności w postę-
powaniu upadłościowym jednego z pozwanych w sprawie, 
która obejmowała wierzytelność będącą przedmiotem po-
stępowania. Na gruncie tak ustalonego stanu faktycznego 
sąd apelacyjny powziął wątpliwości, przedstawiając Sądo-
wi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: 
„Czy uzyskanie przez powoda po wszczęciu postępowania 

1 Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury.

cywilnego tytułu egzekucyjnego w postaci zatwierdzonej 
przez sędziego-komisarza listy wierzytelności czyni zbęd-
nym kontynuowanie postępowania cywilnego i wydanie 
wyroku, czy też jedynie świadczy o braku interesu praw-
nego w żądaniu udzielenia ochrony prawnej?”.

Rozpoznając przedstawione zagadnienie prawne, Sąd Naj-
wyższy wskazał, że w orzecznictwie kwestia następczego 
uzyskania przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w sto-
sunku do dochodzonej pozwem wierzytelności wywołu-
je rozbieżności. Według pierwszego kierunku – aktualnie 
niewystępującego – prawomocne uznanie wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym wywiera skutek w po-
staci res iudicata. W orzecznictwie sądów powszechnych 
spotykany jest także pogląd o konieczności oddalenia po-
wództwa w związku z następczą utratą interesu prawne-
go w popieraniu powództwa. W orzecznictwie ugruntowa-
ny jest jednak pogląd, że w takiej sytuacji powinno dojść 
do umorzenia postępowania. Ta koncepcja opiera się na 
założeniu, że skoro powód dysponuje już tytułem egze-
kucyjnym, to niedopuszczalne byłoby przyznanie mu dru-
giego tytułu dotyczącego tej samej wierzytelności. Jako 
podstawę orzekania wskazuje się w tym zakresie art. 355 
§ 1 k.p.c. Z kolei w literaturze dominuje stanowisko, że 
skutkiem uzyskania tytułu egzekucyjnego w postępowa-
niu upadłościowym jest utrata interesu prawnego w kon-
tynuowaniu postępowania, co winno prowadzić do odda-
lenia powództwa. Wyrażany jest także pogląd, że powinno 
dojść do umorzenia postępowania. Dalej Sąd Najwyższy 
stwierdził, że niezależnie jednak od tego, czy wskazuje 
się na umorzenie postępowania, czy oddalenie powódz-
twa, uzasadnienie jest w zasadzie tożsame. Chodzi o to, że 
wierzyciel traci ocenianą z obiektywnego punktu widzenia 
potrzebę dochodzenia swej wierzytelności w procesie, 
skoro tę ochronę uzyskał już w innym trybie. Kontynu-
owanie procesu uważa się bowiem za niecelowe i zbędne.

UMORZENIE POSTĘPOWANIA WSKUTEK UZYSKANIA 
PRZEZ POWODA PO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
CYWILNEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYCIĄGU 
Z ZATWIERDZONEJ PRZEZ SĘDZIEGO-KOMISARZA LISTY 
WIERZYTELNOŚCI – GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO 
Z 18 STYCZNIA 2019 R., III CZP 55/18
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Odnosząc się do przywołanych stanowisk, Sąd Najwyższy 
przyjął, że nie do przyjęcia jest pogląd, iż uzyskanie przez 
wierzyciela odrębnego tytułu egzekucyjnego co do tej sa-
mej wierzytelności, która jest dochodzona pozwem, nie 
ma żadnego znaczenia procesowego. Pogląd ten zagraża 
pewności obrotu, gdyż może doprowadzić do powstania 
wielu tytułów egzekucyjnych. Byłoby to zaprzeczeniem 
efektywności postępowania cywilnego i założenia o jed-
notorowości dochodzenia roszczeń w tym postępowaniu. 
Skoro ustawodawca umożliwia wierzycielowi dochodze-
nie roszczenia na pewnej drodze, to zbędne i nieefektywne 
byłoby dopuszczenie do wykorzystania innej drogi, dopóki 
pierwsza z nich jest w pełni efektywna. W grę może zatem 
wchodzić oddalenie powództwa lub umorzenie postępo-
wania z uwagi na utratę interesu prawnego.

Kluczowe dla uznania, czy powództwo winno zostać od-
dalone, czy postępowanie podlegało umorzeniu, było 
dokonanie wykładni art. 355 § 1 k.p.c. Przepis ten mówi 
o następczej przyczynie umorzenia postępowania, tj. 
przyczynie nieistniejącej w dacie wytoczenia powództwa, 
a powstałej w toku postępowania. Zbędność postępowa-
nia stanowi ogólny przejaw uznania przez ustawodawcę, 
że kontynuowanie postępowania nie jest dopuszczal-
ne w sytuacji, w której jego cel został osiągnięty w inny 
sposób. Niedopuszczalność wydania wyroku traktowana 
jest natomiast jako rezultat pojawienia się nieusuwalnych 
przeszkód procesowych, tj. odpadnięcia dodatnich lub po-
jawienia się ujemnych, bezwzględnych przesłanek proce-
sowych niepodlegających skutecznej konwalidacji. Kodek-
sowa koncepcja zbędności wydania wyroku jako drugiej, 
obok niedopuszczalności wyrokowania, generalnej przy-
czyny umorzenia procesu może się ostać wyłącznie w ra-
zie powiązania pojęcia zbędności wydania wyroku z od-
padnięciem w toku procesu interesu prawnego powoda 
w dochodzeniu roszczenia stanowiącego przedmiot dane-
go postępowania. Takie ujęcie wiąże się z przyjęciem, że 
czym innym jest niedopuszczalność wyrokowania, a czym 
innym jego zbędność. Ta druga grupa przyczyn umorzenia 
procesu przewidziana w art. 355 § 1 k.p.c. wiąże się nato-
miast z odpadnięciem interesu prawnego w toku proce-
su uznawanego za materialną przesłankę postępowania. 
Zbędność wydania wyroku w następstwie ustania inte-
resu prawnego powoda wynika z faktu, że skoro wsku-
tek zgaśnięcia interesu prawnego powoda – zazwyczaj 
w rezultacie uzyskania ochrony prawnej poszukiwanej 
w toczącym się postępowaniu poza jego ramami – pro-
ces cywilny nie może doprowadzić do oczekiwanego przez 
powoda rezultatu (choćby powództwo to w chwili wnie-
sienia było całkowicie zasadne), to dalsze procedowanie 
w kierunku wydania wyroku oddalającego to powództwo 
staje się zbyteczne i bezcelowe. Proces cywilny, a zwłasz-

cza orzeczenie rozstrzygające sprawę co do istoty, nie jest 
celem samym w sobie. Stanowi on jedynie instrument 
służący do osiągnięcia celu w postaci udzielenia ochrony 
prawnej prawom i obowiązkom stron wynikającym z norm 
prawa materialnego w zakresie i w formach żądanych 
przez te strony.

ANALIZA STANOWISKA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Na wstępie należy zaakcentować, że zagadnienie, nad któ-
rym pochylił się Sąd Najwyższy, odnosi się jedynie do sytu-
acji, gdy przed ogłoszeniem upadłości wszczęto postępo-
wanie procesowe o zasądzenie wierzytelności, a następnie 
w toku tego postępowania wierzyciel w postępowaniu 
upadłościowym uzyskał na taką wierzytelność tytuł egze-
kucyjny w postaci wyciągu z listy wierzytelności. Sytuacja 
dotyczy zatem tylko takich postępowań cywilnych, które 
zostały zawieszone na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. 
Omawiane zagadnienie nie odnosi się natomiast do sytu-
acji, gdy przed ogłoszeniem upadłości dłużnika wierzyciel 
nie wszczął przeciwko niemu postępowania cywilnego. 
Nadto z przyczyn oczywistych mowa jest tutaj tylko o przy-
padku, gdy upadły był pozwanym w procesie cywilnym.

Określenie właściwych skutków procesowych faktu 
umieszczenia dochodzonej w zawieszonym postępo-
waniu cywilnym wierzytelności na liście wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym dłużnika jest pytaniem 
nie tylko o to, jaki skutek wywrze to w odniesieniu do za-
wieszonego postępowania, ale i kiedy ten skutek nastąpi. 
W pierwszym przypadku chodzi o kwestię, czy uzyskanie 
przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w postępowaniu 
upadłościowym nie oddziałuje w żaden sposób na postę-
powanie cywilne, czy też ma wpływ w tym znaczeniu, że 
uniemożliwia zasądzenie kwoty dochodzonej pozwem, 
co łączyć się będzie z oddaleniem powództwa względnie 
z umorzeniem postępowania. Drugie zagadnienie wiąże 
się z czasem powstania skutków w odniesieniu do za-
wieszonego postępowania cywilnego. Rozumieć przez 
to należy problem, czy prawomocne zatwierdzenie listy 
wierzytelności skutkuje koniecznością podjęcia określo-
nych decyzji procesowych w zawieszonym postępowaniu 
cywilnym, czy też stan zawieszenia tego winien trwać do 
czasu prawomocnego zakończenia lub umorzenia postę-
powania upadłościowego i dopiero to zdarzenie aktuali-
zuje potrzebę podjęcia stosownych decyzji procesowych.

Punktem wyjścia do zakreślonych ram postawionego za-
gadnienia jest omówienie ratio legis zawieszenia postę-
powania cywilnego na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. 
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sąd zawiesi postę-
powanie cywilne, jeżeli dotyczy ono masy upadłości. Nie 
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wdając się w kwestię desygnatu pojęcia postępowań 
dotyczących masy upadłości2, niewątpliwe jest, że pro-
ces sądowy o zasądzenie wierzytelności powstałej przed 
ogłoszeniem upadłości dłużnika (pozwanego) jest postę-
powaniem dotyczącym masy upadłości, a to skutkuje ob-
ligatoryjnym jego zawieszeniem. Skłania to do wniosku, 
że postępowanie przeciwko dłużnikowi w dacie ogłosze-
nia jego upadłości staje się postępowaniem – w dużym 
uproszczeniu – przeciwko masie upadłości, bez względu 
na wolę wierzyciela. Podkreślenia wymaga, że skutek taki 
następuje jedynie z tej przyczyny, że wierzytelność objęta 
postępowaniem cywilnym jest zobowiązaniem dłużnika 
powstałym przed ogłoszeniem jego upadłości.

Zawieszenie postępowania cywilnego w związku z ogło-
szeniem upadłości pozwanego (dłużnika) wynika z dwóch 
powiązanych ze sobą przyczyn. Pierwsza jest taka, że 
ustawodawca wyodrębnił osobny tryb dochodzenia wie-
rzytelności podlegających zaspokojeniu z masy upadło-
ści – stanowczo zaznaczmy – które powstały przed datą 
ogłoszenia upadłości3. Stosownie do treści art. 236 ust. 1 
pr.up. wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestni-
czyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne 
jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie 
oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości 
zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Zgło-
szenie wierzytelności jest jedynym sposobem dochodzenia 
roszczeń w postępowaniu upadłościowym4 i dotyczy ono 
także wierzytelności zasądzonych wydanymi uprzednio 
tytułami egzekucyjnymi, zarówno sądowymi, jak i poza-
sądowymi. Ochrony prawnej – powództwa o zasądzenie 
wierzytelności podlegającej zgłoszeniu w postępowaniu 
upadłościowym – nie można realizować na drodze procesu 
toczącego się równolegle do postępowania upadłościowe-
go5. Należy zatem stwierdzić, że ustawodawca w sposób 
jednoznaczny przyjął, że wyłącznym trybem dochodzenia 

2 Szerzej zob.: Jakubecki A., Ogłoszenie upadłości strony procesu cywilnego – uwagi 
na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2007, 
nr 7-8, s. 27 i n.; Korzonek J., Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu 
układowem. Komentarz, Kraków 1935, s. 229; Allerhand M., Prawo upadłościowe. 
Komentarz, Bielsko-Biała 1991, s. 204; Broniewicz W., Stanowisko syndyka 
upadłości w procesach z jego udziałem, „Państwo i Prawo” 1993, nr 2, s. 41 i n.; 
Chrapoński D., Wyłączenia z masy upadłości, Warszawa 2010, s. 279 i n.

3 Tytułem przypomnienia należy zauważyć, że omawiane reguły nie dotyczą tzw. 
zobowiązań masy upadłości, o jakich mowa w art. 230 pr.up., gdyż te mogą być 
dochodzone przeciwko syndykowi na zasadach ogólnych. Szerzej zob. Hrycaj A., 
Sierakowski B., Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego i innych 
zobowiązań masy upadłości, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, nr 3, s. 51 i n.

4 Pominąć należy tutaj na zasadzie wyjątku wierzytelności ujmowane z urzędu 
na liście wierzytelności, o których mowa w art. 236 ust. 2 i 3 oraz art. 237 
i 238 pr.up.

5 Zob. wyrok SN z 29.09.1967 r., OSNC 1968, nr 7, poz. 121; uchwała SN 
z 30.03.1992 r., III CZP 22/92, OSNC 1992, nr 1992, nr 11, poz. 188; oraz 
postanowienie SN z: 27.02.1998 r., II CKN 627/97, 1.10.1999 r., II CKN 672/99 
23.06.2004 r., V CK 679/03. W tym zakresie orzecznictwo jest zgodne co od 
niemożności równoległego prowadzenia procesu o wierzytelność podlegającą 
zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym. Sprzeczne są jedynie kwestie 
związane ze skutkami wytoczenia po ogłoszeniu upadłości powództwa 
o zasądzenie wierzytelności podlegającej zgłoszeniu sędziemu-komisarzowi. 
Zob. na ten temat: Machowska A., Pozew w postępowaniu cywilnym po 
ogłoszeniu upadłości pozwanego, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20, s. 1081 i n.

wierzytelności jest jej zgłoszenie sędziemu-komisarzo-
wi w postępowaniu upadłościowym dłużnika, wyłączając 
możliwość domagania się alternatywnej ochrony prawnej 
na drodze procesu sądowego. Dotyczy to także przypad-
ku, gdy zamiarem wierzyciela nie jest zaspokojenie się 
z masy upadłości w toku postępowania upadłościowego 
jako egzekucji generalnej. Trzeba bowiem pamiętać, że 
zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi nie jest 
obowiązkiem wierzyciela, lecz jedynie jego uprawieniem. 
Niezgłoszenie wierzytelności nie powoduje wygaśnięcia 
zobowiązania, pozbawia jedynie wierzyciela możliwości 
zaspokojenia z masy upadłości. Zawieszone postępowanie 
cywilne w związku z ogłoszeniem upadłości pozwanego 
nie zostanie podjęte na skutek niezgłoszenia wierzytel-
ności w terminie określonym w postanowieniu o ogło-
szeniu upadłości. Termin do zgłoszenia wierzytelności ma 
charakter instrukcyjny w tym znaczeniu, że wierzyciel na 
każdym etapie postępowania upadłościowego – aż do jego 
umorzenia lub zakończenia – może zgłosić wierzytelność 
sędziemu-komisarzowi6. Spóźnione zgłoszenie wierzy-
telności wywoła tylko dwie negatywne konsekwencje: 
wierzyciel poniesie koszty postępowania upadłościowego 
wynikłe ze zgłoszenia przez niego wierzytelności po upły-
wie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności 
(art. 235 ust. 1 pr.up.), a nadto na podstawie art. 252 ust. 1 
pr.up. czynności już dokonane w postępowaniu upadło-
ściowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłosze-
nie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego 
uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach po-
działu funduszów masy upadłości sporządzonych po jej 
uznaniu. Oznacza to, że w takim przypadku postępowanie 
rozpoznawcze będzie zawieszone przez cały tok trwania 
postępowania upadłościowego i zostanie podjęte dopiero 
po jego zakończeniu lub umorzeniu – z udziałem upadłego 
– gdyż dopiero wtedy postępowanie to nie będzie postę-
powaniem w stosunku do masy upadłości.

Drugą przyczyną powiązaną z tutaj umówioną jest fakt, 
że na skutek ogłoszenia upadłości upadły traci legityma-
cję procesową w odniesieniu do postępowań dotyczących 
masy upadłości, a stroną takich procesów na podstawie 
art. 144 ust. 1 pr.up. staje się syndyk7, który jest zastępcą 
pośrednim upadłego8. Dodać wypada, że syndyk jest stro-

6 Hrycaj A., Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego wierzytelności 
podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości zawieszonego wskutek ogłoszenia 
upadłości pozwanego, „Monitor Prawa Handlowego”, 2016, nr 1, s. 8.

7 Zob. postanowienie SN z 24.06.1999 r., II CKN 358/99, OSNC 1999, nr 12, 
poz. 219; oraz wyrok SN z 23.01.2007 r., III CSK 275/06; oraz wyrok SA 
w Warszawie z 29.11.2017 r., VII ACa 839/17, a także Mrówczyński M., 
Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych 
ze względu na rozstrzygnięcia wydane w postępowaniu upadłościowym 
i w postępowaniu restrukturyzacyjnym, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 6, s. 36 i n.

8 Broniewicz W., Stanowisko…, s. 43; Feliga P., Stanowisko prawne syndyka 
w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013, s. 158 i n.; Babiarz-
Mikulska K., Skutki procesowe ogłoszenia upadłości strony w procesie – regulacja 
prawna, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 6, s. 14.
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ną procesu w ujęciu formalnym, prowadząc procesy doty-
czące masy upadłości w imieniu własnym, na rzecz upa-
dłego (art. 144 ust. 2 pr.up.). Upadły natomiast pozostaje 
stroną procesu w ujęciu materialnoprawnym, gdyż mimo 
ogłoszenia upadłości pozostaje w dalszym ciągu podmio-
tem praw i obowiązków dotyczących masy upadłości9.

Zawieszenie postępowania wynika zatem z faktu, że po-
zwany na skutek upadłości utracił na rzecz syndyka legi-
tymację w procesach cywilnych dotyczących masy upa-
dłości. Natomiast kontynuacja postępowania sądowego 
z udziałem syndyka – w odniesieniu do wierzytelności 
podlegającej zgłoszeniu sędziemu-komisarzowi – możli-
wa jest w przypadkach wynikających z właściwych prze-
pisów. Niewątpliwie podstawą podjęcia zawieszonego 
postępowania będzie odmowa uznania wierzytelności na 
liście (art. 145 ust. 1 w zw. z art. 263 zd. 2 pr.up.). Wska-
zana tutaj regulacja zawiera wyłączną przesłankę podję-
cia zawieszonego postępowania w razie odmowy uznania 
wierzytelności na liście w postępowaniu upadłościowym. 
Nie normuje natomiast zagadnienia podjęcia zawieszo-
nego postępowania w przypadku uznania wierzytelności 
na liście. Wobec braku regulacji tej kwestii w prawie upa-
dłościowym za pośrednictwem art. 229 pr.up. stosować 
w tym zakresie należy odpowiednio art. 180 k.p.c.

Reasumując ten wątek, zawieszenie postępowania cywil-
nego prowadzonego przeciwko dłużnikowi o zasądzenie 
wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości po-
zwanego na skutek ogłoszenia jego upadłości staje się po-
stępowaniem dotyczącym masy upadłości, którego stroną 
staje się syndyk działający we własnym imieniu, na rzecz 
upadłego. Z uwagi jednak na odmienną procedurę cywilną 
w prawie upadłościowym, której przedmiotem jest regulacja 
trybu ustalenia istnienia i wysokości dochodzonej wierzytel-
ności, prowadzenie postępowania procesowego przeciwko 
syndykowi jest możliwe w przypadkach wynikających z pra-
wa upadłościowego. W zakresie nieuregulowanym w prawie 
upadłościowym prowadzenie postępowania procesowego 
jest możliwe w sytuacjach wynikających z norm proceso-
wych zawartych w kodeksie postępowania cywilnego.

Drugim zagadnieniem, nad którym winno się pochylić, 
jest kwestia uzyskania przez wierzyciela w postępowaniu 
upadłościowym tytułu egzekucyjnego, gdyż ma to kluczo-
we znaczenie dla określenia czasu właściwego na podjęcie 
zawieszonego postępowania, który zostanie omówiony 
w dalszej kolejności.

9 Zob. postanowienie SN z 21.07.2011 r., V CZ 37/11; wyrok SN z 7.10.2004 r., 
IV CK 86/04, Biul. SN 2005, nr 2, s. 15; wyrok SA w Krakowie z: 23.06.2015 r., 
I ACA 464/15 i 20.11.2012 r., I ACa 1034/12; wyrok SA w Warszawie 
z: 31.03.2015 r., VI ACa 481/14, i 29.07.2009 r., VI ACa 37/09; oraz wyrok SA 
w Szczecinie z 2.04.2009 r., I ACa 53/09.

Jak stanowi art. 264 ust. 1 pr.up. z zastrzeżeniem art. 296, 
po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościo-
wego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza 
listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelno-
ści oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, 
jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Uzna-
nie wierzytelności w trybie przewidzianym w przepisach 
art. 245-262 pr.up. ma przede wszystkim na celu stwier-
dzenie, czy wierzyciel może uczestniczyć w postępowaniu 
upadłościowym – w podziale funduszów masy upadłości. 
Jednak lista wierzytelności, zatwierdzona przez sędzie-
go-komisarza (art. 260 ust. 1 i 2 pr.up.), nie tylko nie traci 
mocy po zakończeniu postępowania upadłościowego, lecz 
– odwrotnie – w części obejmującej uznanie wierzytelno-
ści (zgłoszonych i umieszczonych na liście z urzędu) uzy-
skuje walor tytułu egzekucyjnego przeciwko upadłemu10. 
W orzecznictwie przyjmuje się, że umieszczenie wierzytel-
ności na liście w postępowaniu upadłościowym ma takie 
same skutki, jak wydanie wyroku, a skoro sędzia-komisarz 
ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego, to lista 
wierzytelności stanowi w istocie orzeczenie sądu11. Bez 
względu jednak na charakter prawny wyciągu z listy wie-
rzytelności z punktu widzenia tego opracowania istotne 
znaczenie ma to, że jest on tytułem egzekucyjnym w uję-
ciu art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c., a wobec czego wierzyciel może 
po uzyskaniu klauzuli wykonalności – po umorzeniu lub 
zakończeniu postępowania upadłościowego – prowadzić 
na jego podstawie egzekucję12.

Fakt uzyskania przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego 
w postaci wyciągu z listy wierzytelności w postępowa-
niu upadłościowym skłania do rozważenia, czy wystąpiła 
przesłanka podjęcia zawieszonego postępowania rozpo-
znawczego o zasądzenie wierzytelności objętej tym ty-
tułem. W literaturze na ten temat został wypowiedziany 
pogląd, że brak jest podstaw do podjęcia zawieszonego 
postępowania z udziałem syndyka na podstawie art. 180 
§ 1 pkt 5 lit. b k.p.c., a nadto nie jest możliwe w świetle 
art. 144 ust. 1 pr.up. podjęcie zawieszonego postępowania 
z udziałem upadłego. W rezultacie postępowanie musi być 
zawieszone aż do prawomocnego ukończenia postępo-
wania upadłościowego i dopiero wtedy może być podjęte 
postępowanie z udziałem upadłego13.

10 Tak Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Warszawa 2016, s. 610.

11 Zob. wyrok SA w Szczecinie z 23.01.2019 r., I ACa 639/2018; zob. także 
postanowienie SN z 5.12.1996 r., I PKN 34/96, OSNP 1997, nr 13, poz. 237, 
którego zdaniem prawomocne uznanie wierzytelności w postępowaniu 
upadłościowym wywiera skutek w postaci rei iuducata. Pogląd ten wszakże 
jest odosobniony. Zob. Gurgul S., Prawo…, s. 614; Zedler F., Prawo upadłościowe 
i układowe, Toruń 1999, s. 211; Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 572; Resich Z., Res iudicata, 
Warszawa 1978, s. 107.

12 Zob. wyrok SA w Poznaniu z 20 listopada 2008 r., I ACa 821/08.
13 Hrycaj A., Podjęcie…, s. 12 i n.
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Pogląd ten nie jest do zaakceptowania z następujących 
przyczyn. Możliwość podjęcia zawieszonego postępowa-
nia na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. b k.p.c. nie zależy 
od tego, czy w postępowaniu upadłościowym wierzyciel 
uzyskał tytuł egzekucyjny na wierzytelność objętą za-
wieszonym postępowaniem procesowym, ale od tego, 
w jakiej roli procesowej w tym postępowaniu występu-
je upadły i jaki jest przedmiot postępowania. Możliwość 
podjęcia zawieszonego postępowania winna być odczy-
tywana przez pryzmat nie tylko wskazanego przepisu, ale 
i art. 179 § 4 k.p.c., art. 144 § 1, art. 145 § 1 i art. 263 zd. 2 
pr.up., które to normy regulują w sposób kompleksowy 
zagadnienie prowadzenia postępowań cywilnych doty-
czących masy upadłości z udziałem syndyka, w tym tak-
że podejmowania postępowań zawieszonych na skutek 
ogłoszenia upadłości. Z uwagi na przedmiot pracy poza jej 
ramami pozostawić należy przywołane wcześniej zagad-
nienie zakresu pojęcia postępowań cywilnych dotyczących 
masy upadłości, tym niemniej w kręgu tych postępowań 
znajdują się sprawy o wierzytelności podlegające zgło-
szeniu sędziemu-komisarzowi. Takie sprawy nie mogą 
być podejmowane aż do wyczerpania trybu przewidzia-
nego przepisami prawa upadłościowego14. Treść art. 145 
ust. 1 i art. 263 zd. 2 pr.up. skłania do dwóch zasadniczych 
wniosków. Po pierwsze, że dają one możliwość podjęcia 
zawieszonego postępowania na podstawie art. 174 § 1 
pkt 4 k.p.c. w razie odmowy uznania wierzytelności na li-
ście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Po 
powzięciu takiej informacji sąd podejmuje zawieszone po-
stępowanie z udziałem syndyka i proceduje dalej w przed-
miocie zasadności powództwa. Po drugie, wskazane prze-
pisy nie regulują kwestii związanej z możliwością podjęcia 
i prowadzenia zawieszonego postępowania cywilnego 
w razie uznania wierzytelności na liście. Zasadne w takiej 
sytuacji będzie sięgnięcie za pomocą odesłania z art. 229 
pr.up. do ogólnych przesłanek podjęcia zawieszonego po-
stępowania. Przesłanki podjęcia z urzędu zawieszonego 
postępowania reguluje art. 180 § 1 k.p.c., stanowiąc, że 
podjęcie następuje, gdy ustaną przyczyny zawieszenia. 
W orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek podjęcia 
przez sąd postępowania nie ogranicza się do przypadków 
w tym przepisie określonych, gdyż katalog podstaw pod-
jęcia zawieszonego postępowania ma charakter przykła-
dowy15. Zatem w razie braku wyraźnej podstawy do pod-
jęcia postępowania sąd in casu winien oceniać na podsta-
wie klauzuli ogólnej zawartej w art. 180 § 1 in princio k.p.c., 
czy ustała przyczyna zawieszenia postępowania.

14 Na ten temat zobacz Zieliński M.J., O wymogu „wyczerpania trybu określonego 
ustawą” w rozumieniu art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego, „Monitor 
Prawniczy” 2018, nr 24, s. 1311 i n.

15 Zob. postanowienie SN z 4.09.1965 r., I CZ 86/65 i 3.03.1977 r., I CZ20/77 
OSNCP 1977, nr 12, poz. 238.

Zdaniem autora uznanie wierzytelności na liście wierzy-
telności w postępowaniu upadłościowym upadłego – po-
zwanego w procesie o zasądzenie wierzytelności objętej 
tytułem egzekucyjnym, o którym mowa w art. 264 ust. 1 
pr.up., oznacza ustanie przyczyny, dla jakiej postępowanie 
zostało zawieszone. Przypomnieć trzeba w tym miejscu, 
że zawieszenie postępowania wiązało się z faktem, że 
z datą ogłoszenia upadłości pozwanego proces o daną 
wierzytelność stał się procesem dotyczącym masy upa-
dłości z udziałem syndyka jako biernie legitymowanego. 
Z uwagi na odmienny tryb dochodzenia wierzytelności – 
w reżimie procedury upadłościowej określonej w art. 236-
262 pr.up. – postępowanie to nie mogło zostać podjęte 
bezpośrednio po ustaleniu osoby syndyka na podstawie 
art. 174 § 3 w zw. z art. 180 § 1 pkt 5 lit. b k.p.c. Skoro 
jednak procedura ta zakończyła się poprzez uwzględnie-
nie dochodzonej w postępowaniu cywilnym wierzytelno-
ści i uzyskanie co do niej tytułu egzekucyjnego, toteż ustał 
cel zawieszenia postępowania cywilnego, które zmierzało 
również do uzyskania przez wierzyciela tytułu egzeku-
cyjnego. Zawieszenie postępowania następuje z udzia-
łem syndyka, gdyż mimo uznania wierzytelności na liście 
wierzytelności podjęty proces cywilny w dalszym ciągu 
pozostaje postępowaniem cywilnym dotyczącym masy 
upadłości.

Z tych względów nie można zgodzić się z tezą, że fakt 
uznania wierzytelności na liście wierzytelności w postę-
powaniu upadłościowym nie stanowi podstawy podjęcia 
zawieszonego postępowania. Zgodzić się można nato-
miast ze stanowiskiem, że gdy wierzyciel nie zgłosił wie-
rzytelności w postępowaniu upadłościowym, stan zawie-
szenia postępowania cywilnego, którego przedmiotem 
jest zasądzenie tej wierzytelności, będzie istniał do daty 
prawomocnego zakończenia bądź umorzenia postępo-
wania upadłościowego. Tylko bowiem taka data zamyka 
wierzycielowi możliwość zgłoszenia wierzytelności sę-
dziemu-komisarzowi. Wtedy to na podstawie art. 180 § 1 
in principio k.p.c. sąd z urzędu podejmie zawieszone postę-
powanie z udziałem upadłego.

Przyjęcie założenia, że postępowanie cywilne dotyczące 
wierzytelności, co do której wierzyciel uzyskał w postę-
powaniu upadłościowym tytuł egzekucyjny, winno zostać 
podjęte, prokuruje rozważania, w jakim kierunku winno 
potoczyć się to postępowanie. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w omawianym orzeczeniu, poglądy doktryny i orzecznic-
two wskazują, że to postępowanie może pójść w przeciw-
stawnych kierunkach: uwzględnienia powództwa, oddale-
nia powództwa albo umorzenia postępowania. Kluczowe 
dla rozwikłania tego problemu jest zagadnienie związane 
z interesem prawnym w postępowaniu cywilnym.
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W tym kontekście stwierdzić trzeba, że istnienie potrzeby 
poszukiwania ochrony prawnej sprawia, że rodzi się in-
teres prawny w wytoczeniu powództwa16. Interes praw-
ny przy powództwie o zasądzenie należy rozumieć jako 
obiektywną potrzebę zasądzenia świadczenia17. Można 
zatem przyjąć, że interes prawny w procesie cywilnym to 
obiektywna w świetle obowiązujących przepisów, czyli 
wywołana rzeczywistą koniecznością ochrony określo-
nej sfery prawnej, potrzeba uzyskania odpowiedniej tre-
ści wyroku18. Prowadzi to do wniosku, że interes prawny 
stanowi przesłankę uwzględnienia powództwa. Na tym 
tle przyjmuje się w literaturze, że oddalenie powództwa 
o zasądzenie świadczenia może mieć miejsce w przypad-
ku niewymagalności wierzytelności albo gdy wierzyciel 
jest w posiadaniu tytułu egzekucyjnego przysługującego 
mu na innej podstawie niż wyrok. Sytuacja taka nie wy-
maga bowiem wkraczania sądu dla udzielenia powodowi 
ochrony prawnej, a więc zachodzi brak interesu prawnego 
w uzyskaniu wyroku sądowego19. Dodać trzeba, że od-
dalenie powództwa z powodu braku interesu prawnego 
następuje bez rozstrzygania o istnieniu prawa podmioto-
wego, którego ochrony domaga się powód w procesie20. 
W tym ujęciu interesu prawnego w postępowaniach cywil-
nych o zasądzenie świadczenia pieniężnego jest on samo-
dzielną przesłanką uwzględnienia powództwa. Nie można 
wszakże tracić z pola widzenia poglądu, zgodnie z którym 
interes prawny nigdy nie stanowi samoistnej przesłanki 
uwzględnienia powództwa o świadczenie. Co najwyżej być 
on może refleksem zasadności powództwa, względnie sy-
nonimem zasadności roszczenia procesowego21.

Przekładając uwagi odnośnie do interesu prawnego 
w procesie o zasądzenie świadczenia pieniężnego na 
grunt omawianego zagadnienia, w pierwszej kolejności 
należy się zastanowić, czy podjęte zawieszone postępo-
wanie może się toczyć przeciwko syndykowi i w efekcie 
doprowadzić do zasądzenia wierzytelności od niego. Moż-
na bowiem twierdzić, że wierzyciel posiada interes praw-
ny w kontynuowaniu procesu, albowiem tytuł egzekucyjny 
w postaci wyciągu z listy wierzytelności nie korzysta z po-
wagi rzeczy osądzonej, nie obejmuje odsetek za opóźnie-
nie za okres od dnia ogłoszenia upadłości do dnia zapła-

16 Broniewicz W., Przyczyny oddalenia powództwa, „Państwo i Prawo” 1964, 
nr 5-6, s. 836.

17 Rowiński T., Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu 
nieprocesowym, Warszawa 1971, s. 25.

18 Rowiński T., Interes…, s. 30; zob. także Wilczyńska A., Interes prawny i jego 
granice w postępowaniu cywilnym, „Palestra” 2010, nr 9-10, s. 34; zob. 
także Broniewicz W., Warunki uwzględnienia powództwa, „Państwo i Prawo” 
2003, nr 3, s. 35, który istnienie interesu prawnego zalicza do warunków 
jurysdykcyjnych uwzględnienia powództwa.

19 Berutowicz W., Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 
1968, s. 141 i n.; Broniewicz W., Przyczyny…, s. 837.

20 Broniewicz W., Przyczyny…, s. 837.
21 Tak Rowiński T., Interes…, s. 61, oraz Piasecki K., Wyrok w I instancji w procesie 

cywilnym, Warszawa 1981, s. 162, Osowy P., Powództwo o świadczenie, 
Warszawa 2006, s. 20 i n.

ty, a w końcu, że dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu 
postępowania upadłościowego może domagać się usta-
lenia jej nieistnienia (art. 264 ust. 2 pr.up.), względnie po 
nadaniu klauzuli wykonalności mógłby wnieść powództwa 
przeciwegzekucyjne na podstawie art. 264 ust. 3 pr.up.22

Zdaniem autora nie jest możliwe ponowne zasądzenie 
wierzytelności objętej tytułem w postaci z wyciągu z listy 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W isto-
cie bowiem doszłoby do sytuacji, że wierzyciel dyspono-
wałby dwoma tytułami egzekucyjnymi opiewającymi na 
tę samą wierzytelność, a to jest niedopuszczalne z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, gdyż 
mogłoby doprowadzić do podwójnego wyegzekwowania 
zasądzonego świadczenia. Ponadto interes prawny po-
woda, jak wynika z przywołanych wypowiedzi doktryny, 
został zaspokojony na skutek uzyskania przez wierzyciela 
tytułu egzekucyjnego, uprawniającego go do przeprowa-
dzenia na jego podstawie postępowania egzekucyjnego. 
Zważywszy, że celem postępowania procesowego jest 
również uzyskanie takiego tytułu, interes prawny powoda 
został już zrealizowany. Wniosku tego nie zmienia oko-
liczność, że tytuł egzekucyjny uzyskany w postępowaniu 
upadłościowym nie korzysta z powagi rzeczy osądzo-
nej w ujęciu art. 366 k.p.c. Dostatecznego argumentu za 
kontynuacją procesu nie stanowi także fakt, że dłużnik po 
zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowe-
go może skorzystać z środków ochronnych, określonych 
w art. 264 ust. 2 i 3 pr.up. Mogą one być realizowane jedy-
nie na drodze sądowej (analogicznie: w drodze powództwa 
o ustalenie w rozumieniu art. 189 k.p.c. i powództwa prze-
ciwegzekucyjnego) i opierają się na twierdzeniu dłużnika 
o nieistnieniu wierzytelności ujętej na liście wierzytelno-
ści. Trzeba wszakże pamiętać, że to na dłużniku spoczy-
wa ciężar udowodnienia zasadności takiego powództwa, 
a wierzyciel jako pozwany może skorzystać z przysługu-
jących mu środków obronnych. Ewentualne przyszłe po-
wództwo przeciwegzekucyjne lub powództwo o ustalenie 
nieistnienia wierzytelności nie przekreśla ad hoc upraw-
nień wierzyciela wynikających z posiadania rzeczonego 
tytułu egzekucyjnego23.

Argumentu za kontynuowaniem procesu nie może sta-
nowić okoliczność, że wyciąg z listy wierzytelności obej-
muje odsetki za opóźnienie naliczone jedynie za okres do 
dnia ogłoszenia upadłości (art. 92 ust. 1 w zw. z art. 247 
ust. 2 pr.up.), a w związku z czym po podjęciu zawieszo-
nego postępowania cywilnego wierzyciel może domagać 
się zasądzenia odsetek za opóźnienie od dnia ogłoszenia 

22 Zob. Hrycaj A., Podjęcie…, s. 13 i n.
23 Zob. wyrok SA w Poznaniu z 20.11.2008 r., I ACa 821/08; oraz wyrok SA 

w Białymstoku z 17.11.2017 r., I ACa 468/17.
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upadłości. Jest rzeczą oczywistą, że ograniczenie określo-
ne w art. 92 ust. 1 pr.up. odnosi się do odsetek, których 
zaspokojenia z masy upadłości można się domagać. Z tej 
też przyczyny odsetki za opóźnienie na liście wierzytelno-
ści ujmuje się do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia 
upadłości. Nie jest kwestionowane zarówno w orzecznic-
twie24, jak i doktrynie25, że regulacja ta nie dotyczy upa-
dłego, od którego można domagać się odsetek za okres 
od dnia ogłoszenia upadłości do daty zapłaty w odrębnym 
procesie – w toku postępowania upadłościowego z mie-
nia nieobjętego masą upadłości, a po zakończeniu lub 
umorzeniu postępowania upadłościowego z całego ma-
jątku. Z tego faktu nie można konstruować tezy, że wie-
rzyciel posiada interes prawny w uzyskaniu wyroku zasą-
dzającego to świadczenie – po podjęciu zawieszonego po-
stępowania. Wynika to stąd, że to postępowanie cywilne 
jest w dalszym ciągu postępowaniem dotyczącym masy 
upadłości i stan taki będzie miał miejsce do zakończenia 
lub umorzenia postępowania upadłościowego. W rezul-
tacie wierzyciel nie będzie mógł domagać się zasądzenia 
świadczeń pieniężnych ponad to, co może zostać ujęte na 
liście wierzytelności. Jak już powiedziano, wierzyciel może 
domagać się zasądzenia świadczeń ubocznych w postaci 
odsetek za okres przypadający po dacie ogłoszenia upa-
dłości z majątku upadłego niebędącego masą upadłości 
lub z całości majątku – po zakończeniu lub umorzeniu 
postępowania upadłościowego, ale może takie roszczenia 
zgłosić w odrębnym procesie przeciwko upadłemu, a nie 
w podjętym procesie, gdyż ten toczy z syndykiem jako 
wyłącznie legitymowanym w sprawach dotyczących masy 
upadłości26.

Z tych względów w ocenie autora wierzyciel po podjęciu 
zawieszonego postępowania nie posiada interesu praw-
nego do uzyskania wyroku zasądzającego świadczenie 
pieniężne, które zostało uznane w całości na liście wierzy-
telności zatwierdzonej przez sędziego-komisarza w po-
stępowaniu upadłościowym. Wierzyciel będzie posiadał 
interes prawny w uzyskaniu wyroku jedynie w odniesie-
niu do części wierzytelności nieuznanej w postępowaniu 
upadłościowym. Co do tego roszczenia podstawą podjęcia 
zawieszonego postępowania będzie art. 145 ust. 1 w zw. 
z art. 263 zd. 2 pr.up. i art. 180 § 1 in principio k.p.c. Sąd 
podejmie zawieszone postępowanie z udziałem syndyka 
i w razie zasądzenia świadczenia pieniężnego zostanie 
ono ujęte na liście wierzytelności w postępowaniu upa-
dłościowym dłużnika.

24 Zob. uchwała SN z 7.04.2016 r., III CZP 113/15, OSNC 2017, nr 3, poz. 27; 
wyrok SN z 1.10.2003 r., II CK 67/02; oraz wyrok SA w Białymstoku 
z 13.11.2015 r., I ACa 591/15.

25 Korzonek J., Prawo…, s. 143, Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo…, 
s. 203; Gurgul S., Prawo…, s. 240; Chrapoński D., [w:] Prawo upadłościowe. 
Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 2017, s. 318.

26 Odmiennie Hrycaj A., Podjęcie…, s. 11.

Przyjęcie stanowiska, że wierzyciel na skutek utraty inte-
resu prawnego nie może domagać się zasądzenia uznanej 
w postępowaniu upadłościowym wierzytelności, impliku-
je potrzebę oceny, jakie orzeczenie winno zostać wydane 
w następstwie podjęcia zawieszonego postępowania cy-
wilnego. W grę może wchodzić oddalenie powództwa lub 
umorzenie postępowania. Przypominając wcześniejsze 
wywody, interes prawny jako przesłanka uwzględnienia 
powództwa o zasądzenie świadczenia winien występo-
wać w dacie zamknięcia rozprawy, zgodnie z wyrażoną 
w art. 316 § 1 k.p.c. zasadą aktualizacji orzeczenia. Brak 
interesu prawnego skutkuje oddaleniem powództwa, 
w szczególności jeśli wierzytelność dochodzona przez 
powoda jest niewymagalna. Rozważenia zatem wymaga, 
czy analogiczny przypadek ma miejsce w razie uzyskania 
przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w postępowa-
niu upadłościowym. W tym kontekście pamiętać trzeba, 
że mamy do czynienia z sytuacją, gdy w dacie wniesienia 
pozwu powód posiadał interes prawny w domaganiu się 
zapłaty wierzytelności dłużnika, a zasadność dochodzo-
nego roszczenia została potwierdzona po zawieszeniu po-
stępowania – na skutek uzyskania tytułu egzekucyjnego 
w postępowaniu upadłościowym. Taka sytuacja prowadzi 
do wniosku, że w toku postępowania procesowego po-
wód otrzymał ochronę prawną wierzytelności na drodze 
innego postępowania cywilnego – postępowania upadło-
ściowego, gdyż uzyskał on tytuł egzekucyjny umożliwiają-
cy mu przymusową realizację zasądzonej wierzytelności. 
Bezsprzecznie zatem w dacie zakończenia postępowa-
nia cywilnego wierzyciel nie posiada interesu prawnego 
w uzyskaniu wyroku zasadzającego.

Dla oceny, czy w takiej sytuacji powództwo winno zostać 
oddalone, czy też postępowanie podlega umorzeniu, pod-
stawowe znaczenie ma możliwość zastosowania w opi-
sanej sytuacji art. 355 § 1 k.p.c. Chodzi o to, czy wystę-
puje tutaj przesłanka umorzenia postępowania z powo-
du zbędności wydania wyroku. Jeśli przyjmie się, że nie 
ma ona miejsca, to powództwo winno zostać oddalone. 
Z góry bowiem wykluczyć można możliwość umorzenia 
postępowania z uwagi na niedopuszczalność wydania wy-
roku, albowiem sytuacja taka ma miejsce jedynie wtedy, 
gdy w toku procesu wystąpi taka przeszkoda procesowa, 
której wystąpienie przez procesem skutkowałoby odrzu-
ceniem pozwu27.

Zdaniem autora różnica pomiędzy oddaleniem powódz-
twa z powodu braku interesu prawnego a umorzeniem 
postępowania z powodu braku interesu prawnego jest 

27 Trammer H., Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Warszawa 1950, 
s. 22; Resich Z., Przesłanki procesowe, Warszawa 1966, s. 85; Ereciński T., [w:] 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2. Postępowanie rozpoznawcze, 
red. T. Ereciński, Warszawa 2012, s. 113.
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płynna. Wspólny mianownik obu koncepcji sprowadza się 
do nieistnienia interesu prawnego w dacie wydania orze-
czenia kończącego postępowanie cywilne. Brak tego inte-
resu prawnego sprowadza się do niemożności uwzględ-
nienia powództwa, co nie przesądza jeszcze, jakie należy 
wydać orzeczenie w sprawie. Dalej idąc, cechy wspólne 
obu koncepcji prowadzą i do takiego wniosku, że pierwot-
ny brak interesu prawnego – w dacie wniesienia pozwu 
– prowadziłby zawsze do oddalenia powództwa. Wniosek 
taki opiera się na założeniu, że skoro powód w dacie wnie-
sienia pozwu nie posiadał interesu prawnego w uzyskaniu 
wyroku zasądzającego i taki stan istniał w dacie wyroko-
wania, to oczywiste jest, że roszczenie powoda o udzie-
lenie mu ochrony prawnej w procesie jest niezasadne. 
Rzecz sporna pomiędzy koncepcją oddalenia powództwa 
a umorzeniem postępowania odnosi się do problemu 
utraty interesu prawnego w toku procesu, a więc w spo-
sób następczy. Na tym tle ujawnia się różnica pomiędzy 
teorią, że interes prawny w powództwach o świadczenie 
stanowi samodzielną przesłankę jurysdykcyjną, a założe-
niem, że interes prawny w tego rodzaju powództwach jest 
jedynie przejawem czy refleksem zasadności zgłoszone-
go pod osąd roszczenia procesowego. Według tej drugiej 
koncepcji uzyskanie w toku postępowania procesowego 
innego tytułu egzekucyjnego, za pomocą którego powód 
mógłby zrealizować dochodzoną pozwem wierzytelność, 
byłoby okolicznością faktyczną, która miałaby wpływ na 
wynik sprawy. W rezultacie taka okoliczność mogłaby 
skutkować oddaleniem powództwa z uwagi na jego nie-
zasadność, a ściślej, na brak potrzeby uzyskania przez po-
woda ochrony prawnej.

Koncepcja, że postępowanie cywilne winno zostać umo-
rzone z uwagi na zbędność wydania wyroku, może się 
obronić przy założeniu, że interes prawny jest samodziel-
ną przesłanką uwzględnienia powództwa i jednocześnie, 
przy równoczesnym przyjęciu, że uzyskanie przez wierzy-
ciela tytułu egzekucyjnego w postępowaniu upadłościo-
wym zaspokaja ten interes. Innymi słowy, że na skutek 
uzyskania takiego tytułu egzekucyjnego został zrealizo-
wany cel postępowania sądowego, wobec czego konty-
nuowanie procesu o zasądzenie świadczenia stało się 
bezprzedmiotowe.

Rozważenie tej kwestii wymaga analizy pojęcia zbędno-
ści wydania wyroku w ujęciu art. 355 § 1 k.p.c. Ustawo-
dawca w tym zakresie nie daje wskazówek, jak rozumieć 
to pojęcie. Bezsprzecznie w świetle tego, co zostało już 
powiedziane, chodzi o następczą bezprzedmiotowość 
procesu28. W doktrynie na tym tle wyraża się zapatry-

28 Tak Olaś A., Umorzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016, s. 300.

wanie, że przyczyną umorzenia postępowania mogą 
być nie tylko przesłanki procesowe, ale i okoliczności 
faktyczne związane z meritum sprawy, które powodują 
niecelowość wydania wyroku29. Do takich zdarzeń zalicza 
się: zawarcie ugody, cofnięcie sprzeciwu od zaocznego 
wyroku, cofnięcie apelacji, śmierć jednego z małżon-
ków w sprawie małżeńskiej czy utratę zdolności sądo-
wej przez osobę prawną. Katalog przyczyn umorzenia 
jest otwarty. Zarówno w orzecznictwie30, jak i doktrynie 
przyjmuje się, że do przyczyn uzasadniających umorzenie 
postępowania z uwagi na zbędność wyrokowania zalicza 
się uzyskanie przez wierzyciela innego tytułu egzekucyj-
nego, uprawniającego go do realizacji wierzytelności ob-
jętej wniesionym pozwem31.

Pogląd ten zasługuje na aprobatę z tego względu, że 
na gruncie omawianego przypadku zbędność wydania 
wyroku przejawia się faktem, że w toku procesu powód 
otrzymał już ochronę prawną – w toku innego postępo-
wania cywilnego, którego celem także było zapewnienie 
powodowi realizacji przysługującego mu prawa material-
nego. Sytuacja jest tutaj całkiem inna niż w najbardziej 
zbliżonym do omawianej sytuacji przypadku – zaspo-
kojenia powoda w toku postępowania rozpoznawczego 
przez pozwanego. Na tym tle orzecznictwo przyjmuje, 
że powództwo winno zostać oddalone, o ile powód nie 
cofnie pozwu. Wynika to stąd, że na skutek zapłaty kwo-
ty dochodzonej pozwem materialnoprawne roszczenie 
powoda wygasa32. W przypadku uzyskania tytułu egze-
kucyjnego w postępowaniu upadłościowym taki przypa-
dek nie ma miejsca, gdyż dochodzi do uzyskania ochrony 
prawnej przez powoda, a nie do wygaśnięcia jego wie-
rzytelności na skutek wykonania zobowiązania. Powódz-
two nie jest niezasadne w sensie merytorycznym, gdyż 
roszczenie powoda istnieje i jest możliwe do realizacji. 
Umorzenie postępowania jest o tyle uzasadnione, że 
kontynuowanie postępowania cywilnego jest bezprzed-
miotowe z uwagi na osiągnięcie celu tego postępowania 
w innym postępowaniu cywilnym. Z tego względu opo-
wiedzieć się należy za koncepcją umorzenia postępowa-
nia, a nie oddaleniem powództwa.

29 Resich Z., Przesłanki procesowe, Warszawa 1966, s. 105.
30 Zob. postanowienie SN z 23.02.2001 r., II CKN 393/00, OSNC 2001, nr 11, 

poz. 162; oraz wyr. SA w Łodzi z 27.02.1996 r., I ACr 638/95, Prawo 
Gospodarcze 1997 r., nr 2, poz. 4.

31 Siedlecki S., Postępowanie cywilne. Część szczegółowa, Warszawa 1960, 
s. 85; Telenga P., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz, red. 
A. Jakubecki, Warszawa 2015, s. 425; Rusiński J., Wierzytelność w umorzonym 
postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 11, 
s. 51; Nazarewicz P., Powództwo o uchylenie mocy obowiązującej tytułu 
egzekucyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 12, s. 43; Janda P., 
Wpływ ogłoszenia upadłości na toczący się proces cywilny – wybrane zagadnienia, 
„Przegląd Sądowy” 2017, nr 4, s. 70; por. odmiennie Olaś A., Umorzenie…, 
s. 323.

32 Zob. uchwała SN z 26.02.2014 r., III CZP 119/13, OSNC.
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UWAGI KOŃCOWE

Z przytoczonych względów omawiane orzeczenie Sądu 
Najwyższego zasługuje na pełną aprobatę. Podsumo-
wując, umorzenie postępowania cywilnego na podstawie 
art. 355 § 1 k.p.c. jest wynikiem uzyskania przez powoda 
ochrony w innym postępowaniu cywilnym – postępowa-
niu upadłościowym, w którym wierzyciel uzyskał tytuł eg-
zekucyjny, co skutkuje stanem, w którym proces o zasą-
dzenie wierzytelności staje się bezprzedmiotowy.

Sekwencja wydarzeń po uzyskaniu przez wierzyciela 
w postępowaniu upadłościowym tytułu egzekucyjne-
go winna przebiegać w następujący sposób. Na mocy 
art. 180 § 1 in principio k.p.c. sąd z urzędu winien podjąć 
zawieszone postępowanie z udziałem syndyka jako stro-
ny pozwanej. Następnie na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. 
sąd winien umorzyć postępowanie. Jeśli postępowanie 
zostało zawieszone, w postępowaniu apelacyjnym sąd 
drugiej instancji winien uchylić zaskarżony wyrok sądu 
pierwszej instancji i umorzyć postępowanie (art. 386 § 3 
k.p.c.). Dodać trzeba również, że umorzenie postępowa-
nia bez jego podjęcia nie jest dopuszczalne, gdyż pod-
stawy umorzenia zawieszonego postępowania zawarte 
w art. 182 k.p.c. mają charakter katalogu zamkniętego. 
Jeśli w toku postępowania upadłościowego wierzytel-
ność powoda zostanie uwzględniona jedynie częściowo, 
sąd również w tym przypadku podejmie z urzędu zawie-
szone postępowanie, przy czym co do części uwzględ-
nionej umorzy postępowanie, a co do części nieuznanej 
na liście wierzytelności przeprowadzi postępowanie roz-
poznawcze na zasadach ogólnych procesu cywilnego.

Ubocznym, lecz bardzo istotnym zagadnieniem związa-
nym z faktem umorzenia postępowania jest kwestia kosz-
tów postępowania. Ustawodawca nie reguluje bowiem 
kwestii związanej z kosztami postępowania umorzonego 
na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., poza kosztami w razie 
zawarcia ugody (art. 104 k.p.c.) lub ugody przed mediato-
rem (art. 1041 k.p.c.). Dodać trzeba także to, że nie będzie 
miał zastosowania art. 182 § 4 k.p.c., który stosuje się 
jedynie do przypadków umorzenia postępowań, o jakich 
mowa w § 1 tego przepisu. W literaturze wyrażane jest 
zapatrywanie, że o kosztach procesu nie orzeka się w sy-
tuacji niedopuszczalności wydania wyroku, gdyż w takim 
przypadku proces ulega definitywnemu przerwaniu, a tym 
samym nie dochodzi do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść 
którejkolwiek ze stron33. Uzasadnione nie wydaje się jed-
nak przeniesienie tego poglądu na omawiane zagadnienie, 
gdyż umorzenie postępowania następuje tutaj z uwagi na 

33 Demendecki T., Rozstrzyganie o kosztach w sądowym postępowaniu cywilnym. 
Studium teoretycznoprawne, Łódź 2019, s. 171.

zaspokojenie przez powoda ochrony prawnej uzyskane 
w toku postępowania, co czyniło postępowanie o zasą-
dzenie wierzytelności bezprzedmiotowym. Zdaniem au-
tora sytuacja, o jakiej mowa, zbliżona jest do przypadków 
zaspokojenia wierzytelności przez pozwanego w toku 
procesu. W razie cofnięcia pozwu nie stosuje się reguły 
zawartej w art. 203 § 2 zd. 2 k.p.c., a o kosztach sąd orzeka 
na podstawie art. 98 k.p.c., uznając pozwanego za stronę 
przegrywającą proces34. Zasadne jest przyjęcie stanowi-
ska, że podobna sytuacja zachodzi w razie umorzenia po-
stępowania – z powodu zbędności wydania wyroku – na 
skutek zaspokojenia interesu prawnego powoda w trakcie 
postępowania. Uzasadnia to zasądzenie kosztów postę-
powania od pozwanego syndyka na zasadach ogólnych, 
zgodnie z regułami w tym zakresie wyrażonymi w art. 98 
k.p.c. Dodać trzeba jednakże, że warunkiem zasądzenia 
kosztów na rzecz powoda nie jest cofnięcie przez niego 
pozwu, jak to ma miejsce w przypadku zapłaty w toku 
procesu kwoty dochodzonej pozwem. W przeciwieństwie 
do cofnięcia pozwu umorzenie postępowania z uwagi na 
bezprzedmiotowość postępowania następuje z urzędu, 
bez względu na inicjatywę stron procesu.

W kontekście kosztów postępowania wskazać trzeba tak-
że, że choć podlegają one zasądzeniu od syndyka, nie są 
jednakże zobowiązaniami masy upadłości w rozumieniu 
art. 230 ust. 2 pr.up.35 W doktrynie i orzecznictwie przyj-
muje się, że roszczenie o zwrot kosztów procesu jest rosz-
czeniem akcesoryjnym, o charakterze formalnym w sto-
sunku do roszczenia będącego przedmiotem procesu 
i powstaje w dacie wniesienia pozwu do sądu. Rozstrzy-
gnięcie o kosztach procesu w orzeczeniu kończącym po-
stępowanie nie dotyczy istoty sprawy, gdyż nie rozstrzyga 
o uprawnieniach lub obowiązkach stron, a jedynie o tym, 
kto i w jakim zakresie poniesie ciężar finansowy związany 
z prowadzeniem postępowania36. Choć zatem orzeczenie 
o kosztach postępowania ma charakter konstytutywny 
w tym znaczeniu, że określa konkretną wysokość kosz-
tów, które ma ponieść strona przegrywająca proces, to 
jednak z uwagi na charakter tego roszczenia powstaje ono 
przed datą ogłoszenia upadłości – w dacie wniesienia do 
sądu pozwu przeciwko dłużnikowi. W istocie zatem jest to 
zobowiązanie dłużnika, nie masy upadłości, a to oznacza, 
że nie podlega ono zaspokojeniu na warunkach określo-
nych w art. 343 ust. 1 pr.up., ale na zasadach ogólnych za-
wartych w art. 342 pr.up.

34 Zob. postanowienie SN z: 21.08.1951 r., C 733/51, OSNC 1953, nr 1, 
poz. 14, 10.02.2010 r., V CZ 1/10, 24.08.2011 r., IV CZ 34/11, 12.01.2012 r., 
IV CZ 117/11 i 12.04.2012 r., II CZ 208/11; oraz wyrok SA w Krakowie 
z 30.12.2016 r., I ACa 1126/16.

35 Por. Hrycaj A., Podjęcie…, s. 12.
36 T. Demendecki, Rozstrzyganie…, s. 288; A. Zieliński, Glosa do uchwały Sądu 

Najwyższego z 10 lutego 1995 r., III CZP 9/95, „Palestra” 1996, nr 1-2, s. 198; 
post. SN z 12.10.07 r., IV CZ 91/07.
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