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Szanowni Czytelnicy!

Mam nadzieję, że jesteście w dobrym zdrowiu i w ukształto-
wanej już odporności do dalszej walki z pandemią. Każdy ma 
swoje pole walki – medycy (spodobało mi się to słowo, bo 
określa całość wiadomego personelu), kierowcy, handlowcy, 
informatycy, nauczyciele i inni. Mamy i my, doradcy restruktu-
ryzacyjni. Nasze pole walki to front wierzycieli i dłużników oraz 
otaczający ich kryzys gospodarczy, ramy różnych postępowań, 
by ratować firmy lub… pozwolić im z godnością odejść. 

Niestety i jedno, i drugie nie będzie takie proste. Ponad 313 tys. 
aktywnych spółek handlowych i blisko 2,5 mln aktywnie dzia-
łających jako przedsiębiorcy osób fizycznych to liczby imponu-
jące, jednak gospodarcze żniwo pandemii dotknie wielu z nich. 
O ile osoby fizyczne zapewne będą bardzo rozważnie podej-
mować decyzje w odniesieniu do składania wniosków upadło-
ściowych, o tyle spółki handlowe, szczególnie te z minimalnym 
kapitałem i nikłym dorobkiem majątkowym, nie będą miały 
większych oporów przed terminowym składaniem wniosków 
upadłościowych spowodowanych oddziaływaniem na nie pan-
demii. Ryzyko odpowiedzialności osobistej zarządzających jest 
zbyt duże, żeby nie wyczerpać drogi ustawowej i terminowo 
złożyć wniosek upadłościowy. Oczywiście będzie rozważana 
alternatywa sądowych ścieżek restrukturyzacyjnych, ale koszt 
tego typu postępowań dla wielu mikro i małych przedsiębior-
ców może okazać się nie do udźwignięcia. Nie można zatem 
wykluczyć, że najpopularniejszym i najbardziej efektywnym 
„rozwiązaniem restrukturyzacyjnym” będzie złożenie w termi-
nie wniosku upadłościowego, a następnie oddalenie go przez 
sąd w obliczu ubóstwa masy. 

Jest w tym jednak pewien haczyk, gdyż znaczna część judyka-
tury uważa, że oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z po-
wodu braku majątku dłużnika jest uznawane za wystarczający 
dowód na to, że prowadzenie w stosunku do niego egzekucji 
nie przyniesie efektu w postaci wyegzekwowania należności, 
a zatem jest to równoznaczne z jej bezskutecznością, zatem 
terminowe złożenie wniosku upadłościowego w takiej sytuacji 
nie będzie chronić zarządzających przed odpowiedzialnością 
osobistą. Czy tak powinno być w obliczu możliwości rejestra-

cji spółki handlowej z kapitałem 5 tys. zł w zderzeniu 
z kosztami postępowania upadłościowego na minimal-
nym poziomie 30-35 tys. zł, nie mówiąc już o opłacie 
sądowej i zaliczce na koszty postępowania w przed-
miocie ogłoszenia upadłości? Odpowiedź wydaje się 
oczywista – nie powinno tak być. Może zatem w sy-
tuacji pandemii warto rozważyć wprowadzenie mikro-
ścieżki likwidacyjnej dla tych najmniejszych spółek han-
dlowych, którym nie opłaci się wszczynać sądowych 
postępowań restrukturyzacyjnych i których wnioski 
upadłościowe, bazując na obecnych regulacjach, będą 
oddalone z uwagi na ubóstwo masy? 

W mojej ocenie powinna być to ścieżka poza wydzia-
łami upadłościowymi, być może opierająca się na 
uproszczonej formie wniosku składanego do KRS łącz-
nie z wnioskiem o wykreślenie z rejestru. Uprawniony-
mi do takich wniosków mogliby być dłużnicy – spółki 
handlowe z określonym kapitałem (np. do 100 tys. zł), 
których łączna wysokość zobowiązań jest niewielka 
i których niewypłacalność powstała w wyniku oddzia-
ływania pandemii. Dłużnik w ramach postępowania 
sam spieniężałby pozostały majątek (poprzez darmo-
wy licytacyjny portal publiczny, w którym ceny aukcyjne 
zmieniane byłyby z dnia na dzień o kilka procent w dół, 
tak by możliwie szybko i efektywnie spieniężyć mają-
tek likwidowanej spółki), zaś środki uzyskane ze zbycia 
majątku dzieliłby między wierzycieli proporcjonalnie do 
wysokości ich wierzytelności (z zachowaniem pierw-
szeństwa praw wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo 
oraz ze skutkiem egzekucyjnym). Środki niepodzielone 
z różnych powodów wpłacane byłyby bezpośrednio na 
rachunek Skarbu Państwa (co mogłoby np. zasilać fun-
dusze pomocowe dla innych przedsiębiorców lub inne 
fundusze celowe). 

Sądzę, że tego typu ścieżka likwidacyjna miałaby sens 
w obliczu niemałych przecież kosztów postępowań in-
solwencyjnych. Oczywiście wymagałaby dopracowa-
nia, ale uważam, że likwidacja mikro i małych spółek 
handlowych w okolicznościach oddziaływania pandemii 
powinna być prosta, tania oraz niewymagająca zaanga-
żowania wydziałów restrukturyzacyjnych i upadłościo-
wych, które będą czekać o wiele trudniejsze wyzwania. 

Dużo zdrowia wszystkim! 
Jerzy Sławek

Słowo od dziekana
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4 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA W SPRAWACH 
RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH

dr hab. Anna Hrycaj, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie1 
Agata Kosmal2

 

 

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

I. Oddalenie wniosku o otwarcie postępowania sana-
cyjnego – brak uprawdopodobnienia przez dłużnika 
jego zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów 
postępowania sanacyjnego i zobowiązań powsta-
łych po jego otwarciu (art. 8 ust. 2 p.r.)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 22 listopada 
2019 r., sygn. akt XIII Gz 743/19

Teza:

1.  Zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosz-
tów postępowania sanacyjnego i zobowiązań po-
wstałych po jego otwarciu, a w ich ramach kosztów 
bieżącego funkcjonowania jego przedsiębiorstwa, 
winna być interpretowana wyłącznie w kontekście 
możliwości finansowych podmiotu gospodarczego 
kontynuującego prowadzenie działalności i uzyski-
wania dochodu pozwalającego na: z jednej strony 
pokrywanie kosztów tej działalności, z drugiej zaś 
– realizowanie postanowień układowych.

2. Wykorzystanie przez dłużnika postępowania restruk-
turyzacyjnego jest możliwe pod warunkiem, że nie 
dojdzie do naruszenia słusznych praw wierzycieli.

Stan faktyczny:

Wnioskiem z 21 maja 2019 r. wniesionym pierwotnie do 
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

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

2  Doktorantka Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz 
Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

uzupełnionym 10 czerwca 2019 r., dłużnik, H.K. – osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
P.T.S. (...) oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą 
„(...) s.c. z siedzibą w Warszawie – wniósł o otwarcie po-
stępowania sanacyjnego. Wskazał, że jest przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność gospodarczą przede wszyst-
kim w zakresie produkcji folii polietylenowych. Postano-
wieniem z 10 lipca 2019 r. sprawa została przekazana do 
Sądu Rejonowego w Płocku, jako miejscowo właściwego.

W uzasadnieniu wniosku dłużnik wskazał, iż posiada zobo-
wiązania wobec kilkudziesięciu podmiotów w łącznej kwo-
cie 7 104 257,59 zł. Jego najstarsze wymagalne i niesporne 
zobowiązania to zobowiązania wobec K(...) S.A. z siedzibą 
w Warszawie w kwocie łącznej 280 503,43 zł z terminem 
wymagalności na 29 marca 2013 r. i 24 kwietnia 2013 r. Dłuż-
nik nie posiada wierzytelności spornych. Suma wierzytelno-
ści, która będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia, 
wynosi 2 547 090,00 zł. Suma wierzytelności dochodzonych 
w postępowaniach sądowych przez wierzyciela S(...) Sp. z o.o. 
przeciwko J(...) Sp. z o.o. wynosi 29 520,00 zł. Majątek dłuż-
nika przedstawia wartość równą 3 047 090,00 zł, w tym 
500 000,00 zł tytułem wartości szacunkowej linii do produk-
cji folii polietylenowych trzywarstwowych, 2 547 090,00 zł 
tytułem wartości szacunkowej nieruchomości. Dłużnik po-
siada ponadto 100% udziałów w S(...) Sp. z o.o.

Postanowieniem z 6 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. 
akt V GR 17/19, Sąd Rejonowy w Płocku oddalił wniosek 
o otwarcie postępowania sanacyjnego. W uzasadnieniu 
wskazano, iż z analizy treści wstępnego planu restruktu-
ryzacyjnego i propozycji układowych wynika, że w stosun-
ku do dłużnika spełniona została przesłanka pozytywna 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego określona 
w art. 6 ust. 1 p.r. W ocenie sądu wnioskodawca jest nie-
wypłacalny w rozumieniu art. 11 p.u. Biorąc pod uwagę za-
dłużenie wnioskodawcy w łącznej kwocie 7 104 257,59 zł, 
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przy jednoczesnym braku środków finansowych wystar-
czających na ich pokrycie i realnych możliwości ich uzy-
skania, należy stwierdzić, że utracił zdolność regulowa-
nia swoich wymagalnych zobowiązań. Ustaleń tych sąd 
dokonał na podstawie informacji zawartych we wniosku 
dłużnika oraz uzupełnienia wniosku w piśmie z 10 czerw-
ca 2019 roku, przy czym zaznaczyć należy, że dłużnik nie 
załączył żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących 
jego planowanych działań restrukturyzacyjnych, upraw-
dopodabniających je choćby w niewielkim stopniu.

Załączone umowy współpracy zawarte z podmiotami 
zajmującymi się pozyskiwaniem zamówień od zewnętrz-
nych kontrahentów również takiego przymiotu nie posia-
dają, są to jedynie umowy zawarte w celu pozyskania od-
biorców, bez żadnej gwarancji czy chociażby uprawdopo-
dobnienia, że do ich pozyskania dojdzie. Przy czym, bio-
rąc pod uwagę sytuację dłużnika i wskazaną przez niego 
dużą konkurencyjność na rynku wykonywanej przez 
niego działalności, jest to mało prawdopodobne. Ponad-
to informacje dotyczące wznowienia działalności gospo-
darczej w szerszym zakresie niż dotychczas, jaką wnio-
skodawca zamierza rozpocząć poprzez zakup nowych 
maszyn i urządzeń sfinansowany z ewentualnie uzyska-
nych dotacji, w ocenie sądu należy uznać za mało praw-
dopodobne, a przy tym bardzo ryzykowne w zaistniałym 
stanie zadłużenia przewyższającego już przecież znacz-
nie wartość posiadanego majątku. Rozszerzanie działal-
ności przez tak zadłużonego przedsiębiorcę przez zacią-
ganie nowych zobowiązań, jakimi są przecież wskazane 
przez wnioskodawcę dotacje, nawet jeżeli polegałyby na 
bezzwrotnym sfinansowaniu 60% wartości inwestycji, 
nie jest argumentem uprawdopodabniającym możliwość 
restrukturyzacji dłużnika, nie mówiąc już o tym, że taki 
środek finansowy przede wszystkim trzeba uzyskać, co, 
biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, jawi się jednak 
jako okoliczność wątpliwa, trudna do osiągnięcia.

Wnioskodawca – dłużnik nie dysponuje majątkiem wy-
starczającym na pokrycie kosztów postępowania re-
strukturyzacyjnego, a także nie ma realnych szans na 
zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu 
wierzytelności. Nie uprawdopodobnił też, że planowane 
działania sanacyjne wskazane we wniosku dają realną 
szansę na poprawę jego sytuacji ekonomicznej i przez to 
przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowią-
zań, podniósł jedynie, że środki restrukturyzacyjne za-
mierza wdrożyć. Podobnie nie wskazał, jakie stanowisko 
w tej sprawie zajmują jego wierzyciele.

Według oceny sądu rejonowego analiza treści wniosku, 
a w szczególności opis i przegląd planowanych środ-

ków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów 
wskazuje, że wnioskodawca faktycznie nie ma pomysłu 
i środków na restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa. 
Dłużnik wskazał, iż zamierza doprowadzić do restruktu-
ryzacji zadłużenia poprzez jego konsolidację i zwiększenie 
zaangażowania kapitału bankowego, a nadwyżkę kapita-
łu przeznaczy na rozpoczęcie produkcji. Jednak nie wska-
zał żadnych dokumentów na okoliczność podjęcia takich 
działań. Podobnie nie potrafił określić przewidywanych 
przychodów ani kosztów prowadzenia swojej działalności 
gospodarczej, które są przecież podstawową informacją 
niezbędną w celu podjęcia rozmów z bankami. Wskazanie 
na uaktywnienie w pełnym zakresie działalności gospo-
darczej przedsiębiorstwa S(...)z o.o., które wejdzie w skład 
majątku dłużnika po otwarciu postępowania sanacyjnego, 
jako propozycji działania restrukturyzacyjnego jest dzia-
łaniem co najmniej zaskakującym i chybionym, opartym 
na nierealnych, prognozowanych danych finansowych.

Sąd podkreślił przy tym, że dłużnik, H.K., w ciągu niespeł-
na 2 lat złożył już dwa wnioski o otwarcie postępowania 
sanacyjnego. Postępowanie wszczęte na skutek wniosku 
złożonego w SR w Płocku 2 października 2017 r., wobec 
cofnięcia wniosku przez dłużnika (po wezwaniu do uisz-
czenia zaliczki na poczet wynagrodzenia tymczasowego 
nadzorcy sądowego w kwocie 10 000,00 zł), zostało umo-
rzone. Jednocześnie we wniosku o otwarcie postępowania 
sanacyjnego wnioskodawca powoływał się na te same 
okoliczności co w niniejszej sprawie (pomimo upływu 
prawie 2 lat). Z tą różnicą, iż w niniejszej sprawie wniosek 
pierwotnie został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, jako właściwego miejscowo, 
bowiem dłużnik zmienił w międzyczasie siedzibę firmy 
na adres warszawski, pomimo faktycznego prowadzenia 
działalności pod „starym” adresem, w miejscowości M(...).

Dłużnik złożył zażalenie na owo rozstrzygnięcie, zaskar-
żając je w całości. Ponadto w piśmie z 31 października 
2019 r. przedłożył kopię aktu notarialnego i wskazał, iż 
przedmiotowym aktem w drodze zwrotnego przeniesie-
nia własności do jego majątku wróciły składniki w posta-
ci nieruchomości o znacznej wartości pieniężnej. Fakt ten, 
w ocenie skarżącego, przemawia za tym, że dłużnik ma 
możliwość pokrycia kosztów postępowania sanacyjnego 
w przedmiotowej sprawie. Skarżący podniósł ponadto, 
że obecnie negocjuje nowe kontrakty, które pozwolą mu 
na szybką poprawę kondycji finansowej i wywiązywanie 
się z zobowiązań względem innych podmiotów. Dodat-
kowo wskazał, iż podjętych zostało także szereg innych 
czynności w celu ratowania przedsiębiorstwa oraz za-
spokojenia jego wierzycieli bez ich pokrzywdzenia.
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Z uzasadnienia postanowienia sądu okręgowego:

1. „Trafnie sąd I instancji ustalił na podstawie wstępnego 
planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych, że 
w stosunku do dłużnika spełniona została przesłanka 
pozytywna otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego określona w art. 6 ust. 1 Prawa restrukturyza-
cyjnego, albowiem wnioskodawca jest niewypłacalny 
w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego. Biorąc 
pod uwagę zadłużenie wnioskodawcy w łącznej kwo-
cie 7 104 257,59 złotych, przy jednoczesnym braku 
środków finansowych wystarczających na ich pokrycie 
i realnych możliwości ich uzyskania, utracił on zdolność 
regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Usta-
leń powyższych sąd rejonowy dokonał na podstawie 
informacji zawartych we wniosku dłużnika oraz uzu-
pełnieniu wniosku w piśmie z 10 czerwca 2019 roku, 
przy czym zaznaczyć należy, że dłużnik nie załączył 
żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących jego 
planowanych działań restrukturyzacyjnych, uprawdo-
podabniających je choćby w niewielkim stopniu.”

2. „Prawidłowo sąd I instancji wskazał, iż załączone 
umowy współpracy zawarte z podmiotami zajmują-
cymi się pozyskiwaniem zamówień od zewnętrznych 
kontrahentów również takiego przymiotu nie posia-
dają, są to jedynie umowy zawarte w celu pozyska-
nia odbiorców, bez żadnej gwarancji czy chociażby 
uprawdopodobnienia, że do ich pozyskania dojdzie.”

3. „(…) Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby 
pokrzywdzenie wierzycieli. Z kolei art. 8 ust. 2 Pra-
wa restrukturyzacyjnego stanowi, że sąd odmawia 
otwarcia postępowania układowego lub sanacyjne-
go również, jeżeli nie została uprawdopodobniona 
zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosz-
tów postępowania i zobowiązań powstałych po jego 
otwarciu. Analizowane przesłanki odmowy otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego dotyczą postę-
powania sanacyjnego. Dla odmowy otwarcia postę-
powania sanacyjnego wystarczające jest stwierdze-
nie przez sąd jednej z nich.”

4. „Wykorzystanie przez dłużnika postępowania restruk-
turyzacyjnego jest możliwe pod warunkiem, że nie 
dojdzie do naruszenia słusznych praw wierzycieli. 
Oceniając tę przesłankę negatywną otwarcia postę-
powania sanacyjnego, sąd winien wziąć pod uwagę 
skutki tego postępowania jako całości. Istotna z tego 
punktu widzenia jest analiza aktualnej sytuacji praw-

nej dłużnika oraz aktualne możliwości dochodzenia 
roszczeń przez wierzycieli. Dokonując oceny zasad-
ności wniosku o otwarcie postępowania restruktury-
zacyjnego, nie można także pomijać woli wierzycieli.”

5. „Wnioskodawca w postępowaniu w przedmiocie 
otwarcia postępowania sanacyjnego musi uprawdo-
podobnić, że dłużnik będzie dysponował odpowiedni-
mi środkami pieniężnymi wystarczającymi na bieżące 
spłaty. Wystarczy, że wnioskodawca uprawdopodob-
ni prognozy dotyczące spłaty przyszłych kosztów 
oraz wykonania zobowiązań pieniężnych i niepienięż-
nych. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym 
wobec udowodnienia danej okoliczności. Nie daje ono 
pewności zajścia faktu, lecz jedynie wskazuje na taką 
możliwość, czyniąc dany fakt prawdopodobnym. Ele-
mentem tej prognozy jest zestawienie przewidywa-
nych kosztów i zobowiązań.”

6. „(…) Chybiony okazał się zarzut naruszenia przez sąd 
I instancji art. 8 ustawy Prawo restrukturyzacyjne 
poprzez jego błędną wykładnię polegającą na niepra-
widłowym przyjęciu, że dla potrzeb oceny przesłanki 
pokrzywdzenia wierzycieli sąd restrukturyzacyjny ma 
obowiązek zbadać, czy układ będzie zgodny z prawem 
i czy zostanie wykonany poprzez jego zastosowanie 
i odmówienie otwarcia wobec dłużnika postępowa-
nia sanacyjnego ze względu na uznanie przez sąd, iż 
jego otwarcie krzywdziłoby wierzycieli wnioskodawcy 
oraz że dłużnik nie uprawdopodobnił swojej zdolno-
ści do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania 
i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Dokonując 
oceny prawnej, sąd I instancji odniósł się do wniosku 
dłużnika, a w szczególności dokonał analizy plano-
wanych środków restrukturyzacyjnych i związanych 
z nimi kosztów. W istocie sytuacja dłużnika została 
trafnie oceniona przez sąd I instancji, który wskazał, 
iż nie ma on pomysłu i środków na restrukturyzację.”

7. „Nie ulega wątpliwości, że nawet przy założeniu dobrej 
koniunktury dla działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez H.K., nie posiada on środków finansowych 
na pokrycie kosztów postępowania i zobowiązań po-
wstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego. Nie 
zmienia tej oceny zwrotne przeniesienie własności 
nieruchomości należącej do małżonków Z. W skład 
majątku dłużnika, wbrew jego oświadczeniu, nie 
wchodziły dwie nieruchomości, gdyż, jak wynika z tre-
ści księgi wieczystej, nieruchomość posiadająca księ-
gę wieczystą PL(...) należy do S(...) spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Z załączonego do zażalenia wy-
cinka zestawienia okresowego przychodów i rozcho-
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dów za okres pierwszych 6 miesięcy roku 2019 wyni-
ka, że dłużnik uzyskał przychody w wysokości około 
300 000,00 złotych, przy czym koszty działalności 
przekroczyły przychody o ponad 80 000,00 złotych. 
Zatem zasadny jest wniosek wywiedziony przez sąd 
I instancji, że dłużnik dysponuje jedynie niewielkimi 
kwotami znajdującymi się na rachunku bankowym, 
które starczają na pokrywanie bieżących zobowiązań. 
Z powyższych względów prawidłowy jest wniosek 
sądu rejonowego, że dłużnik nie uprawdopodobnił 
swojej zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów 
postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych 
po jego otwarciu, a w ich ramach kosztów bieżącego 
funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Także zapro-
ponowane przez niego działania sanacyjne nie upraw-
dopodabniają polepszenia jego sytuacji finansowej”.

8. „Należy pamiętać, że powyższa zdolność dłużnika 
winna być interpretowana wyłącznie w kontekście 
możliwości finansowych podmiotu gospodarczego 
kontynuującego prowadzenie działalności do uzy-
skiwania dochodu pozwalającego na: z jednej strony 
pokrywanie kosztów tej działalności, z drugiej zaś – 
realizowanie postanowień układowych.”

9. „Wobec prawidłowych ustaleń sądu rejonowego i oce-
ny propozycji złożonych przez dłużnika nie sposób 
stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że działa-
nia sanacyjne doprowadzą do poprawy sytuacji eko-
nomicznej dłużnika i przywrócenia jego zdolności do 
wykonywania zobowiązań.”

II. Oddalenie wniosku o otwarcie przyspieszonego 
postępowania układowego – brak majątku, który 
pozwoliłby dłużnikowi na wykonanie zapropono-
wanego przez niego układu bez pokrzywdzenia wie-
rzycieli (art. 8 ust. 1 p.r.)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 10 sierpnia 
2018 r., sygn. akt XIII Gz 508/18

Teza:

Pokrzywdzenie wierzycieli, aby było dla sądu miaro-
dajne, musi zaistnieć jako skutek potencjalnego po-
stępowania restrukturyzacyjnego jako całości, a nie 
poszczególnych skutków postępowania.

Stan faktyczny:

19 kwietnia 2018 r. dłużnik, J.T., prowadzący działalność 
pod nazwą Gospodarstwo Rolne w (...), wniósł do Sądu 

Rejonowego w Płocku o otwarcie przyspieszonego po-
stępowania układowego. Wskazał, że jest przedsiębiorcą 
prowadzącym gospodarstwo rolne w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej, tj. drobiu. Dłużnik nie za-
trudnia pracowników na stałe. Nie wykonuje swoich wy-
magalnych zobowiązań, które wynoszą 151 971,55 zł. 
Jego wierzycielami są: D.H. spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w (…) – w kwocie 110 242,08 zł z termi-
nem płatności na 22 listopada 2017 r. oraz C.P. spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) – w kwocie 
41 729,47 zł z terminami płatności na 12 i 17 grudnia 
2017 r. W ocenie dłużnika wymienione wierzytelności są 
objęte z mocy prawa układem. Oświadczył również, że 
nie posiada wierzytelności spornych.

W uzasadnieniu dłużnik wskazał, iż jego problemy fi-
nansowe spowodowane są brakiem wpłaty należności 
w kwocie 77 099,50 zł przez głównego odbiorcę żywca 
Zakłady (...) S.A. w (...), wobec których zostało otwar-
te postępowanie sanacyjne. Inną przyczyną jego nie-
wypłacalności jest duża konkurencja na rynku. Dłużnik 
wskazał, że podjął działania zmierzające do znacznego 
obniżenia kosztów funkcjonowania. Zamierza wykonać 
układ poprzez uzyskanie oszczędności – koszty dłużnika 
w 2017 r. wynosiły 1 762 000 zł, w 2018 r. zakłada ich 
spadek o 10%, do kwoty 1 578 000 zł, zakładając utrzy-
manie poziomu kosztów w pozostałych latach. Ma za-
miar uzyskać to przez zmniejszenie zużycia materiałów 
i energii, negocjowanie cen z dostawcami, zmianę roz-
wiązań technicznych i stosowanie tańszych pasz. Wska-
zał, że pozyskał nowego odbiorcę żywca oraz prowadzi 
rozmowy z innymi potencjalnymi odbiorcami w celu na-
wiązania współpracy. Podał, że środki restrukturyzacyj-
ne są już wdrażane.

Postanowieniem z 4 czerwca 2018 r., w sprawie o sygn. 
akt V GR 3/18, Sąd Rejonowy w Płocku oddalił wnio-
sek dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowa-
nia układowego. W uzasadnieniu wskazano, iż w ocenie 
sądu w sprawie wystąpiła sytuacja, gdy korzyści płynące 
z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są nie-
adekwatne do sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, 
a więc sąd powinien taki wniosek oddalić na podstawie 
art. 8 ust. 1 p.r. jako skutkujący pokrzywdzeniem wierzy-
cieli (por. M. Gajdzińska-Sudomir, Wierzytelności sporne 
uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności 
uprawniające do głosowania nad układem, „Doradca Re-
strukturyzacyjny” nr 4, s. 11-13). Wnioskodawca – dłuż-
nik nie dysponuje bowiem żadnym majątkiem nie tylko 
pozwalającym na pokrycie kosztów postępowania re-
strukturyzacyjnego, ale także pozwalającym na wykona-
nie propozycji układowych.
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Analiza złożonego wniosku nie pozostawia żadnych wąt-
pliwości. Dłużnik wskazuje, że będzie w stanie zrestruk-
turyzować swoje przedsiębiorstwo, tylko jeśli będzie 
prowadził oszczędną działalność opartą o zmniejszenie 
zużycia materiałów, energii, negocjacje cen z dostaw-
cami, zmianę rozwiązań technicznych i stosowanie tań-
szych pasz. Jednak w żaden sposób nie uprawdopodob-
nił wymienionych okoliczności, choć podniósł, że środki 
restrukturyzacyjne już wdraża. Podobnie jak nie upraw-
dopodobnił okoliczności, że pozyskał nowego odbiorcę 
żywca, a z innymi potencjalnymi odbiorcami prowadzi 
rozmowy w celu zawarcia umów o współpracy, co jest 
o tyle istotne, że jako przyczynę popadnięcia w stan nie-
wypłacalności podał utratę głównego odbiorcy żywca, co 
do którego otwarto postępowanie sanacyjne i który za-
lega wobec niego na kwotę 77 099,50 zł. Dłużnik wprost 
przyznał, że nie ma środków finansowych w gotówce 
ani na rachunkach bankowych potrzebnych na realizację 
układu i nie uprawdopodobnił wysokości potencjalnych 
środków (w ruchomościach, w nieruchomościach), które 
pozwoliłyby mu wykonać propozycje układowe, gdyby 
sąd przychylił się do wniosku. Zapewnił jedynie, że dys-
ponuje majątkiem ruchomym i nieruchomym o szacun-
kowej wartości 1 200 000 zł. Przy czym są to twierdzenia 
gołosłowne, niepozwalające sądowi na ich weryfikację.

Należy się ponadto domyślać, że wskazana przez dłuż-
nika wartość majątku została oszacowana na podstawie 
cen rynkowych, które nie znajdują zastosowania przy 
sprzedaży wymuszonej, występującej w postępowa-
niach restrukturyzacyjnych czy upadłościowych. W tych 
postępowaniach dochodzi bowiem do sprzedaży w sy-
tuacji przymusowej – właściciel sprzedaje nieruchomość 
dlatego, że musi, a nie dlatego, że chce, a tym samym 
cena sprzedaży jest niższa niż rynkowa. Nie determinu-
je jej bowiem rynek, tylko zła sytuacja finansowa sprze-
dającego – dłużnika. Cena rynkowa wyższa jest od ceny 
sprzedaży wymuszonej o około 1/3. Zatem biorąc to pod 
uwagę, szacunkowa wartość majątku dłużnika dla sprze-
daży wymuszonej wyniosłaby około 800 000 zł (a nie 
1 200 000  zł). Przy czym nawet zakładając, że wskazane 
we wniosku składniki majątku dłużnika uda się sprzedać, 
to proces taki trwa w przypadku nieruchomości najkró-
cej 6 miesięcy (co w praktyce rzadko się sprawdza), a tym 
samym na pokrycie bieżących kosztów postępowania 
oraz kosztów bieżącego funkcjonowania przedsiębior-
stwa dłużnika (podatki, opłaty, czynsze, wynagrodzenia 
pracowników, zakup towaru itp.) i realizację układu środ-
ków nie ma. Przede wszystkim zaś zaznaczyć należy, że 
wszystkie składniki majątku dłużnika zadeklarowane 
przez niego we wniosku wchodzą w skład jego przedsię-
biorstwa i są niezbędne do jego prowadzenia, co wyklucza 

ich sprzedaż w celu uzyskania środków na restrukturyza-
cję tego właśnie przedsiębiorstwa. Ich sprzedaż byłaby 
bowiem równoznaczna z zaprzestaniem działalności.

Dłużnik złożył zażalenie na wskazane rozstrzygnięcie, 
zaskarżając je w całości. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu 
zarzucił naruszenie art. 8 ust. 1 Prawa upadłościowego 
poprzez jego zastosowanie i uznanie, że wskutek otwarcia 
wobec dłużnika przyspieszonego postępowania układo-
wego dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli, w sytuacji gdy 
aktualnie nie toczą się wobec niego żadne postępowania 
egzekucyjne, nadto posiada on zawarte umowę kontrak-
tacyjną oraz umowę dostawy, z których uzyskuje dochód 
pozwalający na bieżące prowadzenie działalności gospo-
darczej i zaspokajanie kosztów bieżącego funkcjonowania 
(podatki, opłaty, zakup towaru itp.), a w związku z tym po-
siada możliwości realizacji zaproponowanego układu.

Z uzasadnienia postanowienia sądu okręgowego:

1. „Na przedpolu rozważań z zakresu zarzutu wywiedzio-
nego przez dłużnika w zażaleniu zaznaczyć należy, że 
wprawdzie skarżący wskazał w zarzucie na naruszenie 
przez sąd rejonowy art. 8 ust. 1 Prawa upadłościowe-
go, ale w istocie rzeczy jego postulat dotyczy narusze-
nia art. 8 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 roku Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j.) Innymi słowy, 
chodzi o ustalenie, czy stan faktyczny sprawy jest ob-
jęty hipotezą art. 8 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.”

2. „Zgodnie z art. 8 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, 
sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby 
pokrzywdzenie wierzycieli. Pokrzywdzenie wierzycie-
li, aby było dla sądu miarodajne, musi zaistnieć jako 
skutek potencjalnego postępowania restrukturyza-
cyjnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 p.r. celem postępowa-
nia restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia 
upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restruk-
turyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, 
a w przypadku postępowania sanacyjnego – również 
przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy za-
bezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Pokrzyw-
dzenie wierzycieli musi być skutkiem postępowania 
restrukturyzacyjnego jako całości, a nie poszczegól-
nych skutków postępowania. Sąd nie będzie więc ba-
dał wszystkich przepisów regulujących dane postę-
powanie ani wszystkich potencjalnych skutków dzia-
łań organów postępowania. Sąd nie musi też podej-
mować prób przewidzenia wszystkich zdarzeń, które 
potencjalnie zajdą w postępowaniu. Chodzi o global-
ny efekt danego postępowania dla ogółu wierzycieli. 
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(zob. P. Filipiak, Art. 8, [w:] Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz. Wolters Kluwer, 2017).”

3. „Trafnie uznał sąd rejonowy, że w niniejszej sprawie 
z taką sytuacją mamy do czynienia. Analiza materiału 
dowodowego nie pozwala bowiem przyjąć, że dłużnik 
dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na 
pokrycie kosztów postępowania restrukturyzacyjne-
go oraz wykonanie propozycji układowych. Dłużnik 
nie wskazał też wiarygodnego źródła dochodu, z któ-
rego jest w stanie pozyskać te środki. Jednie goło-
słownie i życzeniowo stwierdził, że będzie w stanie 
pozyskać fundusze z oszczędności wprowadzonych 
w gospodarstwie.”

4. „Uwzględniając, że dłużnik nie dysponuje wystarczają-
cymi środkami finansowymi na realizację zapropono-
wanego układu i na przeprowadzenie postępowania 
restrukturyzacyjnego, wszczęcie postępowania re-
strukturyzacyjnego zagrażałoby zaspokojeniu wie-
rzycieli. Zaznaczyć również należy, że układ zapro-
ponowany przez dłużnika zakłada umorzenie części 
wierzytelności, a w rezultacie zaspokojenie wierzy-
cieli jedynie w części. Trafnie wskazał sąd rejonowy, 
że uwzględniając obecną wartość majątku dłużnika, 
którą on sam określił na 1 200 000,00 zł, to nawet 
przy sprzedaży wymuszonej zrealizowanej w postę-
powaniu upadłościowym wierzyciele zostaliby zaspo-
kojeni w 100%.”

5. „Analiza sytuacji dłużnika pozwala zatem stwierdzić, 
że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie 
spełniłoby jego celu, jakim jest uniknięcie upadłości. 
Zatem przeprowadzenie postępowania restruktury-
zacyjnego odbyłoby się wyłącznie kosztem wierzy-
cieli, którzy przez czas trwania tego postępowania nie 
mogliby dochodzić swoich praw na drodze postępo-
wania egzekucyjnego lub w wyniku wszczęcia postę-
powania upadłościowego. Pokrzywdzenie wierzycieli 
polegałoby więc w takiej sytuacji na uniemożliwieniu 
im prowadzenia windykacji w ramach cywilnego po-
stępowania egzekucyjnego, jak również doprowa-
dzeniu do wszczęcia postępowania upadłościowego. 
W konsekwencji na podstawie art. 8 ust. 1 Postępo-
wania restrukturyzacyjnego trafnie sąd rejonowy od-
mówił w zaskarżonym postanowieniu otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego.”

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

I.  Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

– doprowadzenie przez dłużniczkę do swojej nie-
wypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa przy 
ocenie możliwości spłaty zaciąganych zobowiązań 
(art. 4914 ust. 1 p.u.)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 6 marca 
2020 r., sygn. akt XIII Gz 158/20

Teza:

1.  Z obecnego brzmienia przepisu wynika, że upadłość 
konsumencka, pomimo znacznego zliberalizowania 
przepisów w stosunku do poprzedniej regulacji, nie 
ma charakteru otwartego. Biorąc pod uwagę aktu-
alne brzmienie wskazanego przepisu, nie powinien 
korzystać z instytucji oddłużenia dłużnik, który ce-
lowo się zadłuża, a następnie nie jest w stanie za-
spokoić wierzycieli.

2.  Umyślność w rozumieniu art. 4914 ust. 1 Prawa 
upadłościowego oznacza objęcie przez dłużnika za-
miarem doprowadzenia do niewypłacalności albo 
jej pogłębienia, a nie sam fakt umyślnego dokona-
nia czynności, które ostatecznie do niewypłacalno-
ści doprowadziły.

Stan faktyczny:

We wniosku z 25 października 2019 r. dłużniczka, Z.Ł., 
jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospo-
darczej, wniosła o ogłoszenie swojej upadłości. W uza-
sadnieniu wskazała, że jest osobą niewypłacalną, a stan 
ten nie wynika z jej umyślnego działania ani z rażącego 
niedbalstwa.

Postanowieniem z 23 stycznia 2020 r., w sprawie o sygn. 
akt V GU 349/19, Sąd Rejonowy w Płocku oddalił wniosek 
dłużniczki o ogłoszenie jej upadłości jako osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu 
postanowienia wskazano na fakt, iż w świetle zgromadzo-
nych dowodów nie ulega wątpliwości, że niewypłacalność 
dłużniczki powstała na skutek zaciągania przez nią zbyt 
dużej liczby pożyczek w kontekście posiadanych możli-
wości ich spłaty. Zważono, iż po przejściu na emeryturę 
w 2017 r. dysponowała ona dochodem w kwocie około 
700 zł miesięcznie, pomimo tego od czerwca 2018 r. do 
sierpnia 2019 r. intensywnie zadłużała się, zawierając po 
1-2 pożyczki miesięcznie, z których środki w większości 
przeznaczała na spłatę wcześniejszych zobowiązań z ty-
tułu pożyczek, a jedynie niewielką część na pokrycie bieżą-
cych potrzeb, przede wszystkim kosztów wizyt lekarskich 
w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
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Wskazano przy tym, że według przedłożonej dokumen-
tacji i zestawienia pożyczek suma miesięcznych rat ob-
ciążających dłużniczkę już w czerwcu 2018 r., po zawarciu 
umowy pożyczki z T.F.(...) Sp. z o.o. we Wrocławiu, wynosi-
ła około 830 zł, a zatem przekroczyła dochód z emerytu-
ry. W tej sytuacji oczywiste było, że dłużniczka nie będzie 
w stanie spłacić tych zobowiązań, a pomimo tego zawar-
ła szereg kolejnych umów pożyczkowych, czym pogłębiła 
stan niewypłacalności. W szczególności zwrócono uwagę 
na fakt, iż w kwietniu 2019 r. zawarła umowę pożyczki 
konsolidacyjnej z „Z”(...) Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 
ponad 10 000 zł, która została przeznaczona na spłatę 
zaległych rat poprzednich pożyczek, a wynikająca z tej 
umowy rata obciążająca dłużniczkę wynosiła 623,50 zł 
miesięcznie, czyli była bliska wysokości uzyskiwanej 
przez nią emerytury. W złożonych zeznaniach dłużniczka 
przyznała, że nie zastanawiała się, z czego spłaci to zo-
bowiązanie, a już w następnym miesiącu zawarła kolejną 
umowę pożyczki w kwocie 8000 zł, z zobowiązaniem do 
spłaty 24 rat w wysokości 636,78 zł miesięcznie. Osta-
tecznie suma rat pożyczek objętych załączonym do wnio-
sku zestawieniem przekroczyła kwotę 7000 zł miesięcz-
nie, co odpowiada niemal dziesięciokrotności uzyskiwa-
nego przez dłużniczkę miesięcznego dochodu.

Z uwagi na to sąd rejonowy przyjął, że w sprawie zaist-
niała negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości przewi-
dziana w art. 4914 ust. 1 Prawa upadłościowego w postaci 
doprowadzenia przez dłużniczkę do swojej niewypłacal-
ności wskutek rażącego niedbalstwa przy ocenie możli-
wości spłaty zaciąganych zobowiązań. Jednocześnie brak 
było podstaw dla rozważania zastosowania w stosun-
ku do niej względów humanitaryzmu i słuszności w celu 
uwzględnienia złożonego wniosku, albowiem tego rodzaju 
względy uzasadniać mogą ogłoszenie upadłości pomimo 
wystąpienia innych obligatoryjnych przesłanek do oddale-
nia wniosku, określonych w art. 4914 ust. 2-4 Prawa upa-
dłościowego. Ustawodawca nie przewidział w obowiązu-
jącym stanie prawnym, aby względy słuszności i humani-
taryzmu mogły usprawiedliwiać oddłużenie osoby niepro-
wadzącej działalności gospodarczej, która doprowadziła 
do stanu swojej niewypłacalności lub istotnie pogłębiła jej 
stopień na skutek rażącego niedbalstwa.

Dłużniczka złożyła zażalenie na wskazane rozstrzygnię-
cie, zaskarżając je w całości.

Z uzasadnienia postanowienia sądu okręgowego:

1.  „Zgodnie z art. 4914 ust. 1 ustawy z 28 lutego 
2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 233) w brzmieniu obowiązującym od 31 grudnia 

2014 r. sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej, jeżeli dłużnik doprowadził do swo-
jej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej sto-
pień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 
Z obecnego brzmienia przepisu wynika, że upadłość 
konsumencka, pomimo znacznego zliberalizowania 
przepisów w stosunku do poprzedniej regulacji, nie 
ma charakteru otwartego. Biorąc pod uwagę aktualne 
brzmienie wskazanego przepisu, nie powinien korzy-
stać z instytucji oddłużenia dłużnik, który celowo się 
zadłuża, a następnie nie jest w stanie zaspokoić wie-
rzycieli. Całkowicie otwarta upadłość konsumencka 
mogłaby promować negatywne postawy społeczne.”

2.  „Limitowanie dostępu do upadłości konsumenckiej 
jest systemowo uzasadnione, albowiem upadłość 
konsumencka otwiera dłużnikowi drogę do całko-
witego umorzenia jego zobowiązań, które podlegają 
objęciu tzw. planem spłaty w ramach upadłości kon-
sumenckiej. Dlatego też po dokonanej nowelizacji 
przepis uzależnia możliwość ogłoszenia upadłości 
konsumenckiej od braku przesłanek negatywnych 
w postaci umyślności lub rażącego niedbalstwa dłuż-
nika w powstaniu lub istotnym zwiększeniu stopnia 
niewypłacalności.”

3.  „W literaturze prawniczej przyjmuje się, że umyślność 
w rozumieniu art. 4914 ust. 1 Prawa upadłościowego 
oznacza objęcie przez dłużnika zamiarem doprowa-
dzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia, a nie 
sam fakt umyślnego dokonania czynności, które osta-
tecznie do niewypłacalności doprowadziły. Przykła-
dowo, umyślne zaciągnięcie zobowiązań w sytuacji, 
gdy zamiarem dłużnika nie było doprowadzenie do 
niewypłacalności, nie będzie oznaczało zawinionego 
wywołania stanu niewypłacalności. Winę umyślną 
będzie można przypisać dłużnikowi, gdy zaciągnie kil-
ka kredytów, wiedząc, że za chwilę straci źródło do-
chodu, a uzyskane w ten sposób środki przeniesie na 
osoby trzecie lub roztrwoni, a następnie złożył wnio-
sek oddłużeniowy.”

4.  „(…) Rażące niedbalstwo, zwane w języku prawniczym 
także lekkomyślnością, to kwalifikowana postać tzw. 
winy nieumyślnej, polegającej na niedołożeniu nale-
żytej staranności wymaganej w danych okoliczno-
ściach. Jak wskazuje się, za rażące niedbalstwo uzna-
wać należy nieostrożność graniczącą z rozmyślnym 
działaniem, a zatem jako rażąco niedbałe należałoby 
ocenić przede wszystkim zachowanie lekkomyślne, 
albowiem, jako połączone z przewidywaniem skut-
ku, jest bliższe umyślności niż klasyczne niedbalstwo 
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(por. wyrok SA w Łodzi z 22 sierpnia 2014 r., I ACa 
279/14). Tym samym rażące niedbalstwo zachodzi 
tylko wtedy, gdy stopień naganności postępowania 
drastycznie odbiega od modelu właściwego w danych 
warunkach zachowania się dłużnika (por. wyrok SN 
z 26 stycznia 2006 r., V CSK 90/05 LEX nr 195430).”

5.  „Konieczna jest zatem ocena, czy niewypłacalność 
powstała na skutek działania lub zaniechania dłuż-
nika w przypadku przekroczenia podstawowych, ele-
mentarnych zasad staranności w dbałości o swoją 
sytuację majątkową. Ocena, czy zasady takie prze-
kroczono, musi być dokonywana zawsze w okolicz-
nościach konkretnego wypadku. Jednocześnie taką 
kwalifikację uniemożliwiają nieraz błędne informacje, 
na podstawie których dłużnik podejmował decyzję, 
lub fakt, że do nieostrożnego zachowania dłużnik 
został zmuszony warunkami, w jakich działał, albo 
czynnikami wewnętrznymi, jak np. wiek, choroba 
(por. A. Olejniczak, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks Cywil-
ny. Komentarz, t. III. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el 
2010, komentarz do art. 415 k.c.).”

6.  „(…) Sąd rejonowy prawidłowo ocenił, że dłużniczka 
na skutek rażącego niedbalstwa istotnie zwiększyła 
stopień swojej niewypłacalności. W tym przedmiocie 
przede wszystkim należy wskazać, iż dłużniczka za-
warła 16 umów, na mocy których była zobowiązana 
do spłaty otrzymanych środków pieniężnych. Dłuż-
niczka miała świadomość wysokości raty i swoich 
dochodów. Łączna kwota otrzymanych środków to 
97 971,13 zł. Żadna z tych umów nie została spła-
cona w całości, co już samo przez się podaje w wąt-
pliwość przedstawioną tezę o zaciąganiu pożyczek 
w celu spłaty poprzednich zobowiązań.”

7.  „Łączna wysokość rat ze wszystkich umów to kwota 
7000 zł miesięcznie. W tych okolicznościach trudno 
uznać za zasadny argument, iż zaciąganie kredytów 
było wymuszone koniecznością spłaty poprzednich, 
skoro nie doprowadziło to do zmniejszenia ilości kre-
dytów, a zwiększenia bieżących obciążeń, nie mówiąc 
już o tym, iż dłużnik nie miał środków na spłatę no-
wych zobowiązań, które powiększały dotychczasowe.”

8.  „Ponadto trudno uznać za zasadny argument, iż dłuż-
niczka nie miała świadomości ryzyka, tym bardziej, iż 
każda umowa zawiera informację o miesięcznym ob-
ciążeniu obejmującym wszystkie koszty.”

9.  „Także twierdzenia zawarte we wniosku oraz zażaleniu 
o wykorzystaniu powyższych środków na cele zwią-

zane ze zdrowiem są gołosłowne. Poza ogólnikowym 
stwierdzeniem o wydatkach na cele zdrowotne i cenie 
za wizytę, materiał dowodowy nie zawiera żadnych 
innych informacji, nie mówiąc już o dowodach, z któ-
rych wynikałaby konieczność poniesienia tak znacz-
nych wydatków związanych ze stanem zdrowia. Jest 
to o tyle istotne, gdyż kwota zadłużenia jest znaczna.”

10. „W świetle powyższych okoliczności całkowicie 
uprawniona jest ocena dokonana przez sąd rejonowy, 
iż doszło ze strony dłużniczki do rażącego niedbal-
stwa, które spowodowało niewypłacalność, a tym 
samym w oparciu o art. 4914 ust. 1 pr. upadł., wniosek 
o ogłoszenie upadłości podlegał oddaleniu. Rażące 
niedbalstwo dłużnika wyrażało się w tym, że zacią-
gnął znaczne zobowiązania bez środków na ich po-
krycie i przy braku wykazania podstaw konieczności 
zaciągnięcia tak dużych zobowiązań”.

II.  Umorzenie postępowania upadłościowego osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
– istotne naruszenie przez upadłego jego obowiąz-
ków (art. 49110 ust. 2 p.u.)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 26 lutego 
2020 r., sygn. akt XIII Gz 960/19

Teza:

1.  Unormowanie zawarte w art. 49110 ust. 2 p.u. jest wy-
razem piętnowania nierzetelności w postępowaniu 
dłużnika zarówno na etapie postępowania w przed-
miocie ogłoszenia upadłości, jak i w toku właściwe-
go postępowania upadłościowego. Sąd będzie zobo-
wiązany umorzyć postępowanie upadłościowe, m.in. 
jeżeli podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości, a za-
tem w toku postępowania upadłościowego okaże 
się, że zachodzi któraś z okoliczności wymienionych 
w art. 4914 Prawa upadłościowego.

2.  Ujawnienie się okoliczności jest kategorią obiek-
tywną, a zatem podstawą umorzenia nie może być 
odmienna ocena dowodów i faktów niż ta dokonana 
przez sąd na etapie rozpoznawania wniosku o ogło-
szenie upadłości.

Stan faktyczny:

Postanowieniem z 8 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 
166/17, Sąd Rejonowy w Płocku ogłosił upadłość dłuż-
nika, A.A., jako osoby fizycznej nieprowadzącej działal-
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ności gospodarczej. We wniosku o ogłoszenie upadłości 
dłużnik nie wymienił żadnych składników majątku i zło-
żył jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią 
przepisu art. 4914 ust. 1-4 Prawa upadłościowego.

Postanowieniem sędziego-komisarza z 15 listopada 
2017 r. upadły został zobowiązany do wskazania i wyda-
nia syndykowi całego swojego majątku, a także wszyst-
kich dokumentów dotyczących jego działalności, mająt-
ku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, 
innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych 
i korespondencji. Odpis postanowienia został doręczony 
upadłemu wraz z pouczeniem o treści art. 49110 Prawa 
upadłościowego 24 listopada 2017 r. W piśmie z 28 li-
stopada 2017 r. upadły złożył oświadczenie o zapozna-
niu syndyka ze stanem majątku i wszystkimi dokumen-
tami. 29 listopada 2017 r. syndyk złożył spis inwentarza 
w postępowaniu upadłościowym, w którym nie zostały 
wymienione żadne składniki masy upadłości.

7 grudnia 2018 r. upadły, A.A., zawarł z matką, R.A., oraz 
braćmi, G.A. i C.A., umowę o dział spadku po S.A. ze znie-
sieniem współwłasności oraz umowę ustanowienia słu-
żebności osobistej. Zgodnie z treścią umowy S.A. (ojciec 
upadłego) zmarł 20 marca 2005 r., a spadek po nim na 
podstawie ustawy nabyli żona R.A. oraz synowie G.A., 
C.A. i A.A. w ¼ części każde z nich, co zostało stwierdzo-
ne postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie (...). 
W skład spadku wchodziło prawo własności lokalu miesz-
kalnego (...) o łącznej powierzchni użytkowej 70,60 m2, 
usytuowanego w budynku mieszkalnym na działce poło-
żonej w (...), które przysługiwało spadkodawcy na prawach 
wspólności ustawowej małżeńskiej wraz z udziałem wy-
noszącym 630/31 725 części w nieruchomości wspólnej. 
W umowie z 7 grudnia 2018 r. R.A., G.A., C.A. oraz upadły 
dokonali działu spadku po S.A. i zniesienia współwłasno-
ści w ten sposób, że G.A. nabył na wyłączną własność do 
swojego majątku osobistego opisany lokal mieszkalny 
(...) stanowiący odrębną nieruchomość wraz z przynależ-
nymi do niego prawami, bez obowiązku spłaty. Wartość 
przedmiotu umowy strony określiły na łączną kwotę  
160 000 zł.

W piśmie z 19 kwietnia 2019 r. syndyk wskazał, że o za-
warciu tej umowy przez upadłego dowiedział się w kwiet-
niu 2019 r. z otrzymanego zawiadomienia o zmianie 
właściciela nieruchomości lokalowej (...). Upadły nie po-
informował syndyka o tym, że przysługuje mu, jako spad-
kobiercy, udział w prawie własności wskazanej nierucho-
mości lokalowej. W treści pisma syndyk wniósł w związku 
z tym o umorzenie postępowania upadłościowego.

Odpis wniosku syndyka z zobowiązaniem do zajęcia sta-
nowiska w przedmiocie zawartych w piśmie informacji 
oraz w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowa-
nia pod rygorem pominięcia został doręczony upadłe-
mu 3 lipca 2019 r. Upadły w wyznaczonym terminie nie 
udzielił żadnej odpowiedzi. Postanowieniem z 29 sierpnia 
2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 105/17 Sąd Rejono-
wy w Płocku umorzył postępowanie upadłościowe pro-
wadzone wobec A.A. jako osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej. W uzasadnieniu postanowie-
nia wskazano na fakt, że upadły nie tylko zataił na etapie 
składania wniosku o ogłoszenie upadłości fakt posiada-
nia majątku w postaci udziału we współwłasności nie-
ruchomości, wskutek czego dane podane przez dłużnika 
we wniosku okazały się niezupełne (art. 4914 ust. 4 w zw. 
z art. 49110 ust. 3 pr. upadł.), ale również dokonał bez zgo-
dy syndyka zbycia tego składnika masy upadłości w toku 
postępowania upadłościowego, czym naruszył przepis 
art. 75 ust. 1 pr. upadł., zakazujący upadłemu rozporzą-
dzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości.

Wskazano przy tym, że w sprawie wystąpiły dwie prze-
słanki uzasadniające umorzenie postępowania upadło-
ściowego, przewidziane w art. 49110 ust. 2 i ust. 3 p.u. (...), 
wartość ukrytego, a następnie zbytego przez upadłego 
majątku była znaczna, albowiem według wyceny przyję-
tej w umowie o dział spadku i zniesienie współwłasno-
ści wartość udziału upadłego wynosiła około 20 000 zł 
(1/8 x 160 000 zł), podczas gdy wartość pozostałej czę-
ści masy upadłości była znikoma, a dodatkowo upadły 
zbył ten składnik majątku w sposób nieodpłatny na rzecz 
osoby najbliższej, działając z pokrzywdzeniem interesów 
wierzycieli. Mając to na uwadze, nie sposób uznać, aby 
uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom 
nie było istotne. Jednocześnie nie zachodziły względy 
słuszności lub względy humanitarne, które przemawiały-
by za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego.

Upadły po doręczeniu pisma syndyka nie przedstawił 
żadnych okoliczności uzasadniających odmowę umorze-
nia postępowania w oparciu o zasady słuszności i huma-
nitaryzmu. Na brak podstaw dla takiej oceny zachowania 
upadłego w sprawie wskazuje przede wszystkim fakt, 
iż dokonał on czynności prawnej prowadzącej do zby-
cia wartościowego składnika majątku ze świadomością 
pokrzywdzenia interesów wierzycieli. Tego rodzaju za-
chowania upadłego nie zasługują na ochronę, a zatem 
względy słuszności nie mogły przemawiać za kontynu-
owaniem postępowania w celu jego oddłużenia.

Upadły złożył zażalenie na to rozstrzygnięcie, zaskarża-
jąc je w całości.
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Z uzasadnienia postanowienia sądu okręgowego:

1. „Zgodnie z art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego, 
jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi ca-
łego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny 
sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, 
sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzycie-
la, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie po-
trzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba 
że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obo-
wiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postę-
powania jest uzasadnione względami słuszności lub 
względami humanitarnymi. Powyższe unormowanie 
jest wyrazem piętnowania nierzetelności w postę-
powaniu dłużnika zarówno na etapie postępowania 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i w toku wła-
ściwego postępowania upadłościowego.”

2. „Sąd będzie zobowiązany umorzyć postępowanie upa-
dłościowe, m.in. jeżeli podstawa do oddalenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu 
upadłości, a zatem w toku postępowania upadło-
ściowego okaże się, że zachodzi któraś z okoliczności 
wymienionych w art. 4914 Prawa upadłościowego. 
Ujawnienie się okoliczności jest kategorią obiektyw-
ną, a zatem podstawą umorzenia nie może być od-
mienna ocena dowodów i faktów niż ta dokonana 
przez sąd na etapie rozpoznawania wniosku o ogło-
szenie upadłości (P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 4, Warsza-
wa 2016, Legalis).”

3. „W ocenie sądu okręgowego w niniejszej sprawie wy-
stąpiły dwie przesłanki uzasadniające umorzenie po-
stępowania upadłościowego na podstawie art. 49110 
ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego, zaś argumentacja 
dłużnika w tym zakresie w żaden sposób nie podważa 
oceny prawnej dokonanej przez sąd rejonowy.”

4. „(…) Wskazać także należy, iż trafnie sąd I instancji 
uznał, iż uchybienie przez upadłego ciążącym na nim 
obowiązkom było istotne. Istotność bowiem może 
być mierzona ciężarem rodzaju obowiązku w okolicz-
nościach danej sprawy lub sposobem niewykonania 
obowiązku przez upadłego. Upadły na etapie składa-
nia wniosku o upadłość zataił fakt posiadania majątku 
w postaci udziału we współwłasności nieruchomości, 
a w toku postępowania upadłościowego wyzbył się 
na rzecz własnego brata tego udziału, bez obowiązku 
spłaty, bez zgody syndyka. Tym samym upadły na-
ruszył ciążące na nim obowiązki i nie zastosował się 
do postanowienia sędziego-komisarza z 15 listopada 

2017 r. (...). Ma to o tyle istotne znaczenie, że innego 
wartościowego majątku upadły nie posiadał.”

5. „Przesłankami uzasadniającymi odmowę umorzenia 
postępowania upadłościowego przemawiającymi za 
przeprowadzeniem postępowania upadłościowego są 
względy słuszności lub względy humanitarne. Pojęcie 
względów słuszności i względów humanitarnych nie 
zostało zdefiniowane w ustawie. Są to tzw. klauzule 
generalne, pojęcia wartościujące, które dają sądowi 
pewną swobodę decyzyjną i odwołują się do warto-
ści pozaprawnych. O zaistnieniu względów słuszności 
można mówić wtedy, gdy zachowanie dłużnika moż-
na ocenić jako uwzględniające zasady uczciwości ku-
pieckiej i lojalności względem wierzycieli, a także gdy 
w jego działaniach nie sposób dopatrzyć się winy lub 
stopień winy jest bardzo niewielki. Względy humani-
tarne to z kolei okoliczności dotyczące bezpośrednio 
osoby dłużnika, odnoszące się do jego sytuacji osobi-
stej. Takimi względami są na przykład ciężka choroba, 
kalectwo, podeszły wiek, bezdomność, brak wspar-
cia finansowego lub rzeczowego ze strony osób naj-
bliższych, niezawiniona utrata źródeł zarobkowania 
i obiektywna niemożność powrotu do poprzedniego 
stanu.”

6. „W rozpoznawanej sprawie, jak zauważył sąd I instan-
cji, upadły, w zakreślonym terminie do wypowiedzenia 
się odnośnie do wniosku o umorzenie postępowania 
upadłościowego złożonego przez syndyka, nie wypo-
wiedział się, nie podał też żadnych okoliczności, które 
podlegałyby ocenie przez pryzmat klauzul general-
nych. Podniesione w zażaleniu argumenty związane 
z sytuacją rodzinną i majątkową upadłego oraz złożo-
ne dokumenty odnoszące się do niepełnosprawności 
dziecka, aczkolwiek zasługujące na uwagę, należało 
ocenić jako złożone po terminie, a zatem spóźnione.”

7. „Natomiast trafnie sąd I instancji uznał, iż zatajenie in-
formacji i zbycie udziału w nieruchomości bez zgody 
syndyka należy zakwalifikować jako nierzetelne za-
chowanie dłużnika, które nie zasługuje na ochronę, 
a więc względy słuszności nie mogły przemawiać za 
kontynuowaniem postępowania w celu oddłużenia 
upadłego. Mając to na uwadze, należało uznać, że sąd 
rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowie-
nia prawidłowo wykluczył w odniesieniu do upadłego 
istnienie względów słuszności i humanitaryzmu, które 
uzasadniałyby przeprowadzenie postępowania upa-
dłościowego. Podkreślić bowiem należy, że prymat 
funkcji oddłużeniowej tzw. upadłości konsumenckiej 
nie ma absolutnego charakteru i w sytuacji, gdy okaże 
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się, że dłużnik zataił informacje stanowiące podstawę 
do odmowy ogłoszenia upadłości albo w trakcie po-
stępowania zachowuje się nierzetelnie, postępowanie 
powinno zostać umorzone bez oddłużenia i bez możli-
wości uzyskania oddłużenia na kolejne 10 lat.”

8. „Dodatkowo warto zwrócić uwagę na treść art. 2 
ust. 1a Prawa upadłościowego stanowiącego, że 
postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fi-
zycznych należy prowadzić również tak, aby rzetel-

ny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia. Cytowany 
przepis określający cel postępowania upadłościo-
wego zawiera pojęcie rzetelnego dłużnika. Nie ulega 
wątpliwości, że rzetelny dłużnik powinien wypełniać 
spoczywające na nim obowiązki, umożliwiając prawi-
dłowe przeprowadzenie postępowania upadłościo-
wego. Skoro w przedmiotowej sprawie upadły do-
puścił się istotnego naruszenia jego obowiązków, to 
z punktu widzenia cytowanego przepisu nie zasługuje 
na dobrodziejstwo oddłużenia.”
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Anna Hrycaj1 
Piotr Kędzierski2 
Bartosz Sierakowski3

 

ISTOTA ZGROMADZENIA WIERZYCIELI JAKO PODMIOTU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 

Zgromadzenie wierzycieli może być od strony teoretyczno-prawnej postrzegane jako organ, który reprezentuje inte-
res i wyraża wolę ogółu wierzycieli4. Jest organem przedstawicielskim wierzycieli5. Teza ta wynika z analizy charakteru 
prawnego zgromadzenia wierzycieli oraz z systematyki prawa restrukturyzacyjnego. Istnienie i funkcjonowanie tego 
organu jest wpisane w podstawowe reguły rządzące postępowaniem restrukturyzacyjnym będącym postępowaniem 
sądowym6 toczącym się przed sędzią-komisarzem, który ma prawa i obowiązki przewodniczącego i sądu (art. 19 
ust. 1 i art. 20 Prawa restrukturyzacyjnego7), oraz sądem restrukturyzacyjnym. Zgromadzenie wierzycieli musi zatem 
odbywać się według ściśle sformalizowanych zasad, które są przedmiotem regulacji p.r., a w kwestiach nieuregulo-
wanych tym prawem – również kodeksu postępowania cywilnego. Sędzia-komisarz, przewodnicząc zgromadzeniu, 
czuwa na poprawnością jego zwołania i przebiegu, nie zapominając o poszanowaniu praw procesowych uczestników: 
dłużnika i wierzycieli. Przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w sposób zarówno sprawny, jak i zgodny z prze-
pisami wymaga z pewnością nie tylko dobrego przygotowania od strony formalno-prawnej, lecz również od strony 
organizacyjnej.

W znaczeniu organizacyjno-technicznym jest to szczególny rodzaj sądowego posiedzenia jawnego. Szczególny cha-
rakter tego posiedzenia wynika z tego, że skoro jest ono wyznaczane w celu odbycia obrad organu wierzycieli, czyli 
organu odrębnego od sądowych organów postępowania, nie jest to posiedzenie sądowe sensu stricto. Biorąc jednak 
pod uwagę, że zgromadzenie wierzycieli zwołuje (art. 104 p.r.) oraz przewodniczy mu sędzia-komisarz (art. 106 ust. 1 
p.r.), który w tym zakresie ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego (art. 20 p.r.), należy uznać, że posiedze-
nie wyznaczone w celu przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli ma charakter posiedzenia sądowego sensu largo. 
Szczególny charakter posiedzenia zwołanego w celu odbycia zgromadzenia wierzycieli wyraża się również w tym, że 
prawo restrukturyzacyjnie odmiennie od przepisów kodeksu postępowania cywilnego reguluje sposób zawiadamiania 
o terminie zgromadzenia wierzycieli oraz sposobie jego przebiegu, a także treści protokołu z przebiegu, co oznacza, że 
do posiedzenia wyznaczonego w celu przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli przepisy o posiedzeniach sądowych 
zawarte w kodeksie postępowania cywilnego można stosować jedynie odpowiednio8.

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

2  Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, asystent w Katedrze Prawa 
Handlowego KUL.

3  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k., członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego 
oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

4  Zgromadzenie wierzycieli pozostaje przy tym podmiotem postępowania w myśl koncepcji W. Broniewicza, por. Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, 
Warszawa 1983.

5  Tak Gil I., [w:] Hrycaj A., Jakubecki A., Witosz A., System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa, 2016, s. 309, która określa 
zgromadzenie wierzycieli jako kolegialny organ reprezentujący interesy wierzycieli, wskazując jednocześnie, że jest to organ o najszerszych kompetencjach; por. 
również Hrycaj A. [w:] System..., s. 413, która wskazuje, że „zgromadzenie wierzycieli jest organem, poprzez który wierzyciele uczestniczą w postępowaniu, czyli jest 
odrębne od sądowych organów postępowania”.

6  Pomijamy przypadek postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, ponieważ w nim z założenia nie występuje zgromadzenie wierzycieli.
7  Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, dalej jako p.r.
8  Hrycaj A., [w:] System..., s. 413.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE  
ZWOŁANIA I PROWADZENIA ZGROMADZENIA WIERZYCIELI 
W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM
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ZWOŁANIE I ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI

Zgodnie z art. 104 p.r. zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz (1) w celu głosowania nad układem; (2) 
w przypadku gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia lub (3) gdy uzna to za potrzebne. Naj-
częściej zwołuje się je w celu głosowania nad układem.

O terminie każdego zgromadzenia wierzycieli należy obwieścić – do czasu powstania Krajowego Rejestru Zadłużonych 
– w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 105 ust. 1 p.r.). W obwieszczeniu należy określić termin, miejsce i przed-
miot obrad oraz sposób głosowania. Przedmiot obrad powinien być określony zwięźle, lecz w sposób niepozostawia-
jący wątpliwości co do celu zwołania zgromadzenia (np. w celu głosowania nad układem). Stosownie do art. 105 ust. 2 
i 3 p.r. obwieszczenia dokonuje się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wierzycieli. Zgodnie 
z art. 455 p.r. obwieszczenia może dokonać również nadzorca sądowy albo zarządca. Na termin zgromadzenia wierzy-
cieli wzywa się dłużnika, nadzorcę sądowego albo zarządcę.

Dodatkowo, z uwagi na treść art. 264 ust. 1 i 2, art. 282 ust. 1 i 2 oraz art. 322 ust. 1 p.r., o zgromadzeniu wierzycie-
li należy indywidualnie zawiadomić wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności, wierzyciela umieszczonego 
w spisie wierzytelności spornych – w przypadku przyspieszonego postępowania układowego oraz wierzyciela, któ-
rego dotyczy sprzeciw, jeżeli nie został on prawomocnie rozpoznany do dnia zwołania zgromadzenia wierzycieli – 
w przypadku postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Od chwili wejścia w życie art. 105 ust. 5 p.r. do-
danego mocą ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, 
tj. od 24 marca 2020 roku, zawiadomień wierzycieli dokonuje nadzorca sądowy lub zarządca9.

Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spi-
sie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli 
oraz pouczenie o treści przepisów art. 107-110, art. 113 i art. 115-119 p.r. (art. 264 ust. 1 p.r.). Propozycje układowe 
wraz z pouczeniami doręcza się również wierzycielom spornym i tym, których sprzeciwy nie zostały prawomocnie 
rozpoznane do dnia zwołania zgromadzenia wierzycieli (art. 264 ust. 2, 282 ust. 2 i 322 ust. 2 p.r.).

Wydaje się uzasadnione, aby w zawiadomieniach wierzycieli o zgromadzeniu znalazły się także pouczenia o odpowied-
nio stosowanych instytucjach kodeksu postępowania cywilnego. Obowiązek pouczenia uczestników o jego niektórych 
przepisach wynika z art. 2052 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 p.r. Stosownie do tego artykułu niezbędne jest pouczenie o: (1) 
możliwości rozwiązania sporu w drodze ugody zawartej przed sądem lub mediatorem; (2) obowiązku udziału w posie-
dzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów na tym posiedzeniu; (3) skutkach niedo-
pełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 2, w szczególności możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego na 
posiedzeniu niejawnym i warunkach jego wykonalności, obciążenia kosztami postępowania, a także możliwości umo-
rzenia postępowania oraz pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów; (4) możliwości ustanowienia pełnomocnika 
procesowego i o tym, że zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe; (5) 
obowiązku złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, wymogach co do jego treści i skut-
kach ich niedochowania; (6) zwrocie pisma przygotowawczego złożonego bez zarządzenia przewodniczącego. Dodat-
kowo, w myśl art. 210 § 21 k.p.c., sąd poucza stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika pa-
tentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o treści art. 162 § 1, art. 20512 § 2, art. 229 i 230 k.p.c.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie zajdzie konieczność pouczenia o wszystkich wskazanych przepisach i insty-
tucjach prawa procesowego. Z uwagi na jego charakter brak jest konieczności pouczania o ugodzie (wszak sam układ, 
którego zawarcie jest celem postępowania, jest swoistą ugodą zawieraną przez dłużnika z wierzycielami), posiedzeniu 
przygotowawczym (w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie zajdzie konieczność roztrząsania przed rozprawą wnio-
sków dowodowych i przygotowania planu rozprawy), a także warunkach wydania wyroku zaocznego (w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym brak jest możliwości wydania wyroku). Zasadne jest jednak pouczenie o pozostałych prawach 
i obowiązkach uczestników postępowania, między innymi o: możliwości działania przez pełnomocnika, obowiązku 

9  Na marginesie należy podać w wątpliwość zasadność umieszczenia przepisu o dokonywaniu zawiadomień wierzycieli przez nadzorcę lub zarządcę sądowego 
w art. 105 p.r., skoro w tym przepisie nie ma mowy o konieczności zawiadomienia wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli. Wydaje się, że bardziej uzasadnione 
byłoby dodanie tej regulacji do art. 264 p.r.
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złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, a także zwrocie pisma przygotowawczego 
złożonego bez zarządzenia przewodniczącego czy też możliwości złożenia do protokołu zastrzeżeń co do przebiegu  
zgromadzenia.

Przepis art. 2052 § 1 k.p.c. nakłada obowiązek pouczenia strony wraz z doręczeniem jej pozwu lub informacji o za-
rządzeniu doręczenia pozwu pozwanemu. Odpowiednie zastosowanie tego przepisu w postępowaniu restruktury-
zacyjnym powinno oznaczać konieczność pouczenia uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach wraz 
z doręczeniem im propozycji układowych. Dotyczy to rzecz jasna wierzycieli. Pouczenie dłużnika powinno, naszym 
zdaniem, odbyć się na etapie wcześniejszym, tj. podczas rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania restruktu-
ryzacyjnego, chociaż równie zasadne jest pouczenie go tuż po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w ramach 
zarządzeń wstępnych wydawanych przez sędziego-komisarza. Natomiast zwlekanie z pouczeniem dłużnika o jego 
prawach i obowiązkach procesowych do momentu zwołania zgromadzenia wierzycieli jest nieprawidłowe i może być, 
w szczególnych okolicznościach, potraktowane jako naruszenie prawa procesowego skutkujące pozbawieniem moż-
ności obrony jego praw.

Zgodnie z art. 105 ust. 6 pkt 2 p.r. przed terminem zgromadzenia wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca przed-
kłada sędziemu-komisarzowi dowód wysłania, co najmniej na trzy tygodnie przed dniem zgromadzenia wierzycieli, 
zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, o ile 
wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres wierzyciela znany dłużnikowi.

Nowo dodany przepis art. 106 ust. 6 pkt 2 p.r. obarczony jest wadą. Przepis nakłada na nadzorcę lub zarządcę sądo-
wego przedstawienie sędziemu-komisarzowi „dowodu wysłania” zawiadomień o zgromadzeniu wierzycieli. W prawie 
procesowym nie tyle z wysłaniem, co z doręczeniem wiąże się określone skutki prawne (por. art. 131 i n. k.p.c., a także 
np. art. 149 § 2 k.p.c.). Zresztą także w Prawie restrukturyzacyjnym doręczenie zawiadomienia o zgromadzeniu wie-
rzycieli, a nie jego wysłanie, odgrywa doniosłą rolę – daję gwarancję, że informacja o zgromadzeniu i o prawie czyn-
nego udziału w nim dotarła do zainteresowanych. Ustalenie, czy zawiadomienie o zgromadzeniu wierzycieli zostało 
doręczone odpowiedniej liczbie uczestników, jest istotne dla stwierdzenia zdolności zgromadzenia do podjęcia uchwał. 
Stosownie do art. 113 ust. 3 p.r. brak dowodu doręczenia (a nie wysłania) zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli 
wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzy-
telności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na 
przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem.

Postulować zatem należy nie tylko pilną interwencję legislacyjną w celu wyeliminowania ewidentnej wady przepisu, 
lecz również wdrożenie praktyk mających na celu osłabienie negatywnych skutków tej regulacji. Sędzia-komisarz po-
winien zobowiązywać nadzorcę lub zarządcę sądowego, aby w miejsce dowodów wysłania przedstawiał dowody do-
ręczenia zawiadomień o zgromadzeniu wierzycieli, co wiązać się – rzecz jasna – będzie z koniecznością dokonywania 
przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo innym dowodem doręczenia.

W takiej sytuacji rozważyć w pierwszej kolejności należy, w jaki sposób nadzorca sądowy albo zarządca powinien za-
wiadamiać wierzycieli o terminie zgromadzenia, a w szczególności, czy musi tego dokonywać za pośrednictwem ope-
ratora pocztowego, czy też może również w inny sposób, a jeżeli dokonuje zawiadomień za pośrednictwem operatora 
pocztowego, to czy do tych doręczeń stosuje się art. 139 i 1391 k.p.c.

Nadzorca sądowy i zarządca nie ma obowiązku dokonywania zawiadomień wierzycieli za pośrednictwem operatora 
pocztowego. Prawo restrukturyzacyjne nie zawiera takiego rozwiązania jak art. 49131 Prawa upadłościowego, zgodnie 
z którym nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia za pośrednictwem operato-
ra pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłką poleconą, odpowiednio za 
potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru co najmniej dwa tygodnie przed dniem zgroma-
dzenia. Oznacza to, że doręczenie zawiadomienia może nastąpić w sposób dowolny, w tym w szczególności poprzez 
bezpośrednie wręczenie wierzycielowi zawiadomienia oraz innych dokumentów i pouczeń. Istotne jest jednak, aby 
doręczenie było dokonane w taki sposób, który pozwoli uznać, że jest ono dokonane skutecznie, gdyż ma to istotne 
znaczenie w kontekście regulacji art. 113 p.r.
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Jeżeli nadzorca sądowy albo zarządca dokonuje doręczeń za pośrednictwem operatora pocztowego, to rozważenia 
wymaga, czy i w jakim zakresie do doręczania wierzycielom zawiadomień o terminie zgromadzenia wierzycieli stosuje 
się odpowiednio art. 1391 k.p.c. Zgodnie z § 1 tego przepisu jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgod-
nie z art. 139 § 1 zd. 2, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego 
praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających 
i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący 
zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma 
pozwanemu za pośrednictwem komornika. Zgodnie z § 2 powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu 
zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem 
komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem 
wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6. W literaturze10 wska-
zuje się, że odpowiednie stosowanie jakiś przepisów do innego zakresu odniesienia polega na:

1) stosowaniu niektórych spośród tych przepisów wprost,
2) całkowitej odmowie zastosowania niektórych z tych przepisów,
3) stosowaniu niektórych tych przepisów z modyfikacjami.

Kompleksowa analiza przepisów dotyczących doręczeń dokonywanych przez nadzorcę sądowego albo zarządcę, 
w tym również doręczania zawiadomień o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz zawiadomień o terminie 
zgromadzenia wierzycieli, nakazuje uznać, że art. 1391 k.p.c. nie ma do tych doręczeń zastosowania. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że w Prawie restrukturyzacyjnym występuje system zawiadamiania uczestników o otwarciu postę-
powania restrukturyzacyjnego również przez obligatoryjne obwieszczenia (art. 235 ust.1 p.r.; art. 271 ust. 1 p.r. w zw. 
z art. 235 ust. 1 p.r.; art. 289 ust. 1 p.r. w zw. z art. 235 ust. 1 p.r.). Poprzez obwieszczenie jest ponadto zwoływane 
zgromadzenie wierzycieli (art. 105 ust. 1 p.r.). Jeżeli zatem przyjąć, że funkcją art. 1391 k.p.c. jest zapewnienie stronom 
dostatecznej informacji o toczącym się z ich udziałem postępowaniu, to z całą pewnością można uznać, że prawa wie-
rzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym są wystarczająco chronione przez publiczne obwieszczenie, gdyż mają 
oni w ten sposób możliwość uzyskania informacji z Monitora Sądowego i Gospodarczego zarówno o otwarciu postę-
powania restrukturyzacyjnego, jak i o terminie, miejscu i przedmiocie zgromadzenia11. Należy również zauważyć, że 
w Prawie restrukturyzacyjnym nie ma odpowiednika art. 178 ust. 4 p.u., zgodnie z którym do doręczeń dokonywanych 
przez syndyka stosuje się odpowiednio przepisy art. 131-142 kodeksu postępowania cywilnego12. Poza tym za wyłą-
czeniem stosowania art. 1391 k.p.c. przemawiają również następujące argumenty:

a) w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie byłoby celowe zobowiązywanie dłużnika do doręczania zawiadomienia 
wierzycielom, skoro np. postępowanie sanacyjne może być otwarte na wniosek wierzyciela, a dłużnik może być 
pozbawiony zarządu i może zupełnie nie być zainteresowany skutecznym zawiadomieniem wierzycieli;

b) brak zawiadomienia wierzyciela w trybie określonym w art. 1391 § 2 k.p.c. i tak nie skutkowałby zawieszeniem postępo-
wania, gdyż w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie stosuje się przepisów o zawieszeniu postępowania (art. 209 p.r.).

W takiej sytuacji należy rozważyć, czy w przypadku doręczeń dokonywanych przez nadzorcę sądowego albo zarządcę za 
pośrednictwem operatora pocztowego jest ono skuteczne w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane pomimo powtórnego 
zawiadomienia13. Jak już wskazano, w Prawie restrukturyzacyjnym nie ma odpowiednika art. 178 ust. 4 p.u., zgodnie z któ-

10  Nowacki I., Analogia legis, Warszawa 1966, s. 146.
11  Należy przy tym postulować, aby już przy zawiadomieniu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca sądowy albo zarządca pouczał wierzycieli o możliwości 

(i celowości) śledzenia Monitora Sądowego i Gospodarczego, wskazując, jakie informacje istotne dla wierzycieli są publikowane w monitorze, i podając link do strony 
internetowej: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow. Zasady wydawania i udostępniania monitora w postaci dokumentu elektronicznego regulują przepisy 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1957).

12  W związku z regulacją art. 178 ust. 4 p.u. może pojawić się pytanie, czy przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio do doręczeń dokonywanych przez 
syndyka w związku ze zwoływaniem zgromadzenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego. Wydaje się, że dla zachowania spójności regulacji należy odwołać się 
do art. 266f p.u., zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym w tym tytule do układu i jego skutków przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio, przy 
czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego lub zarządcy wykonuje syndyk i przyjąć, że skoro syndyk wykonuje „czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego”, to 
do wykonywania tych czynności przez syndyka stosuje się odpowiednio przepisy Prawa restrukturyzacyjnego dotyczące czynności nadzorcy sądowego. Taka interpretacja 
oznacza, że do dokonywanych przez syndyka doręczeń zawiadomień o zgromadzeniu wierzycieli również nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

13  Zgodnie z art. 139 § 1 k.p.c. w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie 
właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo 
pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu 
czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
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rym do doręczeń dokonywanych przez syndyka stosuje się odpowiednio przepisy art. 131-142 kodeksu postępowania 
cywilnego. Doręczenie korespondencji przez nadzorcę sądowego i zarządcę nie jest doręczeniem sądowym. Oznacza to, że 
nie stosuje się do niego przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym14. Doręczanie korespondencji przez nad-
zorcę sądowego jest dokonywane na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego15. W zasadzie – co jest dość 
istotnym problemem dla skuteczności doręczeń – jest to „prywatne” doręczenie, do którego nie stosuje się szczególnych 
regulacji o doręczeniach sądowych16. W takim przypadku trzeba poczynić dalsze rozważania i zastanowić się, co powinien 
zrobić nadzorca sądowy albo zarządca w sytuacji, gdy wysłane do wierzycieli zawiadomienia o terminie zgromadzenia 
wierzycieli wracają nieodebrane, a jednocześnie jest ryzyko, że głosy wierzycieli niezawiadomionych mogłyby wpłynąć 
na wynik głosowania. Wydaje się, że w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sędziego-komisarza 
z wnioskiem, aby dokonał zawiadomienia tych wierzycieli o zgromadzeniu. Trzeba przy tym podkreślić, że dokonanie przez 
sędziego-komisarza zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli jest, co do zasady, niezgodne z art. 105 ust. 5 p.r., stanowi 
bowiem wkroczenie w kompetencje zastrzeżone dla nadzorcy lub zarządcy sądowego. Może być jednak zaakceptowane 
jako działanie z zakresu nadzoru nad postępowaniem mające na celu utrzymanie zgromadzenia wierzycieli, szczególnie 
na wypadek gdyby okazało się, że liczba niezawiadomionych wierzycieli przekracza połowę, co uniemożliwiałoby odbycie 
zgromadzenia w zaplanowanym terminie. Warto przy tym podkreślić, że dla zapewnienia możliwości skutecznego zawia-
domienia wierzycieli o terminie zgromadzenia, w tym również zawiadomienia dokonanego przez sędziego-komisarza dla 
tych wierzycieli, którzy nie odbierają zawiadomień, konieczne jest wyznaczenie dość odległego terminu. Do zawiadomienia 
dokonywanego przez sędziego-komisarza stosuje się regulację art. 139 k.p.c., ale nie należy stosować regulacji art. 1391 
k.p.c. W tym zakresie aktualne bowiem pozostają podane już argumenty, które wykazują, dlaczego odpowiednie stosowa-
nie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie obejmuje stosowania art. 1391 
k.p.c. Niezależnie od poczynionych rozważań należy jednak postulować, aby ustawodawca w sposób wyraźny wyłączył 
stosowanie art. 1391 k.p.c. w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

W zakresie doręczeń dokonywanych przez nadzorcę sądowego i zarządcę można zgłosić następujące postulaty de lege 
ferenda:

a) wprowadzenie do Prawa restrukturyzacyjnego analogicznego przepisu jak art. 178 ust. 4 (z wyłączeniem, jak wska-
zano, stosowania art. 1391 k.p.c.17);

b) zmianę ust. 2 w § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu 
i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym18 poprzez nadanie mu brzmienia „Przepisy rozporządze-
nia dotyczące sądu wysyłającego stosuje się odpowiednio do komornika, syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy19”.

Osobnym zagadnieniem jest kwestia dokonywania przez nadzorcę sądowego albo zarządcę doręczeń dla wierzycieli za-
granicznych. Doręczenie dokonywane przez nadzorcę sądowego albo zarządcę ma charakter doręczenia pozasądowego 
w rozumieniu Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. dotyczącego dorę-
czania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („do-
ręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/200020. Jednakże analiza dopuszczalnych 
form doręczeń zagranicznych z uwzględnieniem również doręczeń pozaunijnych wykracza poza ramy tego artykułu.

14  T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1222.
15  Dz. U. z 2013 r., poz. 545.
16  Oznacza to m.in., że do doręczeń dokonywanych przez nadzorcę sądowego albo zarządcę znajdą zastosowanie przepisy art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), wprowadzone w związku 
z wystąpieniem na terenie kraju stanu epidemicznego lub stanu epidemii. Zgodnie z pierwszym przywołanym przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów operator pocztowy w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe nie zwraca 
nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z innych przepisów. Natomiast zgodnie 
z kolejnym nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni 
od dnia zniesienia tych stanów. Przepisy te nie mają natomiast zastosowania do doręczeń dokonywanych przez sądy, trybunały, prokuraturę i komorników sądowych.

17  Wyłączenie stosowania art. 1391 k.p.c. w postępowaniu upadłościowym ma przy tym mniejsze znaczenie, gdyż w postępowaniu tym wierzyciele dokonują zgłoszeń 
wierzytelności. Oznacza to, że dalsza korespondencja syndyka z wierzycielem dokonuje się na adres wynikający ze zgłoszenia wierzytelności i z istoty rzeczy nie 
dotyczy jej art. 1391 k.p.c., który reguluje kwestię pierwszego doręczenia.

18  T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1222.
19  Należy też zauważyć, że obecnie, mimo regulacji art. 178 ust. 4 p.u., w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego 

trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym brakuje wskazania, że jego przepisy stosuje się odpowiednio do syndyka.
20  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1393&from=PL.



20 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIENIA SĘDZIEMU-KOMISARZOWI DOWODÓW DORĘCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW

Nadzorca lub zarządca sądowy – oprócz dowodów doręczenia zawiadomień – powinien przedstawić sędziemu-komi-
sarzowi karty do głosowania wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i pełnomocnictwami koniecznymi do wykazania 
uprawnienia do oddania głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane 
w art. 116 p.r., uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności (art. 105 ust. 6 pkt 1 p.r.).

Wzór karty do głosowania może przedstawić nadzorca sądowy lub zarządca. Dla usprawnienia postępowań restruktu-
ryzacyjnych toczących się przed jednym sądem uzasadnione byłoby, gdyby obowiązywał jeden wzór karty do głosowa-
nia (przykład przedstawiamy poniżej). Ułatwiłoby to weryfikację ważności oddanego głosu przez sędziego-komisarza. 
Do wypełnionych kart do głosowania powinny być dołączone dokumenty świadczące o uprawnieniu do głosowania 
w imieniu wierzyciela. Nie chodzi przy tym wyłącznie o odpisy lub wydruki z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej. W przypadku podmiotów zagranicznych 
powinien być to odpis z właściwego zagranicznego rejestru przedsiębiorców lub inny dokument, który pozwala na 
weryfikację umocowania do działania za konkretnego wierzyciela, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 
W zakresie pełnomocnictw konieczne jest dołączenie oryginałów lub uwierzytelnionych odpisów. Niedopuszczalne 
jest posługiwanie się kserokopiami dokumentów.

Obowiązek uszeregowania kart do głosowania zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności jest rozwiąza-
niem trafionym i wpływa na szybkość sprawdzenia prawidłowości i kierunku oddanego głosu. Dobrym pomysłem jest 
również uszeregowanie spisu obecności i spisu głosów, jakie sporządza nadzorca lub zarządca sądowy podczas zgro-
madzenia wierzycieli, zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór karty do głosowania wraz z objaśnieniem zasad jej wypełniania. Nadzorca 
sądowy (zarządca) powinien doręczyć każdemu wierzycielowi już wypełnioną kartę (pola zaznaczone na szaro), tak 
by czynność wierzyciela ograniczała się wyłącznie do wypełnienia pól zaznaczonych na biało, czyli zaznaczenia treści 
głosu i złożenia podpisu.

KARTA DO GŁOSOWANIA PISEMNEGO
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Sygnatura akt Sędzia-komisarz Sąd restrukturyzacyjny

XIX GRu 1/20 SSR imię nazwisko
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych

Nadzorca albo zarządca Doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 2020)
e-mail: doradca.restrukturyzacyjny@doradca.pl

Dłużnik Dłużnik sp. z o.o. w restrukturyzacji
Lp. w spisie 

wierzytelności WIERZYCIEL

100
Wierzyciel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
NIP: 123456
ul. Czerniakowska 100; 00-519 Warszawa

GRUPA OPIS GRUPY

I
Wierzyciele, których wierzytelność główna wraz z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego nie przekracza kwoty 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt 
tysięcy złotych).

ODDAJĘ GŁOS ZA UKŁADEM

ODDAJĘ GŁOS PRZECIWKO UKŁADOWI

Czytelny podpis wierzyciela lub pełnomocnika/ów wierzyciela
(w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należy podać imię i nazwisko osób uprawnionych do 

reprezentacji)
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O B J A Ś N I E N I A  D O  K A R T Y  D O  G Ł O S O W A N I A

1. Przed oddaniem głosu wierzyciel powinien zapoznać się z pouczeniem o treści obowiązujących przepisów prawa, które 
zostało doręczone wraz z zawiadomieniem o zgromadzeniu wierzycieli.

2. Głos na piśmie oddaje się poprzez wstawienie znaku „X” w kratce obok (po prawej stronie) jednej z odpowiedzi: „oddaję głos 
za układem” albo „dodaję głos przeciwko układowi”.

3. Karta do głosowania powinna zostać czytelnie podpisana (imię i nazwisko) przez wierzyciela. 
 W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podpisy powinny zostać złożone przez osoby uprawnione 

zgodnie z zasadami reprezentacji. W takim przypadku należy również wskazać funkcję osób podpisujących oraz dołączyć 
dokumenty wykazujące umocowanie do występowania w imieniu danej osoby prawnej (np. wydruk z właściwego dla wie-
rzyciela rejestru handlowego).

4. Jeżeli kartę do głosowania będzie podpisywał pełnomocnik wierzyciela, konieczne jest dołączenie dokumentu pełnomoc-
nictwa (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii), z którego wynika uprawnienie do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, 
oraz wykazanie uprawnienia osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu wierzyciela (jak w pkt 3 powyżej). 
Brak wykazania umocowania może stanowić podstawę do uznania oddanego głosu za nieważny.

5. Wypełnioną kartę do głosowania należy w oryginale przesłać pod adres: […………………….........…………..].

PRZEBIEG ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Stosownie do art. 106 ust. 1 i 2 p.r. zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia-komisarz, a z jego przebiegu spo-
rządza się protokół. Sędzia-komisarz po otwarciu zgromadzenia i sprawdzeniu obecności osób, które wzywał na zgro-
madzenie samodzielnie (dłużnika, nadzorcę lub zarządcę sądowego), powinien oddać głos nadzorcy lub zarządcy sądo-
wemu w celu sprawdzenia obecności wierzycieli zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 3 p.r. Ustalona przez nadzorcę lub 
zarządcę sądowego frekwencja, z uwzględnieniem oddanych na piśmie głosów i dowodów doręczenia zawiadomień 
wierzycielom, powinna posłużyć sędziemu-komisarzowi, po pierwsze, do stwierdzenia kworum w oparciu o art. 113 
ust. 1 p.r., a po drugie do stwierdzenia zdolności zgromadzenia wierzycieli do podjęcia uchwał w oparciu o art. 113 
ust. 3 p.r.. Jeżeli okaże się, że brak jest dowodów doręczenia zawiadomień odpowiedniej liczbie wierzycieli, a liczba 
uczestniczących w zgromadzeniu nie pozwala na wyciągnięcie wniosku o prawidłowym ich zawiadomieniu, zgroma-
dzenie powinno zostać odroczone zgodnie z art. 105 ust. 4 p.r.21

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza nadzorca sądowy lub zarządca pod nadzorem sędziego-komi-
sarza (art. 110 ust. 2 p.r.). Nadzorca sądowy lub zarządca na zgromadzeniu powinien już dysponować głosami oddany-
mi wcześniej na piśmie. Jego zadaniem powinno być jedynie uzupełnienie wyników o głosy oddane ustnie do protokołu 
(art. 110 ust. 1 p.r.).

Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.r. sędzia-komisarz wydaje na zgromadzeniu wierzycieli postanowienie w przedmiocie 
stwierdzenia przyjęcia układu po przeprowadzeniu głosowania. Jego postanowienie nie jest zaskarżalne. Z uwagi na 
to, że zgromadzenie wierzycieli jest formą posiedzenia jawnego sądu, postanowienie w przedmiocie przyjęcia układu 
jako niezaskarżalne i niekończące postępowania w sprawie powinno być wpisane do protokołu bez spisywania odręb-
nej sentencji (art. 356 k.p.c.). Dobrym zwyczajem, jak się wydaje, jest jednak spisanie odrębnej sentencji postanowienia 
o stwierdzeniu przyjęcia układu (gdy układ został przyjęty w głosowaniu). Ma to znaczenie pragmatyczne. Po pierw-
sze, postanowienie to może być obszerne, ponieważ musi zawierać treść układu (art. 120 ust. 2 p.r.), a zatem spisanie 
jego sentencji na odrębnym druku poprawi jego czytelność. Po drugie, postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu 
może być następnie wykorzystane przez sąd restrukturyzacyjny jako wzór do sporządzenia postanowienia o zatwier-
dzeniu układu, które również powinno zawierać treść układu i być zgodne z treścią postanowienia sędziego-komisarza 
(art. 164 ust. 1 p.r.).

21  R. Adamus podaje w wątpliwość możliwość odroczenia zgromadzenia, gdy nie zostało ono prawidłowo zwołane (Adamus R., Komentarz do art. 105 nb 6, [w:] Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis). Naszym zdaniem przypadek niedoręczenia zawiadomień wierzycielom w liczbie większej niż stanowi art. 113 
ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego nie rodzi konieczności powtórzenia zwołania zgromadzenia, albowiem nie narusza praw osób, które już raz zostały prawidłowo 
zawiadomione o terminie, a tym bardziej tych, którzy oddali już swój głos.
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OPIS FORMUŁ WYKORZYSTANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL PRZEZNACZONYM DO SPRAWDZANIA 
OBECNOŚCI I LICZENIA GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI

Jak wspomniano, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzo-
rem sędziego-komisarza. Poniżej prezentujemy opis arkusza kalkulacyjnego, za pomocą którego możliwe jest sprawne:

	sprawdzenie obecności i sporządzenie spisu (art. 106 ust. 3 p.r.),
	przeprowadzenie głosowania i sporządzenie spisu głosów (art. 110 ust. 2 p.r.),
	automatyczne sprawdzenie, czy zgromadzenie wierzycieli może być kontynuowane w rozumieniu przesłanek 

z art. 113 p.r.,
	sporządzenie listy wierzycieli z przyporządkowaniem do aktualnych grup (art. 161 ust. 2 p.r.),
	automatyczne wyliczenie wyników głosowania (art. 119 p.r.).

Karta pt. „Głosowanie”

Jest to podstawowa karta w arkuszu, która służy sprawdzeniu obecności, przyporządkowaniu wierzycieli do grup (jeśli 
w danym postępowaniu przewidziano podział wierzycieli na grupy) i przeprowadzeniu głosowania. Tylko ta karta pod-
lega wypełnieniu, zaś pozostałe dwie („Podsumowanie” oraz „Symulacja art. 113 p.r.”) automatycznie podają wyniki 
głosowania nad układem oraz wyniki symulacji z art. 113 p.r.

Szare pola (kolumny A, B, D, E) powinny zostać uzupełnione przez nadzorcę sądowego albo zarządcę przed zgromadze-
niem wierzycieli na podstawie aktualnej treści spisu wierzytelności oraz oddanych na piśmie głosów. W razie potrzeby 
pola mogą zostać modyfikowane również w trakcie zgromadzenia wierzycieli, np. w sytuacji gdy sędzia-komisarz na 
zgromadzeniu wierzycieli dopuści do głosowania wierzyciela spornego lub warunkowego (art. 107 ust. 3 p.r.).

Co do zasady, na zgromadzeniu wierzycieli winny być uzupełniane jedynie białe pola w kolumnach „C”, „F”, „H”, „J”, „L”, 
„N”, choć i te komórki – w przypadku głosowania pisemnego – mogą być wypełnione wcześniej w oparciu o dane z kart 
do głosowania, którymi zarządca lub nadzorca dysponuje przed zgromadzeniem. Zasadniczo więc w trakcie zgroma-
dzenia wierzycieli arkusz powinien być uzupełniony wyłącznie o głosy oddawane ustnie. W kolorowych polach nie 
należy wprowadzać zmian. Są tam umieszczone formuły, które automatycznie liczą dane w oparciu o wartości wpisy-
wane do białych pól.

A B C D E F G H I J K L M N O P

L.p. Nazwa wierzyciela

Wierzyciel jest obecny 
(wierzyciel oddał ważny głos za 

lub przeciw układowi w 
przynajmniej jednej grupie)

Grupa Siła głosu
Komunikat 

błędu

osobowo kapitał osobowo kapitał osobowo kapitał osobowo kapitał osobowo kapitał
1 I 100,00 zł         1 100,00 zł         -  zł               -  zł               1 100,00 zł         1 100,00 zł         ŹLE
1 II 200,00 zł         2 200,00 zł         -  zł               -  zł               -  zł               -  zł               DOBRZE
2 50,00 zł           1 50,00 zł           -  zł               -  zł               -  zł               -  zł               DOBRZE
3 200,00 zł         -  zł               1 200,00 zł         -  zł               -  zł               -  zł               DOBRZE
4 300,00 zł         -  zł               -  zł               -  zł               -  zł               -  zł               ŹLE

SUMY 1 1 2 850,00 zł      2 350,00 zł      1 200,00 zł      0 -  zł             1 100,00 zł         1 100,00 zł         

Jan Kowalski 1

Wierzyciele 
niezawiadomieni             o 

zgromadzeniu
Głosy za układem Głosy przeciwko układowi

Wierzyciele nieobecni, 
prawidłowo zawiadomieni

Głosy nieważne

a) Kolumna „A” – L.p.

W tym miejscu wpisywany jest numer porządkowy wierzyciela. Przedostatnia komórka zaznaczona kolorem czerwo-
nym wskazuje koniec części podlegającej ręcznemu wypełnieniu. Arkusz jest przygotowany dla tysiąca wierzycieli, jed-
nak w przypadku większych zgromadzeń należy dodać kolejne komórki. Poniżej czerwonego pola znajduje się komórka 
zatytułowana „SUMY”. W tym wierszu w kolumnach od „B” do „O” następuje automatyczne podsumowanie wyników 
z poszczególnych kolumn.

Uwaga: w sytuacji wykreślenia wierzyciela ze spisu wierzytelności należy go również usunąć w arkuszu kalkulacyjnym. 
W tym celu należy zaznaczyć wiersz, w którym znajduje się wykreślony wierzyciel, a następnie przycisnąć prawy przy-
cisk myszy. Z rozwiniętej listy należy wybrać pozycję „Usuń”.
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b) Kolumna „B” – Nazwa wierzyciela

W tym miejscu umieszcza się dane identyfikujące wierzyciela. Natomiast ostatnia komórka w tej kolumnie automa-
tycznie zlicza wszystkich wierzycieli uprawnionych do głosowania. Została wykorzystana do tego formuła ILE.NIEPU-
STYCH, która zlicza niepuste komórki w zakresie wskazanym w nawiasie. Wartość (B4) jest argumentem, od którego 
rozpoczyna się zliczanie, natomiast wartość (B1004) jest argumentem, na którym zliczanie kończy się.

Uwaga: formuła traktuje spację jak wypełnienie pola i zlicza taką komórkę jako niepustą.

c) Kolumna „C” – Wierzyciel jest obecny

Kolumna „C” umożliwia sprawdzenie obecności na zgromadzeniu wierzycieli. Sprawdzenia obecności dokonujemy 
w ten sposób, że w białym polu wpisujemy cyfrę „1”. Wpisanie cyfry „1” oznacza, że wierzyciel jest obecny (oddał 
ważny głos na piśmie lub jest obecny osobiście na zgromadzeniu wierzycieli). Jeżeli dany wierzyciel nie jest obecny (tj. 
nie oddał ważnego głosu na piśmie lub nie stawił się osobiście na zgromadzeniu), białe pole w odpowiedniej komórce 
powinno zostać puste. Każdy wierzyciel, niezależnie od tego w ilu grupach głosuje, może zostać uznany za obecnego 
jedynie raz. Zatem przy jednym wierzycielu można wstawić cyfrę „1” tylko jednokrotnie. W ostatniej komórce została 
zastosowana formuła ILE.NIEPUSTYCH (wyjaśnienie tej funkcji patrz wyżej).

Uwaga: Cyfra „1” może zostać zastąpiona dowolnym znakiem, formuła zlicza niepuste komórki, niezależnie od posta-
wionego znaku lub znaków.

d) Kolumna „D” – Grupa

W tym miejscu wpisywana jest grupa, w ramach której głosuje wierzyciel22. Oznaczenie grupy następuje przez wpisanie 
kolejnych liczb rzymskich (I, II, III, IV itd.). Jeżeli wierzyciele nie głosują w grupach, należy wpisać przy każdym wierzy-
cielu grupę „I”. W przypadku głosowania wierzyciela w więcej niż jednej grupie, należy każdą grupę wpisać w osobnym 
wierszu (patrz poniżej przykład „Jana Kowalskiego”, któremu przysługują wierzytelności zakwalifikowane do dwóch 
różnych grup).

Uwaga: Wierzyciel głosujący w więcej niż jednej grupie składa się z tylu wierszy, do ilu grup został przyporządkowany. 
Wierzyciela takiego należy wymienić jedynie raz w kolumnie „B” („Nazwa wierzyciela”) oraz w kolumnie „C” („Wierzy-
ciel jest obecny”). To oznacza, że wiersze 1 i 1 (zob. na poniższym obrazku) należy scalić z wierszem odpowiadającym 

22  Grupa w rozumieniu art. 119 ust. 2-3 oraz art. 161 ust. 2 p.r.
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pierwszej wpisanej grupie. Scalenie następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich komórek w kolumnie, a następnie 
wybranie pozycji „Scal i wyśrodkuj” w zakładce „Narzędzia główne”.

Aby dodać nowy wiersz, w którym zostanie umieszczona wierzytelność wierzyciela głosującego w więcej niż jednej 
grupie, należy zaznaczyć wiersz poniżej wiersza, w którym umieszony jest ten wierzyciel, a następnie przycisnąć pra-
wy przycisk myszy i wybrać z rozwiniętej listy pozycję „Kopiuj”, po czym jeszcze raz przycisnąć prawy przycisk myszy 
i tym razem wybrać z listy „Wstaw skopiowane komórki”. Po wstawieniu komórek należy scalić wiersze w kolumnie „B” 
i w kolumnie „C” w sposób opisany we wcześniejszym akapicie.

e) Kolumna „E” – Siła głosu

W kolumnie wpisywane są kwoty, którymi wierzyciel będzie głosował na zgromadzeniu. Ostatni wiersz sumuje siłę 
głosu dla wszystkich wierzycieli. Została wykorzystana do tego formuła SUMA. Dodaje ona wszystkie wartości liczbo-
we w zakresie wskazanym w nawiasie.

Uwaga: w kolumnie „E” – i w pozostałych kolumnach, gdzie umieszcza się kwoty – formatowanie liczb zostało usta-
wione na „Księgowe”. Dodatek „zł” jest dodawany automatycznie. Zaleca się wpisywanie jedynie cyfr. Użycie innych 
znaków może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie formuły.

f) Kolumny „F”, „H”, „J”, „L”, „N” – osobowo

We wskazanych kolumnach sumowana jest liczba wierzycieli, którzy odpowiednio: oddali ważny głos za układem lub 
przeciwko układowi, oddali nieważny głos albo nie zostali prawidłowo zawiadomieni o zgromadzeniu wierzycieli, albo 
są nieobecni pomimo prawidłowego zawiadomienia. W wierszu „SUMA” została wykorzystana formuła LICZ.JEŻELI. 
W nawiasie pierwsze dwie wartości wskazują zakres sumowania, natomiast wartość trzecia: „1” dodaje warunek, że 
z tego zakresu będą liczone jedynie komórki o treści „1”.

Uwaga: w przypadku wpisania „2” lub innego znaku formuła pomija te komórki. Prawidłowe wpisanie liczb umożliwia 
wyliczenie, ilu wierzycieli globalnie oddało głos za układem. Dodatkowo pozwala na zliczenie, ile głosów oddano w po-
szczególnych grupach. Informacje dotyczące głosów oddanych w poszczególnych grupach zostaną przedstawione na 
karcie „Podsumowanie” (zob. opis karty Podsumowanie – lit. d), wiersze 7, 9, 11, 13, 15).
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g) Kolumny „G”, „I”, „K”, „M”, „O” – kapitał

We wskazanych kolumnach liczona jest suma siły głosu wierzycieli, którzy odpowiednio: oddali ważny głos za układem 
lub przeciwko układowi, oddali nieważny głos albo nie zostali prawidłowo zawiadomieni o zgromadzeniu wierzycieli, 
albo są nieobecni pomimo prawidłowego zawiadomienia. W kolumnie została wykorzystana formuła składająca się 
z JEŻELI i ILE.NIEPUSTYCH. Za jej pomocą automatycznie po wypełnieniu kolumny „osobowo” zostanie wpisana siła 
głosu przypadająca wierzycielowi. Sprawdza ona, czy w kolumnie obok „osobowo” została wpisana jakakolwiek war-
tość (również inne znaki niż „1”, w tym „2”). Jeżeli tak, to przy danym wierzycielu pokaże się odpowiednia wartość z ko-
lumny „E” – Siła głosu. Natomiast w ostatnim wierszu została zastosowana formuła SUMA, która sumuje wszystkie 
wartości w danej kolumnie.

h) Kolumna „P” – Komunikat błędu

Ostatnia kolumna ma na celu sprawdzenie, czy przy wypełnianiu kolumn „F”, „H”, „J”, „L”, „N” (osobowo) nie nastąpiła 
pomyłka. Każdy wierzyciel w ramach grupy może oddać tylko jeden ważny głos; gdyby wierzyciel oddał głos za ukła-
dem i jednocześnie przeciw układowi, zaznaczamy taki głos jako „nieważny”, czyli wpisujemy cyfrę „1” w odpowiedniej 
komórce w kolumnie „J”. W jednym wierszu w kolumnach „F”, „H”, „J”, „L”, „N” może być umieszczony tylko jeden znak. 
W razie zaznaczenia dwóch lub więcej pozycji wyświetli się na czerwono komunikat „ŹLE”. Taki sam komunikat wystąpi 
w sytuacji, jeżeli wszystkie pozycje w wierszu będą puste.
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Karta pt. „Podsumowanie”

Karta automatycznie zaciąga wartości z karty „Głosowanie”. W tej karcie nie wprowadzamy żadnych danych; dokony-
wanie na niej zmian może wpłynąć na formuły i wynik głosowania. Celem karty jest określenie na podstawie oddanych 
głosów, czy układ może zostać uznany za przyjęty. Dalsza weryfikacja prawidłowości zwołania zgromadzenia wierzy-
cieli i ewentualnych przesłanek jego odroczenia lub zarządzenia przerwy następuje na karcie „Symulacja art. 113 p.r.”

a) Wiersz 3 – Grupa układowa

W kolumnach od „C” do „L” znajduje się dziesięć grup, w których mogą głosować wierzyciele, a w kolumnie „M” znajduje 
się zestawienie wyników głosowania bez podziału na grupy. Jeżeli któraś grupa jest pusta, to kolumnę jej odpowia-
dającą można ukryć lub usunąć. Ukrycie jest możliwe m.in. poprzez zaznaczenie kolumny, a następnie kliknięcie na 
zaznaczony fragment prawym przyciskiem myszy. Z rozwiniętej listy należy wybrać pozycję „Ukryj”. Jeżeli głosowa-
nie odbywa się bez podziału na grupy, można pozostawić jedynie kolumnę „M” – BEZ PODZIAŁU NA GRUPY (UKŁAD  
CAŁOŚCIOWY).

b) Wiersz 4 – Suma wierzytelności uprawniających do głosowania

W wierszu tym została zastosowana formuła SUMA.JEŻELI, która na podstawie danych z karty „Głosowanie” oblicza 
sumę wierzytelności uprawniających do głosowania w każdej z grup. Formuła odwołuje się do zakresu danych z siłą 
głosu i sprawdza, czy wierzytelność jest w grupie, dla której dokonywane są obliczenia w kolumnie. Jeżeli tak, to siła 
głosu jest liczona do sumy, a jeżeli nie, to jest pomijana w obliczeniach.

A B C D M N

1

2

3 I II

4

100,00 zł                                               200,00 zł                                                300,00 zł                                                

5

1 1 1

Liczba wierzycieli bez podziału na grupy jest mniejsza niż suma wierzycieli 
przyporządkowanych do poszczególnych grup, ponieważ co najmniej jeden 

wierzyciel ma wierzytelności w dwóch różnych grupach układowych, a zatem 
ma więcej niż jeden głos

6 Wartość: 100,00 zł                                               200,00 zł                                                300,00 zł                                                
7 Liczba: 1 1 2
8 Wartość: -  zł                                                     -  zł                                                      -  zł                                                       
9 Liczba: 0 0 1

10 Wartość: -  zł                                                     -  zł                                                      -  zł                                                       
11 Liczba: 0 0 0
12 Wartość: -  zł                                                     -  zł                                                      -  zł                                                       
13 Liczba: 1 0 1

14
Wartość: -  zł                                                     -  zł                                                      -  zł                                                       

15
Liczba: 1 0 1

16

1 1 1

Liczba wierzycieli bez podziału na grupy jest mniejsza niż suma 
wierzycieli przyporządkowanych do poszczególnych grup, ponieważ co 
najmniej jeden wierzyciel ma wierzytelności w dwóch różnych grupach 

układowych, a zatem ma więcej niż jeden głos.  

17 100,00 zł                                               200,00 zł                                                300,00 zł                                                

18
-  zł                                                     -  zł                                                      -  zł                                                       

19 Osiągnięte quorum

20 1 1 2

21 Osiągnięta większość osobowa Osiągnięta większość osobowa Osiągnięta większość osobowa

22                                                   66,67 zł 133,33 zł                                                200,00 zł                                                

23 Osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa

24
100% 100% 100%

25 UKŁAD PRZYJĘTY UKŁAD PRZYJĘTY UKŁAD PRZYJĘTY

UWAGI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

QUORUM (ART. 113 UST. 1 P.R.)

LICZBA WIERZYCIELI UPRAWNIONYCH DO 
GŁOSOWANIA

WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ OSOBOWA

WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA

WIERZYCIELE 
NIEZAWIADOMIENI

GŁOS "NIEWAŻNY"

SUMA WIERZYTELNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH 
DO GŁOSOWANIA

LICZBA WIERZYCIELI GŁOSUJĄCYCH

SUMA WIERZYTELNOŚCI GŁOSUJĄCYCH

SUMA WIERZYTELNOŚCI NIEGŁOSUJĄCYCH

GRUPA UKŁADOWA
BEZ PODZIAŁU NA GRUPY 

WYNIKI GŁOSOWANIA

OSIĄGNIĘTA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA (% 
głosów "za")

GŁOS "ZA"

GŁOS "PRZECIW"

WIERZYCIELE 
NIEOBECNI 

PRAWIDŁOWO 
ZAWIADOMIENI
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Analogicznie sytuacja wygląda w wierszach 6, 8, 10, 12, 14.

c) Wiersz 5 – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania

W wierszu tym została zastosowana formuła SUMA.JEŻELI, która na podstawie danych z karty „Głosowanie” oblicza 
liczbę wierzycieli uprawnionych do głosowania w każdej z grup. Formuła zlicza, ile jest wierzytelności w grupie, dla 
której dokonywane są obliczenia w kolumnie.

d) Wiersze 7, 9, 11, 13, 15

We wskazanych wierszach została zastosowana podobna formuła do opisanej powyżej, z tą różnicą, że został dodany 
nowy, zawężający warunek. Zastosowana formuła to LICZ.WARUNKI. By wierzytelność nie została pominięta przy 
zliczaniu, konieczne jest, aby nie tylko znajdowała się w danej grupie, ale również miała dodatkową cechę: wierzyciel 
głosował taką wierzytelnością odpowiednio za układem lub przeciwko układowi, oddał nieważny głos, nie został pra-
widłowo zawiadomiony o zgromadzeniu wierzycieli albo pomimo prawidłowego zawiadomienia był nieobecny.

e) Wiersze 16, 17 i 18

Zastosowane tutaj formuły pozwalają ustalić, ilu wierzycieli oddało ważny głos (wiersz 16) i jaką wartość stanowią te 
głosy (wiersz 17) oraz jaką wartość stanowią wierzytelności, które nie biorą udziału w głosowaniu.

3 I II

4

=SUMA.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"I";Głosowanie!E4:E1004) 200,00 zł                                                   

5
1

6 Wartość: =SUMA.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"I";Głosowanie!G4:G1004) 200,00 zł                                                   
7 Liczba: 1
8 Wartość: =SUMA.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"I";Głosowanie!I4:I1004) -  zł                                                         
9 Liczba: 0

10 Wartość: =SUMA.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"I";Głosowanie!K4:K1004) -  zł                                                         
11 Liczba: 0
12 Wartość: =SUMA.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"I";Głosowanie!M4:M1004) -  zł                                                         
13 Liczba: 0

14
Wartość: =SUMA.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"I";Głosowanie!O4:O1004) -  zł                                                         

15
Liczba: 0

GŁOS "ZA"

GŁOS "PRZECIW"

WIERZYCIELE NIEOBECNI PRAWIDŁOWO 
ZAWIADOMIENI

LICZBA WIERZYCIELI UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

WIERZYCIELE NIEZAWIADOMIENI

GŁOS "NIEWAŻNY"

SUMA WIERZYTELNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO GŁOSOWANIA

GRUPA UKŁADOWA

3 I II III IV V

4

100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              

5
1 =LICZ.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"II") 0 0 0

6 Wartość: 100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
7 Liczba: 1 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!G4:G1004;">0") 0 0 0
8 Wartość: -  zł                                                         -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
9 Liczba: 0 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!I4:I1004;">0") 0 0 0

10 Wartość: -  zł                                                         -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
11 Liczba: 0 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!K4:K1004;">0") 0 0 0
12 Wartość: 100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
13 Liczba: 1 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!M4:M1004;">0") 0 0 0

14
Wartość: 100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              

15
Liczba: 1 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!O4:O1004;">0") 0 0 0

LICZBA WIERZYCIELI UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

WIERZYCIELE NIEZAWIADOMIENI

GŁOS "NIEWAŻNY"

SUMA WIERZYTELNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO GŁOSOWANIA

GRUPA UKŁADOWA

GŁOS "ZA"

GŁOS "PRZECIW"

WIERZYCIELE NIEOBECNI PRAWIDŁOWO 
ZAWIADOMIENI

3 I II III IV V

4

100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              

5
1 =LICZ.JEŻELI(Głosowanie!D4:D1004;"II") 0 0 0

6 Wartość: 100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
7 Liczba: 1 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!G4:G1004;">0") 0 0 0
8 Wartość: -  zł                                                         -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
9 Liczba: 0 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!I4:I1004;">0") 0 0 0

10 Wartość: -  zł                                                         -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
11 Liczba: 0 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!K4:K1004;">0") 0 0 0
12 Wartość: 100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              
13 Liczba: 1 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!M4:M1004;">0") 0 0 0

14
Wartość: 100,00 zł                                                  -  zł                                            -  zł                                                           -  zł                                              

15
Liczba: 1 =LICZ.WARUNKI(Głosowanie!D4:D1004;"II";Głosowanie!O4:O1004;">0") 0 0 0

LICZBA WIERZYCIELI UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

WIERZYCIELE NIEZAWIADOMIENI

GŁOS "NIEWAŻNY"

SUMA WIERZYTELNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO GŁOSOWANIA

GRUPA UKŁADOWA

GŁOS "ZA"

GŁOS "PRZECIW"

WIERZYCIELE NIEOBECNI PRAWIDŁOWO 
ZAWIADOMIENI

16 =D7+D9

17 =D6+D8

18
=D4-D17

LICZBA WIERZYCIELI GŁOSUJĄCYCH

SUMA WIERZYTELNOŚCI GŁOSUJĄCYCH

SUMA WIERZYTELNOŚCI NIEGŁOSUJĄCYCH
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f) Wiersz 19 – quorum (art. 113 ust. 1 p.r.)

Wymóg kworum jest sprawdzany jedynie w grupie „BEZ PODZIAŁU NA GRUPY”. Została wykorzystana do tego formuła 
JEŻELI, która sprawdza, czy suma wierzycieli oddających głos za układem stanowi co najmniej jedną piątą wierzycieli 
uprawnionych do głosowania za układem. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, wyświetla się komunikat „Osiągnięte qu-
orum”, w przeciwnym wypadku wyświetla się komunikat „Nieosiągnięte quorum”.

g) Wiersze od 20 do 24 i 25 – Wyniki głosowania

Pod pozycją „WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ OSOBOWA” wyświetla się informacja, jaka jest wymagana większość osobowa, aby 
układ został przyjęty, a poniżej, czy warunek ten został spełniony. Formuła JEŻELI sprawdza, czy za uchwałą wypowiedziała 
się większość wierzycieli w danej grupie, którzy oddali ważny głos. Jeżeli tak, wyświetli się komunikat o treści „Osiągnięta 
większość osobowa”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat o treści „Nieosiągnięta większość osobowa”.

Pod pozycją „WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA” wyświetla się informacja, jaka jest wymagana większość ka-
pitałowa, aby układ został przyjęty, a poniżej, czy warunek ten został spełniony. Formuła JEŻELI sprawdza, czy za 
uchwałą wypowiedziało się co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom 
w danej grupie. Jeżeli tak, wyświetli się komunikat o treści „Osiągnięta większość kapitałowa”, w przeciwnym wypadku 
wyświetli się komunikat o treści „Nieosiągnięta większość kapitałowa”.

Pod pozycją „WYNIK GŁOSOWANIA” wyświetla się informacja, czy układ został przyjęty w grupie, jak również w kolum-
nie „M” – BEZ PODZIAŁU NA GRUPY, czy układ został przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w nie-
których z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosu-
jącym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu. Jeżeli w wierszach „WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ OSOBOWA” oraz 
„WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA” jest informacja pozytywna, to powinien ukazać się komunikat na zielonym 
tle „UKŁAD PRZYJĘTY”. W przeciwnym wypadku ukaże się komunikat na czerwonym tle „UKŁAD NIEPRZYJĘTY”. Dodat-
kowo, jeżeli grupa jest pusta, ukaże się komunikat „BRAK GRUPY”.

h) Wiersz 25 (komórki M25 oraz N25) – Wyniki głosowania, jeżeli w danej grupie nie przyjęto układu

Jeżeli w którejś z grup układu nie przyjęto, ale wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysłu-
gujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, wówczas w komórce M25 pojawi się komuni-
kat „UKŁAD PRZYJĘTY”, a w sąsiedniej komórce N25 komunikat „pod warunkiem ziszczenia się przesłanek z art. 119 
ust. 3 p.r.”. Dzięki tej funkcji nadzorca sądowy (zarządca) oraz sędzia-komisarz otrzymują komunikat, że należy przepro-
wadzić tzw. symulację upadłościową, o której mowa w art. 119 ust. 3 p.r.

20 3 1 3 3

21 Osiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa Osiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa

22                                                             433,33 zł 133,33 zł                                                            566,67 zł                                                     0,67 zł                                                                 

23 Osiągnięta większość kapitałowa Nieosiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa

24
100% 0% 76% 100%

25 UKŁAD PRZYJĘTY UKŁAD NIEPRZYJĘTY UKŁAD PRZYJĘTY UKŁAD NIEPRZYJĘTY

WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ OSOBOWA

WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA

WYNIKI GŁOSOWANIA

OSIĄGNIĘTA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA (% 
głosów "za")

20 5 3 8

21 Osiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa  Osiągnięta większość osobowa

22                                              8 148,00 zł 629,77 zł                                                    9 786,43 zł                                             

23 Osiągnięta większość kapitałowa Nieosiągnięta większość kapitałowa  Osiągnięta większość kapitałowa

24
95% 27% 89%

25 UKŁAD PRZYJĘTY UKŁAD NIEPRZYJĘTY  UKŁAD PRZYJĘTY pod warunkiem ziszczenia się 
przesłanek z art.. 119 ust. 3 p.r.

WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ OSOBOWA

WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA

WYNIKI GŁOSOWANIA

OSIĄGNIĘTA WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁOWA (% 
głosów "za")



29nr 20 [2/2020]

Karta pt. „Symulacja art. 113 p.r.”

Karta automatycznie zaciąga wartości z karty „Podsumowanie”. Dokonywanie zmian na tej karcie może wpłynąć na 
formuły i wynik głosowania. Celem tej karty jest określenie, czy wierzyciele zostali prawidłowo powiadomieni o zgro-
madzeniu wierzycieli i czy liczba niezawiadomionych wierzycieli może stanąć na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia 
wierzycieli i głosowaniu nad układem oraz czy głosy wierzycieli niezawiadomionych o zgromadzeniu wierzycieli mo-
głyby wpłynąć na wynik głosowania.

a) Wiersze od 3 do 5 – Dane do symulacji

W wierszu 3 wskazane są grupy. Można ukryć lub usunąć niepotrzebne kolumny.

Pod pozycją „Dane do symulacji” wyświetla się informacja o liczbie wierzycieli, którzy oddali ważny głos za lub przeciw 
układowi, oraz wierzycieli, którzy nie oddali głosu z uwagi na ich nieprawidłowe zawiadomienie, wyświetla się też in-
formacja o przypadającej wierzycielom sile głosu.

Uwaga: Liczba wierzycieli bez podziału na grupy może być mniejsza niż liczba wierzycieli przyporządkowanych do po-
szczególnych grup, gdyż jeden wierzyciel może głosować różnymi wierzytelnościami w więcej niż jednej grupie.

A B C D E M

1

2

3 I II III
BEZ PODZIAŁU NA GRUPY 

(UKŁAD CAŁOŚCIOWY)

4
Liczba wierzycieli głosujących (wraz z 
niezawiadomionymi)

1 0 0 2

5
Suma wierzytelności głosujących (wraz z 
niezawiadomionymi)

                                                            1,00 zł                                                             -   zł                                                               -   zł                                                                   1,00 zł 

6

7

8

9
NIE NIE NIE NIE

10 NIE NIE NIE NIE

11

12

13

14

15
1 1 1 2

16 Osiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa

17
                                                            0,67 zł                                                             -   zł                                                               -   zł                                                                   0,67 zł 

18 Osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa

19
Wynik głosowania (gdyby wierzyciele niezawiadomieni 
głosowali przeciw układowi)

Układ przyjęty Układ nieprzyjęty Układ nieprzyjęty Układ nieprzyjęty

20 Wynik głosowania wierzycieli głosujących UKŁAD PRZYJĘTY BRAK GRUPY BRAK GRUPY UKŁAD PRZYJĘTY

21

Czy głosy wierzycieli niezawiadomionych mogą wpłynąć 
na wynik głosowania? Jeśli tak, rozważ zastosowanie 
art. 113 ust. 4 p.r. i przerwij zgromadzenie; jeśli nie - 
kontynuuj zgromadzenie.

GłOSY WIERZYCIELI 
NIEZAWIADOMIONYCH NIE MAJĄ 

WPŁYWU NA WYNIK GŁOSOWANIA

UWAGA! ROZWAŻ ZASTOSOWANIE ART. 113 
UST. 4 P.R.

22

23

24 1 1 1 2

25
Osiągnięta większość osobowa Nie osiągnięta większość osobowa Nie osiągnięta większość osobowa Osiągnięta większość osobowa

26                                                             0,67 zł                                                             -   zł                                                               -   zł                                                                   0,67 zł 

27
Osiągnięta większość kapitałowa Nie osiągnięta większość kapitałowa Nie osiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa

28 Wynik głosowania (gdyby wierzyciele niezawiadomieni 
głosowali za układem)

Układ przyjęty Układ nieprzyjęty Układ nieprzyjęty Układ przyjęty

29
Rzeczywisty wynik głosowania UKŁAD PRZYJĘTY BRAK GRUPY BRAK GRUPY UKŁAD PRZYJĘTY

30

Czy głosy wierzycieli niezawiadomionych mogą wpłynąć 
na wynik głosowania? Jeśli tak, rozważ zastosowanie 
art. 113 ust. 4 p.r. i przerwij zgromadzenie; jeśli nie - 
kontynuuj zgromadzenie.

GłOSY WIERZYCIELI 
NIEZAWIADOMIONYCH NIE MAJĄ 

WPŁYWU NA WYNIK GŁOSOWANIA

GłOSY WIERZYCIELI NIEZAWIADOMIONYCH 
NIE MAJĄ WPŁYWU NA WYNIK 

GŁOSOWANIA

SYMULACJA NEGATYWNA - NIEZAWIADOMIENI GŁOSUJĄ "PRZECIW UKŁADOWI":

SYMULACJA POZYTYWNA - NIEZAWIADOMIENI GŁOSUJĄ "ZA UKŁADEM":

Kworum - art. 113 ust. 1 p.r.:

Symulacja I stopnia - art. 113 ust. 3 p.r.:

Symulacja II stopnia - art. 113 ust. 4 p.r.:

 ZGROMADZENIE MOŻE ODBYĆ SIĘ 

Większość kapitałowa (wraz z niezawiadomionymi)

Symulacja z art. 113 Prawa restrukturyzacyjnego - czy należy zarządzić przerwę w zgromadzeniu wierzycieli? 

symulacja 
"ZA"

symulacja 
"PRZECIW"

Większość osobowa (wraz z niezawiadomionymi)

Większość osobowa (wraz z niezawiadomionymi)

Większość kapitałowa (wraz z niezawiadomionymi)

Dane do 
symulacji

Czy kwota wierzytelności wierzycieli niezawiadomionych jest większa niż 
jedna trzecia sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad 
układem?

Czy zgromadzenie wierzycieli może odbyć się?

GRUPA

Czy osiągnięto kworum (obecność 1/5 wierzycieli uprawnionych do 
głosowania)?

Czy liczba wierzycieli niezawiadomionych jest większa niż połowa 
wierzycieli uprawnionych do głosowania?

Osiągnięto kworum
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b) Wiersz 7 – Czy osiągnięto quorum

Wiersz informuje, czy na zgromadzeniu wierzycieli jest obecna przynajmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do 
głosowania. Informacja jest zaciągana z karty „Podsumowanie”. Komunikat pozwala ocenić ziszczenie się przesłanki 
z art. 113 ust. 1 p.r.

c) Wiersze od 9 do 11 – Symulacja I stopnia

Pod tą pozycja znajduje się informacja, czy liczba wierzycieli niezawiadomionych jest większa niż połowa wierzycieli 
uprawnionych do głosowania i przy tym jest większa niż jedna trzecia sumy wierzytelności uprawniających do głoso-
wania nad układem. Do odpowiedzi na to pytanie została użyta formuła JEŻELI, która odwołuje się do karty – „Pod-
sumowanie”. Jeżeli w kolumnie „M” – BEZ PODZIAŁU NA GRUPY – będzie przynajmniej jedna pozytywna odpowiedź 
(„TAK”), to wyświetli się komunikat „UWAGA! ZGROMADZENIE NIE MOŻE ODBYĆ SIĘ”, jeżeli obie odpowiedzi będą 
negatywne („NIE”), wyświetli się komunikat „ZGROMADZENIE MOŻE ODBYĆ SIĘ” i należy przystąpić do następnego 
kroku.

d) Wiersze od 15 do 21 – Symulacja negatywna – niezawiadomieni głosują „przeciw układowi”

Pod pozycją „Większość osobowa” formuła JEŻELI sprawdza, czy za uchwałą wypowiedziała się większość wierzycieli 
w danej grupie, którzy oddali ważny głos – przy czym dla potrzeb symulacji wierzycieli niezawiadomionych traktuje 
się, jakby zagłosowali przeciw układowi. Jeżeli tak, wyświetli się komunikat o treści „Osiągnięta większość osobowa”, 
w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat o treści „Nieosiągnięta większość osobowa”.

Pod pozycją „Większość kapitałowa” formuła JEŻELI sprawdza, czy za uchwałą wypowiedziało się co najmniej dwie 
trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom w danej grupie – przy czym dla potrzeb symula-
cji wierzycieli niezawiadomionych traktuje się, jakby zagłosowali przeciw układowi. Jeżeli tak, wyświetli się komunikat 
o treści „Osiągnięta większość kapitałowa”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat o treści „Nieosiągnięta 
większość kapitałowa”.

W wierszu 19 formuła JEŻELI sprawdza, czy przy obu wskazanych pozycjach osiągnięto większość. Jeżeli odpowiedź 
jest pozytywna, wyświetli się komunikat „Układ przyjęty”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat „Układ 
nieprzyjęty”.

Wiersz 20 zaciąga informacje z karty „Podsumowanie” i informuje o wyniku głosowania bez przeprowadzenia symulacji.

Ostatnia pozycja w symulacji „PRZECIW” sprawdza za pomocą formuły JEŻELI, czy komunikaty w wierszach 19 i 20 są 
identyczne. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, wyświetli się komunikat „GŁOSY WIERZYCIELI NIEZAWIADOMIONYCH 
NIE MAJĄ WPŁYWU NA WYNIK GŁOSOWANIA”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat „UWAGA! ROZWAŻ 
ZASTOSOWANIE ART. 113 UST. 4 P.R.”. Dodatkowo, jeżeli grupa jest pusta, ukaże się komunikat „BRAK GRUPY”.

3 I II
BEZ PODZIAŁU NA GRUPY 

(UKŁAD CAŁOŚCIOWY)

4
Liczba wierzycieli głosujących (wraz z 
niezawiadomionymi)

4 2 5

5
Suma wierzytelności głosujących (wraz z 
niezawiadomionymi)

                                                        550,00 zł                                                      400,00 zł                                                                950,00 zł 

Dane do 
symulacji

GRUPA

8

9
NIE NIE NIE

10 NIE NIE NIE

11

Symulacja I stopnia - art. 113 ust. 3 p.r.:

 ZGROMADZENIE MOŻE ODBYĆ SIĘ 

Czy kwota wierzytelności wierzycieli niezawiadomionych jest większa niż 
jedna trzecia sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad 
układem?

Czy zgromadzenie wierzycieli może odbyć się?

Czy liczba wierzycieli niezawiadomionych jest większa niż połowa 
wierzycieli uprawnionych do głosowania?
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e) Wiersze od 24 do 30 – Symulacja pozytywna – niezawiadomieni głosują „przeciw układowi”

Pod pozycją „Większość osobowa” formuła JEŻELI sprawdza, czy za uchwałą wypowiedziała się większość wierzycieli 
w danej grupie, którzy oddali ważny głos – przy czym wierzycieli niezawiadomionych traktuje się, jakby zagłosowali 
za układem. Jeżeli tak, wyświetli się komunikat o treści „Osiągnięta większość osobowa”, w przeciwnym wypadku wy-
świetli się komunikat o treści „Nieosiągnięta większość osobowa”.

Pod pozycją „Większość kapitałowa” formuła JEŻELI sprawdza, czy za uchwałą wypowiedziało się co najmniej dwie 
trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom w danej grupie – przy czym wierzycieli nieza-
wiadomionych traktuje się, jakby zagłosowali za układem. Jeżeli tak, wyświetli się komunikat o treści „Osiągnięta więk-
szość kapitałowa”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat od treści „Nieosiągnięta większość kapitałowa”.

W wierszu 25 formuła JEŻELI sprawdza, czy przy obu wskazanych pozycjach osiągnięto większość. Jeżeli odpowiedź jest 
pozytywna, wyświetli się komunikat „Układ przyjęty”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat „Układ nieprzyjęty”.

Wiersz 27 zaciąga informacje z karty „Podsumowanie” i informuje o wyniku głosowania bez przeprowadzenia powyż-
szej symulacji.

Ostatnia pozycja w symulacji „ZA” sprawdza za pomocą formuły JEŻELI, czy komunikaty w wierszach 25 i 27 są iden-
tyczne. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, wyświetli się komunikat „GŁOSY WIERZYCIELI NIEZAWIADOMIONYCH NIE 
MAJĄ WPŁYWU NA WYNIK GŁOSOWANIA”, w przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat „UWAGA! ROZWAŻ ZA-
STOSOWANIE ART. 113 UST. 4 P.R.”. Dodatkowo, jeżeli grupa jest pusta, ukaże się komunikat „BRAK GRUPY”.

PODSUMOWANIE

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego pozwoli na sprawne przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli. Ważne jest, 
by w zakresie dostępnych danych był wypełniony przez nadzorców i zarządców przed zgromadzeniem wierzycieli 
(w oparciu o treść spisu wierzytelności i kart do głosowania), co istotnie skróci czas trwania zgromadzenia wierzycieli. 
Zastrzegamy, że arkusz wymaga modyfikacji (dodania kolumn i skopiowania funkcji), jeżeli w danym postępowaniu 
restrukturyzacyjnym dokonano podziału wierzycieli na więcej niż 10 grup. Ponadto, jeżeli w postępowaniu sędzia-ko-
misarz zarządzi głosowanie kilku propozycji układowych (art. 117 ust. 1 p.r.), wówczas wypełniony arkusz należy sko-
piować i na odrębnych (skopiowanych) plikach przeprowadzić osobne głosowania w odniesieniu do każdej propozycji 
układowej.

Opisany w artykule arkusz kalkulacyjny jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Prawa Upadłościowego, Re-
strukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz będzie zamieszczony na 
stronie internetowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zachęcamy wszystkich doradców restruktu-
ryzacyjnych i sędziów do korzystania z narzędzia oraz dzielenia się uwagami. Arkusz jest dostępny pod linkiem: https://
ipuir.lazarski.pl/pl/arkusze/.

13

14

15
3 2 3

16 Osiągnięta większość osobowa Nieosiągnięta większość osobowa Osiągnięta większość osobowa

17
                                                            366,67 zł                                                         266,67 zł                                                                    633,33 zł 

18 Osiągnięta większość kapitałowa Nieosiągnięta większość kapitałowa Osiągnięta większość kapitałowa

19
Wynik głosowania (gdyby wierzyciele niezawiadomieni 
głosowali przeciw układowi)

Układ przyjęty Układ nieprzyjęty Układ przyjęty

20 Wynik głosowania wierzycieli głosujących UKŁAD PRZYJĘTY UKŁAD NIEPRZYJĘTY UKŁAD PRZYJĘTY

21

Czy głosy wierzycieli niezawiadomionych mogą 
wpłynąć na wynik głosowania? Jeśli tak, rozważ 
zastosowanie art. 113 ust. 4 p.r. i przerwij 
zgromadzenie; jeśli nie - kontynuuj zgromadzenie.

GłOSY WIERZYCIELI 
NIEZAWIADOMIONYCH NIE MAJĄ 

WPŁYWU NA WYNIK GŁOSOWANIA

GłOSY WIERZYCIELI 
NIEZAWIADOMIONYCH NIE MAJĄ 

WPŁYWU NA WYNIK GŁOSOWANIA

GłOSY WIERZYCIELI NIEZAWIADOMIONYCH 
NIE MAJĄ WPŁYWU NA WYNIK 

GŁOSOWANIA

SYMULACJA NEGATYWNA - NIEZAWIADOMIENI GŁOSUJĄ "PRZECIW UKŁADOWI":

symulacja 
"PRZECIW"

Większość osobowa (wraz z niezawiadomionymi)

Większość kapitałowa (wraz z niezawiadomionymi)
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dr Paweł Janda1

 

Jedną z najistotniejszych czynności syndyka masy upa-
dłości w postępowaniu upadłościowym jest sporządze-
nie listy wierzytelności. Zgodnie z art. 244 pr. up. syndyk 
sporządza listę wierzytelności po upływie terminu do 
zgłaszania wierzytelności, określonego w postanowieniu 
o ogłoszeniu upadłości, czyli po miesiącu od obwiesz-
czenia o upadłości w Rejestrze, a do dnia uruchomienia 
Rejestru – w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Li-
sta wierzytelności może dotyczyć jedynie wierzytelno-
ści zgłoszonych syndykowi, które nie zostały zwrócone 
jego zarządzeniem, oraz wierzytelności podlegających 
umieszczeniu na liście z urzędu.

Trzeba zaznaczyć, że sędzia-komisarz nie dokonuje me-
rytorycznej kontroli rozstrzygnięć syndyka zawartych 
w treści listy wierzytelności przed jej obwieszczeniem. 
Natomiast po obwieszczeniu o sporządzeniu i przekaza-
niu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi zmiany 
na liście wierzytelności zasadniczo mogą być dokony-
wane przez sędziego-komisarza w trybie przewidzianym 
dla rozpoznania sprzeciwu od listy wierzytelności wnie-
sionego przez wierzyciela lub upadłego. Dlatego meryto-
ryczna decyzja syndyka w zakresie rozpoznania wierzy-
telności ma doniosłe znaczenie dla wierzycieli uczestni-
czących w postępowaniu upadłościowym, w szczególno-
ści w kontekście zaspokojenia przez nich roszczeń. Lista 
wierzytelności rozstrzyga bowiem m.in. o wysokości 
wierzytelności, kategorii zaspokajania, dopuszczalności 
potrącenia czy o skuteczności zabezpieczeń rzeczowych 
ciążących na majątku upadłego.

1  Sędzia Sądu Rejonowego, doktor nauk prawnych, kierownik sekcji do spraw 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 
adiunkt  Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów 
i Prokuratorów, przewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.

POJĘCIE WIERZYTELNOŚCI NA GRUNCIE  
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

W kontekście umieszczenia wierzytelności na liście wierzy-
telności niezbędne staje się przybliżenie pojęcia wierzytel-
ności na gruncie prawa upadłościowego. Należy zaznaczyć, 
że wierzytelność w postępowaniu upadłościowym nabiera 
szerszego znaczenia, niż ma to miejsce na tle kodeksu cy-
wilnego. F. Zedler na tle prawa upadłościowego z 1934 r. 
przyjmował, że termin „wierzyciel” odnosi się nie tylko do 
wierzycieli w ścisłym, cywilnoprawnym tego słowa zna-
czeniu. Jego zdaniem termin ten oznaczał także upraw-
nionych z tytułu należności publicznoprawnych, tj. Skarbu 
Państwa czy gminy z tytułu np. zobowiązań podatkowych2. 
Zdaniem F. Zedlera termin ten obejmuje nie tylko podmioty, 
które w postępowaniu upadłościowym starają się wykazać 
swe prawa możliwe do zaspokojenia z funduszów masy 
upadłości3. Z kolei S. Cieślak uważa, że przymiot wierzycie-
la upadłościowego przysługuje nie tylko osobistemu wie-
rzycielowi upadłego, lecz także wierzycielowi rzeczowemu, 
w tym zastawnikowi rejestrowemu4. Podobnie L. Zieliński 
stwierdza, że definicja wierzyciela obejmuje zarówno wie-
rzycieli osobistych upadłego, jak i osoby uprawnione, wo-
bec których upadły jest jedynie dłużnikiem rzeczowym5. 
Jak z tego wynika, zdaniem autora wierzycielem w postę-
powaniu upadłościowym jest np. także osoba, której przy-
sługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 
na nieruchomości należącej do upadłego, czy też osoba 
uprawniona z tytułu hipoteki lub zastawu itp.

W art. 189 p.u. na potrzeby tej ustawy wprowadzono 
definicję pojęcia wierzyciela. Przepis ten nie miał odpo-

2  Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Warszawa 2009, s. 99.
3  Zedler F., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Komentarz, Warszawa 2010, s. 587.
4  Cieślak S., Podział funduszów masy upadłości, Warszawa 2000, s. 21.
5  Zieliński L., [w:] Witosz A. (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 

Warszawa 2014, s. 323.

ROZPOZNANIE WIERZYTELNOŚCI PRZEZ SYNDYKA 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM  
– WYBRANE ZAGADNIENIA
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wiednika w dawnym prawie upadłościowym z 1934 r. 
Zgodnie z art. 189 p.u. wierzycielem jest każdy upraw-
niony do zaspokojenia z masy upadłości, choćby jego 
wierzytelność nie podlegała zgłoszeniu. W rozumieniu 
art. 189 p.u. może nim być wierzyciel w cywilnopraw-
nym znaczeniu. Jest nim także uprawniony do dochodze-
nia należności publicznoprawnych. Wynika to nie tylko 
z treści art. 189 p.u., ale także z art. 342 ust. 1 pkt 3 p.u. 
Przepis ten stanowi, że z funduszów masy upadłości 
w kategorii trzeciej zaspokojeniu podlegają podatki i inne 
daniny publiczne. Zaspokojeniu z masy upadłości podle-
gają również np. składki na ubezpieczenie emerytalne, 
podatki oraz inne daniny publiczne, które nie mają cha-
rakteru wierzytelności cywilnoprawnej. Zatem na liście 
wierzytelności podlegają rozpoznaniu zarówno roszcze-
nia o cywilnej naturze, jak i należności publiczne.

Odrębnym zagadnieniem jest to, czy o wierzycielu można 
mówić poza stosunkiem obligacyjnym sensu stricto, np. 
na tle stosunku prawa pracy. W literaturze prawa pracy 
akcentuje się zobowiązaniowy charakter oraz wzajem-
ność praw i obowiązków stron stosunku pracy6. Wska-
zuje się także na cywilnoprawny rodowód prawa pracy7. 
Dlatego też zdaniem A. Jakubeckiego uzasadnione jest 
objęcie treści stosunku pracy terminami wierzytelności 
i długu8.

Analogiczny problem nasuwa się na tle stosunków ali-
mentacyjnych. Roszczenia alimentacyjne mają zobo-
wiązaniowy charakter, bowiem – jak zauważa J. Winiarz 
– stosunki rodzinno-prawne nie utraciły z chwilą uchwa-
lenia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego charakteru 
prawa cywilnego9. Obowiązek alimentacyjny został ści-
śle związany z osobą uprawnionego i z osobą zobowią-
zanego10. Zatem przyjmuje się, że roszczenia wynikające 
ze stosunku pracy, mające źródło o charakterze obliga-
cyjnym, są wierzytelnościami. Osoba uprawniona z ty-
tułu umowy o pracę jest zaś wierzycielem w rozumieniu 
prawa upadłościowego i naprawczego. Podobnie rzecz 
się ma z osobą uprawnioną do dochodzenia w postępo-
waniu upadłościowym należności alimentacyjnych. Także 
roszczenia pracownicze i alimentacyjne podlegają rozpo-
znaniu na liście wierzytelności.

Należy jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia rozpo-
znania wierzytelności na liście doniosłe znaczenie ma 
rozróżnienie wierzytelności na te, które powstały przed 

6  Sanetra W., [w:] Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 
1996, s. 12.

7  Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2006, s. 68.
8  Jakubecki A., Ogłoszenie upadłości strony procesu cywilnego – uwagi na tle 

nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, „PS“ 2007/7-8, s. 42.
9  Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 28.
10  Tamże, s. 254.

ogłoszeniem upadłości, i wierzytelności powstałe już 
po ogłoszeniu upadłości, tzw. wierzytelności do masy 
upadłości. Aktualny jest podział wierzytelności podle-
gających zaspokojeniu z masy upadłości na dwie grupy, 
przyjmując za kryterium czas ich powstania. I tak, do 
wierzytelności upadłościowych zalicza się te powstałe 
przeciw upadłemu przed ogłoszeniem upadłości, nato-
miast do wierzytelności w stosunku do masy zalicza się 
wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości, a więc 
wynikające w zasadzie z czynności syndyka11.

Podziału jeszcze na gruncie Prawa upadłościowego 
z 1934 r. na wierzytelności w stosunku do masy oraz 
wierzytelności upadłego przeprowadził J. Korzonek12. Na 
tle art. 150 pr. up. z 1934 r. wskazywał, że do zgłoszenia 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upraw-
nieni są wierzyciele upadłego, natomiast uprawnienie to 
nie dotyczy wierzytelności do masy upadłości powsta-
łych już po ogłoszeniu upadłości, czy to z czynności syn-
dyka, czy innych zdarzeń powodujących, że dłużnikiem 
stała się masa upadłości. Podobne zapatrywanie pre-
zentował M. Allerhand, twierdząc, że zgłoszeniu nie pod-
legają wierzytelności, które nie przysługują do upadłego, 
lecz do masy upadłości, i to bez względu na to, czy opie-
rają się na umowie, czy też na innej podstawie prawnej13.

„Legalnego” pojęcia zobowiązań masy upadłości, które 
dotąd prezentowane było jedynie przez doktrynę oraz 
judykaturę, ustawodawca po raz pierwszy użył na grun-
cie ustawy – Prawo upadłościowe. Definicja zobowiązań 
masy upadłości znajduje odzwierciedlenie w art. 230 pr. 
up., który wyróżnia dwa rodzaje należności powstałych 
w stosunku do masy upadłości, czyli zobowiązań masy 
upadłości. Po pierwsze, są to koszty postępowania upa-
dłościowego, a po drugie – inne zobowiązania masy 
upadłości. Dlatego też do zobowiązań masy upadłości 
należy zaliczyć także koszty postępowania upadłościo-
wego. Ujmując rzecz od strony wierzyciela, wierzytel-
nościami w stosunku do masy upadłości są te powstałe 
po ogłoszeniu upadłości, które zaliczamy do kosztów 
postępowania upadłościowego i innych zobowiązań 
masy upadłości. Zgodnie z art. 230 ust. 2 pr. up. do in-
nych zobowiązań masy upadłości zalicza się wszystkie 
zobowiązania masy upadłości nienależące do kosztów 
postępowania upadłościowego powstałe po ogłoszeniu 
upadłości, w szczególności: należności ze stosunku pra-
cy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, zobo-

11  Jakubecki A., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe. Komentarz, 
Warszawa 2003, s. 610-611.

12  Korzonek J., Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowem, Komentarz. 
Przepisy wprowadzające – przepisy wykonawcze – ustawy dodatkowe, Kraków 
1935, s. 498.

13  Allerhand M., Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1991, s. 350.
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wiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy 
upadłości, zobowiązania z zawartych przez upadłego 
przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania 
zażądał syndyk, inne zobowiązania powstałe z czynności 
syndyka oraz przypadające za czas po ogłoszeniu upa-
dłości renty z tytułu odszkodowania za wywołanie cho-
roby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty 
z tytułu zmiany uprawnień objętych treścią prawa doży-
wocia na dożywotnią rentę.

Podkreślić zatem należy, że na liście wierzytelności roz-
strzyga się jedynie o istnieniu wierzytelności powstałej 
przed ogłoszeniem upadłości. Natomiast wierzytelność 
powstała po jej ogłoszeniu podlega dochodzeniu w dro-
dze powództwa wytoczonemu przeciwko syndykowi. 
W sytuacji gdy osoba zgłosi wierzytelność w stosunku do 
masy i zażąda jej umieszczenia na liście, syndyk winien 
odmówić jej uznania.

Od przedstawionego pojęcia wierzytelności należy od-
różnić roszczenia wynikające z ochrony praw bezwzględ-
nych, takich jak prawo własności (roszczeń windykacyj-
nych, negatoryjnych), prawo własności intelektualnej 
(roszczenie o zaniechanie naruszania). Nie są one bowiem 
wierzytelnościami podlegającymi umieszczeniu na liście 
wierzytelności, a ich dochodzenie odbywa się na zasadach 
ogólnych. Natomiast roszczenia wynikające z praw bez-
względnych sprowadzające się do dochodzenia odszko-
dowania lub wydania bezpodstawnie uzyskanej korzyści 
mają naturę obligacyjną i dlatego podlegają zgłoszeniu 
syndykowi oraz rozpoznaniu na liście wierzytelności.

LISTA WIERZYTELNOŚCI

W odniesieniu do wierzytelności podlegających rozpo-
znaniu na liście, czyli powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości, syndyk sprawdza, czy te objęte zgłoszeniem 
znajdują potwierdzenie w księgach rachunkowych lub 
innych dokumentach upadłego, we wpisach w księgach 
wieczystych lub rejestrach, np. w rejestrze zastawów. 
Z ksiąg rachunkowych i innych dokumentów może wy-
nikać istnienie wierzytelności w odniesieniu do osoby 
wierzyciela i jej wysokość. Zatem gdy dana wierzytelność 
widnieje w księgach rachunkowych lub innych doku-
mentach, można przyjąć, że rzeczywiście istnieje. Jednak 
może się zdarzyć, że mimo potwierdzenia zobowiązania 
w księgach rachunkowych, dany dług nie istnieje, ponie-
waż w innych dokumentach nie stwierdzono istnienia 
stosunku prawnego lub stwierdzono, że zobowiązanie 
nie zostało wykonane przez wierzyciela bądź zostało 
wykonane nienależycie. Sytuacja taka może powodować, 
że co do istnienia lub wysokości zgłoszonej wierzytelno-

ści pojawia się realna sporność lub syndyk wręcz nie uzna 
zgłoszonej wierzytelności na liście. Ponadto sprawdzenie 
obejmuje publiczne rejestry, jak rejestr zastawów, księgi 
wieczyste itp. Na podstawie sprawdzenia rejestrów moż-
na ustalić istnienie i zakres zabezpieczeń wierzytelności. 
Można także stwierdzić, że ustanowienie zabezpieczenia 
chociażby w postaci hipoteki jest bezskuteczne w sto-
sunku do masy upadłości i na tej podstawie nie uznać 
istnienia zabezpieczenia. W takim przypadku syndyk nie 
musi wszczynać postępowań o uznanie czynności praw-
nej za bezskuteczną. Rozpoznanie tej kwestii może na-
stąpić natomiast w drodze postępowania wywołanego 
sprzeciwem14.

Syndyk po sprawdzeniu zgłoszeń wierzytelności wzywa 
upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadcze-
nia, czy wierzytelność uznaje. Wezwanie to jest niezbęd-
nym etapem w procesie ustalania listy wierzytelności. 
Natomiast upadły nie ma obowiązku zajęcia w tej kwestii 
stanowiska. Niezłożenie oświadczenia przez upadłego 
ma takie znaczenie, że nie może on złożyć sprzeciwu co 
do uznanych wierzytelności, chyba że wykaże, że nie zło-
żył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponad-
to, gdy upadły nie złoży stosownego oświadczenia, może 
po ukończeniu lub umorzeniu postępowania w drodze 
powództwa żądać ustalenia, że wierzytelność objęta listą 
wierzytelności nie istnieje lub istnieje w mniejszej wyso-
kości (art. 264 ust. 2 i 3 pr. up.)15. W sytuacji gdy zgłoszo-
na wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach 
rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo 
we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk 
ma możliwość wezwania wierzyciela do złożenia w ter-
minie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu 
wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytel-
ności. Wezwanie syndyka powinno zawierać podstawę 
faktyczną, tzn. wskazanie, jakie wierzytelności nie znaj-
dują potwierdzenia w księgach i dokumentach, oraz po-
uczenie o skutkach niedołączenia dokumentów. Nie ma 
potrzeby wzywania wierzyciela w tym zakresie, jeżeli po-
trzebne dokumenty zostały dołączone bezpośrednio do 
zgłoszenia wierzytelności. Nie ma przeszkód, by syndyk 
uwzględnił dokumenty przedłożone przez wierzyciela po 
upływie terminu wynikającego z wezwania, byleby nie 
uczynił on tego po złożeniu listy sędziemu-komisarzowi 
i zamieszczeniu w Rejestrze.

Syndyk rozpatruje każde zgłoszenie wierzytelności osob-
no, co oznacza, że rozstrzyga co do uznania lub odmowy 
uznania wierzytelności zgłoszonej w poszczególnych 

14  Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2017, s. 640.
15  Jakubecki A., [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 

A. Witosz, Warszawa 2016, s. 1019.
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pismach procesowych, tj. zgłoszeniach wierzytelności. 
Zakres tych decyzji obejmuje nie tylko rozstrzygnięcie 
co do istnienia wierzytelności i jej wysokości, ale także 
w zakresie kategorii zaspokojenia istnienia zabezpiecze-
nia, możliwości potrącenia oraz istnienia ewentualnego 
warunku.

Syndyk sporządza listę wierzytelności po upływie ter-
minu do zgłaszania wierzytelności, określonego w po-
stanowieniu o ogłoszeniu upadłości, czyli po upływie 
miesiąca od obwieszczenia o upadłości w Rejestrze, a do 
dnia uruchomienia Rejestru – w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym. Lista wierzytelności może dotyczyć 
jedynie wierzytelności zgłoszonych syndykowi, które 
nie zostały zwrócone jego zarządzeniem, oraz wierzy-
telności podlegających umieszczeniu na liście z urzędu. 
Sędzia-komisarz nie dokonuje merytorycznej kontroli 
rozstrzygnięć syndyka zawartych w treści listy wierzy-
telności przed jej obwieszczeniem. Zaznaczyć należy, że 
nawet gdyby stwierdził, że w jego opinii decyzje co do 
uznania lub odmowy uznania, kategorii czy potrącenia, 
stanowiące treść listy, są błędne, nie może ich weryfi-
kować. Kompetentni do weryfikacji listy wierzytelności 
przed jej zatwierdzeniem są jedynie wierzyciele i upa-
dły, którzy mogą tego dokonywać w drodze sprzeciwu16. 
Jednakże sędzia-komisarz w drodze nadzoru nad syndy-
kiem jest uprawniony do oceny listy wierzytelności pod 
kątem jej zupełności co do treści i wymogów określonych 
w art. 245 pr. up. Zgodnie z tym przepisem lista wierzy-
telności musi w swojej treści zawierać:

1) liczbę porządkową;
2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz PESEL albo 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przy-
padku ich braku – inne dane umożliwiające jego jed-
noznaczną identyfikację;

3) sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, 
i sumę, według której będzie obliczany głos wierzy-
ciela w głosowaniu nad układem;

4) kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;
5) informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia  

wierzytelności;
6) informację, czy wierzytelność jest uzależniona od 

warunku;
7) informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo  

potrącenia;
8) uzasadnienie;
9) informację o stanie postępowania sądowego, admi-

nistracyjnego, sądowoadministracyjnego lub postę-

16  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Warszawa, 2016, s. 522.

powania przed sądem polubownym w sprawie zgło-
szonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa 
potrącenia;

10) „zaprzeczenie twierdzeniom wierzyciela”, czyli rubry-
kę do przedstawienia odmowy uznania wraz z uza-
sadnieniem syndyka;

11) oświadczenie upadłego wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli syndyk przedłoży listę wierzytelności, która nie 
będzie spełniać wszystkich wymogów oraz nie będzie 
rozstrzygać o wszystkich przekazanych zgłoszeniach, 
sędzia-komisarz wezwie go do jej prawidłowego i kom-
pletnego sporządzenia w trybie art. 152 pr. up. Należy 
to jednak uczynić przed obwieszczeniem listy. Po jej ob-
wieszczeniu to wierzyciel może weryfikować listę wie-
rzytelności w drodze sprzeciwu lub innych wniosków 
procesowych, np. o sprostowanie listy lub jej uzupełnie-
nie. Jeżeli syndyk umieścił poszczególne kwoty wynika-
jące z jednego zgłoszenia wierzytelności w kilku katego-
riach, powinien podać te kwoty osobno w danych katego-
riach. Jeżeli zaś kilka wierzytelności tego samego wierzy-
ciela ujętych jest w jednej kategorii, należy poszczególne 
kwoty zsumować, niezależnie od tego, z jakich tytułów 
prawnych pochodzą.

W zakresie zabezpieczeń rzeczowych syndyk powinien 
wyraźnie wskazać rodzaj zabezpieczenia, zakres, w jakim 
dane prawo zabezpiecza wierzytelność – kwotę wierzy-
telności, do jakiej jest zabezpieczona. W przypadku od-
mowy uznania istnienia zabezpieczenia wbrew żądaniu 
wierzyciela należy wyraźnie o tym rozstrzygnąć i uza-
sadnić odmowę. „Milczenie” syndyka w przedmiocie żą-
dań wierzyciela wyrażonych w zgłoszeniu wierzytelności 
należy uznać za brak rozstrzygnięcia w tym zakresie17.

Określenia sumy, według której będzie obliczany głos 
wierzyciela w głosowaniu nad układem, dokonuje się 
według tej części wierzytelności, która prawdopodob-
nie nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia. 
Ustalenie tej kwoty następuje na podstawie szacowanej 
wartości przedmiotu zabezpieczenia, kolejności wpisu 
danego zabezpieczenia (przysługujące mu pierwszeń-
stwo) oraz wielkości zabezpieczonej wierzytelności i wie-
rzytelności, które go poprzedzają18. Jeżeli wierzytelność 
zależna jest od warunku, to na liście wierzytelności syn-
dyk powinien wskazać i opisać przesłanki pozwalające na 
ziszczenie się warunku. Wierzytelnościami warunkowy-
mi są te, które są zależne od zdarzenia przyszłego i nie-
pewnego. Stan ten musi trwać w dniu sporządzania listy 
wierzytelności. Należy zgodzić się z poglądem, że wie-

17  Janda P., Prawo upadłościowe…, s. 644.
18  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne..., 2016, s. 525.
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rzytelność warunkową można zgłosić syndykowi także 
wtedy, gdy chodzi o warunek zawieszający, który jesz-
cze się nie ziścił19. Jeżeli wierzyciel zgłosił wierzytelność 
i oświadczył o potrąceniu, w liście wierzytelności należy 
wskazać informację, czy wierzycielowi przysługuje pra-
wo potrącenia, a jeżeli tak – to do jakiej kwoty. W sto-
sunku do takiej wierzytelności w odpowiedniej rubryce 
należy rozstrzygnąć o istnieniu i wysokości wierzytelno-
ści przypadającej wierzycielowi, następnie w rubryce do-
tyczącej potrącenia wskazać trzeba wierzytelność, jaka 
przysługuje masie upadłości, oraz wynik potrącenia do-
konanego na zasadach określonych w przepisach kodek-
su cywilnego. Jeżeli wierzytelność masy jest większa lub 
równa uznanej wierzytelności wierzyciela, to w rubryce 
dotyczącej potrącenia należy wskazać kwotę zero. Nie 
można natomiast wskutek takiego zgłoszenia w rubryce 
dotyczącej sumy uznanej wierzytelności – pkt 3 art. 245 
pr. up. – wpisać kwoty uzyskanej po potrąceniu wzajem-
nych wierzytelności. Wynika to stąd, że potrącić wza-
jemną wierzytelność można w takim zakresie, w jakim 
została ona uznana na liście wierzytelności. Uzasadnie-
nie wynikające z ust. 1 pkt 8 oraz z ust. 2 art. 245 pr. up. 
dotyczy każdego elementu rozstrzygnięcia wymaganego 
przez ten przepis. Powinno ono wskazywać stan fak-
tyczny, z którego dana wierzytelność wynika, oraz doku-
menty stanowiące podstawę rozstrzygnięcia. Informacja 
o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, 
sądowoadministracyjnego lub polubownego powinna 
wskazywać rodzaj postępowania, sąd lub organ lub sąd 
arbitrażowy, przed którym się toczy, etap postępowania 
i informację, czy wydano postanowienie o zawieszeniu, 
czy jest w toku oraz czy wstąpił do niego syndyk.

WIERZYTELNOŚĆ WYNIKAJĄCA  
Z ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH

Art. 249 pr. up. dotyczy sposobu umieszczania na liście 
wierzytelności z tytułu powtarzających się świadczeń 
okresowych w zależności od tego, czy czas ich trwania 
jest oznaczony, czy nie. Do świadczeń okresowych mo-
żemy zaliczyć rentę, o której mowa w art. 444 § 2 k.c., 
alimenty wynikające z art. 60 oraz 128 i n. k.r.o., a także 
świadczenia z dożywocia ustanowionego na podstawie 
art. 908-916 k.c. Wartość pieniężną omawianych praw 
do powtarzających się świadczeń określa się przez zsu-
mowanie wszystkich przyszłych świadczeń przysługują-
cych za okres po ogłoszeniu upadłości i odjęcie odsetek 
za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagal-

19  Lewandowski P., Medyński M., Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych 
– stosowanie i pozycja w przypadku upadłości układowej, „M. Pr. Bank.” 2014/6, 
s. 81 i n.

ności każdego pojedynczego świadczenia20. Odsetki na-
leży przyjmować do obliczeń według stopy ustawowej, 
ale nie więcej niż 6% w stosunku rocznym21.

Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, 
w których czas trwania oznaczony jest na czas życia 
uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co 
do czasu trwania umieszcza się na liście wierzytelności 
jako sumę stanowiącą wartość prawa. Przykładem ta-
kiego prawa ustanowionego na czas życia uprawnionego 
jest dożywocie ustanowione na rzecz zbywcy nierucho-
mości lub osoby mu bliskiej (art. 908 k.c.). Prawo upa-
dłościowe nie daje żadnych wskazówek co do ustalenia 
wartości takiego prawa. Według M. Allerhanda wartość 
prawa ograniczonego na czas życia uprawnionego obli-
cza się według zasad prawdopodobieństwa, zaś wartość 
innego prawa – według sumy, jaka była potrzebna do na-
bycia prawa22. Prawdopodobieństwo możemy określić, 
posiłkując się danymi statystycznymi dotyczącymi dłu-
gości życia człowieka (mężczyzny, kobiety). Wartość ta-
kiego prawa można ustalić, biorąc pod uwagę wiek osoby 
uprawnionej, przewidywany okres jej życia. Uzyskana 
kwota nie podlega pomniejszeniu o odsetki ustawo-
we. W razie umownego określenia sumy wykupu prawa 
nie stosuje się zasad naliczania wartości wynikających 
z art. 249 ust. 1 i 2 pr. up. Wartością prawa jest suma 
ustalona w umowie przez strony jako suma wykupu.

W praktyce wątpliwości budzi sposób ujęcia na liście 
wierzytelności wynikających z zobowiązań do świadczeń 
okresowych, gdy w trakcie danego okresu została ogło-
szona upadłość. Wierzytelność za okres rozliczeniowy, 
w trakcie którego została ogłoszona upadłość, wynika-
jąca z ciążącego na upadłym zobowiązaniu do świadczeń 
okresowych, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub 
dzierżawy, podatków, składek na ubezpieczenie społecz-
ne, a także umowy leasingu, jeżeli przedmiot leasingu 
nie stanowi u korzystającego upadłego środka trwałego 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ulega z mocy prawa proporcjonalne-
mu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność 
powstałą przed dniem ogłoszenia upadłości oraz część 
traktowaną jak wierzytelność powstająca po ogłoszeniu 
upadłości.

Należy zwrócić uwagę, że kwestia traktowania wierzy-
telności okresowych, gdy ogłoszono upadłość w trak-
cie trwania umowy, której przedmiotem są świadczenia 
okresowe, nie budziła większych wątpliwości. Przyjmo-

20  Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 
2016, s. 589.

21  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne..., 2016, s. 534.
22  Allerhand M., Prawo upadłościowe..., s. 363.
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wano, że ta część wierzytelności okresowej, która przy-
padła przed ogłoszeniem upadłości, jest wierzytelnością 
upadłościową podlegającą zgłoszeniu, natomiast część 
wierzytelności okresowej przypadająca po ogłoszeniu 
upadłości stanowiła wierzytelność do masy upadłości 
i jako koszty postępowania upadłościowego nie podlega-
ła zgłaszaniu, ale mogła być też dochodzona przeciwko 
syndykowi. Wydaje się, że zgodnie z art. 245a pr. up. za-
liczamy poszczególne wierzytelności okresowe, w zależ-
ności kiedy one powstały (przed ogłoszeniem upadłości 
czy po nim), stosunkowo do czasu, którego dotyczy dana 
wierzytelność. Jak to słusznie zauważył P. Zimmerman, 
„okres rozliczeniowy, w toku którego doszło do ogłosze-
nia upadłości, może być dowolnej długości – od tygodnia, 
poprzez najczęstszy – miesiąc, dwa miesiące, kwartał, 
pół roku, aż po rok. W każdym wypadku proporcja liczby 
dni w pierwszej części (poprzedzającej ogłoszenie upa-
dłości) do całego okresu – określa procentowy udział 
wierzytelności powstałej przed dniem ogłoszenia upa-
dłości w całej kwocie wierzytelności, zaś pozostałą część 
odpowiadającą proporcji liczby dni w okresie rozliczenio-
wym przypadających po ogłoszeniu upadłości do długo-
ści całego okresu rozliczeniowego traktować należy jako 
wierzytelność powstałą po ogłoszeniu upadłości, czyli 
zobowiązanie masy, o którym mowa w art. 230 pr. up.”23.

Z uwagi na fakt, że art. 245a pr. up. obejmuje także wie-
rzytelności publicznoprawne, i na fakt, że odrębne prze-
pisy wymagają sporządzenia deklaracji lub innego tego 
typu dokumentu obejmującego rozliczenie, obie części 
wierzytelności muszą być ujmowane w odrębnych de-
klaracjach. Przykładem występującym często w praktyce 
jest rozliczenie w postępowaniu upadłościowym należ-
ności z tytułu podatku VAT w sytuacji, gdy obowiązek po-
datkowy powstał przed ogłoszeniem upadłości, a zobo-
wiązanie podatkowe powstało z chwilą złożenia deklara-
cji VAT przez syndyka już po ogłoszeniu upadłości. Z ta-
kiego stanu faktycznego wynika, że okres rozliczeniowy 
podatku VAT może objąć należności podatkowe, których 
źródło wypływa ze zdarzeń mających miejsce przed i po 
ogłoszeniu upadłości. Przypomnieć tylko należy, że skut-
ki ogłoszenia upadłości powstają z dniem jej ogłoszenia. 
Dlatego o powstaniu skutków ogłoszenia upadłości de-
cyduje początek dnia, w którym wydano postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości.

Przypisanie konkretnej należności podatkowej cech wie-
rzytelności upadłościowej, tzn. takiej, która powstała 
przed ogłoszeniem upadłości, czy też cech zobowiąza-
nia masy upadłości w rozumieniu art. 230 ust. 1 lub 2 pr. 

23  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne..., 2016, s. 528.

up., a więc takiej wierzytelności, która powstała po ogło-
szeniu upadłości, ma znaczenie dla jej dalszych losów 
w postępowaniu upadłościowym i oceny, czy powinna 
być umieszczana na liście wierzytelności. Od momentu 
powstania wierzytelności podatkowej w zaprezento-
wanym ujęciu zależeć będzie tryb jej dochodzenia, a co 
istotniejsze – sposób zaspokojenia. Jeżeli zatem ustali-
my, że dana należność podatkowa z tytułu VAT powsta-
ła przed ogłoszeniem upadłości, to uprawniony organ 
winien zgłosić swą wierzytelność z tego tytułu w trybie 
przewidzianym w art. 236 i n. pr. up. z żądaniem umiesz-
czenia na liście wierzytelności, a syndyk powinien do-
konać jej rozpoznania na liście wierzytelności. Jeżeli zaś 
uznamy daną wierzytelność podatkową za wierzytelność 
powstałą po ogłoszeniu upadłości, czyli ujmując tę kwe-
stię od strony zobowiązanego upadłego za zobowiązanie 
masy upadłości, to jej dochodzenie w postępowaniu upa-
dłościowym nastąpi na zasadach ogólnych bez potrzeby 
zgłaszania syndykowi. Moim zdaniem na gruncie prawa 
upadłościowego decydujące znaczenie dla kryterium 
czasu powstania należności podatkowej ma moment 
wystąpienia zdarzenia będącego źródłem dla naliczenia 
podatku VAT24.

W związku z tym, jeżeli zdarzenie determinujące powsta-
nie obowiązku podatkowego nastąpiło przed ogłosze-
niem upadłości, ale spowodowało powstanie zobowią-
zania podatkowego już po ogłoszeniu upadłości, wierzy-
telności podatkowej z tego tytułu nie możemy zaliczyć do 
zobowiązań masy upadłości. Taka należność podatkowa 
stanowi wierzytelność upadłościową podlegającą zgło-
szeniu syndykowi. Jeżeli zaś czynność prawna, z którą 
związane jest powstanie podatku z tytułu VAT, została 
dokonana przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, to na-
leżność z tego tytułu zaliczyć możemy albo do kosztów 
postępowania upadłościowego, albo innych zobowiązań 
masy.

WIERZYTELNOŚĆ NIEPIENIĘŻNA

Zgodnie z art. 246 pr. up. wierzytelności niepieniężne 
umieszczamy na liście wierzytelności w sumie pieniężnej 
według ich wartości z dnia ogłoszenia upadłości. Zgodnie 
natomiast z art. 91 ust. 2 pr. up. z dniem ogłoszenia upa-
dłości dłużnika zobowiązania majątkowe niepieniężne 
zmieniają się w zobowiązania pieniężne i stają się płatne. 
W kontekście sporządzania listy wierzytelności oznacza 
to, że określonemu obowiązkowi upadłego o charakterze 
majątkowym należy przypisać wartość pieniężną. Po-

24  Janda P., Klasyfikacja należności podatkowej z tytułu VAT w postępowaniu 
upadłościowym – wierzytelność upadłościowa czy zobowiązanie masy upadłości, 
„M. Praw.” 2018/21, s. 1154.
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winna to być wartość określona w złotych polskich we-
dług stanu zobowiązania na dzień ogłoszenia upadłości. 
Wielkość tę musi wskazać wierzyciel w zgłoszeniu wie-
rzytelności (niepodanie kwoty w złotych jest brakiem for-
malnym zgłoszenia i uzasadnia jego zwrot – art. 242 pr. 
up.). Syndyk poddaje tę kwotę weryfikacji i stosownie do 
jej wyników uznaje wierzytelność w określonej kwocie na 
liście25. Jeżeli z umowy stron wynika możliwość zastąpie-
nia świadczenia niepieniężnego świadczeniem pienięż-
nym, to na potrzeby ustalenia listy powinna być przyjęta 
umówiona przez strony wartość, niezależnie od wartości 
rynkowej świadczenia niepieniężnego. W tym wypadku 
bowiem wartość jest przez strony z góry ustalona, a brak 
powodów, aby ją w postępowaniu kwestionować26. 
Trzeba pamiętać, że wierzytelność wynikająca z umowy 
deweloperskiej pozostaje wierzytelnością niepieniężną 
w sytuacji kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego 
przez syndyka. W razie zaś uprawomocnienia się posta-
nowienia sędziego-komisarza zezwalającego na zaprze-
stanie prowadzenia przedsięwzięcia przekształca się 
w zobowiązanie pieniężne.

Jeżeli chodzi o sposób rozpoznania wierzytelności niewy-
magalnych na liście wierzytelności, to zgodnie z art. 247 
pr. up. przewiduje się obniżenie sumy nieoprocentowanej 
wierzytelności przy umieszczeniu jej na liście o sumę od-
setek ustawowych liczonych za czas od ogłoszenia upa-
dłości do terminu wymagalności. Odsetki te są obliczane 
według stopy procentowej nie większej niż 6% i tylko za 
czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalno-
ści, najwyżej jednak za 2 lata. W znaczeniu tu użytym 
wierzytelność jest nieoprocentowana, gdy nie mogą być 
naliczane od niej żadne odsetki27. W przypadku możli-
wości naliczenia odsetek przepis art. 247 pr. up. nie ma 
zastosowania. Odsetki oblicza się w wysokości najwyżej 
6% w stosunku rocznym, nawet jeśli ich ustawowa wyso-
kość w danym okresie jest znacznie wyższa. Jeżeli odsetki 
ustawowe są niższe niż 6%, należy uwzględnić obowiązu-
jącą niższą stopę procentową28. Jeżeli wierzytelność jest 
wymagalna w okresie krótszym niż 2 lata od dnia ogło-
szenia upadłości, należy potrącić odsetki za cały czas, li-
cząc od daty postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

WIERZYTELNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

Jak już zaznaczono, wierzytelności niepieniężne, które 
wskutek ogłoszenia upadłości zamieniły się w pieniężne, 
podlegają rozpoznaniu na liście wierzytelności, jeżeli zo-

25  Adamus R., Prawo upadłościowe i naprawcze, SiP Lex, 2016, art. 246, nb. 3.
26  Adamus R., Prawo upadłościowe..., 2016, art. 246, nb. 4.
27  Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne..., 2016, s. 583.
28  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne..., 2016, s. 531.

staną zgłoszone syndykowi. Wierzytelności te, co wynika 
z art. 91 ust. 1 pr. up., stają się także z dniem ogłoszenia 
upadłości wymagalne. Na gruncie poczynionych rozwa-
żań pojawia się zagadnienie związane z traktowaniem 
w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłe-
go z tytułu rękojmi i gwarancji. Trafnie istotę problemu 
przedstawił A. Jakubecki29, który zwrócił uwagę, że ist-
nieje potrzeba rozróżnienia pomiędzy istnieniem odpo-
wiedzialności upadłego z tytułu rękojmi czy gwarancji 
oraz powstaniem skonkretyzowanego długu upadłego, 
gdy pojawi się wada.

Biorąc pod uwagę przedstawione założenie, należy zgo-
dzić się, że tylko w przypadku gdy wierzytelność z ty-
tułu ujawnienia się wady powstała przed ogłoszeniem 
upadłości (np. usunięcie wady, wymiana przedmiotu), to 
odpowiadający wierzytelności dług upadłego, np. wyko-
nawcy, sprzedawcy, jako niepieniężny zmienia się w pie-
niężny. Dlatego też wierzytelność z tego tytułu podlega 
zgłoszeniu syndykowi30. Jeżeli zaś w dniu ogłoszenia 
upadłości wada jeszcze nie ujawniła się, to nie istnieje 
także żaden dług upadłego i nie dochodzi, co oczywiste, 
do przekształcenia długu niepieniężnego w pieniężny. 
Ujawnienie się wady po ogłoszeniu upadłości spowoduje 
natomiast uprawnienie do dochodzenia roszczeń wyni-
kających z rękojmi lub gwarancji od syndyka na zasadach 
ogólnych. Takie wierzytelności należy traktować jako 
wierzytelności do masy upadłości, a patrząc od strony 
upadłego – do zobowiązań masy upadłości, o których 
mowa w art. 230 pr. up.

WIERZYTELNOŚĆ WSPÓŁDŁUŻNIKA  
LUB PORĘCZYCIELA

Art. 248 pr. up. reguluje sposób ujęcia wierzytelności 
współdłużnika lub poręczyciela na liście wierzytelności. 
Współdłużnikiem upadłego może być dłużnik solidarny 
w rozumieniu art. 366 § 1 k.c., a także dłużnik odpowie-
dzialny na zasadzie odpowiedzialności in solidum (soli-
darności nieprawidłowej w wyniku obowiązku spełnienia 
świadczenia niepodzielnego – art. 381 § 1 k.c.), odpowie-
dzialności, jaką ponoszą zastawca lub właściciel nieru-
chomości obciążonej hipoteką, jeżeli nie są dłużnikami 
osobistymi. Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 k.c., jeżeli osoba 
trzecia spłaca cudzy dług, za który odpowiada osobiście 
lub pewnymi przedmiotami majątkowymi, nabywa spła-
coną wierzytelność do wysokości zapłaty. Poręczyciel 
i współdłużnik upadłego nabywa wierzytelność dopiero 
z chwilą spłaty cudzego długu. W tym przypadku chodzi 

29  Jakubecki A., [w:] System…, s. 995.
30  Jakubecki A., [w:] System…, s. 995, wyrok SN z 16 grudnia 2010 r., ICSK 

114/10, OSP 2012, nr 2 poz. 19.
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o dług upadłego. W takiej sytuacji na liście wierzytelno-
ści umieszcza się wierzytelność odpowiadającą wyso-
kości spłaconego długu. Zgodnie z art. 248 ust. 2 pr. up. 
na liście wierzytelności można umieścić wierzytelność 
współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub banku otwie-
rającego akredytywę także w sytuacji, gdy podmioty te 
nie dokonały jeszcze zapłaty za dług upadłego. Wierzy-
telności tych podmiotów umieszcza się na liście wierzy-
telności jako warunkowe bez prawa do głosowania na 
zgromadzeniu wierzycieli. Należy zauważyć, że zgodnie 
z art. 356 ust. 2 pr. up. wierzytelności zwrotne, jakimi 
są np. wierzytelności regresowe wynikające ze spłaty 
długu współdłużnika solidarnego, traktowane są jako 
wierzytelności zależne od warunku zawieszającego. Za-
tem wierzyciel, który uczestniczy w podziale funduszów 
masy upadłości, otrzyma wydzielone środki pieniężne 
tylko wtedy, gdy wykaże, że warunek się ziścił.

WIERZYTELNOŚCI ALIMENTACYJNE

W pierwszej kolejności należy przyjąć, że w postępo-
waniu upadłościowym może dojść do realizacji świad-
czeń alimentacyjnych, tylko jeżeli zostały one ustalone 
w drodze postępowania sądowego. Słusznie zauważa 
A. Jakubecki, że obowiązek alimentacyjny musi wynikać 
z prawomocnego wyroku sądowego albo innego tytułu 
egzekucyjnego umożliwiającego przymusowe dochodze-
nie roszczeń alimentacyjnych (np. ugoda sądowa doty-
cząca wysokości świadczenia alimentacyjnego)31. Droga 
do ustalenia alimentów w postępowaniu upadłościowym 
jest zależna od okresu, za jaki upadły zobowiązany jest 
do świadczenia alimentów. Jeżeli wierzytelności alimen-
tacyjne powstały i zostały ustalone tytułem egzekucyj-
nym przed ogłoszeniem upadłości, to podlegają zgło-
szeniu syndykowi w wysokości, w jakiej upadły dłużnik 
alimentacyjny nie spełnił świadczenia. Co istotne, syndyk 
nie dokonuje uwzględnienia roszczeń alimentacyjnych 
z urzędu. Zgłoszenie wierzytelności powinno zatem rów-
nież spełniać wymagania formalne określone w art. 239 
i 240 pr.up. Po ogłoszeniu upadłości proces o zasądzone 
już należności alimentacyjne jest niedopuszczalny, chyba 
że uprawniony domagałby się podwyższenia alimentów 
na podstawie art. 138 k.r.o.

Uwzględnieniu na liście wierzytelności podlegają wyłącz-
nie zasądzone alimenty przypadające do dnia ogłoszenia 
upadłości. Dalsze należne alimenty przypadające za czas 
po ogłoszeniu upadłości nie są ujmowane na liście wie-
rzytelności, chociażby wynikały z tego samego tytułu 
egzekucyjnego. Zatem podkreślić należy, że należności 

31  Jakubecki A., [w :] System…, s. 1004.

alimentacyjne przypadające po ogłoszeniu upadłości 
nie podlegają zgłoszeniu w trybie art. 236 pr. up. i nie 
umieszcza się ich na liście wierzytelności. W razie zgło-
szenia przez uprawnionego alimentów przypadających 
za czas po ogłoszeniu upadłości syndyk powinien odmó-
wić ich uznania na liście wierzytelności z uzasadnieniem, 
że należności te będą respektowane w postępowaniu 
upadłościowym, ale na zasadach określonych w art. 343 
ust. 3 pr. up.

WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU  
POŁOŻONYM ZA GRANICĄ

Przepis art. 250 pr. up. przyznaje wierzycielom upadłe-
go, mającym zabezpieczenie w postaci hipoteki lub wpisu 
w rejestrze na majątku upadłego położonym za granicą, 
prawo wyboru do skorzystania poza granicami z zabez-
pieczenia rzeczowego albo do zgłoszenia wierzytelności 
w krajowym postępowaniu upadłościowym. Jeżeli taki 
wierzyciel nie zrezygnuje z korzystania z zabezpieczenia 
rzeczowego, nie może dochodzić swojej wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym. Nie dotyczy to sytu-
acji, gdy postępowanie upadłościowe zostało uznane 
w kraju, w którym znajduje się przedmiot zabezpieczenia, 
a zatem z urzędu i automatycznie nie dotyczy wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, poza Danią – jako że w krajach 
tych, zgodnie z rozporządzeniem 2015/848, polskie po-
stępowanie upadłościowe jest uznane z chwilą wydania 
z mocy samego prawa. Jeżeli wierzyciel chce zgłosić wie-
rzytelność, musi przedstawić dowód wykreślenia wpisu 
o zabezpieczeniu. Dokument taki może być przedłożony 
jako załącznik do zgłoszenia wierzytelności. Złożenia do-
wodu wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu nie wymaga 
się, jeżeli postępowanie upadłościowe zostało uznane 
w kraju, w którym znajduje się przedmiot zabezpiecze-
nia. W przypadku położenia przedmiotu zabezpieczenia 
na terytorium Danii lub któregokolwiek z państw niebę-
dących członkami Unii Europejskiej wymóg ten spełnia 
przedłożenie postanowienia sądu lub innego odpowied-
niego organu o uznanie polskiego postępowania upadło-
ściowego. Wierzyciel, wobec którego upadły odpowiada 
jedynie rzeczowo, który przedłożył dowód wykreślenia 
wpisu zabezpieczenia wierzytelności, nie może już żądać 
umieszczenia jego wierzytelności na liście wierzytelno-
ści, bowiem nie przysługuje mu już wobec upadłego żad-
ne roszczenie (wierzytelność rzeczowa).

Zgodnie z art. 251 pr. up. wierzytelność wyrażona w wa-
lucie obcej umieszczana jest na liście wierzytelności po 
przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu 
danej waluty z dnia ogłoszenia upadłości. Powoduje to 
sprawiedliwy udział wierzycieli w postępowaniu po-
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działowym. Zgodnie z art. 91 ust. 1 pr. up. zobowiązania 
pieniężne upadłego, których termin płatności nie nastą-
pił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. 
Zasada ta odnosi się także do wierzytelności w walucie 
obcej. Wierzytelność taką przelicza się na walutę polską 
według jej wartości w złotych na dzień ogłoszenia upa-
dłości. W sytuacji gdy obca waluta jest notowana w Na-
rodowym Banku Polskim, przelicza się ją według śred-
niego kursu z dnia ogłoszenia upadłości. Jeżeli waluta nie 
jest notowana, należy ustalić jej wartość rynkową z dnia 
ogłoszenia upadłości.

WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE  
PRAWAMI ZASTAWNICZYMI

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje 
wierzycielowi osobistemu także wtedy, gdy jego wie-
rzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, 
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipo-
teką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej 
czy rejestrze okrętowym. Jednakże jeżeli wierzyciel nie 
zgłosi tych wierzytelności, to będą one umieszczone na 
liście wierzytelności z urzędu. Przepis art. 236 ust. 2 pr. 
up. stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabez-
pieczonej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 
zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach 
wchodzących w skład masy upadłości, wobec których 
upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce 
w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich rosz-
czeń z przedmiotu zabezpieczenia (art. 236 ust. 3 pr. up.). 
Jednak wierzytelności, za które upadły odpowiada jedy-
nie rzeczowo, nie umieszcza się na liście wierzytelności 
z urzędu32. Ich zgłoszenie jest konieczne, jeżeli osoba 
trzecia chce dochodzić w postępowaniu upadłościowym 
zaspokojenia swych praw z przedmiotu zabezpieczenia 
stanowiącego składnik masy upadłości33. Przemawia za 
tym treść art. 236 ust. 3 pr. up., który uzależnia możli-
wość uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym od 
woli uprawnionego („wierzyciel chce w postępowaniu 
upadłościowym dochodzić swych roszczeń z przedmiotu 
zabezpieczenia”).

Zgłoszenie tych praw jest zatem konieczne, jeżeli osoba 
trzecia chce dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu 
upadłościowym z przedmiotu zabezpieczenia. Zgłosze-
nie praw i ich uznanie na liście wierzytelności powoduje, 
że wierzyciel uczestniczy w podziale sumy uzyskanej ze 
zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo, a w przy-

32  Janda P., Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym 
likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Warszawa 2011, s. 102.

33  Jakubecki A., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe…, s. 618, 
Jakubecki A., [w:] System…, s. 999, odmiennie w judykaturze, Sąd Najwyższy 
w uchwale z 23 października 2007 r., III CZP 91/07.

padku zastawnika zastawu rejestrowego umożliwia uzy-
skanie zaspokojenia przez zbycie lub przejęcie przedmio-
tu zastawu na własność. Nie ma zaś prawa do udziału 
w podziale ogólnych funduszów masy upadłości. Jeżeli 
wierzyciel wyłącznie rzeczowy, czyli taki, wobec którego 
upadły nie odpowiada osobiście, nie zgłosi swych praw, 
jego uprawnienie do zaspokojenia się w postępowaniu 
upadłościowym nie może być realizowane.

Problemem często pojawiającym się w praktyce jest 
zagadnienie związane ze sposobem dochodzenia i za-
spokojenia się wierzyciela, którego wierzytelność zabez-
pieczona jest przez powiernicze czynności prawne, np. 
przez umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie czy 
cesję wierzytelności na zabezpieczenie. W ustawie brak 
jest unormowania rozstrzygającego kwestię, czy w przy-
padku wierzytelności zabezpieczonej w drodze powier-
niczej czynności prawnej, tzn. przez przewłaszczenie na 
zabezpieczenie, cesję wierzytelności dla zabezpieczenia, 
czy też do ustanowienia indosu powierniczego potrzebne 
jest zgłoszenie zabezpieczonej wierzytelności w postę-
powaniu upadłościowym.

Zagadnienie to wywoływało na gruncie Prawa upadło-
ściowego z 1934 r. wątpliwości, które były aktualne w od-
niesieniu do Prawa upadłościowego i naprawczego do 
dnia wejścia w życie nowelizacji z 6 marca 2009 r. (Dz. U. 
nr 53, poz. 434). Jednakże nowelizacją z 6 marca 2009 r. 
ustawodawca w art. 701 p.u.n. jednoznacznie stwierdził, 
że przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje 
się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych 
przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu za-
bezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych i do 
zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wie-
rzytelności zabezpieczonych zastawem.

Poczynione rozważania na temat zgłaszania i ustalania 
listy wierzytelności w zakresie dochodzenia praw z ty-
tułu zastawu odnoszą się zatem odpowiednio do osób 
uprawnionych z tytułu czynności powierniczych. W za-
kresie zabezpieczeń rzeczowych syndyk powinien wyraź-
nie wskazać rodzaj zabezpieczenia, zakres, w jakim dane 
prawo zabezpiecza wierzytelność – kwotę wierzytelno-
ści, do jakiej jest zabezpieczona. W przypadku odmowy 
uznania istnienia zabezpieczenia wbrew żądaniu wie-
rzyciela należy wyraźnie o tym rozstrzygnąć i uzasadnić 
odmowę.
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WIERZYTELNOŚCI UMIESZCZANE Z URZĘDU  
NA LIŚCIE WIERZYTELNOŚCI

Zgłoszenie wierzytelności osobistej, co do zasady, jest 
warunkiem umieszczenia jej na liście wierzycieli. Wyjąt-
ki w tej materii statuuje art. 238 pr. up. Zgodnie z jego 
brzmieniem wierzyciele, którym przysługują należności 
ze stosunku pracy, umieszczani są na liście wierzytelno-
ści z urzędu. Oznacza to, że mimo niezgłoszenia wspo-
mnianych wierzytelności syndykowi podlegają one uję-
ciu na liście wierzytelności oraz biorą udział w dalszych 
czynnościach postępowania upadłościowego. W odnie-
sieniu do roszczeń pracowniczych na liście wierzytelno-
ści umieszcza się wierzytelności pieniężne wynikające ze 
stosunku pracy. Co oczywiste w drodze ustalenia listy 
wierzytelności syndyk nie rozstrzyga roszczeń o przy-
wrócenie do pracy i żądania sprostowania lub wydania 
świadectwa pracy.

W odniesieniu do roszczenia o przywrócenie do pracy 
należy zgodzić się z poglądami judykatury i doktryny, że 
roszczenia takie z chwilą ogłoszenia upadłości nie zmie-
niają się automatycznie w roszczenia pieniężne34. Jeżeli 
jednak sąd pracy w toku toczącego się procesu ustali, że 
przywrócenie do pracy pracownika jest niemożliwe lub 
niecelowe, może orzec o odszkodowaniu – art. 45 § 1 k.p.

Ogłoszenie upadłości pracodawcy wywołuje często po-
wstanie okoliczności powodujących niemożliwość lub 
niecelowość przywrócenia pracownika do pracy. W ta-
kim przypadku sąd pracy powinien oddalić powództwo 
o przywrócenie do pracy i powstrzymać się od orzekania 
w zakresie odszkodowania. Odszkodowanie bowiem jako 
wierzytelność podlega ustaleniu w postępowaniu upa-
dłościowym35. Rozważania te należy odnieść także do 
roszczeń związanych z uznaniem za bezskuteczne wy-
powiedzenia umowy o pracę. Zatem w zakresie ustalenia 
wierzytelności z tytułu odszkodowania rozstrzyga syn-
dyk w drodze sporządzenia listy wierzytelności. Zgodnie 
z art. 238 pr. up. przepisy dotyczące pracowników stosuje 
się do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Fun-
duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wy-
płaconych pracownikom upadłego. Jeżeli chodzi o rosz-
czenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych, to nie jest jasne, czy z tytułu wypłaconych świad-

34  Uzasadnienie wyroku SN z 26 czerwca 1996 r., I PKN 211/98, OSNAP 1999, 
nr 14, poz. 457; Jakubecki A., Ogłoszenie upadłości…, s. 43.

35  Jakubecki A., op. cit., s. 45.

czeń staje się on wierzycielem w stosunku do upadłego, 
czy do masy. Zagadnienie takie powstaje w przypadku 
zaspokojenia przez Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych zarówno świadczeń pracowniczych 
powstałych przed ogłoszeniem upadłości, np. zaległych 
wynagrodzeń, jak i świadczeń powstałych po ogłoszeniu 
upadłości wskutek czynności syndyka, np. obowiązku 
wypłaty odszkodowania czy wynagrodzenia powstałego 
po ogłoszeniu upadłości, a związanego z wypowiedze-
niem stosunku pracy.

Należy zwrócić uwagę, że Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych jest instytucją realizującą 
państwową gwarancję wypłaty należnych pracowni-
kom świadczeń. Jego funkcjonowanie reguluje ustawa 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła-
calności pracodawcy. W myśl powołanej ustawy w ra-
zie niewypłacalności pracodawcy, przez którą rozumie 
się zgodnie z art. 3 ust. 1 u.o.r.p. m.in. ogłoszenie jego 
upadłości, niezaspokojone roszczenia pracownicze okre-
ślone w art. 12 ust. 2 u.o.r.p. podlegają uregulowaniu ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych.

Z chwilą wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych dochodzi do ces-
sio legis, czyli do nabycia przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych spłaconych z jego środków 
wierzytelności pracowniczych. W konsekwencji rosz-
czenia funduszu z tytułu dokonanych wypłat należności 
pracowniczych zaliczyć należy do wierzytelności upadło-
ściowych, jeżeli wypłaty dotyczyły świadczeń pracowni-
czych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. W ta-
kim przypadku jego roszczenia korzystają z takiej samej 
ochrony prawnej, jaką przepisy przewidują dla należności 
pracowniczych. Na podstawie odrębnych przepisów pod-
legają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu i są 
zaliczane do pierwszej kategorii zaspokojenia – art. 342 
ust. 1 pkt 1 pr. up. Jeżeli zaś wypłaty świadczeń pra-
cowniczych dokonane przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych dotyczyły świadczeń pra-
cowniczych powstałych po ogłoszeniu upadłości, to jako 
wierzytelności masy nie podlegają umieszczeniu na liście 
wierzytelności ani na podstawie zgłoszenia, ani z urzę-
du. W razie powstania sporu ich dochodzenie odbywa się 
w drodze wytoczenia powództwa przeciwko syndykowi.
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PRZEGLĄD I OCENA ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
PRZYGOTOWANEJ LIKWIDACJI (PRE-PACK)

dr Piotr Kędzierski1

 

24 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z 30 sierpnia 
2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 
niektórych innych ustaw2. Pośród nowelizowanych prze-
pisów znalazły się te dotyczące przygotowanej likwidacji, 
a ściślej wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub skład-
ników majątkowych stanowiących znaczną część przed-
siębiorstwa (ang. pre-pack). Szereg nowych rozwiązań 
może wywoływać wątpliwości interpretacyjne. W publi-
kowanym artykule zostaną przedstawione i omówione 
wprowadzone zmiany, podjęta próba ich oceny i wyja-
śnienia najważniejszych problemów.

W celu zachowania przejrzystości i szczegółowości roz-
ważań artykuł został podzielony na mniejsze jednost-
ki redakcyjne, a każda z nich będzie zaczynała się od 
przytoczenia aktualnego i poprzedniego brzmienia rele-
wantnych przepisów. Dla oznaczenia ustawy z 28 lute-
go 2003 roku – Prawo upadłościowe3 będzie stosowany 
skrót „PrUp”. Aktualne brzmienie przepisów (tj. obowią-
zujące od 24 marca 2020 roku) będzie prezentowane 
kursywą.

WYMAGANIA FORMALNE WNIOSKU O PRE-PACK,  
TERMIN JEGO ZŁOŻENIA I PODMIOTY LEGITYMOWANE

Art. 56a PrUp:

1.  Do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołą-
czony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej 
części, lub składników majątkowych stanowiących 
znaczną część przedsiębiorstwa.

1  Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, asystent 
naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego KUL.

2  Dz. U., poz. 1802.
3  T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498.

1.  W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik po-
stępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego 
zorganizowanej części, lub składników majątkowych 
stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz 
nabywcy.

2.  Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdze-
nie warunków sprzedaży w odniesieniu do składni-
ków majątkowych objętych zastawem rejestrowym, 
jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego 
przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego 
sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z 6 grudnia 
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2017), chyba że do wniosku zo-
stanie dołączona pisemna zgoda zastawnika. Przepis 
art. 330 stosuje się odpowiednio.

2a. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnio-
skodawca załącza dowód wpłaty przez nabywcę, na 
rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania 
wniosku, wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowa-
nej ceny. W razie niezałączenia do wniosku o zatwierdze-
nie warunków sprzedaży dowodu wpłaty wadium wnio-
sek ten pozostawia się bez rozpoznania.

2b. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnio-
skodawca załącza listę znanych mu zabezpieczeń doko-
nanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy ten 
wniosek, z podaniem adresów tych wierzycieli. Do wnio-
sku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodaw-
ca załącza również odpisy tego wniosku wraz z załączni-
kami dla wierzycieli zabezpieczonych na majątku, którego 
dotyczy ten wniosek.

3.  Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego 
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wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę 
biegłych sądowych.

4.  Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi 
zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co naj-
mniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą 
być określone w złożonym projekcie umowy, która 
ma być zawarta przez syndyka.

5.  Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może 
przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy 
z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przy-
padku do wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej 
ceny na rachunek depozytowy sądu.

6.  Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może do-
tyczyć więcej niż jednego nabywcy.

W nowelizacji przesądzono, że wniosek o zatwierdzenie 
warunków przygotowanej likwidacji może zostać złożo-
ny w toku całego postępowania w przedmiocie ogłosze-
nia upadłości przez każdego uczestnika. Zmiana stanowi 
odpowiedź na, skądinąd niesłuszną, wykładnię art. 56a 
ust. 1 PrUp w poprzednim brzmieniu, zgodnie z któ-
rą wniosek o pre-pack mógł zostać złożony tylko wraz 
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika (równo-
cześnie z nim)4. Taka wykładnia wykluczała wystąpienie 
z wnioskiem na późniejszych etapach. Obecnie może on 
zostać złożony aż do chwili prawomocnego zakończe-
nia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości5. 
Do wyobrażenia pozostaje scenariusz, zgodnie z którym 
wniosek składany jest dopiero na etapie postępowania 
odwoławczego przed sądem II instancji. Konsekwencją 
jego uwzględnienia (uznania zasadności) przez sąd od-
woławczy mogłoby być uchylenie postanowienia sądu 
upadłościowego6. Byłoby tak z pewnością w przypadku 
rozpatrywania zażalenia na oddalenie wniosku o ogło-
szenie upadłości z powodu okoliczności określonych 
w art. 13 ust. 1 lub 2 PrUp, gdyby okazało się, że przy-
gotowana likwidacja pochłania mniejsze koszty postępo-
wania i daje szanse na szybką sprzedaż majątku nawet 
takiego, który jest obciążony.

Nieco mniej oczywista sytuacja zaistniałby w przypadku 
rozpoznawania zażalenia na postanowienie pozytywne – 

4  Nic nie stało bowiem na przeszkodzie, by wniosek o pre-pack stanowił 
element zmiany pierwotnego wniosku o ogłoszenie upadłości, por. Janda P., 
Komentarz do art. 56a PrUp, [w:] Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, LEX/
el., 2019; Kubiczek M., Tatara K., Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne 
uwagi na temat funkcjonowania instytucji, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, 
nr 4, s. 106.

5  Zob. też Frosztęga N., Przygotowana likwidacja (pre-pack) po nowelizacji, 
„Monitor Prawa Bankowego” 2019, nr 12, s. 89.

6  Wszak pamiętać trzeba, że sąd odwoławczy nie może orzec o ogłoszeniu 
upadłości, zob. art. 54 ust. 2 PrUp.

o ogłoszeniu upadłości – jeśli o zatwierdzenie warunków 
przygotowanej likwidacji wniósłby sam dłużnik. Wyda-
je się, że podzielenie przez sąd II instancji argumentów 
o zasadności wniosku nie mogłoby w sposób wyłączny 
i automatyczny prowadzić do uchylenia postanowie-
nia o ogłoszeniu upadłości. Taka decyzja wymagałaby 
uwzględnienia bieżącego etapu postępowania upadło-
ściowego, które zostało wszczęte na skutek ogłosze-
nia upadłości dłużnika, a w konsekwencji rozważenia, 
czy wniosek o przygotowaną likwidację, w sytuacji gdy 
w istocie trwa już likwidacja na skutek ogłoszenia upa-
dłości, nie zmierza jedynie do przedłużenia postępowa-
nia upadłościowego i jego obstrukcji. Wszak brak za-
twierdzenia warunków sprzedaży na etapie postępowa-
nia w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie stoi na prze-
szkodzie zgłoszeniu zainteresowania nabyciem majątku 
dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Od 24 marca 2020 roku wniosek o przygotowaną likwi-
dację może złożyć każdy uczestnik postępowania o ogło-
szenie upadłości, a więc – zgodnie z art. 26 ust. 1 PrUp 
– każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz 
dłużnik7. W konsekwencji dłużnik będzie mógł złożyć 
wniosek o pre-pack także w odpowiedzi na wniosek wie-
rzyciela o ogłoszenie upadłości. Nowością jest koniecz-
ność dołączenia do wniosku dowodu wpłaty przez na-
bywcę (oferenta) wadium w wysokości 10% oferowanej 
ceny. Wadium ma uwiarygodnić potencjalnego nabywcę. 
Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje pozostawieniem 
wniosku o przygotowaną likwidację bez rozpoznania. Ry-
gor wyklucza stosowanie procedury sanacyjnej z art. 130 
§ 1 k.p.c., chociaż w istocie brak dowodu wpłaty wadium 
może być postrzegany jako brak formalny wniosku. Po-
zostawienie bez rozpoznania nie wymaga wydania żad-
nego orzeczenia przez sąd upadłościowy, lecz z uwagi 
na transparentność czynności procesowych wskazane 
byłoby wydanie zarządzenia. Ustawa nie wymaga, by 
o pozostawieniu bez rozpoznania informować uczest-
ników postępowania. Można by jednak postulować, aby 
przewodniczący składu kierował stosowne zawiadomie-
nie do składającego wniosek choćby po to, by ten mógł 
zareagować poprzez ponowienie wniosku bądź próbę 
wyjaśnienia zaistniałego braku (co w zasadzie będzie 
mieć znaczenie o tyle, o ile wnioskodawca zdąży przed 
wydaniem orzeczenia kończącego sprawę, z zastrze-
żeniem rzecz jasna możliwości kwestionowania decyzji 
sądu w ewentualnym postępowaniu zażaleniowym na 
zasadzie art. 380 k.p.c.).

7  Na temat legitymacji do złożenia wniosku zob. Janda P., Legitymacja do złożenia 
wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji, 
„PPH” 2019, nr 4, s. 18-22.
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Innym nowo wprowadzonym wymogiem formalnym 
wniosku o zatwierdzenie przygotowanej likwidacji jest 
konieczność dołączenia przez wnioskodawcę listy zna-
nych mu zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na 
majątku, którego dotyczy ten wniosek, z podaniem ad-
resów tych wierzycieli wraz z odpisami w liczbie odpo-
wiadającej wierzycielom zabezpieczonym. Lista powinna 
obejmować wierzycieli zabezpieczonych, których zna 
wnioskodawca. Zakładać należy powszechną znajomość 
zabezpieczeń ujawnianych w publicznych rejestrach, ta-
kich jak księgi wieczyste. Nie wydaje się jednak, że sąd 
upadłościowy powinien samodzielnie badać, czy lista 
jest wyczerpująca. Ograniczyć powinien się jedynie do 
oświadczenia wnioskodawcy8. Brak listy (ewentualnie 
brak oświadczenia o nieposiadaniu informacji na temat 
zabezpieczeń) lub brak odpowiedniej liczby odpisów po-
winny skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków 
formalnych wniosku o przygotowaną likwidację pod 
rygorem jego zwrotu (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 35 
PrUp), chyba że wniosek pochodzi od fachowego peł-
nomocnika, wówczas rygor zwrotu powinien być za-
stosowany natychmiast bez uprzedniego wezwania do 
uzupełniania braków (art. 1301a § 1 k.p.c. w zw. z art. 35 
PrUp). Nie wydaje się, że rygorem zwrotu powinien być 
objęty cały wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli wnio-
sek o pre-pack mu towarzyszy. Co prawda wniosek o za-
twierdzenie warunków sprzedaży ma charakter akce-
soryjny względem wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz 
równocześnie wykazuje pewną od niego odrębność i ce-
chuje go samodzielność, o czym świadczy choćby fakt, 
że może pochodzić od innego niż wnioskujący o upadłość 
uczestnika postępowania9.

Przyspieszeniu rozpoznania wniosku o upadłość mogło-
by służyć przedłożenie przez wnioskodawcę listy zna-
nych mu wierzycieli zabezpieczonych wraz z ich oświad-
czeniami o zapoznaniu się z wnioskiem o pre-pack10. 
Takiemu rozwiązaniu nie stoi na przeszkodzie zasada 
oficjalności doręczeń, ponieważ wierzyciele zabezpie-
czeni nie są uczestnikami postępowania o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli nie złożyli wniosku o upadłość dłużnika, 
zaś wniosek o zatwierdzenie warunków przygotowanej 
likwidacji nie stanowi wprost pisma wymagającego pod-
jęcia obrony ich praw.

8  Z drugiej strony można by rozważać, czy wprowadzenie sądu w błąd, skutkujące 
niezawiadomieniem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo o złożeniu 
wniosku o pre-pack, byłoby naruszeniem przepisów o postępowaniu, które 
mogłoby mieć wpływ na jego wynik. Moim zdaniem nie, ponieważ źródłem 
błędu nie była czynność sądu.

9  Niektórzy autorzy zwracali uwagę, że z wnioskiem o pre-pack w toczącym 
się postępowaniu o ogłoszenie upadłości mogliby wystąpić też wierzyciele, 
którzy byliby legitymowani w ogólności do wystąpienia o upadłość 
dłużnika, ale ostatecznie tego nie uczynili. Nie podzielam tego poglądu, por. 
Kubiczek  M., Tatara K., Przygotowana likwidacja…, op. cit., s. 106.

10  Zimmerman P., Komentarz do art. 56a PrUp, [w:] Zimmerman P., Prawo 
upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.

Zgodnie z nowo dodanym art. 56a ust. 6 PrUp wniosek 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć 
więcej niż jednego nabywcy, co może oznaczać, że: (1) 
różne składniki majątku dłużnika stanowiące znacz-
ną część przedsiębiorstwa zostaną nabyte przez różne 
podmioty; (2) jeden składnik majątku zostanie nabyty 
przez kilkoro podmiotów na współwłasność; (3) zosta-
ną przedstawione oferty nabycia tego samego składnika 
majątku kilkorga różnych nabywców11.

KONIECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA 
I OBWIESZCZENIA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRE-PACK

Art. 56aa PrUp:

1.  W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warun-
ków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę 
sądowego albo zarządcę przymusowego.

2.  Tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymu-
sowy składa, w wyznaczonym terminie, sprawozdanie 
obejmujące w szczególności informacje na temat stanu 
finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku 
oraz przewidywanych kosztów postępowania upadło-
ściowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które 
należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych, 
a także inne informacje istotne dla rozpoznania wniosku 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Art. 56ab PrUp:

O złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
obwieszcza się.

Do przepisów o pre-packu dodano art. 56aa i 56ab PrUp. 
Ostatni przewiduje konieczność obwieszczenia o złożo-
nym wniosku, co ma gwarantować upublicznienie oferty 
nabycia składników majątku dłużnika w ramach przygo-
towanej likwidacji.

Rozwiązaniem daleko idącym jest natomiast przewi-
dziany w art. 56aa PrUp obowiązek ustanowienia tym-
czasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymu-
sowego w razie złożenia wniosku o pre-pack (użyto 
sformułowania „sąd ustanawia”). Wydaje się, że przepis 
miał być usankcjonowaniem praktyki sądów upadło-
ściowych, które zazwyczaj decydowały w takiej sytuacji 
o ustanowieniu zabezpieczenia majątku dłużnika po-
przez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego lub 
zarządcy przymusowego. Takie postępowanie sądu było 
podyktowane potrzebą dokonania szczegółowych usta-

11  Por. Zimmerman P., Komentarz do art. 56a PrUp…, op. cit.
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leń w przedmiocie majątku dłużnika, a także uzyskania 
informacji na temat prognozowanych kosztów postępo-
wania upadłościowego przy przyjęciu dwóch wariantów 
postępowania: pierwszego toczącego się na zwykłych 
zasadach i drugiego toczącego się w oparciu o przygoto-
waną likwidację.

Ustanowienie zabezpieczenia w dotychczasowym 
reżimie prawnym nie było jednak obligatoryjne, co sprzy-
jało elastyczności działań sądu. Pamiętać trzeba, że 
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub 
zarządcy przymusowego zmierza do ograniczenia prawa 
zarządu dłużnika nad posiadanym majątkiem (art. 38a 
i art. 40 ust. 2 PrUp). Do postępowania w przedmiocie 
ustanowienia zabezpieczenia majątku dłużnika stosuje 
się odpowiednio przepisy k.p.c. o postępowaniu zabez-
pieczającym (art. 37 PrUp), co oznacza, że sąd powinien 
udzielić zabezpieczenia tylko wówczas, gdy:

1. uprawdopodobnione jest żądanie (tj. uprawdopodob-
nione są przesłanki ogłoszenia upadłości, a w przy-
padku gdy wnioskodawcą jest wierzyciel – również 
uprawdopodobniona jest jego wierzytelność, zob. 
art. 24 PrUp);

2. występuje interes prawny, który istnieje wtedy, gdy 
brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrud-
ni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub 
w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni 
osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 7301 
§ 1 i 2 k.p.c.)12.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub 
zarządcy przymusowego w związku ze złożeniem wnio-
sku o pre-pack nie jest powiązane z żadną z wymienio-
nych przesłanek. Okazuje się zatem, że samodzielną 
przesłanką ustanowienia zabezpieczenia majątku dłuż-

12  W postępowaniu o ogłoszenie upadłości art. 7301 k.p.c. stosuje się odpowiednio, 
tzn. z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i celu postępowania. Z pewnością 
jego zastosowanie nie oznacza stawiania wymogu wykazywania przez 
wnioskodawcę interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem 
sąd o zabezpieczeniu orzeka z urzędu (art. 36 PrUp), co oznacza, że powinien 
samodzielnie zbadać podstawy zabezpieczenia. Moim zdaniem jednak, 
z powodu braku szczegółowych przesłanek ustanowienia zabezpieczenia 
majątku w Prawie upadłościowym, do przepisu art. 7301 k.p.c. należy sięgnąć 
w celu określenia przypadków, kiedy zabezpieczenie jest konieczne. Brak jest 
bowiem podstaw, by uznać, że dla potrzeb zabezpieczenia majątku dłużnika 
należałoby całkowicie zrezygnować z przesłanek udzielenia zabezpieczenia 
określonych w k.p.c., w tym konieczności istnienia interesu prawnego. Interes 
prawny w ustanowieniu zabezpieczenia w postępowaniu o ogłoszenie 
upadłości wystąpi wówczas, gdy istnieje konieczność zachowania majątku 
dłużnika na potrzeby postępowania upadłościowego: zaspokojenia kosztów 
postępowania i wierzycieli. Nie jest to przy tym indywidualny interes 
uczestników danego postępowania, lecz interes ogółu wierzycieli i samego 
dłużnika. Por. Adamus R., Komentarz do art. 36 i 37 PrUp, [w:] Adamus R., Prawo 
upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis; Gurgul S., Komentarz do 
art. 36 i 37 PrUp, [w:] Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz, Warszawa 2018, Legalis. Zob. też Janda P., Komentarz do art. 36 
PrUp, [w:] Prawo upadłościowe…, op. cit.; Cieślak S., Zabezpieczenie roszczenia 
a zabezpieczenie udzielane w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, 
„PPE” 2018, nr 11, s. 5-21.

nika jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży. Zwrócić należy uwagę, że takie rozwiąza-
nie może służyć nadużyciom – sąd według przepisów 
będzie zobligowany ustanowić zabezpieczenie nawet 
wówczas, gdy prima facie wniosek o pre-pack będzie ja-
wił się jako niezasadny. Jest to szczególnie groźne, gdy 
wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika pochodzić bę-
dzie od wierzyciela – może bowiem służyć innym celom 
niż ogłoszenie upadłości dłużnika. Uważam, że wprowa-
dzenie art. 56aa PrUp było zbędne. Wystarczające były 
dotychczasowe, czyli ogólne regulacje, które pozwalały 
sądowi zareagować i dokonać zabezpieczenia wówczas, 
gdy było to uzasadnione okolicznościami. W zapropono-
wanym brzmieniu przepis art. 56aa PrUp niepotrzebnie 
i nadmiernie krępuje sąd w podejmowanych decyzjach 
procesowych.

PRZESŁANKI UWZGLĘDNIENIA WNIOSKU  
O ZATWIERDZENIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Art. 56c PrUp:

1.  Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możli-
wa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym 
przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona 
o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy 
upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w ta-
kim trybie.

2.  Sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty 
możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościo-
wym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniej-
szonej o koszty postępowania oraz inne zobowiązania 
masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji 
w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes 
publiczny lub możliwość zachowania przedsiębior-
stwa dłużnika.

3.  Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprze-
daży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszcze-
nia o złożeniu tego wniosku oraz nie wcześniej niż czterna-
ście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym 
na majątku, którego dotyczy ten wniosek, odpisów tego 
wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do za-
jęcia stanowiska w wyznaczonym terminie.

Uwzględnienie wniosku o pre-pack możliwe jest tylko 
wówczas, gdy za tą formą likwidacji majątku dłużnika 
przemawiają korzyści ekonomiczne lub ważny interes 
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publiczny13. Przepisy art. 56c ust. 1 i 2 PrUp nakazu-
ją porównywać cenę oferowaną przez nabywcę z ceną 
możliwą do uzyskania w postępowaniu upadłościowym 
prowadzonym na ogólnych zasadach, ale z uwzględ-
nieniem kosztów postępowania upadłościowego i – co 
pojawiło się na skutek nowelizacji – innych zobowiązań 
masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji 
w takim trybie. W tym ostatnim przypadku mowa rzecz 
jasna o konieczności uwzględnienia zobowiązań, o któ-
rych mowa w art. 230 ust. 2 PrUp, co znacznie poszerza 
analizę ekonomicznych skutków sprzedaży składników 
majątku dłużnika w ramach przygotowanej likwidacji 
i ogólnych zasad.

Warto zwrócić uwagę na to rozszerzenie czynników, 
które sąd bierze pod uwagę, decydując o zatwierdze-
niu wniosku o pre-pack, w szczególności wówczas, gdy 
wniosek dotyczy przedsiębiorstwa zatrudniającego pra-
cowników. Należności pracownicze należą zazwyczaj do 
wysokich zobowiązań obciążających masę upadłości, nie 
są kwalifikowane jako koszty postępowania, lecz inne 
zobowiązania, o których mowa właśnie w art. 230 ust. 2 
PrUp. Objęcie wnioskiem o pre-pack przedsiębiorstwa 
dłużnika powoduje nadto konieczność uwzględnienia 
w rozważaniach przepisów o skutkach nabycia przedsię-
biorstwa (art. 56e ust. 3 w zw. z art. 317 PrUp), między 
innymi skutków w zakresie przejścia zakładu pracy i od-
powiedzialności dotychczasowego i nowego pracodawcy 
za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe 
przed przejściem całości albo części zakładu pracy na in-
nego pracodawcę (art. 317 ust. 2a PrUp)14.

Wniosek o pre-pack nie może być rozpoznany wcze-
śniej niż po upływie trzydziestu dni od dnia obwiesz-
czenia o nim oraz czternastu dni od dnia doręczenia 
odpisu wniosku wierzycielom zabezpieczonym rzeczo-
wo15. Przepis z pewnością ma umożliwić wierzycielom 
zabezpieczonym zajęcie stanowiska co do wniosku. Sąd 
powinien więc oczekiwać na te stanowiska, choć nie po-
chodzą one od uczestników postępowania. Ponadto, jak 
się wydaje, termin na rozpoznanie wniosku o pre-pack 
powiązany dodatkowo z obowiązkowym obwieszcze-
niem o jego złożeniu powinien być skorelowany z upraw-
nieniem do zgłoszenia konkurencyjnej oferty nabycia 
przez osoby potencjalnie zainteresowane. Jak się jednak 

13  Por. też Piłat W., Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, 
„Doradca Restrukturyzacyjny” 2015, nr 1, s. 16.

14  Stosowanie w całości tych przepisów rodzi uzasadnione wątpliwości. 
Omówienie tego zagadnienia przekracza jednak ramy opracowania, zob. 
Tatara K., Trela Ł., Kaliński M., Odpowiednie stosowanie art. 231 kodeksu pracy po 
nowelizacji prawa upadłościowego, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 19.

15  Przynajmniej tak należy rozumieć zdanie, które obarczone jest, jak się wydaje, 
błędem gramatycznym: „sąd rozpoznaje wniosek (…) nie wcześniej niż 
trzydzieści dni” [podkr. PK].

okazuje, złożenie oferty nabycia przez osobę niebędącą 
uczestnikiem jest bardzo problematyczne, o czym niżej.

AUKCJA

Art. 56ca PrUp:

1.  W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się 
aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzyst-
niejszych warunków sprzedaży. Do aukcji stosuje się od-
powiednio przepisy Kodeksu cywilnego, z tym że:

1) warunki aukcji zatwierdza sąd w składzie jednooso-
bowym;

2) o aukcji należy zawiadomić wnioskodawców co naj-
mniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wy-
znaczonego w celu jej przeprowadzenia;

3) aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jawnym;
4) aukcję prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy albo 

zarządca przymusowy pod nadzorem sądu w skła-
dzie jednoosobowym;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje tymcza-
sowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy, 
który przedstawia wybraną ofertę w sprawozdaniu, 
o którym mowa w art. 56aa ust. 2.

3. W przypadku złożenia kolejnego wniosku o zatwierdzenie 
warunków sprzedaży przepisu art. 56ab nie stosuje się.

Jedną z bardziej doniosłych i interesujących zmian wpro-
wadzonych omawianą nowelizacją jest umożliwienie 
przeprowadzenia aukcji na wypadek złożenia co najmniej 
dwóch wniosków o pre-pack. Zmiana ta jawi się jako 
atrakcyjna i pożądana: aukcja umożliwia bowiem weryfi-
kację oferowanej ceny nabycia na zasadach rynkowych. 
Niestety zaproponowane rozwiązanie legislacyjne nie od-
powiada potrzebom i – jak uważam – prowadzi do nad-
miernego wydłużenia postępowania w przedmiocie ogło-
szenia upadłości, które przy pojawieniu się aukcji może nie 
skończyć się w czasie wymaganym ustawą, tj. w terminie 
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 27 ust. 3 PrUp).

Omówienie nowej instytucji zacząć wypada od określenia 
osób, które mogą i powinny uczestniczyć w aukcji. Przepis 
art. 56ca PrUp posługuje się pojęciem wnioskodawcy na 
określenie, jak trzeba sądzić, osoby składającej wniosek 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży. W założeniu, być 
może, chodziło właśnie o nabywców składających ofertę 
kupna. Przypomnieć jednak należy, że zgodnie z art. 56a 
ust. 1 PrUp wniosek o pre-pack może złożyć wyłącznie 
uczestnik postępowania, którym może być jedynie wie-
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rzyciel wnioskujący o upadłość dłużnika lub sam dłużnik, 
niezależne od tego, czy sam składa swój wniosek o ogło-
szenie upadłości. Oznacza to, że wnioskodawcą biorącym 
udział w aukcji w rozumieniu art. 56ca PrUp może być: (1) 
wierzyciel lub dłużnik, który złożył wniosek o ogłoszenie 
upadłości i jednocześnie wniosek o pre-pack, (2) dłużnik, 
który złożył wniosek o pre-pack16. Przystąpienie do au-
kcji osoby nieskładającej własnego wniosku o ogłoszenie 
upadłości (bez względu na przyczynę: brak legitymacji 
czy brak takiej woli) wymagałoby zgłoszenia jej oferty 
przez któregoś z aktorów postępowania. Innymi słowy, 
potencjalny nabywca musiałby zostać przedstawiony na 
zasadzie art. 56a ust. 1 i 6 PrUp, tj. poprzez złożenie no-
wego wniosku o pre-pack lub modyfikację już złożonego 
i zgłoszenie kolejnego nabywcy. W ten sposób, wobec 
znacznych niejasności i zawiłości proceduralnych, wy-
pacza się sens aukcji jako instrumentu służącego pozy-
skaniu możliwie największej grupy oferentów zaintere-
sowanych nabyciem przedsiębiorstwa lub innego warto-
ściowego składnika majątku dłużnika. Chociaż z przepisu 
art. 56ca ust. 1 PrUp nie wynika to wprost, to wydaje się, 
że w posiedzeniu, na którym ma odbyć się aukcja, mają 
prawo wziąć udział wszyscy uczestnicy postępowania 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości, czyli wnioskodaw-
ca i dłużnik, jeżeli sam nie jest występującym o upadłość. 
O terminie posiedzenia należy ich zawiadomić.

Aukcję prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy lub za-
rządca przymusowy pod nadzorem sądu w składzie 
jednoosobowym, co nasuwa skojarzenie z aukcją pro-
wadzoną w toku właściwego postępowania upadło-
ściowego, gdzie prowadzącym jest syndyk, a nadzoru-
jącym sędzia-komisarz (por. art. 56ca ust. 1 pkt 4 PrUp 
i art. 320 ust. 1 pkt 4 PrUp). Sąd upadłościowy w składzie 
jednoosobowym zatwierdza też warunki aukcji. Wyboru 
najkorzystniejszej oferty dokonuje prowadzący aukcję 
i przedstawia ją w sprawozdaniu sądowi upadłościowe-
mu (art. 56ca ust. 1 pkt 1-5 PrUp).

Wyodrębnienie aukcji w toku postępowania w przed-
miocie ogłoszenia upadłości nie jest rozwiązaniem tra-
fionym. Powoduje bowiem wydłużenie postępowania. 
Sprzyja też pewnej dezorganizacji pracy sądu i samego 
postępowania. Zwrócić należy uwagę, że aukcja prowa-
dzona jest przed sądem upadłościowym, lecz w składzie 
innym niż właściwy dla rozpoznania wniosku o ogło-
szenie upadłości (art. 18 PrUp), co uniemożliwia płyn-
ne przejście z etapu wyboru najkorzystniejszej oferty 
nabycia do etapu podjęcia decyzji w przedmiocie wnio-
sku o zatwierdzenie warunków sprzedaży i wniosku 

16  Janda P., Legitymacja…, op. cit., s. 20-21.

o upadłość. Ponadto, wynik aukcji powinien znaleźć się 
w sprawozdaniu tymczasowego nadzorcy sądowego lub 
zarządcy przymusowego, co z kolei zakłada konieczność 
zarezerwowania dodatkowego czasu na przygotowanie 
sprawozdania i jego doręczenie uczestnikom postępo-
wania. Jeżeli w określonym stanie faktycznym sąd upa-
dłościowy dojdzie do wniosku, że niezbędne jest dodat-
kowe wysłuchanie uczestników, to stanie przed koniecz-
nością przeprowadzenia rozprawy, na którą wezwać 
będzie trzeba – odpowiednio wcześniej – uczestników 
postępowania. Wydaje się zatem, że lepszym rozwiąza-
niem z punktu widzenia ekonomiki procesowej byłaby 
aukcja przeprowadzona w toku rozprawy w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości dłużnika i zatwierdzenia warunków 
przygotowanej likwidacji. Wszak zakładać należy, że au-
kcja nie zawsze doszłaby do skutku, a to przede wszyst-
kim z powodu rezygnacji części oferentów bądź braku 
woli dokonywania postąpień. Ścisłe zintegrowanie aukcji 
z rozprawą w przedmiocie ogłoszenia upadłości pozwo-
liłoby na zakończenie postępowania na jednym posie-
dzeniu jawnym. Znowelizowane przepisy uniemożliwiają 
taką organizację postępowania, chociaż przyjąć trzeba, 
że część postępowań o ogłoszenie upadłości może koń-
czyć się na posiedzeniu niejawnym.

Podnieść też warto, że nie jest wykluczone zaplanowa-
nie jednego posiedzenia w celu przeprowadzenia aukcji 
i drugiego, odbywającego się zaraz po pierwszym, w celu 
rozpoznania właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości 
wraz z wnioskiem o pre-pack. Wymaga to jednak pewnej 
koordynacji działań sądu, tymczasowego nadzorcy są-
dowego lub zarządcy przymusowego oraz uczestników 
postępowania, którzy musieliby stawić się na tych po-
siedzeniach przynajmniej po to, by poznać wynik aukcji 
i ostateczną treść sprawozdania tymczasowego nadzor-
cy sądowego lub zarządcy przymusowego.

Zgodnie z art. 56ca ust. 2 PrUp w przypadku złożenia 
kolejnego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzeda-
ży nie stosuje się przepisu o konieczności obwieszczenia 
o nim. Przepis, jak się wydaje, ma zapobiec organizowa-
niu kolejnej aukcji na wypadek złożenia nowego wniosku 
o pre-pack. Nie jest to jednak konkluzja wyprowadzona 
z wykładni gramatycznej, lecz celowościowej, co świad-
czy o pewnej niedoskonałości regulacji. Przypomnieć przy 
tym należy, że zgodnie z art. 56a ust. 1 PrUp brak jest 
terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży. Nie jest dlatego jasne, jak powinien postąpić 
sąd, gdy po wyborze w drodze aukcji najkorzystniejszej 
oferty złożone zostaną kolejne wnioski o pre-pack. We-
dług zaproponowanej wykładni takie wnioski nie wpły-
wałyby na tok postępowania.
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POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany dokonane nowelizacją z 30 sierpnia 2019 roku 
objęły także przepisy art. 56d, 56e, 56f i 56h PrUp.

Istotną zmianę wprowadzono w art. 56d ust. 2 PrUp. Do-
tyczy ona zaskarżenia postanowienia w przedmiocie za-
twierdzenia wniosku o pre-pack. Od 24 marca 2020 roku 
na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdze-
nie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje zawsze 
dłużnikowi oraz wnioskodawcy składającemu wniosek 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży (dotychczas – tyl-
ko temu drugiemu), a na postanowienie uwzględniające 
ten wniosek – dłużnikowi oraz każdemu z wierzycie-
li (dotychczas – tylko każdemu z wierzycieli). Nastąpiła 
również zmiana w zakresie terminu wniesienia zażalenia. 
Termin ten wydłużono do dwóch tygodni od dnia ob-
wieszczenia. Ponadto, w art. 56d dodano ustępy 3 i 4 re-
gulujące kwestię zwrotu wadium i jego zaliczenia na po-
czet ceny nabycia. Przepisy są powiązane z obowiązkiem 
wniesienia wadium jako wymogu skutecznego złożenia 
wniosku o pre-pack (art. 56a ust. 2a PrUp).

W art. 56e ust. 1 PrUp określono nowy początek biegu 
terminu na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach 
określonych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu wa-
runków sprzedaży: syndyk zawiera taką umowę nie póź-
niej niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia 
prawomocności tego postanowienia [podkr. PK], chyba 
że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidy-
wały inny termin. O stwierdzeniu prawomocności posta-
nowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zawia-
damia się syndyka przy zastosowaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość, w szczegól-
ności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. Zmia-
nę należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Dotychczas 
początek biegu terminu na zawarcie umowy sprzedaży 
był związany z uprawomocnieniem się postanowienia. 
To zaś następuje wraz z upływem terminu na zaskar-
żenie lub z wystąpieniem zdarzenia w postaci wydania 
orzeczenia przez sąd odwoławczy o oddaleniu zażalenia 
(por. art. 363 § 1 k.p.c.). Jest to zatem moment trudno 
uchwytny dla uczestników postępowania. Właściwe jest 
zatem wskazanie, że termin rozpoczyna swój bieg w dniu 
stwierdzenia prawomocności.

W art. 56f PrUp dokonano zasadniczo dwóch zmian. Po 
pierwsze, poszerzono zakres stosowania tego przepisu 
mówiącego o konieczności niezwłocznego wydania skład-
nika majątku dłużnika objętego wnioskiem o pre-pack, je-
żeli do wniosku był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny 
na rachunek depozytowy sądu, na wszystkie przypadki 

sprzedaży majątku dłużnika w drodze przygotowanej li-
kwidacji. Do 24 marca 2020 roku przepis nakazywał nie-
zwłoczne wydanie nabywcy tylko przedsiębiorstwa obję-
tego wnioskiem, nie mając zastosowania do sytuacji, gdy 
wnioskiem o pre-pack były objęte inne składniki majątku 
dłużnika. Po drugie, dodano ustęp 1a, który umożliwia 
zastosowanie opisanej reguły także w przypadku wpłaty 
pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu w toku postę-
powania w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo po wy-
daniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 56h PrUp w terminie 
przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży syndyk lub 
nabywca może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub 
zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprze-
daży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się 
lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ 
na wartość składnika majątku będącego przedmiotem 
sprzedaży. Na postanowienie uwzględniające ten wnio-
sek zażalenie przysługuje również syndykowi i nabywcy. 
W porównaniu do poprzedniego brzmienia przepisu zmie-
nił się krąg osób, które mogą zażądać uchylenia lub zmia-
ny postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży 
– wcześniej takie uprawnienie przysługiwało jedynie syn-
dykowi. Nowelizacja przepisu jest korzystna, ponieważ 
pozwala nabywcy na wystąpienie z inicjatywą zmiany 
lub uchylenia warunków sprzedaży w sytuacji, gdy zmia-
nie ulegną okoliczności faktyczne (najczęściej w zakresie 
wartości składnika objętego wnioskiem). Postanowienie 
sądu pozytywnie rozstrzygające wniosek będzie mogło 
być zaskarżone przez uczestników postępowania, syn-
dyka i nabywcę. W dotychczasowym stanie prawnym te 
dwa ostatnie podmioty były pozbawione tego prawa.

OCENA NOWELIZACJI

Omówiona nowelizacja zakłada znaczne przeobrażenie 
instytucji przygotowanej likwidacji. Oprócz pomniejszych 
zmian – związanych z określeniem terminu złożenia 
wniosku, podmiotów legitymowanych do jego złożenia, 
a także przesłankami uwzględnienia wniosku o pre-pack 
– które nie budzą większych emocji i zastrzeżeń, usta-
wodawca zdecydował się na wprowadzenie zupełnie no-
wych rozwiązań, takich jak konieczność zabezpieczenia 
majątku dłużnika na wypadek złożenia wniosku o przy-
gotowaną likwidację lub obowiązek przeprowadzenia 
aukcji w sytuacji wystąpienia więcej niż jednego wniosku.

Krytycznie oceniam wprowadzenie obowiązkowego za-
bezpieczenia majątku dłużnika, które następować ma 
w zasadzie tylko z powodu złożenia wniosku o pre-pack. 
Krępuje ono działania sądu i nie uwzględnia wszystkich 
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możliwych sytuacji, które mogą wystąpić w praktyce, 
a wskazywać będą na zbędność zabezpieczenia.

Z kolei przewidziana w przepisach o pre-packu aukcja 
została błędnie uregulowana, prowadząc do dysfunkcji 
postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Ele-
menty aukcji, która zmierza do wyłonienia najkorzyst-
niejszej oferty nabycia majątku dłużnika, powinny być 
zachowane na tym etapie postępowania, lecz być ściślej 
powiązane z rozpoznaniem istoty sprawy, czyli wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Ponadto, aukcja powinna zakła-
dać szerokie uczestnictwo osób zainteresowanych na-
byciem składnika objętego wnioskiem o pre-pack, bez 
względu na to, kto jest wnioskodawcą czy uczestnikiem 
postępowania w sprawie. Innymi słowy, przepisy w spo-
sób jednoznaczny powinny umożliwiać swobodne skła-
danie ofert, aczkolwiek, co zrozumiałe, przy założeniu 
niezbędnych wymogów formalnych samej oferty. Wpro-
wadzona regulacja jest w tym zakresie niejasna i raczej 
nadmiernie wiąże aukcję z uczestnikami samego postę-
powania o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Nie bez znaczenia dla całościowej oceny regulacji po-
zostaje też kwestia wpływu nowelizacji na czas trwa-

nia postępowania. W tym zakresie należy uwypuklić, 
że wprowadzenie takich elementów postępowania, jak: 
obowiązkowe doręczenie wniosku wierzycielom zabez-
pieczonym, przeprowadzenie aukcji na posiedzeniu jaw-
nym przed sądem w składzie innym niż przewidziany dla 
rozpoznania wniosku o upadłość oraz konieczność za-
warcia wyniku aukcji w sprawozdaniu, które ma zostać 
przedłożone sądowi upadłościowemu, wydłuża w zna-
czący sposób postępowanie w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości. Stwierdzić należy, że nowelizacja wpływa 
negatywnie na sprawność postępowania i powoduje, 
że rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie 
w większości przypadków utrudnione w zakreślonym 
czasie, czyli w ciągu 2 miesięcy.

W celu podsumowania należy stwierdzić, że o ile nakreślo-
ny kierunek zmian i udoskonaleń przygotowanej likwidacji 
jest, co do zasady, słuszny, o tyle szczegółowe rozwiąza-
nia są obarczone wadami, które powinny zostać wyelimi-
nowane przy okazji przyszłych nowelizacji. Przygotowana 
likwidacja w obecnym kształcie jest procedurą złożoną, 
a przez to dość długotrwałą jak na postępowanie, które 
powinno pozwalać na szybkie i efektywne wyłonienie naj-
korzystniejszej oferty nabycia majątku dłużnika.
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Nałożone na syndyka obowiązki w zakresie doręcza-
nia pism w postępowaniu upadłościowym wiążą się 
z koniecznością stosowania odpowiednich przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego. Jedynie doręczenia 
dokonane w zgodzie z tymi regulacjami mogą być uzna-
ne za prawidłowe, a tym samym rodzić skutki prawne 
w postaci otwarcia terminu do dokonania czynności limi-
tującego również możliwość przejścia do dalszego etapu 
postępowania. Mają zatem istotny wpływ na sprawność 
postępowania upadłościowego. Również w postępowa-
niu restrukturyzacyjnym konieczne jest stosowanie wła-
ściwych zasad doręczenia. Choć są one mniej sformali-
zowane od rozwiązań przyjętych w postępowaniu upa-
dłościowym, nie oznacza to, że ich praktyczne wdrożenie 
będzie łatwiejsze.

UWAGI OGÓLNE

Nowelizacja Prawa upadłościowego, wprowadzona usta-
wą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upa-
dłościowe oraz niektórych innych ustaw2, nakłada na 
syndyka (nadzorcę lub zarządcę w ramach postępowania 
restrukturyzacyjnego) szereg nowych obowiązków, któ-
rych właściwe wykonanie ma bezpośrednie przełożenie 
na prawidłowość i sprawność postępowania upadło-
ściowego lub restrukturyzacyjnego. W tym kontekście na 
szczególne uwzględnienie zasługuje sposób doręczania 
pism, gdyż jedynie prawidłowe jego dokonanie pozwa-
la na wywodzenie z tego faktu dalszych skutków praw-
nych. Warto zwrócić uwagę, że syndyk zobowiązany jest 
do zawiadomienia o upadłości wierzycieli, których adresy 
są znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komorni-
ków prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko 
upadłemu oraz małżonkowi dłużnika (art. 178 PU), pro-
wadzi korespondencję związaną ze zgłoszeniami wierzy-

1  Sędzia Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
2  Dz. U. poz. 1802.

telności w zakresie ich poprawności formalnej (art. 241 
PU) i oceny merytorycznej (art. 243 ust. 2 PU), a także jest 
uprawniony do wydania zarządzenia o zwrocie zgłoszenia 
wierzytelności (art. 130 § 2 KPC w zw. z art. 241 PU), któ-
re również musi zostać prawidłowo doręczone, a wresz-
cie doręcza zawiadomienia o terminie i miejscu zgroma-
dzenia wierzycieli w postępowaniu o zawarcie układu na 
zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną niepro-
wadzącą działalności gospodarczej (art. 49131 ust. 3 PU). 
Z kolei w postępowaniu restrukturyzacyjnym na nadzorcę 
(zarządcę) przeniesiono obowiązek doręczenia wierzycie-
lom zawiadomienia o terminie zgromadzenia wierzycieli 
(art. 105 ust. 5 PR), w tym zwołanego w celu głosowania 
nad układem w przyspieszonym postępowaniu układo-
wym (art. 264 PR), postępowaniu układowym (art. 264 
PR w zw. z art. 282 ust. 1 PR) i postępowaniu sanacyjnym 
(art. 264 PR w zw. z art. 322 ust. 1 PR).

Tytułem uzupełnienia wypada zauważyć, że nowe obo-
wiązki w zakresie doręczeń znajdują zastosowanie 
w postępowaniach upadłościowych, w których wniosek 
o ogłoszenie upadłości złożono najwcześniej w dniu wej-
ścia w życie ustawy (art. 9 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 
niektórych innych ustaw), tj. 24 marca 2020 r. Natomiast 
w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych stosuje 
się je również do spraw w toku (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy).

Prawidłowość doręczenia korespondencji ma niebaga-
telne znaczenie dla przebiegu postępowania, gdyż może 
warunkować możliwość podejmowania kolejnych czyn-
ności, otwierając uczestnikom postępowania termin 
do dokonania czynności procesowej albo umożliwiając 
przejście do kolejnego etapu.

Omawiana problematyka nie obejmuje postępowań, 
w których syndyk występuje w charakterze strony, także 

DORĘCZANIE PISM W POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYM 
I RESTRUKTURYZACYJNYM PO NOWELIZACJI  
Z 30 SIERPNIA 2019 R.
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gdy źródło sporu leży w przepisach prawa upadłościo-
wego (np. powództwo o wyłączenie z masy upadłości, 
powództwo ze skargi pauliańskiej).

DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Zasady ogólne

Poruszane w artykule zagadnienie dotyczy doręczeń re-
alizowanych przez syndyka w wykonaniu obowiązków 
wyspecyfikowanych wprost w przepisach PU. Niemniej 
należy mieć na względzie, że ustawodawca nie wprowa-
dził w sposobie doręczenia wyjątków uzależnionych od 
charakteru doręczanego pisma. Tożsame zasady dotyczą 
zatem zarówno doręczenia zawiadomienia o ogłoszeniu 
upadłości czy wezwania do usunięcia braków formalnych 
zgłoszenia wierzytelności, jak i np. wezwania do przeka-
zania do masy upadłości składników majątkowych uzy-
skanych przez nią na podstawie czynności prawnej bez-
skutecznej wobec masy upadłości (art. 134 ust. 1a PU) 
czy projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem 
(art. 49114 ust. 3 pkt 1 PU). Chodzi zatem o te wszystkie 
doręczenia, do dokonania których wprost obliguje syndy-
ka Prawo upadłościowe lub które warunkują możliwość 
podjęcia kolejnych czynności (niekoniecznie przez syndy-
ka) w ramach postępowania upadłościowego. Nie doty-
czy to natomiast pism doręczanych w ramach czynności 
związanych z szeroko rozumianym administrowaniem 
masą upadłości i jej likwidacją (np. wezwań do zapłaty).

Do doręczeń dokonywanych przez syndyka odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy art. 131-142 KPC (art. 178 
ust. 4 PU). Odpowiednie stosowanie normy prawnej 
polega na zastosowaniu jej wprost, bez żadnych mody-
fikacji i zabiegów adaptacyjnych, albo pośrednio, a więc 
z uwzględnieniem konstrukcji, istoty i odrębności postę-
powania, w którym znajdują zastosowanie, bądź też cał-
kowitym jej pominięciu3. Podstawową zasadą stosowa-
nia przepisów KPC będzie podstawienie w konkretnym 
przepisie, w miejsce wyrażenia „sąd” wyrażenia „syndyk”. 
Oczywiście poprzestanie na takiej metodzie byłoby zbyt 
proste z punktu widzenia dekodowania normy prawnej, 
a jednocześnie rodziło szereg problemów, dlatego winno 
stanowić jedynie punkt wyjścia dla dalszych rozważań.

Zasadą jest dokonywanie doręczeń przez operatora 
pocztowego, którym jest przedsiębiorca uprawniony 
do wykonywania działalności pocztowej na podstawie 

3  Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. 
Tom I, LEX/el. 2019; Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, WK 2016; postanowienie 
Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1975 r., I CO 9/75.

wpisu do rejestru operatorów pocztowych (art. 3 pkt 12 
ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe4). Jeśli 
syndyk zdecydowałby się na powierzenie doręczenia ko-
respondencji innemu podmiotowi niż Poczta Polska S.A., 
winien upewnić się, czy uzyskał on wpis do wspomnia-
nego rejestru.

Nie ma przeszkód, aby doręczeń dokonywali także syn-
dyk lub jego pracownicy, przy czym będzie ono skuteczne 
jedynie w razie faktycznego doręczenia przesyłki adre-
satowi. Syndyk (lub jego pracownik) nie może awizować 
przesyłki ze skutkiem prawnym z art. 139 KPC.

Trudno sobie natomiast wyobrazić możliwość utworze-
nia przez syndyka służby doręczeniowej, tym bardziej że 
wobec braku podstawy normatywnej5 nie różniłoby się 
to w praktyce niczym od doręczenia osobistego.

W mojej ocenie należy wykluczyć możliwość dokonywa-
nia przez syndyka doręczeń za pośrednictwem komorni-
ka. Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z 22 marca 
2018 r. o komornikach sądowych6 komornik na zlecenie 
sądu osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawia-
domienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumen-
ty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem 
daty albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem 
nie zamieszkuje. Syndyk nie jest organem uprawnionym 
do zlecenia komornikowi takiej czynności na podstawie 
powołanego przepisu. Nie uprawnia go do tego także od-
powiednie stosowanie art. 131 KPC. Zlecenie to wiąże się 
bowiem z wykonywaniem władzy publicznej, która syn-
dykowi nie przysługuje7.

Dla doręczeń dokonywanych przez syndyka nie znajdzie 
zastosowania przepis art. 1311 KPC, dotyczący doręczeń 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, gdyż 
brak jest takowego systemu dedykowanego postępo-
waniu upadłościowemu. Sposób taki stanie się jednak 
aktualny z chwilą uruchomienia Centralnego Rejestru 
Restrukturyzacji i Upadłości (art. 220 PU).

W sposób oczywisty nie znajduje tu także zastosowa-
nia art. 132 KPC [gdy poza licencją nadzorcy (zarządcy) 
posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego albo 
rzecznika patentowego]. W omawianym przypadku syn-
dyk nie występuje jako strona postępowania.

4  Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188.
5  W przypadku sądowej służby doręczeniowej tworzy się ją na podstawie 

zarządzenia ministra sprawiedliwości (art. 131 § 3 KPC).
6  Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 121.
7  O problematyce doręczania korespondencji w trybie at. 1391 KPC będzie 

jeszcze mowa.



52 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Rodzaj doręczanych pism

Korespondencję doręcza się w odpisach (art. 140 KPC). 
W przypadku doręczeń dokonywanych przez syndyka 
zasada ta ma praktyczne znaczenie jedynie w odniesie-
niu do zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzytelności. 
Oryginał zarządzenia (tzn. jego podpisany egzemplarz) 
winien znajdować się w aktach, zaś wierzycielowi dorę-
czany jest odpis.

W przypadku pozostałej korespondencji, np. pism, we-
zwań, są one opatrywane podpisem syndyka i z tego 
punktu widzenia stanowią oryginały, choć zwykle nie 
stanowią jedynego podpisanego egzemplarza pisma. Na 
ważność i skuteczność doręczenia takiego pisma nie ma 
wpływu fakt, że syndyk dysponuje dodatkowym, pod-
pisanym egzemplarzem. Chodzi tu o wszystkie pisma 
i zawiadomienia, które syndyk kieruje w wykonaniu obo-
wiązków wynikających z Prawa upadłościowego.

Oznaczenie adresata (adresu)

Odrębną kwestią pozostaje odpowiednie skierowanie 
korespondencji, czyli określenie właściwego adresu od-
biorcy. Oczywiste wydaje się, że oznaczenie adresata 
obejmuje jego dane osobowe i adresowe. Przez dane 
osobowe osoby fizycznej należy rozumieć jej imię i na-
zwisko. Dotyczy to także przypadku, gdy osoba ta jest 
przedsiębiorcą posługującym się nazwą fantazyjną. Do-
puszczalne jest oznaczenie adresata poprzez wskazanie, 
poza imieniem i nazwiskiem, także nazwy fantazyjnej. 
Natomiast poprzestanie na tej nazwie nie będzie wystar-
czające. W przypadku spółek handlowych należy pamię-
tać o uwzględnieniu w danych adresata formy prawnej 
danej spółki. Szczególnie ważne jest to w przypadku 
spółek osobowych, których wspólnikiem, wymienionym 
w firmie, jest spółka kapitałowa8.

Zasadniczo korespondencję należy kierować na znany 
syndykowi adres zamieszkania lub siedziby adresata. 
Niemniej w art. 133 § 21-23 KPC przewidziano szcze-
gólne regulacje dotyczące adresu, pod który należy do-
konywać doręczeń. I tak, pisma kierowane do przedsię-
biorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej należy kierować na adres 
do korespondencji ujawniony w tej ewidencji, pamięta-
jąc że może się on nie pokrywać z, również ujawnionym 
w ewidencji, adresem stałego i dodatkowego miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej. Podkreślenia 

8  Najczęściej chodzi tu o spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, 
których wspólnikiem (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

wymaga, że dane ujawnione w ewidencji, w tym adres 
przedsiębiorcy, korzystają z domniemania prawdziwości 
– na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 6 
ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 
Przedsiębiorcy9.

Z kolei pisma kierowane do przedsiębiorcy wpisanego do 
rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony 
w tym rejestrze10. Jeżeli ostatni udostępniony adres zo-
stał wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem 
rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, 
który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest 
uważany za adres udostępniony w rejestrze. Oznacza to, 
że jeśli w aktualnym odpisie z rejestru brak jest danych 
adresowych, korespondencję należy kierować na ostatni 
ujawniony w rejestrze adres, który będzie wynikał z od-
pisu pełnego.

Warto zwrócić uwagę, że expressis verbis zasady te do-
tyczą jedynie przedsiębiorców, a nie każdego podmiotu 
podlegającego wpisowi do rejestru sądowego. Wydaje 
się jednak, że w celu ustalenia adresu odbiorcy korespon-
dencji niebędącego przedsiębiorcą (np. stowarzyszenia 
nieprowadzącego działalności gospodarczej) można po-
sługiwać się danymi zamieszczonymi w rejestrze stowa-
rzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej. Nie będzie miała do nich natomiast zasto-
sowania zasada kierowania korespondencji na ostatni 
ujawniony adres, gdy został on następnie wykreślony 
jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, a nowy 
nie został zgłoszony.

Korespondencja kierowana do osób reprezentujących 
podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, li-
kwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób 
uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na ad-
res do doręczeń wskazany w oświadczeniu załączonym 
do wniosku o wpis do rejestru lub złożonym w wykona-
niu obowiązku aktualizacji tych danych11. Należy dodać, 
że chodzi o kierowanie korespondencji adresowanej do 
tych osób osobiście, a nie do reprezentowanych przez nie 
podmiotów. Adres ten będzie właściwy w każdym postę-
powaniu z udziałem tych osób12, a więc m.in. dla prowa-
dzenia korespondencji z reprezentantem upadłego, np. 
w celu uzyskania oświadczenia upadłego co do listy wie-

9  Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1291.
10  W Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
11  Art. 19a ust. 5-5b i 5d ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 986).
12  Marciniak A., Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Legalis; Jakubecki A., 

op. cit.



53nr 20 [2/2020]

rzytelności. Powzięcie informacji o takim adresie wyma-
ga uzyskania odpisu lub kopii odpowiedniego oświadcze-
nia z akt rejestrowych, gdyż adresy wymienionych osób 
nie są ujawniane w rejestrze.

W takich przypadkach należy pamiętać, że wskazany 
przez potencjalnego odbiorcę inny adres dla doręczeń 
będzie miał pierwszeństwo przed adresem ujawnionym 
w ewidencji lub rejestrze, przy czym chodzi jedynie o sy-
tuację, w której adres wskazywany jest na potrzeby po-
stępowania upadłościowego. Ma to znaczenie przy reali-
zacji obowiązku z art. 176 ust. 1 i 1a PU (lub art. 4916a PU), 
obligującego syndyka do zawiadomienia o ogłoszeniu 
upadłości wierzycieli upadłego, których adresy są znane 
na podstawie ksiąg upadłego. Według mnie przepis ten 
jedynie pozornie nakazuje dokonać doręczenia wyłącz-
nie na adres wierzyciela wynikający z ksiąg upadłego. 
Tak powinna odbyć się pierwsza próba doręczenia. Jeśli 
jednak korespondencja nie zostanie odebrana, syndyk 
winien ponowić próbę, kierując korespondencję na adres 
wynikający z ewidencji lub rejestru sądowego. Umożli-
wi to uznanie niepodjętej korespondencji za doręczoną 
w trybie art. 139 § 1 KPC. Wynikający z ksiąg upadłego 
albo nawet z pism do niego skierowanych przez wierzy-
ciela adres jest bowiem wskazywany przed ogłoszeniem 
upadłości, a zatem nie można przyjąć, że jest to inny 
adres dla doręczeń w rozumieniu art. 133 § 21-22 KPC. 
Natomiast adres wskazany przez wierzyciela w piśmie 
złożonym w toku postępowania upadłościowego zawsze 
będzie miał pierwszeństwo przed adresem wynikającym 
z ksiąg upadłego, ewidencji lub rejestru (z chronologicz-
nego punktu widzenia nie można jednak spodziewać się, 
aby wierzyciel zdążył przedstawić taką informację przed 
przystąpieniem przez syndyka do wykonywania obo-
wiązków z art. 176 PU lub art. 4916a PU). Z pewnością 
adres wskazany przez wierzyciela w zgłoszeniu wierzy-
telności będzie właściwy dla kierowania do niego we-
zwania do usunięcia braków formalnych tego zgłoszenia, 
ewentualnego zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzy-
telności czy też wezwania do przedstawienia dokumen-
tów potwierdzających zgłaszaną wierzytelności w trybie 
art. 243 ust. 2 PU. Takim wskazanym przez adresata ad-
resem może być także adres skrytki pocztowej (art. 135 
§ 2 KPC). Przyjmuje się, że wskazanie adresu polega na 
wymienieniu go w piśmie. Nie ma konieczności wyraźne-
go zaznaczenia, że podawany adres będzie właściwy dla  
korespondencji.

Doręczenie na znany syndykowi adres dotyczy także ko-
respondencji kierowanej za granicę – do adresatów ma-
jących siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Koresponden-

cja taka może być wysłana za pośrednictwem opera-
tora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru – zgodnie z art. 14 w zw. z art. 16 rozporzą-
dzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w pań-
stwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasą-
dowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie 
dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1348/200013. Należy jednak liczyć się z tym, że 
w różnych krajach stosowane są różne zasady potwier-
dzania doręczeń (np. w Wielkiej Brytanii odesłanie po-
twierdzenia odbioru zależy od inicjatywy adresata, a nie 
doręczyciela). Taki sposób doręczenia dotyczy wszystkich 
pism, także kolejnych kierowanych do tego samego adre-
sata. Odbiorca mający miejsce zamieszkania lub siedzibę 
na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej nie ma bowiem obowiązku wskazania adresu dla 
doręczeń w Polsce. Nie może też zostać do tego skutecz-
nie zobowiązany przez syndyka ani sędziego-komisarza.

Wykluczyć natomiast trzeba możliwość skorzysta-
nia przy doręczaniu korespondencji z pomocy organów 
państw członkowskich (jednostek przyjmujących). Wy-
nika to z tego, że taka współpraca możliwa jest jedynie 
między jednostkami przekazującymi i przyjmującymi po-
szczególnych państwa członkowskich (art. 2 ust. 1 i 2 cyt. 
rozporządzenia). Syndycy nie zostali zaś wskazani przez 
Polskę jako jednostki przekazujące.

Adresat korespondencji, którego miejsce zamieszkania 
lub siedziba znajdują się poza Unią Europejską, ma obo-
wiązek wskazania w Polsce adresu dla doręczeń, chyba 
że ustanowił tu pełnomocnika procesowego. Zaniecha-
nie tego obowiązku powoduje, że przeznaczoną dla niego 
korespondencję pozostawia się w aktach (w tym wypad-
ku aktach syndyka, o których mowa w art. 218a PU lub 
49124 PU) ze skutkiem doręczenia (art. 11355 KPC). Zasa-
da ta znajduje jednak zastosowanie dopiero po dokonaniu 
pierwszego skutecznego doręczenia i pouczeniu adresata 
o obowiązku ustanowienia pełnomocnika dla doręczeń 
i możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego.

Przy ustalaniu adresu można posługiwać się danymi za-
wartymi w obcych rejestrach. Nie ma jednak dostatecz-
nych podstaw do stosowania do dokonywanych na tak 
ustalone adresy doręczeń skutków z art. 133 § 21 i 22 KPC.

Prawidłowe (tj. zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy lub 
domniemaniem prawnym z art. 133 § 21-23 KPC) oznacze-
nie adresu odbiorcy korespondencji ma zasadnicze zna-

13  Dz. U. UE. L. z 2007 r. nr 324, poz. 79 ze zm.
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czenie. Jeśli bowiem doręczenie to będzie pewne, tzn. ko-
respondencja zostanie odebrana (lub uznana za doręczoną 
w trybie art. 139 KPC), to w dalszym toku postępowania 
kierowanie korespondencji na ten sam adres będzie sku-
teczne bez względu na to, czy pozostaje on aktualny. Wa-
runkiem tego jest jednak pouczenie odbiorcy o obowiązku 
informowania syndyka o każdorazowej zmianie adresu lub 
adresu skrytki pocztowej, jeśli adresat uprzednio wskazał 
taki sposób doręczania mu pism (art. 136 § 1 i 2 KPC). Po-
uczenie takie należy doręczyć wraz z pierwszym pismem. 
Oznacza to, że w przypadku zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 176 ust. 1 PU, poza informacjami zawarty-
mi w art. 176 ust. 1a i 1b PU (lub art. 4916a PU), syndyk 
winien pouczyć adresata także o obowiązku informowania 
go o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia 
korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres w ak-
tach ze skutkiem doręczenia.

Nie ma przeszkód, aby syndyk pouczenie oparte o przepis 
art. 136 KPC doręczył w reakcji na złożone mu pismo, tak-
że gdy nie wiąże się to z doręczeniem jakiegokolwiek in-
nego pisma. Oznaczałoby to dla syndyka dodatkowy obo-
wiązek wymagający nakładu sił i środków, który jednak 
ustrzegłby przed koniecznością poszukiwania aktualnego 
adresu danego podmiotu, gdyby korespondencja kierowa-
na do niego po upływie dłuższego czasu od złożenia prze-
zeń pisma (co w realiach postępowania upadłościowego 
nie będzie niczym szczególnym) została zwrócona z po-
wodu nieaktualnego adresu. Brak pouczenia o obowiązku 
informowania o zmianie adresu powoduje bowiem, że nie 
będzie można korespondencji kierowanej na dotychcza-
sowy adres, który zdążył się zdezaktualizować, uznać za 
doręczoną. Obowiązek ten i skutki jego uchybień dotyczą 
także ustanowionego pełnomocnika.

Doręczenie pełnomocnikowi

W toku postępowania upadłościowego jego uczestnik 
(najczęściej będzie to wierzyciel, choć zasada dotyczy 
wszystkich uczestników postępowania upadłościowego) 
może ustanowić pełnomocnika procesowego na potrze-
by danego postępowania upadłościowego. Ustanowienie 
pełnomocnika musi być zakomunikowane syndykowi. 
Nie będzie zatem wiązał syndyka obowiązek doręczania 
pisma pełnomocnikowi uczestnika postępowania, który 
o swoim ustanowieniu zawiadomił jedynie sędziego-ko-
misarza (sąd upadłościowy) przy okazji składania pisma 
procesowego. Nadto nie ma obowiązku korespondowania 
z pełnomocnikiem, jeśli jego umocowanie wynika z do-
kumentów upadłego zgromadzonych przed ogłoszeniem 
upadłości (np. z wezwania do zapłaty wystosowanego 
przez wierzyciela za pośrednictwem pełnomocnika).

W przypadku ustanowienia pełnomocnika koresponden-
cję należy kierować właśnie do niego (art. 133 § 3 KPC). 
Dotyczy to także korespondencji kierowanej do Skarbu 
Państwa, gdyż ostania duża nowelizacja KPC14 zniosła 
obowiązek doręczania jej bezpośrednio właściwej jed-
nostce organizacyjnej Skarbu Państwa. W przypadku 
ustanowienia kilku pełnomocników korespondencję kie-
ruje się tylko do jednego z nich, wskazanego przez mo-
codawcę, a w braku takiego wskazania – według wyboru 
syndyka15. Pełnomocnik jest właściwym adresatem ko-
respondencji także, gdy jej doręczenie jest następstwem 
inicjatywy podjętej osobiście przez mocodawcę, również 
gdy żądał przy tym doręczenia do jego rąk.

W przypadku kierowania korespondencji do pełnomocni-
ka zastosowanie znajdują wszystkie opisane zasady do-
tyczące skuteczności doręczenia. Faktyczne doręczenie 
korespondencji pełnomocnikowi pod adresem zamiesz-
kania zamiast pod adresem prowadzonej kancelarii jest 
skuteczne16. Niemniej należy pamiętać, że korespon-
dencja powinna być kierowana na adres wskazany przez 
pełnomocnika, a incydentalne odebranie korespondencji 
w innym miejscu nie powoduje, że taki adres staje się 
wiążącym adresem dla doręczeń.

Sposób doręczenia

Doręczenie winno nastąpić osobiście adresatowi będą-
cemu osobą fizyczną, a jeśli nie dysponuje on pełnią zdol-
ności procesowej (zdolności do czynności prawnych17), 
doręczenia dokonuje się jego przedstawicielowi (art. 133 
§ 1 KPC)18. Korespondencję przeznaczoną dla osób 
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych doręcza 
się tym osobom, jeśli jest ona związana z czynnościami 
procesowymi, które mogą podejmować samodzielnie, 
gdyż w takich sprawach mają one pełną zdolność proce-
sową (art. 65 § 2 KPC). Przykładowo, wezwanie do uzu-
pełnienia braków formalnych zgłoszenia wierzytelności 
złożonego przez wierzyciela o ograniczonej zdolności do 
czynności prawnych, dotyczącego wierzytelności wyni-
kającej z czynności, której wierzyciel mógł dokonać sa-
modzielnie, należy doręczyć temu wierzycielowi.

Zasada osobistego doręczenia dotyczy także wspól-
ników spółek cywilnych, co oznacza, że jako adresata 
należy wskazać wspólnika spółki cywilnej, a nie samą 

14  Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469).

15  Marciniak A., op. cit.; postanowienie Sądu Najwyższego z 14 listopada 2008 r., 
I CZ 100/08; postanowienie Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2016 r., I CZ 
36/16.

16  Odmiennie postanowienie Sądu Najwyższego z 15 lutego 1967 r., I PZ 6/67.
17  Małoletni poniżej lat 13, osoba ubezwłasnowolnia całkowicie (art. 12 KC).
18  Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 września 1970 r., II CZ 115/70.
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spółkę19. Przez doręczenie osobiste należy tu rozumieć 
skierowanie przesyłki do adresata, tzn. oznaczenie jego 
danych osobowych jako adresata. Nie chodzi natomiast 
o doręczenie bezpośrednio do rąk adresata20. Przesył-
ka kierowana do osoby nieposiadającej pełnej zdolności 
do czynności prawnych powinna być adresowana do jej 
przedstawiciela ustawowego.

Korespondencja kierowana do osób prawnych lub jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawną, 
winna być kierowana (adresowana) do tych podmiotów, 
a doręczana do rąk osoby wchodzącej w skład organu tej 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. W przypad-
ku organu kolegialnego wystarczające jest doręczenie do 
rąk jednej z osób wchodzących w jego skład, bez względu 
na zasadę reprezentacji21 (art. 133 § 2 KPC). Należy także 
przyjąć, że w przypadku przedsiębiorców (zarówno osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności 
prawną, jak i osób fizycznych) dopuszczalne jest każdo-
razowo doręczenie także do rąk pracownika uprawnione-
go do odbioru pism (art. 133 § 2 KPC). Upoważnienie do 
odbioru pisma może być udzielone także w sposób doro-
zumiany22, co pociąga za sobą domniemanie, że pracow-
nik, który odbiera przesyłkę, jest do tego umocowany23.

W przypadku doręczania przez operatora pocztowego 
można zakładać, że doręczyciel stosuje wskazane zasa-
dy. Ich zachowanie ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy 
syndyk podjął się osobistego doręczenia korespondencji. 
Dokonując takiego doręczenia, należy pamiętać, że po-
winno ono – co do zasady – mieć miejsce tylko w dni nie-
będące ustawowo wolnymi od pracy i między godziną 7 
a 21. Katalog dni ustawo wolnych od pracy określa art. 1 
ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy24, 
obejmując wymienione w nim święta państwowe lub ko-
ścielne oraz niedziele. W związku z tym sobota nie jest 
dniem ustawowo wolnym od pracy, a zatem brak prze-
szkód dla dokonywania doręczeń w tym dniu. Doręczenie 
w sobotę ma znacznie jedynie dla ustalenia, liczonego 
w tygodniach, końca terminu do dokonania czynności 
procesowej (art. 115 KC). Doręczeń dokonuje się, co do 
zasady, w mieszkaniu (siedzibie) adresata, miejscu jego 
pracy lub tam, gdzie się go zastanie (art. 135 § 1 KPC).

19  Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 stycznia 1993 r., II CRN 74/92.
20  Szanciło T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis; postanowienie 

Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2000 r., I PKN 713/00.
21  Takie rozwiązanie wprost przewiduje np. art. 205 k.s.h., art. 373 k.s.h.
22  Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych 

przepisów nowelizacji 2019, Lex.
23  Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 r., III CZ 8/07.
24  Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 90.

Należy przyjąć, że faktyczne doręczenie adresatowi ko-
respondencji z uchybieniem opisanych zasad (np. w dzień 
ustawowo wolny od pracy; poza miejscem zamieszkania) 
będzie skuteczne25. Chodzi bowiem o osiągnięcie celu do-
ręczenia w postaci umożliwienia adresatowi zapoznania 
się z korespondencją26.

Potwierdzenie odbioru

Doręczeń dokonuje się za potwierdzeniem odbioru 
(art. 142 KPC). W przypadku doręczenia przez operato-
ra pocztowego potwierdzenie to następuje pisemnie lub 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opera-
tora. Potwierdzenie odbioru powinno być, co do zasady, 
opatrzone podpisem adresata. Jednak odmowa podpisu 
nie ma wpływu na skuteczność doręczenia, gdyż w takim 
wypadku doręczający dokonuje odpowiedniej adnotacji 
na potwierdzeniu odbioru. Pocztowe potwierdzenie od-
bioru ma moc dokumentu urzędowego, a zatem stwier-
dza fakt w nim wymieniony, tj. doręczenie koresponden-
cji określonej osobie w określonej dacie (art. 244 KPC)27, 
co oznacza, że jego obalenie obciąża tego, kto chciałby 
wykazać, że doręczenie w rzeczywistości nie miało miej-
sca28, czyli zwykle adresata przeczącego otrzymaniu 
przesyłki.

W przypadku doręczenia bezpośrednio przez syndy-
ka (lub jego pracownika) potwierdzanie odbioru może 
przybrać postać pokwitowania na odpowiednim formu-
larzu określającym rodzaj doręczanej przesyłki i jej adre-
sata lub na odpisie doręczanego pisma – każdorazowo 
z oznaczeniem daty doręczenia. W tym wypadku jednak 
adnotacja doręczającego o odmowie pokwitowania ma 
moc dokumentu prywatnego, a zatem stanowi jedynie 
odzwierciedlenie oświadczenia doręczającego (art. 245 
KPC). Nie pozbawia go to wartości dowodowej, jednak 
w razie sporu wykazanie prawdziwości oświadczenia 
syndyka obciążałoby właśnie jego (art. 253 zd. 2 KPC).

Fikcja doręczenia (art. 139 KPC)

Konsekwencją przyjęcia określonego adresu za prawi-
dłowy jest możliwość uznania korespondencji za dorę-
czoną bez względu na to, czy adresat faktycznie odebrał 
przesyłkę. Następuje to w warunkach z art. 139 § 1 KPC, 
po dwukrotnym awizowaniu przesyłki i bezskutecznym 
upływie terminu do jej odebrania.

25  Odmiennie: orzeczenie Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1960 r., 1 CR 342/59.
26  Szanciło T., op. cit.
27  Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 października 2001 r., III CZ 84/01.
28  Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 listopada 2013 r., III CZ 54/13.
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O uznaniu takiego doręczenia za skuteczne decyduje pra-
widłowość zawiadomienia adresata o możliwości odbio-
ru przesyłki (awizo). Takie zawiadomienie powinno zostać 
pozostawione w drzwiach lub skrzynce pocztowej adre-
sata w dniu podjęcia próby pierwszego doręczenia. Na-
stępnie adresat ma siedem dni, liczonych od następnego 
dnia po awizowaniu, na odbiór przesyłki. W razie braku 
odbioru zawiadomienie (awizo) należy ponowić i wów-
czas adresat ma kolejne siedem dni (liczone od następ-
nego dnia po ponownym awizowaniu) na odbiór przesył-
ki. Niepodjęta przesyłka może być zwrócona nadawcy 
najwcześniej w następnym dniu po upływie terminu do 
odbioru. O dacie i przyczynie awizowania oraz o dacie po-
nownego awizowania należy umieścić wzmiankę na ko-
percie29. W przypadku gdy wskazane zasady awizowania 
nie zostaną prawidłowo zastosowane, korespondencja 
nie może być uznana za doręczoną, a doręczenie nale-
ży ponowić. Obowiązki te realizuje doręczyciel (operator 
pocztowy). Warto jednak mieć ich świadomość w celu 
ustalenia, czy korespondencja była prawidłowo awizo-
wana, co pozwala następnie na uznanie jej za doręczoną 
mimo braku faktycznego odebrania.

Możliwość uznania przesyłki za doręczoną zachodzi je-
dynie w razie braku jej odbioru mimo prawidłowego 
awizowania. Oczywiście nie można zasady tej stosować 
do przesyłek zwróconych z adnotacją o nieprawidło-
wym adresie czy braku zamieszkiwania adresata pod 
wskazanym adresem. Fikcja doręczenia polega bowiem 
na przyjęciu, że adresat korespondencję otrzymał, co 
jest pochodną założenia, że została ona skierowana 
na jego właściwy adres, a brak faktycznego doręcze-
nia jest wynikiem innych okoliczności (od czasowej nie-
obecności, przez roztargnienie, aż po celowe unikanie  
odbioru).

Przy pierwszym doręczeniu przywołane zasady dotyczą 
zawsze korespondencji kierowanej do przedsiębiorców – 
na adres ujawniony w rejestrze (art. 139 § 3 KPC), osób 
reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Re-
jestru Sądowego (art. 139 § 31 KPC) i – w mojej ocenie 
– przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – je-
śli nie wskazali innego adresu. Istotnie ustawodawca 
zmodyfikował w tym zakresie dotychczasowe regulacje 
art. 139 § 3 KPC, eliminując z jego dyspozycji podmioty 
podlegające wpisowi do ewidencji w zakresie uznawania 
za doręczoną przesyłki kierowanej na adres, który oka-
zał się nieaktualny, a nowy adres nie został ujawniony 

29  § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 października 
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych 
w postępowaniu cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1222 ze zm.).

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej. Powszechnie przyjmuje się w literaturze, że jest 
to przyczyną braku ustawowej sankcji za brak aktualizacji 
danych adresowych w ewidencji30. Założenie takie pomija 
jednak fakt, że w omawianym przypadku przyczyną bra-
ku doręczenia jest nie nieaktualny adres odbiorcy, ale je-
dynie brak odbioru przesyłki skierowanej na prawidłowy 
adres. Ustalone w art. 139 § 3 i 31 KPC sankcje za brak 
aktualizacji danych adresowych przez przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do rejestru sądowego oraz oso-
by reprezentujące podmioty wpisane do tego rejestru nie 
mają decydującego znaczenia dla uznawania korespon-
dencji za doręczoną.

Nie ma uzasadnienia dla przyjęcia, że wpis do ewidencji 
nie jest wystarczająco pewnym źródłem informacji o ad-
resie do korespondencji przedsiębiorcy, skoro korzysta on 
z domniemania prawdziwości (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 
ust. 1 pkt 6 ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy). Trzeba także zauważyć, że 
przepis art. 1391 § 2 KPC przewiduje możliwość wykaza-
nia (przeprowadzenia dowodu), że wskazany pierwotnie 
adres jest prawidłowy. W połączeniu z domniemaniem 
prawdziwości wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, wyłączenie spod dyspozycji 
art. 139 § 1 KPC korespondencji kierowanej do przedsię-
biorców wpisanych do ewidencji na ujawniony tam adres 
do korespondencji, prowadziłoby to do dość absurdalne-
go wniosku o konieczności dowodzenia okoliczności ob-
jętej już domniemaniem prawnym (a zatem niewymaga-
jącej dowodu po myśli art. 234 KPC)31.

Zasada z art. 139 § 1 KPC znajduje zastosowanie w przy-
padku każdego kolejnego doręczenia na określony adres, 
pod którym adresat niebędący przedsiębiorcą (przypadki 
z art. 133 § 21 i 22 KPC) ani jego reprezentantem (przypa-
dek z art. 133 § 23 KPC) uprzednio odebrał przesyłkę. Jeśli 
nie ma wątpliwości co do prawidłowości adresu, na po-
trzeby doręczeń realizowanych przez syndyka (np. kore-
spondencja kierowana jest na adres wskazany uprzednio 
przez adresata) trzeba przyjąć, że zasada ta będzie miała 
zastosowanie także przy pierwszym doręczeniu.

Korespondencja uznawana jest za doręczoną w przy-
padku, gdy adresat odmawia jej odbioru. Doręczający 
umieszcza wówczas na potwierdzeniu odbioru informa-
cję o odmowie przyjęcia korespondencji przez adresata 

30  Zembrzuski T., Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach 
cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy 
przejściowe. Komentarz do zmian, Lex.

31  Dopuszczalny byłby tu jedynie dowód przeciwny, służący obaleniu tego 
domniemania.
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(art. 139 § 2 KPC). W przypadku doręczenia za pośred-
nictwem operatora pocztowego takie oświadczenie ma 
moc dokumentu urzędowego (podobnie jak przy po-
świadczeniu rzeczywistego odbioru). W przypadku dorę-
czenia bezpośrednio przez syndyka lub jego pracownika 
stwierdzenie odmowy odbioru przesyłki ma jedynie moc 
dokumentu prywatnego.

Do syndyka nie stosuje się przepisu art. 139 § 5 KPC. 
Uprawnia on adresata do żądania wydania zaświadcze-
nia, że wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty został uznany 
za doręczony na oznaczony adres. Syndyk nie doręcza 
jednak tych orzeczeń ani innych dokumentów rodzących 
tożsame skutki prawne (zawierających merytoryczne 
rozstrzygnięcie o uprawnieniu lub obowiązku32). Nie ma 
zaś racjonalnego uzasadnienia dla obciążenia go obo-
wiązkiem wydawania zaświadczenia dotyczącego każdej 
doręczanej przesyłki.

Data doręczenia

Równie ważne jak samo doręczenie pozostaje ustalenie 
terminu jego dokonania. Nierzadko warunkuje on bo-
wiem otwarcie terminu do dokonania czynności proce-
sowej.

W przypadku doręczenia faktycznego oczywiście datą 
tą jest dzień wręczenia przesyłki. Stwierdzenie tej daty 
w potwierdzeniu odbioru sporządzonym przez operato-
ra pocztowego ma moc dokumentu urzędowego. Moż-
liwe jest jednak przeprowadzenie dowodu przeciwnego. 
W przypadku sprzeczności daty określonej automatycz-
nie w systemie teleinformatycznym operatora poczto-
wego i daty naniesionej przez odbiorcę zasadne wydaje 
się przyjęcie daty wynikającej z systemu. Prawdopodo-
bieństwo błędu systemu jest bowiem mniejsze niż błędu 
człowieka. Podobnie rzecz się ma w przypadku sprzecz-
ności między datą wynikającą z odcisku datownika ope-
ratora pocztowego a datą naniesioną przez odbiorcę.

W razie gdy sprzeczność ta zachodzi w przypadku dorę-
czenia osobistego (przez syndyka lub jego pracownika) 
należy pamiętać, że w razie sporu ciężar wykazania pra-
widłowości daty przyjętej przez syndyka obciąża właśnie 
jego.

W przypadku doręczenia w ramach fikcji doręczenia 
datą odbioru jest ostatni dzień na odbiór przesyłki33. Je-
śli adresat odbierze przesyłkę po upływie terminu wy-

32  Zwrot zgłoszenia wierzytelności jest rozstrzygnięciem o charakterze 
formalnym.

33  Wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2017 r., II PK 178/16.

nikającego z ponownego awizo (gdy nie zostanie ona 
niezwłocznie zwrócona do nadawcy), datą doręczenia 
będzie również ostatni dzień terminu do jej odbioru, a nie 
dzień faktycznego wydania przesyłki adresatowi34. W ra-
zie uznania przesyłki za doręczoną wobec odmowy jej 
odbioru datę doręczenia stanowi dzień, w którym pod-
jęto próbę doręczenia, o czym stosowną adnotację czyni  
doręczyciel35.

Analogicznie rzecz się ma w przypadku przesyłki skie-
rowanej na adres, który okazał się nieaktualny, a adre-
sat był uprzednio pouczony o obowiązku informowania 
o zmianie adresu i skutkach jego zaniechania. Tu również 
datą doręczenia jest data podjęcia próby doręczenia.

Dla ustalenia daty doręczenia obojętne jest ewentualne 
uchybienie zasadzie niedoręczania przesyłek w dni usta-
wowo wolne od pracy. W razie zatem doręczenia pisma 
np. w niedzielę, dzień ten jest datą doręczenia i powoduje 
rozpoczęcie biegu ewentualnego, wynikającego z dorę-
czenia terminu.

Doręczenie za pośrednictwem komornika  
(art. 1391 KPC)

W przypadku doręczeń dokonywanych przez syndyka 
w ramach postępowania upadłościowego należy wyklu-
czyć stosowanie art. 1391 KPC przenoszącego na stro-
nę postępowania, a za jej pośrednictwem na komornika, 
ciężar doręczenia pisma procesowego w przypadku bra-
ku możliwości faktycznego doręczenia korespondencji 
adresatowi (podwójnego awizo), do którego nie znajduje 
zastosowania tzw. fikcja doręczenia z art. 139 § 1 KPC.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że regulacja ta dotyczy 
jedynie pierwszego doręczenia dokonywanego danemu 
adresatowi. Dlatego kwestia zastosowania powołanego 
przepisu nie pojawi się już przy kolejnych doręczeniach 
bez względu na ich faktyczny skutek. Po wtóre, dotyczy 
ona jedynie doręczenia pisma rodzącego potrzebę obro-
ny praw adresata.

Wyłączenie stosowania tej regulacji w odniesieniu do do-
ręczeń dokonywanych przez syndyka w ramach postępo-
wania upadłościowego bierze się z następujących oko-
liczności. Po pierwsze, wynikający z tego przepisu obo-
wiązek zlecenia komornikowi doręczenia obciąża stronę 
inicjującą postępowanie (powoda lub wnioskodawcę). 
Tymczasem syndyk, dokonując doręczeń wymaganych 
przepisami Prawa upadłościowego, stroną postępowa-

34  Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 września 2016 r., II CZ 79/16.
35  Uchwała Sądu Najwyższego z 10 maja 1971 r., III CZP 10/71.
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nia (a zwłaszcza jego inicjatorem) nie jest. Nie do zaak-
ceptowania byłoby zaś rozwiązanie, w którym syndyk, 
dokonując doręczenia, w zakresie przepisów art. 131-
139 KPC jest podmiotem inicjującym doręczenie (jak sąd 
w postępowaniu cywilnym), zaś w razie bezskutecznego 
doręczenia zmuszony jest do zlecenia tej czynności oso-
bie trzeciej – komornikowi (jak strona będąca adresatem 
normy z art. 1391 KPC).

Ważniejsze jednak argumenty pojawiają się, gdy spojrzeć 
na problem od strony przedmiotowej. Otóż art. 1391 § 1 
KPC dotyczy doręczenia pisma wywołującego potrzebę 
podjęcia obrony jego praw. Syndyk, co do zasady, przy 
pierwszym doręczeniu nie doręcza tego rodzaju doku-
mentów. Istotą przepisu jest zapewnienie adresatowi 
faktycznej możliwości podjęcia czynności zmierzających 
do obrony jego praw, czego koniecznym warunkiem jest 
powzięcie informacji o zaistnieniu takiej potrzeby. Istot-
ne jest także, aby zaniechanie przez adresata czynności 
obronnej rodziło dla niego nieodwracalne skutki prawne 
w postaci prawomocnego stwierdzenia obciążenia go 
obowiązkiem lub pozbawienia uprawnienia36. W przy-
padku zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości pismo kie-
rowane przez syndyka nie jest jedynym ani podstawo-
wym źródłem takiej informacji. Informacja o ogłoszeniu 
upadłości podlega wszak obwieszczeniu w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie jest przy tym 
podstawową formą informowania wierzycieli o ogłosze-
niu upadłości, przewidzianą zarówno w prawie krajowym 
(art. 53 ust. 1 PU), jak i unijnym (art. 24 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 
z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadło-
ściowego37). O ile zatem ogłoszenie upadłości istotnie 
może rodzić dla wierzyciela konieczność podjęcia działań 
w celu ochrony własnych interesów, o tyle kierowane 
przez syndyka w trybie art. 176 ust. 1 PU (lub art. 4916a 
PU) zawiadomienie nie może być utożsamiane z pismem 
rodzącym taką potrzebę w rozumieniu art. 1391 § 1 KPC. 
Trzeba dodać, że w tym trybie syndyk zawiadamia je-
dynie wierzycieli znanych na podstawie ksiąg upadłego. 
Pozbawione logiki byłoby zatem obciążanie syndyka 
obowiązkiem z art. 1391 KPC wobec wierzycieli znanych, 
podczas gdy w stosunku do wierzycieli niewystępujących 
w księgach upadłego nie podejmowałby on nawet próby 
doręczenia zawiadomienia.

Pisma kierowane przez syndyka w ramach czynności 
postępowania upadłościowego zasadniczo nie rodzą dla 
adresatów konieczności podjęcia obrony w tym znacze-
niu, że jej zaniechanie prowadziłoby do nieodwracalnych 

36  Marszałkowska-Krześ E., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis.
37  Dz. Urz. UE. L z 2015 r. nr 141, s. 19.

skutków prawnych. Przykładowo, brak faktycznego do-
ręczenia wezwania do wydania do masy upadłości skład-
ników majątkowych uzyskanych na podstawie czynności 
prawnej bezskutecznej (art. 134 ust. 1a PU) nie pozbawia 
możliwości obrony przed tym obowiązkiem w ramach 
zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza.

Istotne z punktu widzenia potrzeby ochrony praw wie-
rzyciela będzie doręczenie wezwania do usunięcia bra-
ków formalnych zgłoszenia wierzytelności lub ewentu-
alnie zarządzenia o jego zwrocie albo też projektu planu 
spłaty (art. 49114 ust. 3 PU). W tych przypadkach jednak 
korespondencja kierowana będzie na adres wskazany 
uprzednio przez wierzyciela (adres jest wymogiem for-
malnym zgłoszenia wierzytelności po myśli art. 240 pkt 1 
PU), a zatem także przy braku jej faktycznego odbioru nie 
będzie wątpliwości, że skierowano ją na właściwy adres, 
co otwiera drogę do zastosowania art. 139 § 1 KPC. Za-
warte w art. 1391 § 1 KPC zastrzeżenie, że adresatowi nie 
doręczono wcześniej żadnego pisma, ma na celu objęcie 
tą regulacją jedynie przypadków, gdy brak jest pewności 
co do prawidłowości adresu odbiorcy. Tak jak wątpliwości 
takich nie będzie, gdy odbiorca przyjmował już korespon-
dencję pod danym adresem, tak nie może ich być przy 
kierowaniu jej na adres przez niego podany.

Finalnie warto zauważyć brak celowości stosowania 
art. 1391 KPC w przypadku doręczeń przez syndyka. 
W postępowaniu sądowym sankcją braku doręczenia za 
pośrednictwem komornika i braku wykazania, że pier-
wotnie wskazany adres był prawidłowy, jest zawiesze-
nie postępowania (art. 177 § 1 pkt 6 KPC), a dalej jego 
umorzenie (art. 182 § 1 pkt 1 KPC). W postępowaniu 
upadłościowym taka droga jest jednak wyłączona prze-
pisem art. 229 PU. Zastosowanie art. 1391 KPC bez 
żadnej sankcji powodowałoby zatem, że w razie braku 
doręczenia w oparciu o jego wytyczne możliwe byłyby 
dwa rozwiązania: albo nie rodziłoby to żadnych kon-
sekwencji i postępowanie upadłościowe toczyłoby się 
dalej, co podważa sens angażowania sił i środków syn-
dyka i komornika w celu podjęcia próby doręczenia czy 
nawet tylko oczekiwania na upływ dwumiesięcznego 
terminu z art. 1391 § 2 KPC; albo też dalsze czynności 
postępowania byłyby wstrzymane na bliżej nieoznaczo-
ny czas limitowany dopiero skutecznym doręczeniem (co 
obligowałoby syndyka do poszukiwania adresata przy 
jednoczesnym ustawicznym ponawianiu doręczeń na 
dotychczasowe lub nowo ustalone adresy), co jest roz-
wiązaniem nieakceptowalnym z uwagi na dyspozycję  
art. 2 PU.
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Doręczenie zawiadomienia o terminie i miejscu zgro-
madzenia wierzycieli w postępowaniu o zawarcie ukła-
du na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wydaje się, że wynikiem niedopatrzenia ustawodaw-
cy (który skupił się jedynie na przeniesieniu obowiązku 
z sądu na syndyka, nie dostarczając mu właściwych in-
strumentów jego realizacji) jest sposób zawiadamiania 
wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia wierzycieli 
w celu głosowania nad układem w ramach postępowa-
nia o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez 
osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
(art. 49125 i nast. PU38). Art. 49131 ust. 3 PU wymaga, aby 
zawiadomienia o terminie i miejscu zgromadzenia wie-
rzycieli dokonać za pośrednictwem operatora poczto-
wego. Przepis ten jednak ani wprost nie wyłącza stoso-
wania art. 178 ust. 4 PU (odsyłającego do art. 131-142 
KPC), ani też nie daje podstaw do uznania go za szcze-
gólny w stosunku do tej normy. Przyjęte tu rozwiązanie 
wydaje się co najmniej zbędne, gdyż pierwszorzędnym 
sposobem doręczania zawiadomień przez nadzorcę nie-
wątpliwie będzie skorzystanie z usług operatora pocz-
towego (art. 131 § 1 KPC). Nie ma też uzasadnienia, dla 
którego można by odmówić skuteczności doręczeniu 
dokonanemu osobiście przez syndyka. Brak jednak roz-
wiązania dla przypadku, gdy podjęta we wskazany spo-
sób próba doręczenia okaże się nieskuteczna, a w danych 
okolicznościach nie będzie możliwe zastosowanie fikcji 
doręczenia z art. 139 § 1 KPC. W zakresie nieuregulo-
wanym w przepisach dotyczących postępowania o za-
warcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do 
postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wie-
rzycieli, w tym do zawarcia układu, jego skutków, zmiany 
oraz uchylenia stosuje się odpowiednio przepisy Prawa 
restrukturyzacyjnego dotyczące przyspieszonego postę-
powania układowego (art. 49138 PU). Według P. Zimmer-
mana39 oznacza to stosowanie reguł dotyczących ustala-
nia spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, 
zwoływania zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia 
układu, zasad głosowania wierzycieli, liczenia większości 
koniecznej do ustalenia, że doszło do przyjęcia układu, 
zatwierdzenia układu, jego skutków oraz zasad zmiany 
i uchylenia układu. Pogląd taki jest oczywiście racjonalny, 
zważywszy, że przepisy art. 49125 i nast. PU nie określają 
np. zasad sporządzania spisu wierzycieli, ustalania qu-
orum czy obliczania większości głosów.

38  Tytuł VI dodany w części trzeciej Prawa upadłościowego ustawą z 30 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych 
ustaw.

39  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Legalis.

Jednak konstrukcja art. 49138 PU sugeruje, że odpo-
wiednie stosowanie znajdują jedynie regulacje dotyczą-
ce: zawarcia układu, jego skutków, zmiany i uchylenia. 
Nie obejmowałoby to zatem np. rozwiązań dotyczących 
zwoływania zgromadzenia wierzycieli, skoro kwestia ta 
została uregulowana w omawianym art. 49131 PU. Po-
nieważ znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyj-
nego również nałożyły na nadzorcę (zarządcę) obowią-
zek zawiadamiania wierzycieli o zgromadzeniu wierzy-
cieli, wskazany przepis należałoby uznać za komplekso-
we uregulowanie tej kwestii w postępowaniu o zawarcie 
układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej.

To z kolei prowadziłoby do wniosku, że o zgromadzeniu 
wierzycieli nie obwieszcza się (nie stosuje się art. 105 
ust. 1 PR), skutkiem czego dla wierzycieli jedynym źró-
dłem informacji o terminie zgromadzenia będzie zawia-
domienie dokonane przez nadzorcę. Natomiast gdyby 
zasady zwoływania zgromadzenia czerpać (przez ode-
słanie) z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, norma 
art. 49131 PU okazuje się zbędna. Jednocześnie niewąt-
pliwie zawiadomienie takie rodzi po stronie wierzycieli 
konieczność podjęcia obrony ich praw, skoro układ przy-
jęty wiąże wszystkich wierzycieli (art. 166 ust. 1 PR w zw. 
z art. 49138 PU), co skłaniałoby do przyjęcia, że w tym wy-
padku konieczne byłoby zastosowanie art. 1391 § 1 KPC.

Argumentem przemawiającym przeciwko temu rozwią-
zaniu jest wskazany brak sankcji związanej z jego nieza-
stosowaniem, a nadto fakt, iż syndyk nie jest inicjato-
rem takiego postępowania. Należy natomiast wykluczyć 
obciążenie upadłego obowiązkiem doręczenia wierzy-
cielom zawiadomienia o miejscu i terminie zgromadze-
nia wierzycieli. Jednocześnie ani wstrzymanie dalszych 
czynności – w kontekście rygoru umorzenia postępowa-
nia w razie nieodbycia zgromadzenia w terminie 3 albo 
4 miesięcy (art. 49131 ust. 2 PU), ani przeprowadzenie go 
mimo braku zawiadomienia wierzycieli – wobec oczywi-
stego w tych warunkach naruszenia ich interesów, jawi 
się jako niewłaściwe.

DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU  
RESTRUKTURYZACYJNYM

Zasady ogólne

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego40 przeniosła na 
nadzorcę (zarządcę) obowiązek doręczenia zawiadomień 
o terminie zgromadzenia wierzycieli, w tym zwołanego 

40  Art. 6 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe 
oraz niektórych innych ustaw.
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w celu głosowania nad układem (art. 105 § 5 PR, a dalej 
także art. 264 ust. 1 PU). Uzasadnienie projektu ustawy41 
nie dostarcza praktycznie żadnego wyjaśnienia motywa-
cji leżącej u podstaw tego rozwiązania. Dlatego trudno 
rozszyfrować, w jakim charakterze nadzorca (zarząd-
ca) dokonuje doręczenia. Ponieważ oznacza to przeję-
cie dotychczasowych obowiązków sędziego-komisarza, 
należałoby uznać, że nadzorca (zarządca) działa tu jako 
inicjator doręczenia. Nie będzie to zatem doręczenie re-
alizowane w ramach analogii do art. 132 KPC (doręczenie 
bezpośrednio między pełnomocnikami będącymi adwo-
katami lub radcami prawnymi). Jednocześnie brak ode-
słania do pozostałych zasad doręczeń przewidzianych 
w KPC, jak to miało miejsce w przypadku art. 178 ust. 4 
PU. Nie można go też wywodzić z art. 209 PR, odsyła-
jącego do stosowania przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego, gdyż w zakresie doręczeń jest on adresowany 
do sądu (sędziego-komisarza). Założenie racjonalnego 
ustawodawcy nakazuje również przyjąć, że gdyby chciał 
on obciążyć nadzorcę (zarządcę) obowiązkiem stosowa-
nia przepisów art. 131-142 KPC, dałby temu wyraźnie 
wyraz, jak uczynił to w przypadku nowelizacji Prawa upa-
dłościowego, dokonanej wszak tą samą ustawą.

Sposób dokonywania i dokumentowania doręczeń

Zasady dokonywania przez nadzorcę (zarządcę) doręcze-
nia zawiadomienia o terminie zgromadzenia wierzycieli 
są więc daleko bardziej liberalne niż obciążające syndyka 
w postępowaniu upadłościowym. Nadzorca (zarządca) 
nie jest zobligowany do przedstawienia potwierdzenia 
doręczenia wierzycielowi zawiadomienia, a jedynie do-
wodu jego wysłania. Z praktycznego punktu widzenia 
wskazuje to na zasadność doręczenia korespondencji za 
pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką pole-
coną, gdyż, co do zasady, jedynie to umożliwi przedsta-
wienie dowodów wysłania. Niemniej brak w tym zakresie 
uszczegółowienia sposobu ekspedycji korespondencji 
(jak to miało miejsce w art. 47925 PU), co może sugero-
wać, że nadzorca (zarządca) może posłużyć się każdym 
dowodem na potwierdzenie wysłania zawiadomienia 
wierzycielom.

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak w tym wypadku 
stosować przepis art. 113 ust. 3 PR. Nadzorca (zarządca) 
nie jest zobligowany do przedstawienia dowodów dorę-
czenia (a jedynie wysłania) zawiadomień wierzycielom. 
O doręczeniu zawiadomienia będzie oczywiście świad-
czyć złożenie karty do głosowania, jednak praktyka po-
kazuje, że nie każdy wierzyciel zawiadomiony o zgroma-

41  Druk sejmowy nr 3480.

dzeniu wierzycieli decyduje się na udział w głosowaniu 
nad układem. Rozwiązaniem nieznajdującym podstawy 
prawnej będzie zatem kierowanie do wierzycieli zawia-
domień za potwierdzeniem odbioru i przedstawianie ich 
sędziemu-komisarzowi – również mimo braku takiego 
obowiązku.

Art. 105 ust. 6 pkt 2 PR wprost wskazuje, że zawiado-
mienia należy kierować na adres ujawniony w rejestrze, 
a jeśli wierzyciel nie jest wpisany do rejestru – na adres 
znany dłużnikowi. Taka dyspozycja przepisu w połącze-
niu z brakiem odesłania do zasad doręczania znanych 
KPC wskazuje, że rozwiązanie to ma charakter szczegól-
ny. Co za tym idzie, zawiadomienie kierowane do wierzy-
ciela podlegającego wpisowi do rejestru sądowego win-
no być kierowane na adres ujawniony w rejestrze, także 
gdy wskazał on inny adres – odmiennie od rozwiązania 
przewidzianego w art. 133 § 22 KPC. Rodzi to jednak ry-
zyko, że wierzyciel nie zostanie faktycznie zawiadomio-
ny o zgromadzeniu wierzycieli i, mimo woli, nie weźmie 
w nim udziału, co może przełożyć się na możliwość za-
warcia układu. Wydaje się, że ustawodawca, dążąc do 
optymalizacji postępowania i wyeliminowania proble-
mów związanych z oceną skutków doręczenia, zaniechał 
wprowadzenia elastycznych rozwiązań ułatwiających 
osiągnięcie celu postępowania restrukturyzacyjnego. Od 
inicjatywy nadzorcy (zarządcy) zależało będzie zatem, 
czy zdecyduje się on na zawiadomienie wierzycieli także 
na inne (poza ujawnionymi w rejestrze) adresy.

W przypadku wierzycieli niepodlegających wpisowi do 
rejestru sądowego zawiadomienie winno zostać skiero-
wane na adres znany dłużnikowi. Tu również brak dodat-
kowych rozwiązań, zwłaszcza na wypadek gdyby adres 
znany dłużnikowi okazał się nieaktualny lub też w ogóle 
nie był znany. Tylko inicjatywa nadzorcy (zarządcy) po-
zwoli na dokonywanie doręczeń na adres ustalony sa-
modzielnie, np. w oparciu o dane ujawnione w Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
W przypadku niezgodności między adresem znanym 
dłużnikowi a adresem ujawnionym w tej ewidencji za-
wiadomienie należy zawsze skierować na adres zna-
ny dłużnikowi (gdyż wymaga tego art. 105 ust. 6 pkt 2 
PR), a można dodatkowo wysłać je na adres ujawniony 
w ewidencji.

Obowiązek zawiadomienia wierzycieli będzie wykonany 
w sytuacji, gdy korespondencja zostanie skierowana na 
prawidłowe (zgodnie z omawianym tu przepisem) adresy 
wierzycieli. Zasady prawidłowego oznaczania adresa-
ta zostały już omówione w części dotyczącej doręczeń 
w postępowaniu upadłościowym.
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Fikcja doręczenia (art. 139 § 1 KPC) i art. 1391 KPC

Podobnie jak w postępowaniu upadłościowym, również 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym do doręczenia 
zawiadomienia o terminie zgromadzenia wierzycieli nie 
znajduje zastosowania art. 1391 KPC. Po pierwsze, nad-
zorca (zarządca) nie jest inicjatorem (ani nawet uczest-
nikiem42) postępowania restrukturyzacyjnego, a tym 
samym nie może być adresatem tej normy. Po wtóre, 

42  Katalog uczestników postępowania restrukturyzacyjnego określa art. 65 PR.

ustalone w art. 105 ust. 6 pkt 2 PR zasady doręczania na-
kazują przyjmować, że określone w tym przepisie adresy 
są prawidłowe, a zatem ewentualny brak odbioru prze-
syłki zawsze skutkuje zastosowaniem fikcji doręczenia 
z art. 139 § 1 KPC. Wreszcie, również w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym wykluczone jest zawieszenie postę-
powania (art. 209 PR), a jego faktyczne sparaliżowanie 
limitowane ustawicznymi próbami doręczenia godziłoby 
w istotę i cel restrukturyzacji (art. 3 ust. 1 PR).
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W postępowaniu upadłościowym wierzyciele oczekują 
przede wszystkim efektywnej likwidacji masy upadłości 
i szybkiej spłaty należności. Dla przeważającej większo-
ści z nich środki pochodzące ze spieniężenia masy upa-
dłości stanowią jedyne źródło spłat, sytuacje gdy osoby 
trzecie odpowiadają za zobowiązania upadłego należą 
bowiem do rzadkości. Wbrew tym oczekiwaniom proces 
likwidacji majątku upadłego jest zazwyczaj przewlekły.

Przyczyny tego stanu rzeczy bywają rozmaite, mogą wy-
nikać z obiektywnej nieatrakcyjności składników masy 
upadłości i związanych z tym trudności w pozyskaniu 
nabywcy, przesadnych oczekiwań wierzycieli blokujących 
lub opóźniających sprzedaż za zbyt niskie, ich zdaniem, 
kwoty, błędów syndyka i ogólnej ułomności modelu po-
stępowania upadłościowego. To podczas likwidacji masy 
upadłości jak w soczewce skupiają się kluczowe wątpli-
wości związane z interpretacją głównej zasady postępo-
wania upadłościowego, tj. optymalizacji. Zagadnienie to 
uczyniono przedmiotem publikowanego artykułu.

CEL POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO  
– ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie 
roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz – 
o ile racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie do-
tychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika (art. 2 ust. 1 
p.u.). Powołany przepis jest wyrazem zasady optymali-
zacji w zaspokojeniu wierzycieli, wyznacza nie tylko cele 
ustawy, statuuje również ich hierarchię3. Ustalenie owej 

1  Radca prawny, partner w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.
2  Radca prawny w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.
3  Na potrzeby publikowanego artykułu zasada optymalizacji w postępowaniu upa-

dłościowym zostanie omówiona z perspektywy zaspokojenia roszczeń wierzy-
cieli (art. 2 ust. 1 p.u.). W przypadku upadłości osób fizycznych (prowadzących 
działalność gospodarczą czy będących wspólnikami spółek osobowych, pono-
szącymi nieograniczoną odpowiedzialność za ich zobowiązania) zasada optyma-
lizacji została uzupełniona o dodatkowy cel, jakim jest umorzenie zobowiązań 
upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

hierarchii ma doniosłe praktyczne znaczenie, wpływając 
bezpośrednio na wykładnię poszczególnych przepisów 
ustawy, a co za tym idzie – ich właściwe zastosowanie.

Ustalenie ratio legis prawa upadłościowego jest szczegól-
nie istotne przy wyborze sposobu prowadzenia postępo-
wania upadłościowego i podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych zarządu i likwidacji masy upadłości przez syndyka. 
W literaturze przedmiotu przeważa pogląd, że przepis 
art. 2 ust. 1 p.u. wprost przesądza relację pomiędzy nad-
rzędnym celem postępowania, jakim jest możliwie naj-
wyższe zaspokojenie wierzycieli, a zachowaniem przed-
siębiorstwa upadłego. Zachowanie przedsiębiorstwa uzu-
pełnia jedynie podstawowy cel prawa upadłościowego, 
jakim jest zaspokojenie wierzycieli, i może mieć miejsce, 
o ile nie powoduje zmniejszenia zaspokojenia wierzycieli4. 
Autorzy w pełni podzielają przedstawiony pogląd. Podsta-
wą wyboru sposobu prowadzenia postępowania powinien 
być zawsze stopień zaspokojenia wierzycieli5.

LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI

Likwidacja masy upadłości to najważniejsza faza postę-
powania upadłościowego. Jej celem jest bowiem spie-
niężenie majątku upadłego i rozdzielenie uzyskanych 
środków pomiędzy wierzycieli. Z perspektywy zasady 
optymalizacji wyrażonej w art. 2 ust. 1 p.u. czynnik czasu, 
w którym dochodzi do likwidacji masy upadłości, odgry-
wa kluczową rolę. Warunkiem sine qua non maksymali-
zacji zaspokojenia wierzycieli, a w konsekwencji realiza-
cji głównego celu postępowania, jest bowiem sprawne 

4  Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 243) w zasadniczej mierze przeniosła realizację celu „zachowania 
przedsiębiorstwa” na postępowanie restrukturyzacyjne.

5  W praktyce zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika zazwyczaj zwiększa 
wartość masy upadłości (np. w wypadku zakładu produkcyjnego „w ruchu”), 
choć zdarzają się sytuacje odmienne (np. gdy celem nabywcy jest wyburzenie 
leciwych budynków, w których upadły prowadzi działalność, i zlokalizowanie 
na nieruchomości nowej inwestycji, niezwiązanej z dotychczasowym 
przedsiębiorstwem dłużnika).

OCZEKIWANIA WIERZYCIELI A REALIA RYNKOWE
– LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI  
W ŚWIETLE ZASADY OPTYMALIZACJI
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i efektywne przeprowadzenie likwidacji masy upadłości 
przez syndyka. Wyższe nominalnie zaspokojenie uzyska-
ne 3 lata po ogłoszeniu upadłości może mieć dla wierzy-
cieli znacznie mniejszą ekonomiczną (realną) wartość niż 
kwota istotnie niższa, lecz uzyskana wcześniej6. W tym 
kontekście nie należy też zapominać o tzw. efekcie domi-
na bankructw. Upadłość jednego podmiotu i długotrwały 
brak spłaty zobowiązań wobec jego kontrahentów pro-
wadzić może do kolejnych upadłości. Im szybciej wierzy-
ciel otrzyma spłatę swoich zobowiązań, tym mniejsze 
będzie ryzyko.

Dlatego też ujęty w art. 2 ust. 1 p.u. zwrot „aby roszczenia 
wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym 
stopniu” powinien być odczytywany nie tylko przez pry-
zmat ceny możliwej do uzyskania, ale także w katego-
riach efektywności i szybkości zaspokojenia wierzycieli7.

Dążąc do usprawnienia postępowania upadłościowego, 
ustawodawca w 2015 r. wprowadził nowe zasady likwi-
dacji masy upadłości, mające zapewnić jej efektywniejsze 
przeprowadzenie8. Przyjął, że sprawna likwidacja masy 
upadłości powinna trwać nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia upadłości. Modelowo zatem przyjmuje się, że 
syndyk powinien podejmować działania umożliwiające 
zakończenie likwidacji w tym właśnie, jakże ambitnym, 
terminie. Jest to oczywiście termin instrukcyjny, niemniej 
obrazuje znaczenie, jakie ustawodawca nadał dynamice 
i sprawności postępowania upadłościowego. Warto do-
dać, że w obrębie Prawa upadłościowego wprowadzono 
szereg innych rozwiązań mających na celu przyspieszenie 
procesu zbywania majątku przez syndyka, np. rada wie-
rzycieli została zobowiązana do podejmowania uchwał 
zezwalających na przeprowadzenie likwidacji w sposób 
przewidziany przez syndyka w ciągu 2 tygodni od dnia 
wpływu wniosku (art. 308 ust. 2 p.u.).

W uzasadnieniu nowelizacji założono, że sześciomie-
sięczny termin, choć krótki, będzie możliwy do zreali-
zowania. Skoro spis inwentarza i oszacowanie powinny 
zostać sporządzone w ciągu miesiąca (art. 306 p.u.), to 
uwzględniając procedurę przetargu na sprzedaż całe-
go przedsiębiorstwa, likwidacja masy upadłości powin-

6  Chodzi to o koncepcję tzw. zmiennej wartości pieniądza w czasie. 
Argumentami przemawiającymi za jej słusznością są przede wszystkim 
występowanie inflacji (spadku ceny nabywczej pieniądze) oraz możliwość 
inwestowania i zarabiania na owej inwestycji wraz z upływem czasu. Jest to 
szczególnie istotne obecnie, gdyż zgodnie z Raportem o inflacji Narodowego 
Banku Polskiego z marca 2020 r., w 2020 r. nastąpi wyraźny wzrost inflacji 
CPI (już w styczniu 2020 r. – według wstępnych danych GUS – inflacja CPI 
wzrosła do 4,4% r/r.).

7  Por. Hrycaj A., [w:] System prawa handlowego…, komentarz do art. 2 p.u., 
nb. 30-31.

8  Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druk 
nr 2824 Sejmu VII kadencji, LEX.

na zakończyć się w ciągu 6 miesięcy9. Jest to założenie 
modelowego przebiegu postępowania upadłościowego, 
które nie uwzględnia szeregu okoliczności zazwyczaj to-
warzyszących takiemu postępowaniu (takich jak zażale-
nie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości czy wnioski 
o wyłączenie majątku osoby trzeciej z masy upadłości 
czy wreszcie wielkość i stopień złożoności przedsiębior-
stwa upadłego).

Praktyka postępowań upadłościowych dobitnie poka-
zuje, że postępowania, w których majątek zostaje zbyty 
w 6 miesięcy, należą do rzadkości. Zgodnie z najnowszym 
rankingiem Banku Światowego Doing Business 2019 średni 
czas trwania postępowania upadłościowego w Polsce wy-
nosi 3 lata10. Oczywiście średni czas trwania postępowania 
uwzględnia wszystkie jego etapy, w tym m.in. ustalanie i za-
twierdzanie listy wierzytelności (co może nastąpić w trakcie 
likwidacji) czy też podział środków uzyskanych z likwidacji. 
Niemniej pośrednio wskazuje, że likwidacja masy upadłości 
z reguły trwa znacznie dłużej niż zakładane 6 miesięcy. Za-
kończenie likwidacji we wskazanym terminie możliwe jest 
w zasadzie wyłącznie w przypadku niewielkiego majątku 
upadłego, przy założeniu pełnej współpracy syndyka i upa-
dłego (a także jego kadry) oraz w braku okoliczności wpły-
wających na skomplikowanie przebiegu postępowania11.

Pierwszym krokiem w kierunku likwidacji masy upadłości 
jest sporządzenie przez syndyka spisu inwentarza, osza-
cowania masy upadłości oraz planu likwidacyjnego. Spis 
inwentarza wraz z planem likwidacyjnym powinien zo-
stać złożony w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upa-
dłości (art. 306 p.u.). Sporządzenie planu likwidacyjnego 
ma na celu przedstawienie przez syndyka sędziemu-ko-
misarzowi, radzie wierzycieli oraz uczestnikom postępo-
wania sposobów i terminów likwidacji masy upadłości 
oraz preliminarza wydatków12.

9  Jednocześnie w uzasadnieniu projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne 
wskazano, że „znaczna liczba prób sprzedaży przedsiębiorstwa w całości nie 
przynosi rezultatu z uwagi na brak ofert. Również likwidacja poszczególnych 
składników majątkowych, szczególnie tych trudno zbywalnych, wymaga 
dłuższego czasu”. Celem ustawodawcy było jednak zapobieżenie przewlekło-
ści tych postępowań, w których brak jest rzeczywistych przeszkód wpływają-
cych na likwidację masy upadłości.

10  Zob. ranking Banku Światowego Doing Business 2019, dostęp online z 16 kwiet-
nia 2020 r: www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf; raport Upadłości i restruk-
turyzacje w Polsce. Wskaźniki prognozujące trudności finansowe oraz wybrane skutki 
zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji, PWC, kwiecień 2017 r., 
dostęp online z 16 kwietnia 2020 r.: www.pwc.pl/pl/pdf/upadlosci-restruk-
turyzacje-w-polsce-2017-raport-pwc.pdf. Średni czas trwania postępowań 
upadłościowych w pozostałych krajach Unii Europejskiej wynosi 2 lata, nato-
miast stopień odzysku wierzytelności przekracza 65%. Znacząco lepszy poziom 
odzysku wierzytelności niż w Polsce odnotowano zarówno w krajach o silnej 
gospodarce (np. Wielka Brytania – około 89% czy Niemcy – około 84%), jak i tych 
słabszych z Europy Środkowej i Wschodniej (np. Słowenia – ponad 89%).

11  Grenda Ł., Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 
upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe, [w:] „Doradca 
Restrukturyzacyjny” nr 4 [2/2016], s. 36-37.

12  Por. Hrycaj A., [w:] System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe, t. 6 (red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz), Warszawa 2020, 
Legalis, art. 306 p.u., nb. 1-3.
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Podstawową i preferowaną przez ustawodawcę metodą 
likwidacji majątku dłużnika jest sprzedaż jego przedsię-
biorstwa jako całości13. Jeżeli sprzedaż taka okaże się 
niemożliwa lub podejmowane próby nie przyniosą efek-
tu, syndyk powinien przystąpić do sprzedaży zorganizo-
wanej części przedsiębiorstwa, a dopiero w dalszej kolej-
ności do sprzedaży poszczególnych składników majątku 
upadłego, tj. nieruchomości i ruchomości, wierzytelności 
oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład 
masy upadłości (art. 311 p.u. oraz 316 p.u.)14. Wskazana 
kolejność nie jest przypadkowa. Sprzedaż przedsiębior-
stwa jako całości w znaczący sposób upraszcza przebieg 
postępowania upadłościowego, redukuje jego koszty, 
a co najważniejsze zazwyczaj umożliwia zaspokojenie 
wierzycieli w wyższym stopniu, realizując tym samym 
zasadę optymalizacji15. Wartość rynkowa przedsiębior-
stwa upadłego, co do zasady, przewyższa sumę wartości 
poszczególnych rzeczy i praw wchodzących w jego skład 
w przypadku ich oddzielnego zbycia16.

ZASADY OBNIŻANIA CENY WYWOŁAWCZEJ

Likwidacji masy upadłości towarzyszą często niereali-
styczne oczekiwania wierzycieli. Skupiają się one przede 
wszystkim na szybkiej spłacie, przy zachowaniu możliwie 
najwyższego poziomu odzysku ich wierzytelności. Z jed-
nej strony jest to zrozumiałe, bowiem środki pochodzące 
ze spieniężenia masy upadłości stanowią jedyne źródło 
zaspokojenia przysługujących im należności. Z drugiej 
strony wygórowane i nierzadko oderwane od realiów 
rynkowych oczekiwania wierzycieli co do możliwych do 
uzyskania cen powodują skutek zgoła odwrotny.

Wielu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego 
oczekuje likwidacji składników masy upadłości po cenie 
równej ich wartości oszacowania bądź zaledwie o kilka 
procent niższej. Uchwały rady wierzycieli zezwalające na 
sprzedaż aktywa z wolnej ręki po znacząco niższej cenie 
(czy tylko opiniujące taką sprzedaż w ramach przetar-
gu) są coraz częściej bezzasadnie przez nich skarżone. 
Wierzyciele nie biorą przy tym pod uwagę szeregu oko-

13  Likwidacja masy w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa w całości realizuje 
również zasadę zachowania przedsiębiorstwa upadłego (art. 2. ust. 1 p.u.).

14  Zob. Horosz P., Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi 
w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2013, Legalis.

15  Por. Poźniak-Niedzielska M., Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego w upadłości, 
s. 230.

16  Pomimo postulatu sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, syndyk 
każdorazowo powinien ocenić, czy taka sprzedaż rzeczywiście będzie 
realizować zasadę optymalizacji, tj. czy istnieją realne szanse na pozyskanie 
nabywcy, a jeśli tak, to w jakim czasie, a także określić, jakie będą przy tym 
koszty utrzymania przedsiębiorstwa. W pewnych sytuacjach sprzedaż 
przedsiębiorstwa jako całości może okazać się niemożliwa (np. na skutek 
utraty licencji czy koncesji albo wobec braku pracowników posiadających 
wymagane know-how). Wówczas syndyk powinien wystąpić do rady 
wierzycieli lub sędziego-komisarza o zgodę na odstąpienie od sprzedaży 
przedsiębiorstwa jako całości. Grenda Ł., Zakończenie likwidacji…, s. 40.

liczności wpływających na możliwość sprzedaży, w tym 
w szczególności rzeczywistych warunków rynkowych 
odnoszących się do zbywanych aktywów (np. faktycz-
nego zainteresowania aktywem potencjalnych inwe-
storów). Zarzuty do uchwał w przedmiocie ceny często 
ograniczają się do spekulowania o istnieniu potencjalne-
go inwestora gotowego wydać więcej niż suma wskaza-
na w danej uchwale rady wierzycieli.

W rezultacie syndyk czy rada wierzycieli, ulegając wygó-
rowanym i nieuzasadnionym oczekiwaniom uczestników 
postępowania, podejmują próby sprzedaży aktywów po 
zbyt wysokiej cenie. W ten sposób organizowane są ko-
lejne bezskuteczne przetargi, które prowadzą do prze-
wlekłości postępowania i potęgowania jego kosztów, 
tym samym skutkując zmniejszeniem szans na ocze-
kiwane zaspokojenie wierzycieli. Do tego jeszcze, gdy 
syndyk prowadzi działalność gospodarczą i utrzymuje 
przedsiębiorstwo w ruchu, chociażby wydzierżawiając je 
osobie trzeciej, opóźnianie sprzedaży rodzi dodatkowe 
zagrożenia. Prowadzenie działalności w toku postępo-
wania upadłościowego nie jest przecież wolne od typo-
wego ryzyka gospodarczego, w tym ryzyka niewypłacal-
ności dzierżawcy, zmniejszenia wartości majątku wsku-
tek pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych 
czy chociażby – jak pokazują ostatnie miesiące – czyn-
ników makroekonomicznych, związanych ze spowolnie-
niem gospodarczym lub recesją. Aktywo warte 1 mln zł 
dziś, za rok może być warte tylko 0,5 mln zł i to nawet 
wówczas, gdy syndyk dochowa najwyższej staranności, 
wykonując swe obowiązki. Sytuacje odwrotne, gdy upływ 
czasu skutkuje zwiększeniem wartości majątku upadłe-
go (np. wskutek zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego lub wydania warunków zabudowy), zdarzają 
się sporadycznie.

W kontekście poczynionych uwag rozważyć należy, jaki-
mi zatem przesłankami, w świetle zasady optymalizacji, 
syndyk czy rada wierzycieli powinni kierować się, ustala-
jąc (lub proponując) cenę wywoławczą składników ma-
jątku upadłego.

CENA WYWOŁAWCZA A WARTOŚĆ OSZACOWANIA

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma charakter 
sprzedaży wymuszonej. Z natury sprzedaży wymuszonej 
wynika, że uzyskana cena może być niższa od wartości 
rynkowej. Sprzedający działa bowiem pod przymusem 
przeprowadzenia transakcji, gdyż likwidacja masy upa-
dłości to cel postępowania i kluczowy obowiązek syndy-
ka, który nie może jej zaniechać ani odłożyć na „lepsze 
czasy”.
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W praktyce cena wywoławcza w warunkach pierwsze-
go przetargu lub aukcji jest najczęściej równa wartości 
przedmiotu sprzedaży wskazanej w opisie i oszacowaniu 
przygotowanemu na zlecenie syndyka. Niezwykle rzadko 
zdarza się, aby kwota ta była niższa. W doktrynie poja-
wiają się nawet głosy, że niedopuszczalne jest obniżenie 
ceny wywoławczej aktywa w pierwszym przetargu albo 
aukcji poniżej opisu i oszacowania17, choć przepisy Prawa 
upadłościowego nie ustanawiają w tym zakresie żadnych 
ograniczeń. W ocenie autorów brak jest natomiast prze-
szkód do obniżenia ceny już przy pierwszej próbie sprze-
daży, w szczególności jeśli zachodzą ku temu określone 
przesłanki (o czym szerzej w dalszej części artykułu).

Ustalenie ceny na poziomie 100% wartości szacunkowej 
ma na celu (przynajmniej w założeniu) maksymalizację 
zaspokojenia roszczeń wierzycieli. W praktyce jest to 
zwyczajnie „bezpieczna” wartość dla organów postępo-
wania upadłościowego, a jej przyjęcie nie wymaga żad-
nego merytorycznego uzasadnienia. Jednak, jak pokazu-
je praktyka, sprzedaż majątku po takiej cenie raczej się 
nie zdarza. Wygórowana cena wywoławcza nie zachęca 
potencjalnych inwestorów do udziału w przetargu i skła-
dania ofert. W rezultacie potencjalni inwestorzy często 
wstrzymują się od udziału w przetargu, oczekując na 
wyznaczenie kolejnego terminu i odpowiednią obniżkę 
ceny przez syndyka. W konsekwencji niejednokrotnie 
pierwsza próba sprzedaży aktywów upadłego kończy się 
niepowodzeniem, a cena wywołania i tak zostaje obniżo-
na. Nie byłoby to być może szczególnie kłopotliwe, gdyby 
kolejne przetargi odbywały się błyskawicznie – jeden po 
drugim. Tak jednak nie jest. Przepisy Prawa upadłościo-
wego nie tylko nie ograniczają w żaden sposób liczby 
przetargów (prób sprzedaży), ale też nie oznaczają czasu, 
jaki powinien upłynąć pomiędzy jednym a drugim. Zdarza 
się też, że cena sprzedaży obniżana jest zaledwie o kilka 
procent, co jeszcze bardziej wydłuża przebieg likwidacji 
masy.

Warto zwrócić uwagę, że Prawo upadłościowe ma cha-
rakter tzw. egzekucji uniwersalnej18, a jego celem jest 
– co oczywiste – zaspokojenie wierzycieli w toku przy-
musowego postępowania. Zarówno w postępowaniu eg-
zekucyjnym, jak i upadłościowym sprzedaż ma charakter 
wymuszony, przeprowadzana jest przez funkcjonariusza 
publicznego pod nadzorem sądu, a nabywca nabywa ma-
jątek co do zasady wolny od obciążeń. Uzasadnia to po-
szukiwanie analogii do rozwiązań przyjętych w k.p.c.

17  Por. Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2019, 
art. 320, nb. 10. Zdaniem autora istotą przetargu i aukcji w postępowaniu 
upadłościowym jest uzyskanie przynajmniej takiej samej ceny sprzedaży, jaka 
wynika z treści opisu i oszacowania.

18  Zob. Cieślak S., Podział funduszów masy upadłości, Warszawa 2000, s. 11-13.

W przypadku licytacji publicznej w postępowaniu egze-
kucyjnym cena wywołania w pierwszym terminie licytacji 
stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej (art. 867 § 2 
i 965 k.p.c.), natomiast w drugim terminie – w przypadku 
nieruchomości – dwie trzecie (art. 983 k.p.c.), a w przy-
padku ruchomości – tylko połowę wartości szacunkowej 
(art. 867 § 2 k.p.c.). Zasadniczym powodem, dla którego 
cena wywołania w toku postępowania egzekucyjnego 
jest niższa od wartości oszacowania, jest zmniejszenie 
ryzyka przeszacowania ceny aktywa będącego przed-
miotem aukcji przez rzeczoznawcę w odniesieniu do re-
aliów rynkowych. Dodatkowo rozwiązanie takie podno-
si szansę na uzyskanie pozytywnego rezultatu licytacji 
w sytuacji, gdy do przeszacowania takiego doszło.

W ocenie autorów brak jest przeszkód, aby mechanizm 
obniżenia ceny wywoławczej, już przy pierwszej próbie 
sprzedaży, zastosować w przypadku likwidacji aktywów 
w postępowaniu upadłościowym, tym bardziej jeśli za 
obniżeniem ceny przemawiają konkretne argumenty 
ekonomiczne. Nieefektywne pozostaje bowiem sztucz-
ne i wymuszone utrzymywanie ceny wywoławczej na 
poziomie wartości oszacowania, gdy już wstępne roze-
znanie rynkowe wskazuje, że osiągnięcie tej wartości jest 
dalece nierealistyczne. Przykładowym punktem odnie-
sienia mogą być nieudane próby zbycia majątku przez 
dłużnika za określoną kwotę przed wszczęciem postę-
powania upadłościowego, w tym w toku postępowania 
restrukturyzacyjnego. Zalecana jest jednak ostrożność, 
gdyż przyczyny niepozyskania nabywcy wynikać mogą 
nie tylko z wygórowanych oczekiwań cenowych sprze-
dającego, ale również z okoliczności, że sprzedaż poza 
postępowaniem upadłościowym nie ma skutku egzeku-
cyjnego (o ile nie jest to „sprzedaż komornicza”).

RODZAJ AKTYWA I OKRES JEGO EKSPOZYCJI NA RYNKU

Kolejnymi czynnikami, którymi powinien kierować się 
syndyk czy rada wierzycieli przy obniżeniu ceny wywo-
ławczej, powinny być rodzaj zbywanego aktywa i okres 
jego dotychczasowej ekspozycji na rynku.

Przedsiębiorstwa objęte upadłością często działają 
w wąskich i wyspecjalizowanych sektorach. Ich wyposa-
żenie czy linie technologiczne dostosowane są wówczas 
do ściśle określonych linii produkcyjnych, co utrudnia 
sprzedaż. W innych wypadkach przedsiębiorstwa obar-
czone mogą być dużym ryzykiem niskiej rentowności 
lub wysokim wskaźnikiem konkurencji. W konsekwencji 
spotykają się ze znikomym zainteresowaniem ze stro-
ny potencjalnych inwestorów (np. branża przetwórstwa 
owocowo-warzywnego czy mleczarskiego).
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Co więcej przedłużające się postępowanie upadłościowe 
i kolejne nieudane próby likwidacji masy upadłości po-
wodują obniżenie jej wartości zbywczej. Spadek warto-
ści może być spowodowany chociażby ogólną dynamiką 
rozwoju technologicznego, tj. zastępowania dotychcza-
sowych rozwiązań przez nowe, bardziej efektywne. Tym 
samym pewne składniki majątku, które dziś mogłyby być 
atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnego inwestora, 
z upływem czasu mogą nawet stracić praktyczne zasto-
sowanie. Nie należy również zapominać o licencjach i kon-
cesjach, które mogą wygasnąć w toku postępowania.

Po wejściu w życie ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne w praktyce często zdarza się, że po-
stępowanie upadłościowe poprzedzone jest nieudaną 
próbą restrukturyzacji sądowej dłużnika. Już w trakcie 
postępowania restrukturyzacyjnego (a nawet w okre-
sie je poprzedzającym) majątek dłużnika, jako aktywo 
inwestycyjne, jest miesiącami eksponowany na rynku. 
Nadzorca sądowy (zarządca) czy dłużnik starają się po-
zyskać – niejednokrotnie bezskutecznie – zewnętrznego 
inwestora, który zapewniłby odpowiednie finansowanie 
jego dalszej działalności. Próba sprzedaży aktywów już 
na tym etapie w dużym stopniu weryfikuje zaintereso-
wanie inwestorów.

Sektor, w którym działał upadły, a także uprzedni dłu-
gotrwały brak zainteresowania określonym aktywem 
ze strony inwestorów powinny być istotnym czynnikiem 
wpływającym na określenie ceny wywoławczej. Syndyk 
i rada wierzycieli powinni bowiem elastycznie dostoso-
wywać cenę sprzedaży do oczekiwań i rzeczywistych 
warunków rynkowych.

KOSZTY POSTĘPOWANIA

Określając cenę wywoławczą, nie należy zapominać 
o kosztach postępowania upadłościowego. W początko-
wej fazie postępowania masa upadłości zostaje obciążo-
na wydatkami, które, przynajmniej w założeniach, mają 
się przyczynić do optymalizacji i zwiększenia stopnia 
zaspokojenia wierzycieli. Są to przede wszystkim wy-
datki związane z przygotowaniem opisu i oszacowania 
składników majątku upadłego czy samego przetargu (np. 
koszty ogłoszeń). Pamiętać trzeba także o kosztach po-
datkowych obciążających masę upadłości oraz kosztach 
utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu lub co najmniej 
w stanie niepogorszonym.

Dodatkowo wycena przedsiębiorstwa traci również na 
aktualności. Jeżeli pomiędzy sporządzeniem wyceny 
a przystąpieniem do jego kolejnej próby sprzedaży upły-

nie dużo czasu albo zajdzie zdarzenie wpływające na 
wartość przedsiębiorstwa, wycena powinna zostać zak-
tualizowana19.

Co oczywiste, koszty postępowania upadłościowego, jako 
należności najwyżej uprzywilejowane, zostaną zaspokojo-
ne przed wszystkimi innymi zobowiązaniami upadłego20. 
W konsekwencji pomniejszą sumę, z jakiej zaspokojeni zo-
staną wierzyciele. Koszty te w toku postępowania powin-
ny być natomiast redukowane przez syndyka w jak naj-
większym stopniu (art. 179 p.u.). Redukcji kosztów sprzyja 
przede wszystkim krótki czas postępowania.

KASKADOWA PROCEDURA SPRZEDAŻY

W świetle poczynionych uwag realizacja zasady optyma-
lizacji powinna sprowadzać się do takiego ukształtowa-
nia warunków procedury przetargowej (czy sprzedaży 
z wolnej ręki), które pozwoli na maksymalne skrócenie 
procesu likwidacji masy upadłości przy zachowaniu moż-
liwie najwyższego stopnia zaspokojenia ogółu wierzycie-
li. W praktyce najlepszym środkiem do realizacji tego celu 
jest określenie, w treści warunków przetargu zatwier-
dzanych przez sędziego-komisarza lub uchwały rady 
wierzycieli zezwalającej na sprzedaż z wolnej ręki, kom-
pleksowego scenariusza postępowania w sytuacji, gdyby 
do sprzedaży przedsiębiorstwa nie doszło przy określo-
nych, degresywnych poziomach ceny wywoławczej.

Zdaniem autorów w oparciu o istniejące przepisy Prawa 
upadłościowego scenariusz postępowania mógłby przy-
jąć postać kaskadowej procedury przetargowej (czy pro-
cedury sprzedaży z wolnej ręki), której parametry okre-
ślane byłyby jednorazowo w treści warunków przetargu 
lub uchwały rady wierzycieli21. Istota tej procedury spro-
wadzałaby się do kompleksowego określenia:

1. maksymalnej liczby przetargów, które mogą być ko-
lejno realizowane w przypadku utrzymującego się 
braku zainteresowania danymi aktywami ze strony 
oferentów;

2. wysokości ceny wywoławczej obowiązującej w ra-
mach każdego z tych przetargów, z uwzględnieniem 
opisanych uwarunkowań sprzedaży;

19  Zob. Rafał A., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, LEX 2011. 
Dla przykładu, zgodnie z art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), operat szacunkowy nieruchomości może być 
wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, co do zasady, 
przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Operat szacunkowy może być 
wykorzystywany po upływie tego okresu, po potwierdzeniu jego aktualności 
przez rzeczoznawcę majątkowego.

20  Por. Janda P., Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym 
po nowelizacji, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego”, maj 2016, s. 17-18.

21  Podobnie za kaskadową procedurą sprzedaży opowiedział się Grenda Ł., 
Zakończenie likwidacji…, s. 43.
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3. zasad wykorzystywania w toku kolejnych przetargów 
wadium uprzednio wniesionego przez uczestnika 
na podstawie jego oświadczenia o zainteresowaniu 
udziałem w kolejnym przetargu, bez konieczności 
każdorazowego zwrotu wadium przez syndyka;

4. harmonogramu realizacji tych przetargów; oraz
5. szczegółowego sposobu organizacji każdego z prze-

targów, w tym, między innymi, sposobu prezentacji 
aktywów będących przedmiotem przetargów, za-
pewniającego maksymalną i jednolitą pod względem 
formy i treści ekspozycję na jak najszerszy krąg po-
tencjalnych nabywców.

Przykładowo, kaskadowa procedura przetargowa mo-
głaby przewidywać, że w przypadku niepowodzenia 
pierwszego przetargu dotyczącego konkretnych akty-
wów zostaną przeprowadzone, w określonych odstę-
pach czasu, maksymalnie trzy kolejne przetargi. W ra-
mach każdego z kolejnych przetargów cena wywoław-
cza będzie redukowana o konkretnie wskazaną kwotę 
(lub procent sumy oszacowania). Syndyk nie powinien 
mieć przy tym uprawnienia do samodzielnego określania 
stopnia obniżki ceny wywoławczej22. Każdorazowo byłby 
on zobowiązany do publikacji ogłoszenia o sprzedaży ak-
tywów w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na bran-
żowych portalach internetowych.

Zasadniczą zaletą procedury kaskadowej jest oszczęd-
ność czasu, a tym samym kosztów. Określenie wszyst-
kich parametrów kaskadowej procedury przetargowej 
w jednych warunkach przetargu lub jednej uchwale rady 
wierzycieli redukuje liczbę posiedzeń sędziego-komisa-
rza i rady wierzycieli oraz związanych z tym przestojów 
postępowania. Warunki przetargu wymagają bowiem 
zatwierdzenia przez sędziego-komisarza (art. 320 ust. 1 
pkt 1 p.u.), natomiast na sprzedaż z wolnej ręki konieczne 
jest uzyskanie zgody rady wierzycieli (art. 206 ust. 1 pkt 3 
p.u.)23. Zwołanie posiedzenia rady wierzycieli i podjęcie 
uchwały wydłuża proces sprzedaży. Co więcej uczestnicy 
postępowania mogą złożyć zarzuty przeciwko uchwale 
rady wierzycieli w terminie tygodnia od dnia jej wyłożenia 
w sekretariacie sądu. Na postanowienie sędziego-komi-
sarza oddalające zarzuty przysługuje zażalenie. Skarże-
nie uchwał przez wierzycieli, sprzeciwiających się np. ob-
niżeniu ceny wywoławczej, opóźnia wykonanie uchwały, 
a w konsekwencji sprzedaż o kolejne miesiące. Proce-

22  Odmienny pogląd przedstawił Ł. Grenda, zdaniem którego zgoda na sprzedaż 
powinna obejmować uprawnienie syndyka do samodzielnego obniżania ceny 
wywoławczej, Grenda Ł., Zakończenie likwidacji…, s. 43. W opinii autorów 
w celu zapewnienia transparentności procedury cena w kolejnych przetargach 
powinna zostać ustalona już w warunkach przetargu czy uchwale rady 
wierzycieli.

23  W przypadku braku ustanowienia rady wierzycieli zgodę na sprzedaż z wolnej 
ręki wydaje sędzia-komisarz (art. 213 p.u.).

dura kaskadowa ogranicza możliwość poszczególnych 
wierzycieli do kontestowania za pomocą zarzutów i za-
żaleń szeroko rozumianego, kompleksowego scenariu-
sza działań zmierzających do sprzedaży aktywów masy 
upadłości. A zatem, dzięki zastosowaniu tego rodzaju 
procedury, tok postępowania upadłościowego może ulec 
przyspieszeniu, przybliżając wierzycieli do zaspokoje-
nia wierzytelności przysługujących im wobec upadłego. 
Koresponduje to w szczególności z dyrektywą szybkości 
postępowania zmierzającego do zbycia majątku przez 
syndyka wyrażoną m.in. w art. 308 p.u.

Kolejną zaletą postępowań kaskadowych jest transpa-
rentność procedury z perspektywy oferentów. Jak już 
wspomniano, podstawowym przedmiotem przetargu 
w postępowaniu upadłościowym jest, przynajmniej na 
początkowym jego etapie, całość przedsiębiorstwa upa-
dłego. Podyktowane jest to oczekiwaniem wierzycieli, 
iż wartość rynkowa przedsiębiorstwa upadłego będzie 
przewyższać sumę wartości poszczególnych rzeczy 
i praw wchodzących w jego skład, gdyby były one zby-
wane oddzielnie. Sugerowany kształt kaskadowej pro-
cedury przetargowej eliminowałby w całości możliwość 
modyfikacji przyjętego scenariusza realizacji kolejnych 
przetargów przez syndyka, a tym samym zapewniałby 
przewidywalność procesu oferowania aktywów z punk-
tu widzenia potencjalnych nabywców. W tym kontekście, 
w najlepiej pojętym interesie ogółu wierzycieli pozostaje 
zapewnienie takim potencjalnym nabywcom jak najpeł-
niejszej wiedzy o kolejnych działaniach, które będzie po-
dejmował syndyk w celu zbycia przedsiębiorstwa w sy-
tuacji, gdy konkretny przetarg zakończy się niepowodze-
niem. To bowiem pozwoli im podjąć racjonalną bizneso-
wo decyzję o optymalnym z ich punktu widzenia etapie 
kaskadowej procedury przetargowej, w którym gotowi 
będą wziąć udział. Moment ten zdeterminuje, z jednej 
strony, maksymalny poziom ceny wywoławczej, który są 
w stanie zaakceptować, z drugiej natomiast strony, spo-
sób oceny przez nich ryzyka przystąpienia przez innych 
oferentów do tej procedury na wcześniejszym etapie, 
przy wyższej cenie wywoławczej.

Może się wydawać, że wskazana transparentność pro-
cedury kaskadowej spowoduje, że żaden z potencjalnych 
nabywców nie złoży oferty w pierwszym przetargu, sko-
ro z góry wiadomo będzie, że w kolejnych cena wywo-
ławcza zostanie obniżona o konkretne wartości. Jednak 
ryzyko to ma charakter pozorny. Jednorazowe zaplano-
wanie organizacji kilku kolejnych przetargów w ramach 
omawianej procedury nie powoduje skutków zasadniczo 
odmiennych od scenariusza, w którym w obliczu braku 
tej procedury i na skutek niepowodzenia kolejnych prze-
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targów syndyk przystępuje do dalszych prób sprzedaży. 
Jak pokazuje praktyka, kolejne obniżki cen są bowiem 
wbudowane w system likwidacji masy upadłości. Tym 
samym zarówno w przypadku procedury kaskadowej, 
jak i jej braku wierzyciele są świadomi, że niepowodze-
nie każdego kolejnego przetargu będzie wpływało na 
uatrakcyjnienie warunków następnego przetargu (obni-
żenie ceny sprzedaży). Wydanie zgody „na przyszłość” na 
kolejne obniżki pozwala na znaczącą oszczędność czasu. 
Każdy inwestor rozumie przy tym, że ceną za oczekiwa-
nie na polepszenie warunków cenowych i nieskładanie 
oferty w danym przetargu jest ryzyko nabycia majątku 
upadłego przez inny podmiot. To, że dany inwestor zde-
cyduje się poczekać na następny przetarg, znając już ko-
lejną cenę wywołania, nie oznacza przecież, że inny in-
westor, oceniając inaczej wartość majątku (np. z uwagi na 
indywidualne synergie biznesowe), nie złoży oferty i nie 
wygra wcześniejszego przetargu.

Dodatkowo, aby zminimalizować takie ryzyko, korzyst-
nym rozwiązaniem byłoby zastrzeżenie, że w przypadku 
wpływu konkurencyjnych ofert przeprowadzona zosta-
nie aukcja (zwana potocznie „dogrywką”) w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty (analogicznie do rozwiązania 
przyjętego w sytuacji złożenia kilku konkurencyjnych 
wniosków o pre-pack, zgodnie z art. 56ca p.u.).

W każdym przypadku transparentność kaskadowej pro-
cedury przetargowej zwiększa zatem szanse utrzymania 
zainteresowania kolejnymi przetargami szerokiego kręgu 
potencjalnych nabywców, którzy wykazują zróżnicowaną 
tolerancję wobec określonych poziomów ceny wywo-
ławczej. Tym samym zwiększa się szansa osiągnięcia 
możliwie najwyższej rynkowej ceny za aktywa masy upa-
dłości, z korzyścią dla wierzycieli.

Dodatkowym ryzykiem może być ograniczenie elastycz-
ności procesu sprzedaży i wpływu wierzycieli na warunki 
kolejnych przetargów. Parametry kaskadowej procedury 
przetargowej z natury rzeczy mają być stałe w okresie 
jej realizacji. Oznacza to, iż procedura ta może nie adre-
sować w sposób pożądany dla ogółu wierzycieli konse-
kwencji zmian w sytuacji rynkowej. Niemniej nic nie stoi 
na przeszkodzie wystąpieniu przez syndyka z wnioskiem 
o zmianę warunków przetargu czy uchwały rady wierzy-
cieli. Organ wydający zgodę może w każdym czasie zmie-
nić ją lub cofnąć.

WNIOSEK DE LEGE FERENDA

Obecnie obowiązujące przepisy Prawa upadłościowego 
nie uniemożliwiają ani nie ograniczają przeprowadzenia 
kaskadowej procedury przetargowej (sprzedaży z wolnej 
ręki). Tym niemniej w związku z wątpliwościami, jakie 
może budzić taka procedura, zasadne jest sformułowa-
nie wniosku de lege ferenda. Postulowana zmiana polega 
na uregulowaniu w przepisach, że warunki przetargu czy 
uchwała rady wierzycieli wyrażająca zgodę na sprzedaż 
aktywów z wolnej ręki mogą kompleksowo obejmować 
scenariusz takiego postępowania i kaskadowego (schod-
kowego) obniżania ceny sprzedaży. Takie rozwiązanie bę-
dzie najlepszym zabezpieczeniem interesów wierzycieli 
w ramach realizacji zasady optymalizacji postępowania.

PODSUMOWANIE

W świetle przedstawionej argumentacji należy wskazać, 
że wbrew oczekiwaniom wierzycieli, ustalenie ceny wy-
woławczej na poziomie wartości oszacowania (czy tylko 
nieznacznie niższej) nie zawsze będzie stanowiło realiza-
cję zasady optymalizacji postępowania upadłościowego. 
Niekiedy oczekiwania te prowadzą jedynie do przewle-
kłości postępowania (wywołanej np. skarżeniem uchwał 
rady wierzycieli ustalających cenę na niższym poziomie). 
Ustalając cenę wywoławczą aktywa upadłego, koniecz-
ne jest kompleksowe ujęcie wszystkich okoliczności to-
warzyszących sprzedaży, tj. rodzaju tego aktywa, okresu 
jego dotychczasowej ekspozycji na rynku i obserwowa-
nego wcześniej stopnia zainteresowania potencjalnych 
inwestorów, ryzyka spadku wartości aktywa wskutek 
upływu czasu, ryzyka związanego z dalszym prowa-
dzeniem działalności gospodarczej przez syndyka czy 
też kosztów towarzyszących jego utrzymaniu w masie 
upadłości. Sposobem na realizację zasady optymalizacji 
może być kaskadowe ukształtowanie warunków prze-
targu (czy sprzedaży z wolnej ręki). Największą zaletą 
takiej procedury jest oszczędność czasu, która wpływa 
bezpośrednio na efektywność likwidacji masy upadłości. 
Dodatkowo takie kaskadowe ujęcie scenariusza likwida-
cji mienia upadłego zapewnia transparentność procedu-
ry, a tym samym zwiększa zainteresowanie kolejnymi 
przetargami szerokiego kręgu potencjalnych nabywców, 
co przekłada się na możliwie wysokie i szybkie zaspoko-
jenie roszczeń wierzycieli.
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go 2003 r. – Prawo upadłościowe3 obejmującego przepisy 
art. 306-334 p.u. Przedmiotem likwidacji są składniki masy 
upadłości, w tym nieruchomości4. Masa upadłości to mają-
tek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz 
nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego, 
służący zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61-62 p.u.).

Likwidacja masy upadłości polega – co do zasady – na spie-
niężeniu składników masy upadłości celem zaspokojenia 
roszczeń wierzycieli, których wierzytelności zostały uznane 
w toku postępowania upadłościowego. Innymi słowy, zwrot 
„likwidacja” można (z zastrzeżeniem istnienia pewnych wy-
jątków) zastąpić słowem „spieniężenie”. Z likwidowanych 
składników majątkowych w pierwszej kolejności pokrywa 
się koszty postępowania upadłościowego. Następstwem 
przeprowadzenia likwidacji (spieniężenia) masy upadłości 
jest podział pomiędzy wierzycieli środków uzyskanych ze 
spieniężenia składników majątkowych w ramach tzw. po-
stępowania podziałowego (art. 335-360 p.u.)5. W ramach 
postępowania upadłościowego przeprowadzanego w trybie 
likwidacji majątku upadłego nie jest możliwe zaspokojenie 
wierzycieli przez przekazanie im poszczególnych składni-
ków majątkowych in natura, np. nieruchomości (w tym tak-
że na współwłasność wierzycieli)6.

3 Dz. U. z 2003 r., nr 60, poz. 535.
4  Na temat pojęcia masy upadłości zob. szerzej Chrapoński D., Wyłączenia 

z masy upadłości, Warszawa 2010, s. 21 i n.
5  Na temat zagadnienia podziału funduszów masy upadłości i tzw. 

„postępowania podziałowego” zob. np. Cieślik S., Fundusze masy upadłości…, 
s. 41 i n.

6  Należałoby w tym miejscu odwołać się do postanowienia Sądu Najwyższego 
z 26 października 2005 r., V CK 756/04, „Pal.” 2005 nr 12, s. 248 i n., w którym Sąd 
Najwyższy przyjął, że „umowa przejęcia przez jednego z wierzycieli w postępowa-
niu upadłościowym użytkowania wieczystego i odrębnej własności nieruchomości 
w zamian za wierzytelność, zawarta z wolnej ręki za zgodą rady wierzycieli nie 
stanowi podstawy do wykreślenia hipoteki przymusowej ciążącej na tej nierucho-
mości”. Zdaniem Sądu Najwyższego „skutki art. 120 § 1 pr. upadł., w postaci wy-
gaśnięcia praw obciążających ustalane na podstawie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym, są ograniczone celem tego postępowania, tj. zaspokojeniem wie-
rzycieli. Dlatego należy brać pod rozwagę również art. 1003 KPC wymagający za-
płacenia całej ceny w gotówce albo sporządzenia planu podziału i to samo dotyczy 
sprzedaży w postępowaniu upadłościowym”. Pogląd ów – choć wypowiedziany na 
gruncie poprzednio obowiązujących przepisów – należy ocenić jako nadal aktualny 
i trafny.

dr hab. Rafał Adamus, prof. UO1

 

Publikowane opracowanie poświęcone jest zagadnieniu 
sprowadzającemu się do pytania: czy istnieje możliwość 
sprzedaży przez syndyka nieruchomości za cenę poni-
żej wartości wynikającej z oszacowania? Powstaje rów-
nież dylemat: czy istnieje obowiązek sprzedaży zgodnie 
z wartością dla sprzedaży wymuszonej, w szczególności 
poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, ze 
szczególnym uwzględnieniem norm prawnych wynika-
jących z art. 965 i 983 k.p.c.? Temat jest wyjątkowo ak-
tualny wobec możliwości dekoniunktury na rynku obrotu 
nieruchomościami wywołanej SARS-CoV-2.

LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI JAKO ELEMENT  
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Likwidacja masy upadłości celem zaspokojenia wierzycieli 
upadłego stanowi jeden z podstawowych etapów postę-
powania upadłościowego2. „Likwidacja masy upadłości” 
to zarazem brzmienie tytułu VII części I ustawy z 28 lute-

1 Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Prawnych, Katedra Prawa Gospodarczego 
i Finansowego, www.adamusrafal.pl. 

2  Z obszernej literatury przedmiotu na temat istoty upadłości zob. np. Zedler F., 
Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004, s. 24 i n.; Jakubecki A., 
[w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 
2010, wyd. 3, s. 636 i n.; Cieślak S., Fundusze masy upadłości – postępowanie po-
działowe. Komentarz, Warszawa 2004, s. 15 i n.; Witosz A., Wpływ upadłości spółki 
osobowej na subsydiarną odpowiedzialność jej wspólników, „Pr. Sp.” 2009, nr 1, s. 11; 
tenże: Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz, Bydgoszcz – Katowice 
2003, s. 57 i n.; tenże: Restrukturyzacja spółek handlowych a upadłość z możliwością 
zawarcia układu, „Pr. Sp.” 2003, nr 12, s. 25 i n.; Brol J., Podstawowe kierunki zmian 
w postępowaniu upadłościowym, „PPH” 2003, nr 8, s. 4 i n.; tenże, Postępowanie 
upadłościowe z możliwością zawarcia układu – wybrane problemy prawne, „PPH” 
2003, nr 12, s. 24 i n.; Janda P., Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępo-
wania upadłościowego, „PiP” 2005, z. 10, s. 63 i n.; Pannert M., Wpływ upadłości 
likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych, Warszawa 2010, 
s. 21 i n.; Lewandowski R, Wołowski P., Prawo upadłościowe i naprawcze, War-
szawa 2011, s. 189 i n.; Podel W., Olszewska M., Upadłość w praktyce, Warszawa 
2012, s. 302 i n.; Horosz P., Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi 
w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2013, s. 67 i n.; Tomanek A., Stosunki pracy 
w razie likwidacji i upadłości pracodawcy, Warszawa 2012, s. 132 i n.; Janda P., Spo-
soby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację 
majątku upadłego, Warszawa 2007, s. 11 i n.; Kruczalak-Jankowska J., Ogłoszenie 
upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu 
upadłościowym, Warszawa 2010, s. 99 i n.; Adamus R., Zmiana trybu postępowania 
upadłościowego upadłej spółki handlowej, „Pr. Sp.” 2011, nr 1, s. 23 i n.; tenże, Przed-
siębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011, s. 20 i n.

DOPUSZCZALNOŚĆ SPRZEDAŻY  
PRZEZ SYNDYKA NIERUCHOMOŚCI  
PONIŻEJ WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z OPISU  
I OSZACOWANIA
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Problematyka wszczęcia etapu7 likwidacji masy upadłości 
została uregulowana w treści art. 308-310 p.u. Przebieg 
likwidacji masy upadłości jest niezależny od procedury 
ustalania przez syndyka listy wierzytelności (zob. art. 244 
p.u.). Innymi słowy, likwidacja masy upadłości przez syn-
dyka może mieć miejsce jeszcze przed upływem terminu 
do zgłaszania wierzytelności. Ukończenie listy wierzytel-
ności i jej prawomocne zatwierdzenie przez sędziego-ko-
misarza – co do zasady – warunkuje rozpoczęcie tzw. po-
stępowania podziałowego, które jest konsekwencją spie-
niężenia mienia wchodzącego w skład masy upadłości.

Likwidacja masy upadłości nie musi zostać w całości 
zakończona, aby postępowanie upadłościowe weszło 
w fazę tzw. postępowania podziałowego. Przeciwnie, 
ustawodawca trafnie przyjął model elastycznej regulacji, 
pozwalający na dokonywanie częściowych planów po-
działu w miarę postępu likwidacji masy upadłości. Zgod-
nie z art. 337 ust. 1 p.u. podziału funduszów masy upa-
dłości dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie w mia-
rę likwidacji masy upadłości8. Likwidacja masy upadłości, 
co do zasady, powinna zostać przeprowadzona w sposób 
całkowity, co oznacza, że powinno dojść do spienięże-
nia wszystkich składników majątkowych wchodzących 
w jej skład. Przy czym należy przyjąć, że granicą likwi-
dacji (spieniężania) masy upadłości jest stan zaspoko-
jenia wszystkich wierzycieli w rozumieniu art. 189 p.u. 
Wniosek taki należy wyciągnąć z treści art. 368 ust. 2 
p.u., zgodnie z którym sąd upadłościowy stwierdza za-
kończenie postępowania upadłościowego także wtedy, 
gdy wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

W tym kontekście warto odwołać się do postanowienia 
Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2010 r.9 We wskazanym 
orzeczeniu wyrażono pogląd, że jeżeli postępowanie 
upadłościowe doprowadziło do zaspokojenia wszyst-
kich wierzycieli i pozostał nadal majątek spółki, „to nie 
w każdej sytuacji istnieją podstawy do jej wykreślenia 
[z rejestru sądowego] i pozbawienia bytu prawnego. 
Spółka, która po zakończeniu postępowania upadło-
ściowego odbiera pozostały majątek, decyduje tym 
samym o jego losie. Nie ma w takiej sytuacji przeszkód, 
aby zgłosiła sprzeciw co do jej wykreślenia z rejestru 
i podjęła działalność. W takiej sytuacji istnieją podstawy 
do odejścia od literalnej wykładni art. 477 § 1 i 2 k.s.h., 
trudno bowiem wykreślić spółkę [z rejestru sądowego] 
po przeprowadzeniu postępowania, w ramach którego 

7 Na temat stadiów postępowania upadłościowego zob. np. Jankowski J., 
Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura 
postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999, s. 245 i n.; Cieślak S., 
Fundusze masy upadłości…, s. 18 i n.; Strus-Wołos M., Uprawnienia procesowe 
wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2011, s. 25 i n.

8 Zob. np. Cieślak S., Fundusze masy upadłości…, s. 33 i n.
9  V CSK 208/09.

zaspokojeni zostali jej wierzyciele, ale dysponuje ona da-
lej swoim majątkiem i w sposób prawem przewidziany 
wyraża wolę dalszego istnienia”. Dalej Sąd Najwyższy 
konsekwentnie wywiódł, że po rozpoczęciu przez spół-
kę na nowo działalności jej wykreślenie z rejestru może 
nastąpić po przeprowadzeniu likwidacji lub ewentualnie 
ponownej upadłości. Pogląd ten zasługuje na aprobatę10.

Likwidacja masy upadłości w postępowaniu upadłościo-
wym obejmującym likwidację majątku upadłego należy 
do syndyka11 (art. 173, 308 p.u.). Przy likwidacji masy 
upadłości syndyk podlega nadzorowi sędziego-komisa-
rza (art. 152 p.u.). Pewne kompetencje w związku z likwi-
dacją masy upadłości zastrzeżono bezpośrednio na rzecz 
sędziego-komisarza, rady wierzycieli, sądu. Przy doko-
nywanych czynnościach w zakresie likwidacji masy upa-
dłości syndyk obowiązany jest do podejmowania działań 
z należytą starannością, w sposób umożliwiający wyko-
rzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzy-
cieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez 
minimalizację kosztów postępowania upadłościowego 
(art. 179 p.u.). Podmioty zaangażowane w likwidację 
masy upadłości ponoszą odpowiedzialność odszkodo-
wawczą za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu.

LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI  
A CELE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

W ramach likwidacji masy upadłości powinno dojść do 
realizacji dwóch podstawowych funkcji postępowania 
upadłościowego wyrażonych w art. 2 p.u. Po pierwsze, 
likwidacja powinna prowadzić do zaspokojenia wie-
rzycieli w jak najwyższym stopniu. Czasami wierzyciele 
hipoteczni mogą być szczególnie zainteresowani uzy-
skaniem przez syndyka odpowiedniej ceny sprzedaży: 
gdyby była ona zbyt niska, zabezpieczenie wierzytelności 
mogłoby się okazać iluzoryczne. Innymi słowy, likwidacja 
masy upadłości powinna być prowadzona w taki sposób, 
aby spieniężyć jej składniki w sposób najbardziej korzyst-
ny z punktu widzenia interesów ogółu wierzycieli. Syn-
dyk musi szybko spieniężać nieruchomości, nie może 
np. czekać na poprawę koniunktury na rynku. Dotyczy 
to także możliwości dekoniunktury w następstwie epi-
demii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Po drugie, w ra-
mach likwidacji masy upadłości powinno się uwzględ-
nić, w miarę możliwości, zachowanie dotychczasowego 
przedsiębiorstwa dłużnika12. Przywołana treść art. 2 p.u. 

10  Zob. Adamus R., Przedsiębiorstwo…, s. 26.
11 Na temat pozycji prawnej syndyka zob. np. Feliga P., Stanowisko prawne 

syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013, s. 114 i n.; 
Gil I., Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007, s. 39 i n.

12 Zob. szerzej na ten temat: Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości 
likwidacyjnej, Warszawa 2011, s. 49 i n.
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powinna stanowić podstawę dla rozstrzygania wszelkich 
pojawiających się problemów prawnych związanych z li-
kwidacją masy upadłości.

Niekiedy zdarza się w praktyce, że syndyk dysponujący 
bankiem ziemi łączy nieruchomości w „pakiety”, tak aby 
oprócz atrakcyjnych działek zbyć te, których zakup mógł-
by spotkać się z zainteresowaniem rynku. Ustawodawca 
wśród celów postępowania upadłościowego nie wskazał 
ochrony interesów upadłego lub udziałowców upadłego.

Z pewnością nie jest sukcesem postępowania upadło-
ściowego sprzedaż nieruchomości po kilku, kilkunastu 
latach postępowania. Syndyk powinien doprowadzić do 
jak najatrakcyjniejszego zaprezentowania nieruchomości 
upadłego także poprzez geodezyjny podział nierucho-
mości, scalenie gruntów, doprowadzenie do zniesienia 
współwłasności, wspólną sprzedaż nieruchomości z in-
nym podmiotem, odtworzenie znaków granicznych itp.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE  
A POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Likwidacja masy upadłości jest fragmentem postępo-
wania sądowego, jakim jest postępowanie upadłościo-
we. Podlega zatem ono istotnym rygorom o charakterze 
formalnym. Ponieważ prawo upadłościowe składa się 
z norm o charakterze materialnoprawnym i procedural-
nym oraz ustrojowym, przepisy o likwidacji masy upadło-
ści mają różny charakter prawny13.

Likwidacja masy upadłości dokonywana przez syndyka 
wykazuje pewne podobieństwa do postępowania egze-
kucyjnego, w ramach którego także może dochodzić do 
przymusowego spieniężenia składników majątkowych 
dłużnika przez organ egzekucyjny celem zaspokojenia 
wierzyciela (bądź wierzycieli), na rzecz którego wszczę-
to egzekucję. Likwidacja masy upadłości obejmuje – 
z mocy prawa – cały majątek upadłego, określany jako 
masa upadłości. Postępowanie egzekucyjne, w zasadzie, 
rozciąga się na te składniki majątkowe, które zostaną 
zajęte przez organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela 
(wierzycieli). Jednocześnie postępowanie upadłościowe 
obejmuje wszystkich wierzycieli upadłego, którzy zgłosili 
swoje wierzytelności albo którzy podlegają wciągnięciu 
na listę wierzytelności z urzędu, bez względu na to, czy 
wierzyciele ci posiadają prawomocne orzeczenie sądu 
stwierdzające ich wierzytelność. W postępowaniu upa-
dłościowym zaspokojeniu podlegają wierzytelności pry-
watnoprawne i publicznoprawne. Z kolei polski system 

13 Zob. np. Adamus R., Miejsce Prawa upadłościowego i naprawczego w systemie 
prawa, „PUG”, 2011, nr 3, s. 16 i n.

prawa przewiduje tzw. egzekucję sądową i egzekucję 
administracyjną. Na potrzeby postępowania upadłościo-
wego zaadaptowano szereg instytucji prawa egzeku-
cyjnego (np. konstrukcję tzw. sprzedaży egzekucyjnej). 
Postępowanie upadłościowe określane niekiedy bywa 
jako tzw. egzekucja generalna. Niemniej w przepisach 
postępowania upadłościowego nie ma odesłania do 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczą-
cych warunków licytacyjnych i przebiegu licytacji nieru-
chomości w zakresie przeceny jej wartości, a w tym do 
art. 965 i 983 k.p.c. Innymi słowy, w postępowaniu upa-
dłościowym a) pierwsza cena wywoławcza nie może być 
ułamkiem wartości oszacowania – powinna odpowia-
dać przynajmniej wartości oszacowania, ale może także 
stanowić wartość wyższą, b) kolejne terminy przetargu 
(aukcji) ustala syndyk bez potrzeby składania w tym celu 
wniosków ze strony wierzycieli, c) terminy przetargów 
(aukcji) mogą być wyznaczane przez syndyka w dowolnej 
liczbie. Syndyk może utrzymywać wysokość ceny wywo-
ławczej w kilku kolejnych terminach sprzedaży na tym 
samym poziomie. Niekiedy potencjalni inwestorzy mogą 
w praktyce powstrzymywać się ze spiesznym zakupem 
aktywów, oczekując na odpowiednią obniżkę. Syndyk 
może również obniżyć cenę wywoławczą. Ustawodawca 
nie wprowadza żadnych limitów co do wysokości obniżki 
ceny wywoławczej. Syndyk, obniżywszy uprzednio cenę 
wywoławczą, może ją w kolejnym planowanym terminie 
sprzedaży także podwyższyć.

Dalej wskazać należy, że nośnikiem likwidacji składni-
ków masy upadłości nie jest czynność egzekucyjna14, 
ale umowa cywilnoprawna, której stroną jest syndyk 
masy upadłości (który we własnym imieniu, ale na ra-
chunek upadłego dokonuje rozporządzenia prawem 
własności przysługującym upadłemu) i nabywca skład-
nika masy upadłości15. O „umowie sprzedaży” jest mowa 
wprost w treści art. 321 ust. 1 p.u. Umowa cywilnopraw-
na, w ramach której syndyk dokonuje sprzedaży składni-
ków masy upadłości, jest umową podlegającą, co do za-
sady, regulacjom kodeksu cywilnego odnoszącym się do 
umowy sprzedaży (art. 535 k.c.)16. Niemniej należy brać 
pod uwagę okoliczność, że ogólne zasady odnoszące się 

14 Na temat czynności egzekucyjnych zob. np. Romańska M., Leśniak O., 
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2013, wyd. 2, s. 684 i n.

15  Z teoretycznego punktu widzenia nabywcą składników majątkowych pochodzą-
cych z masy upadłości może być upadły. Upadły ma prawo do samodzielnego 
dysponowania mieniem niewchodzącym w skład masy upadłości, czyli np. mie-
niem niepodlegającym egzekucji (art. 63 ust. 1 pkt 1 p.u.n.). Zgodnie z art. 829 
pkt 5 k.p.c. nie podlegają egzekucji u dłużnika pobierającego periodyczną stałą 
płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części 
płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego 
stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez 
dwa tygodnie. Jeżeli upadły nabędzie składnik masy upadłości za środki, które 
nie wchodzą do masy upadłości, to tzw. surogaty środków niewchodzących do 
masy upadłości również nie wchodzą w skład masy upadłości.

16 Należałoby rekomendować, aby w przypadku umów z tzw. elementem obcym 
umowa podlegała prawu polskiemu.
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do umowy sprzedaży są modyfikowane przez przepi-
sy prawa upadłościowego. Dotyczy to np. trybu zawar-
cia umowy, ale także jej treści w związku z pierwotnym 
nabyciem składników masy upadłości w oparciu o taką 
umowę (np. wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy 
z tytułu rękojmi). Reżim prawa zobowiązań w ogromnej 
większości regulowany jest przez przepisy o dyspozy-
twnym charakterze. Przy czym syndyk powinien w taki 
sposób kształtować treść umowy sprzedaży – jako 
strona stosunku cywilnoprawnego – aby nie naruszyć 
zasad postępowania upadłościowego (art. 2 p.u.). Nie-
które aspekty umowy zawartej przez syndyka w ramach 
likwidacji masy upadłości podlegają bezwzględnie obo-
wiązującym przepisom prawa upadłościowego.

ZASADY LIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCI

Wskazać należy na kierunkowe zasady rządzące postę-
powaniem mającym na celu likwidację masy upadłości. 
Pierwszą, jaką należy wyliczyć, jest zasada maksyma-
lizacji zaspokojenia wierzycieli. Programowym celem 
postępowania upadłościowego, a zarazem sensem jego 
prowadzenia jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli 
w jak najwyższym stopniu (art. 2 p.u.). Prowadzone ba-
dania pokazują, że wysokość tzw. dywidendy likwidacyj-
nej (czyli kwoty pieniężnej uzyskiwanej przez wierzyciela 
na podstawie planu podziału) nie jest wysoka w prakty-
ce postępowań upadłościowych w Polsce17. Likwidacja 
masy upadłości pełni kluczową rolę w ramach realizacji 
tej zasady. Im korzystniej syndyk sprzeda składniki ma-
jątkowe upadłego, tym większa będzie dywidenda likwi-
dacyjna dla wierzycieli upadłego. W przypadku organizo-
wania przez syndyka przetargu albo aukcji na sprzedaż 
składników majątkowych upadłego jedynym kryterium 
wyboru ofert jest kryterium wysokości ceny. Zgodnie 
z art. 179 p.u. syndyk obowiązany jest podejmować dzia-
łania z należytą starannością, w sposób umożliwiający 
wykorzystanie majątku upadłego w sposób optymal-
ny w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym 
stopniu. Pamiętać przy tym należy, że sprzedaż doko-
nywana w ramach likwidacji masy upadłości jest tzw. 
sprzedażą wymuszoną. Zgodnie z art. 151 ust. 1 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową 
nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu 
wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji 
sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomię-
dzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy 
zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postę-
pują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymu-

17 Na temat wysokości tzw. dywidendy likwidacyjnej zob. np. Baran D., 
Efektywność postępowań upadłościowych, [w:] Mączyńska E. (red.), Meandry 
upadłości przedsiębiorstw, Warszawa 2009, s. 143 i n.

sowej. Sprzedaż nieruchomości w upadłości jest sprze-
dażą „w sytuacji przymusowej”. W istocie rzeczy ceny 
uzyskane przez syndyka mogą być niższe niż ceny uzy-
skane w przypadku sprzedaży podobnych składników 
majątkowych, jeżeli cena sprzedaży nie jest wymuszo-
na. Upadły (i każdy z wierzycieli) powinien zatem liczyć 
się z tym, że nieruchomości sprzedawane przez syndy-
ka w sytuacji przymusowej będą osiągały ceny poniżej 
wartości rynkowej.

Kolejno należy wskazać na zasadę zachowania przed-
siębiorstwa upadłego. Wynika ona również z treści art. 2 
p.u. W postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwo 
dłużnika powinno zostać zachowane, o ile pozwolą na 
to racjonalne względy18. Nie może być ono prowadzone 
kosztem uszczuplenia perspektyw zaspokojenia wierzy-
cieli. Innymi słowy, syndyk nie może prowadzić przed-
siębiorstwa upadłego, jeżeli taka działalność przynosi 
straty. Jeżeli byłoby to korzystniejsze dla wierzycieli, syn-
dyk będzie zbywał poszczególne składniki wchodzące 
w skład przedsiębiorstwa, miast zbywać je jako całość.

Istotne znaczenie ma zasada szybkości postępowania li-
kwidacyjnego. Jest ona istotą każdego postępowania są-
dowego. Postępowanie upadłościowe, które ma na celu 
zaspokojenie roszczeń wierzycieli, również powinno być 
prowadzone w sposób szybki. Zasada szybkości postępo-
wania oznacza także szybką likwidację, a co za tym idzie 
– sprzedaż nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej. 
Należy pamiętać, że odsetki od wierzytelności upadłego 
za czas po ogłoszeniu upadłości nie mogą być zaspoka-
jane z masy upadłości (art. 92 ust. 1 p.u.) z zastrzeżeniem 
wyjątku, o którym mowa w art. 92 ust. 2 p.u.19 Wierzyciele 
w związku z upadłością dłużnika pozbawieni są rekom-
pensaty z tytułu braku kapitału. Ponadto dywidenda li-
kwidacyjna jest zazwyczaj dużo niższa niż nominalna war-
tość wierzytelności20. Z ekonomicznego punktu widzenia 
szybkość uzyskania dywidendy likwidacyjnej ma istotne 
znaczenie21. Ponadto im dłużej trwa postępowanie upa-

18 Szerzej na ten temat Adamus R., Przedsiębiorstwo..., s. 49 i n.
19  Odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości mogą zostać zaspokojone z majątku 

upadłego niewchodzącego do masy upadłości. Co do odsetek od czynności 
syndyka zob. Adamus R., Odsetki od czynności syndyka – uwagi de lege ferenda, 
„PS” 2013, nr 5, s. 86 i n.

20  Wierzyciele mogą de lege lata skorzystać z ulgi na złe długi. Zob. np. Adamus R., 
Korekta odliczonej kwoty podatku VAT po ogłoszeniu upadłości podatnika, „Jur.” 
2013, nr 6, s. 22 i n.

21  W dokumencie przygotowanym w roku 2013 w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści pt. Projekt założeń ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wskazano, że „Polska 
sytuuje się na 37 miejscu w subrankingu Banku Światowego Doing Business. 
2013 obejmującym analizę postępowań upadłościowych” (http://doingbusi-
ness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/
English/DB13-full-report.pdf.). Jak podniesiono w przywołanym dokumencie, 
mankamentem postępowań upadłościowych w Polsce jest stosunkowo dłu-
gi czas postępowania, wysokie koszty postępowania i średnie zaspokojenie 
wierzycieli. Analiza statystyk pozwala na wskazanie, że w Polsce zwiększa się 
liczba wniosków o ogłoszenie upadłości, przy czym dominują postępowania 
obejmujące likwidację przedsiębiorstwa”. Zob. Adamus R., Kilka uwag do projektu 
założeń Prawa restrukturyzacyjnego, „Jur.” 2013 nr 11, s. 3 i n.
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dłościowe, tym większe koszty generuje. W konsekwencji, 
niekiedy korzystniejsze może być obniżenie ceny sprzeda-
ży składników majątkowych niż dłuższe kontynuowanie 
postępowania upadłościowego. Należy pamiętać, że im 
szybciej syndyk spienięży składniki majątkowe upadłe-
go, tym mniejsze będą wydatki na ochronę, konserwację, 
ubezpieczenie składników mienia wchodzących w skład 
masy upadłości.

Pojawia się tu istotne pytanie: czy syndyk, sprzedając 
nieruchomość na rzecz wierzyciela, może przyjąć cenę 
pomniejszoną o przewidywaną wartość dywidendy dla 
tego wierzyciela wynikającą z przyszłego planu podzia-
łu. Kwestia ta jest niewątpliwie dyskusyjna, niemniej nie 
można jednoznacznie wykluczyć takiej możliwości.

Kolejną istotną kwestią jest zasada minimalizacji kosz-
tów likwidacji. Z przepisu art. 179 p.u. jednoznacznie wy-
nika obowiązek „minimalizacji kosztów postępowania”. 
Oznacza to, że syndyk powinien prowadzić postępowa-
nie likwidacyjne przy polityce oszczędności.

Wreszcie wskazać należy na zasadę zupełności likwida-
cji składników masy upadłości. Innymi słowy, likwidacją 
powinny zostać objęte wszystkie składniki majątkowe 
wchodzące w skład masy upadłości22. Co do zasady, 
syndyk powinien przeprowadzić likwidację wszystkich 
składników majątkowych. Jak wspomniano wcześniej, 
granicą wyznaczającą likwidację masy upadłości jest stan 
zaspokojenia wszystkich wierzycieli upadłego. Działania 
syndyka w zakresie likwidacji masy upadłości w zasadzie 
nie powinny doprowadzać do gromadzenia większej ilo-
ści środków pieniężnych niż takie, które są potrzebne na 
zaspokojenie wierzycieli. Innymi słowy, gdyby syndyk był 
w stanie pokryć wszelkie koszty postępowania upadło-
ściowego i zaspokoić wszystkich wierzycieli, a pozosta-
wałyby niezlikwidowane składniki majątkowe, to nie ma 
uzasadnienia dla prowadzenia dalszej likwidacji pozosta-
łych składników masy upadłości.

Dodać wreszcie należy, że okoliczność, iż syndyk jest 
w stanie zaspokoić wszystkich wierzycieli, nie oznacza, 
że syndyk może zbywać składniki majątkowe poniżej ich 
wartości likwidacyjnej (to jest wartości, jaką przy zacho-
waniu należytej staranności można osiągnąć w postę-
powaniu upadłościowym). Zaznaczyć należy, że majątek, 
jaki ewentualnie pozostanie po postępowaniu upadło-
ściowym, oddawany jest upadłemu (art. 364 p.u.). Usta-
nowienie syndyka i powierzenie mu prawa zarządu mie-

22 Nie oznacza to, że sąd nie może ogłosić upadłości dłużnika, którego wartość 
majątku przeważa wartość zobowiązań, przy spełnieniu tzw. przesłanki 
płynnościowej (art. 11 ust. 1 p.u.n.).

niem upadłego oraz prawa rozporządzania tym mieniem 
stanowi wyjątek od zasady prawa własności (art. 140 k.c.). 
W konsekwencji można postawić tezę, że upadły, z chwi-
lą prawomocnego ustania postępowania upadłościowe-
go, ma roszczenie windykacyjne o wydanie mu majątku 
pozostałego po postępowaniu upadłościowym. Ponadto 
z majątku pozostałego po postępowaniu upadłościowym 
mogą zaspokoić się wierzyciele byłego upadłego. Pamię-
tać należy, że zgodnie z art. 263 p.u. odmowa uznania 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (w po-
stępowaniu upadłościowym wierzytelności rozpozna-
wane są w sposób uproszczony) nie stanowi przeszkody 
do jej dochodzenia we właściwym trybie. Jeżeli odmowa 
uznania wierzytelności nastąpiła w postępowaniu upa-
dłościowym, dochodzenie wierzytelności, której odmó-
wiono uznania, jest możliwe dopiero po umorzeniu lub za-
kończeniu postępowania upadłościowego. Zdaniem Sądu 
Najwyższego „odmowa uznania [wierzytelności w postę-
powaniu upadłościowym] nie powoduje jednak skutku po-
wagi rzeczy osądzonej ani nie przesądza, że wierzytelność 
ta rzeczywiście nie istnieje”23. Ponadto w przypadku upa-
dłości, zgodnie z art. 92 ust. 1 p.u., z masy upadłości mogą 
być zaspokojone odsetki od wierzytelności należne od 
upadłego za okres do dnia ogłoszenia upadłości24. W kon-
sekwencji majątek pozostały po ustaniu postępowania 
upadłościowego może służyć zaspokojeniu roszczeń od-
setkowych, które nie mogły być zaspokojone w postępo-
waniu upadłościowym.

TRYB ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SYNDYKA

Nieruchomość przeznaczona do likwidacji upadłościowej 
poddawana jest procedurze opisu i oszacowania, do któ-
rych można wnieść zarzuty. Zarzuty na opis i oszacowa-
nie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
nia o ich przekazaniu sędziemu-komisarzowi. Ponieważ 
zarzuty nie odnoszą się do orzeczenia wydanego w po-
stępowaniu cywilnym, a jedynie do czynności faktycznej 
dokonanej przez syndyka albo przez biegłego, zarzuty 
w rozumieniu art. 319 ust. 5 p.u. nie stanowią środka 
zaskarżenia, ale „zwykłe zastrzeżenie co do treści opisu 
i oszacowania, które może zgłaszać każdy zainteresowa-
ny”25. Zarzuty rozpoznaje sędzia-komisarz (art. 319 ust. 5 

23  Zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 27 marca 2013 r., I CSK 
399/12, OSNC 2013, nr 11, poz. 133.

24  Na marginesie warto zaznaczyć, że przepis art. 92 ust. 1 p.u.n. nie dotyczy od-
setek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, wpisem w rejestrze, zasta-
wem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską. 
Odsetki te mogą być zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia (art. 92 
ust. 2 p.u.n.). Przy czym, jak to przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 paździer-
nika 2007 r., III CZP 91/07, OSNC 2008, nr 11, poz. 124, „odsetki od wierzytel-
ności zabezpieczonych hipoteką podlegają zaspokojeniu z przedmiotu zabez-
pieczenia za okres dwóch lat przed przeniesieniem tego prawa na nabywcę.”

25 Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze..., s. 979; Jakubecki A., [w:] Jakubecki A., 
Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze..., s. 906; Guza L., [w:] Witosz A. (red.), 
Prawo upadłościowe i naprawcze..., s. 583.
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p.u.). Zainteresowanym może być np. wierzyciel, upadły, 
udziałowiec upadłego, kontrahent upadłego, potencjalny 
nabywca itp. W wyniku rozpoznania zarzutów sędzia-
-komisarz może orzec o ich oddaleniu, a w przypadku ich 
uwzględnienia może orzec o uzupełnieniu lub powtórze-
niu czynności z zakresu wyceny26. Na postanowienie sę-
dziego-komisarza wydane w wyniku rozpoznania zarzu-
tów nie przysługuje zażalenie (art. 222 ust. 1 p.u.).

Warto zwrócić uwagę na regulację art. 156 ust. 3 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten umieszczo-
ny jest w dziale IV ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi, która stanowi w art. 149, że przepisy o wycenie sto-
suje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich 
rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na 
podmiot własności i cel wyceny, z wyłączeniem określa-
nia wartości nieruchomości w związku z realizacją usta-
wy o scalaniu i wymianie gruntów. Wspomniany art. 156 
ust. 3 ustawy stanowi, że operat szacunkowy może być 
wykorzystywany do celu, dla którego został sporzą-
dzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządze-
nia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych 
lub istotne zmiany czynników cenotwórczych. Nie ozna-
cza to, że po roku syndyk musi obowiązkowo zapewnić 
stworzenie nowego operatu szacunkowego albo aktu-
alizację poprzedniego. Syndyk, ustaliwszy wartość nie-
ruchomości w drodze operatu, po upływie roku od jego 
sporządzenia posługuje się założoną przez siebie „ceną 
wywoławczą”. Oczywiście w przypadku zmiany warun-
ków na rynku może zlecić sporządzenie nowego operatu.

Nieruchomość zbywana jest przez syndyka w drodze 
aukcji albo przetargu. Zapewnia to transparentność po-
stępowania likwidacyjnego i umożliwia uzyskanie najlep-
szej ceny. Do przetargu i aukcji stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy – Kodeks cywilny z modyfikacjami wy-
mienionymi w Prawie upadłościowym27. W konsekwencji 
przez „przetarg” i „aukcję” należy rozumieć procedurę za-
warcia umowy, o której mowa w art. 701 i n. k.c.28

26 Guza L., [w:] Witosz A. (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze..., s. 583.
27 Jakubecki A., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze..., 

s. 908; Witosz A., Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości, [w:] 
Ogiegło L., Popiołek W., Szpunar M. (red.), Rozprawy prawnicze. Księga..., 
s. 1461 i n.; Adamus R., Przedsiębiorstwo…, s. 169 i n.

28  Dochowanie prawidłowości procedur sprzedaży upadłościowej ma poważne 
znaczenie. Sąd Najwyższy w wyroku z 21 marca 2006 r., V CSK 181/05 
(wydanym jeszcze na gruncie przepisów prawa upadłościowego z 1934 r.), 
wskazał, że „procedury przetargowe mają charakter przepisów iuris cogentis, 
przeto ich naruszenie powoduje nieważność czynności prawnych, chociażby 
skutek nieważności nie został w nich wyraźnie zastrzeżony. Przepisy [...] 
mają bowiem na celu ochronę interesu publicznego, wyrażającego się 
w konieczności uruchomienia przetargów z zapewnieniem szerokiego udziału 
oferentów – nabywców, z zachowaniem konkurencyjności, z umożliwieniem 
sprzedaży za godziwą cenę. W tej sytuacji ważna jest rzetelna, publiczna 
informacja o przetargu. Wymagań tych nie spełnia informacja niezgodna 
z rzeczywistym przedmiotem i zasadami przetargu, mogąca realnie 
eliminować potencjalnych nabywców”.

Jeżeli przetarg albo aukcja nie doszły do skutku albo sę-
dzia-komisarz nie zatwierdził wyboru oferenta, sędzia-
-komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowego 
przetargu albo aukcji. Przepisy prawa upadłościowego 
de lege lata nie wprowadzają jakichkolwiek ustawo-
wych progów dla dokonania przeceny przedmiotu nie-
skutecznego przetargu albo aukcji. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że nieruchomość może być zbyta przez 
syndyka poniżej wartości wskazanej w opisie i osza-
cowaniu. W postępowaniu upadłościowym nie ma za-
stosowania np. art. 983 k.p.c. zgodnie z którym, jeżeli po 
pierwszej licytacji nieruchomości nikt nie zgłosił wniosku 
o przejęcie tej nieruchomości (albo przedmiot egzekucji 
nie jest nieruchomością rolną), komornik na wniosek wie-
rzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywo-
łania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. W prak-
tyce upadłościowej taka przecena jest niewielka, kilku-
procentowa, choć zdarzają się wyjątki. Niekiedy przetargi 
lub aukcje ogłaszane są wielokrotnie, zanim ostatecznie 
dojdzie do sprzedaży nieruchomości upadłego. Przepisy 
nie limitują liczby przetargów czy aukcji ani nie wskazują 
na minimalny czy maksymalny odstęp czasu, jaki powi-
nien upłynąć pomiędzy jedną a drugą procedurą29.

Ponowny opis i oszacowanie opiewający na niższą kwotę 
nie został przewidziany przez ustawodawcę. Nie ozna-
cza to jednak, że nie stanowi on dopuszczalnego trybu 
zmiany progu cenowego dla zbywanych składników ma-
jątkowych. Przy czym ponowny opis i oszacowanie jest 
dopuszczalny w przypadku zmiany okoliczności wpły-
wających na wycenę.

Rada wierzycieli może wyrazić zgodę na sprzedaż z wol-
nej ręki mienia (art. 206 ust. 1 pkt 3 p.u.)30. Uchwała rady 
wierzycieli o sprzedaży z wolnej ręki może zostać pod-
jęta jeszcze przed próbą sprzedaży nieruchomości w ra-
mach aukcji bądź przetargu31. Uchwała rady wierzycieli 
w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż przedsię-
biorstwa z wolnej ręki podlega kontroli ze strony sędzie-
go-komisarza na zasadach ogólnych. Zgodnie z treścią 
art. 210 p.u. sędzia-komisarz może uchylić uchwałę rady 
wierzycieli, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub narusza in-
teres wierzycieli. Na postanowienie sędziego-komisarza 

29 Adamus R., Przedsiębiorstwo…, s. 181.
30 Zob. np. Nazarewicz P., Likwidacja majątku masy upadłości, cz. II, „PPH” 1994, 

nr 9, s. 18 i n., Szczurek Z., Sprzedaż nieruchomości w ramach likwidacji majątku 
masy upadłościowej, „Prob. Egz. S.” 1996, nr 15, s. 31 i n., Glabas M., Sprzedaż 
nieruchomości z wolnej ręki po zmianie prawa upadłościowego, „Pr. Spółek” 
1998, nr 12, s. 40 i n., Horobiowski J., Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki 
w postępowaniu upadłościowym – wybrane problemy istotne dla praktyki 
notarialnej, cz. I, „Rejent” 2004, nr 6, s. 53 i n., Horobiowski J., Jacyszyn J., 
Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym – wybrane 
problemy istotne dla praktyki notarialnej, cz. II, „Rejent” 2004, nr 7, s. 54 i n.

31 Jakubecki A., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze..., 
s. 915, Adamus R., Przedsiębiorstwo…, s. 182.
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służy zażalenie32. Jak się wydaje, rada wierzycieli może 
uzależnić swoją zgodę od dochowania odpowiednich 
parametrów zbycia, np. ceny minimalnej itp. Cena mini-
malna może być wyższa niż wartość oszacowania. Może 
ona być również ustalona kaskadowo, tzn. może przewi-
dywać odpowiedni, coraz mniejszy próg cenowy w miarę 
organizowania kolejnych prób sprzedaży.

WNIOSKI

Dopuszczalne jest sprzedanie przez syndyka nierucho-
mości za cenę poniżej wartości wynikającej z oszacowa-
nia, nawet już po pierwszej aukcji lub przetargu, który oka-
zał się bezskuteczny. Jeżeli cena uzyskana ze sprzedaży 
nieruchomości będzie zawsze wyższa niż suma wszyst-
kich wierzytelności uznanych na liście wierzytelności, to 
cele postępowania upadłościowego zostaną osiągnięte. 
Niemniej wyznacznikiem ceny sprzedaży nieruchomości 
nie może być suma wszystkich wierzytelności uznanych 
na liście wierzytelności, ale rzeczywista wartość likwida-
cyjna nieruchomości, to jest wartość, jaka może zostać 
uzyskana przez syndyka w przypadku sprzedaży doko-
nanej przy zachowaniu wszystkich procedur wymaga-
nych przez prawo, za cenę możliwą do uzyskania na ryn-
ku, bez jednostronnego dążenia syndyka do jej obniżenia.

32  Adamus R., Przedsiębiorstwo…, s. 182.

Prawo upadłościowe nie określa zasad przeceny nieru-
chomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszaco-
wania. Nie mają tu odpowiedniego zastosowania przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nierucho-
mości, w tym normy prawne wynikające z art. 965 i 983 
k.p.c. Procedura upadłościowa jest bardziej elastyczna. 
W zależności od obiektywnych okoliczności przeceny 
może w ogóle nie być albo może być ona wyższa lub niż-
sza niż wynikająca z przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym. Aukcji albo przetargów może być wiele.

Syndyk, członkowie rady wierzycieli nie ponoszą odpo-
wiedzialności cywilnej wobec upadłego i udziałowców 
upadłego za sprzedaż nieruchomości poniżej wartości 
wynikającej z opisu i oszacowania, jeżeli dochowano 
procedur, a wysokość ceny obiektywnie zweryfikowano 
w oparciu o rzeczywisty popyt rynkowy w dacie pro-
wadzenia likwidacji. Upadły powinien liczyć się z tym, 
że składniki masy upadłości zbywane są w warunkach 
wymuszonych, a zatem poniżej ich wartości rynkowej. 
Ochrona interesów upadłego nie jest priorytetem postę-
powania upadłościowego, a likwidacja majątku podlega 
zasadzie szybkości postępowania, która nie sprzyja uzy-
skiwaniu w wyniku sprzedaży cen rynkowych lub do nich 
zbliżonych.
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Michał Węgliński1

 

Niemal dekadę temu w internecie pojawiła się propozy-
cja – zagrajmy z sądem w grę. Barwnie opisana (nie tylko 
hipotetyczna) sytuacja, zakładająca przesłanie do sądu 
pisma z tekstem właściwie losowym, ale zatytułowanym 
„pozew do sądu”2, a następnie opis przebiegu postępowa-
nia zainicjowanego w taki sposób, ilustruje trudności zwią-
zane z nadużywaniem prawa procesowego przez strony 
postępowania. Opisany problem został zidentyfikowany 
i zdefiniowany przez ustawodawcę, wskutek czego część 
obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, 
która weszła w życie 7 listopada 2019 r., ukierunkowa-
na jest na usprawnienie postępowania i zmotywowanie 
podmiotów biorących w nim udział do wykorzystywania 
poszczególnych uprawnień procesowych zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

Celem publikowanego opracowania jest próba odpowiedzi 
na pytanie, czy narzędzia dostępne dłużnikom, upadłym 
i innym podmiotom – uczestnikom postępowań insolwen-
cyjnych – mogą być rozpatrywane w kontekście możliwo-
ści odpowiedniego zastosowania przepisów o nadużyciu 
prawa procesowego, oczywistej bezzasadności powódz-
twa lub innych regulacji związanych z przeciwdziałaniem 
nadużyciom procesowym – na przykładzie wniosków 
o ogłoszenie upadłości restrukturyzacyjnych, a także 
wybranych instytucji usankcjonowanych we wskazanych 
ustawach.

POJĘCIE NADUŻYCIA PRAWA PROCESOWEGO  
– WPROWADZENIE

Dla jasności wywodu – zwłaszcza dla przełożenia norm 
procesowych na realia postępowań insolwencyjnych 

1  Doradca restrukturyzacyjny, aplikant adwokacki w kancelarii Wspólnicy. 
Malecha Krzemiński Noga.

2  Blog internetowy „Sub Iudice”, http://sub-iudice.blogspot.com/2010/07/gra-
w-durnia.html; dostęp: 12 kwietnia 2020 r.

– niezbędne jest usystematyzowanie informacji doty-
czących pojęcia nadużycia prawa procesowego, również 
przed wprowadzeniem go bezpośrednio do ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego.

Na początku lat 60. ubiegłego stulecia K. Piasecki pod-
kreślał, że „dążenie do poddania czynności procesowych 
zasadom moralnym i ograniczeniom z nich wynikającym 
(podobnie jak w zakresie prawa materialnego) – jeśli cho-
dzi o jego historię – jest tak stare jak samo prawo”3. „Od 
najdawniejszych czasów” – jak zaznacza M. Plebanek – 
„w konkretnych wypadkach ujawniało się wśród Rzymian 
przekonanie, że niektóre sposoby korzystania z własnych 
uprawnień stanowią ich nadużycie, wobec czego – zda-
niem starożytnych – należało podjąć środki zaradcze, 
w tym o charakterze prawnym”4. Na początku XX wie-
ku omawiane zagadnienie badał również M. Allerhand5, 
a w latach 50., jeszcze przed wprowadzeniem kodeksu 
postępowania cywilnego z 1964 r., Sąd Najwyższy zwró-
cił uwagę na brak możliwości szukania na drodze sądowej 
poprzez fikcyjny spór rozstrzygnięcia okoliczności faktycz-
nych, do których ustalenia powołana jest inna władza6. 
Znaczne zainteresowanie doktryny i judykatury proble-
matyką nadużywania uprawnień procesowych świadczy 
również o skali tego zjawiska.

Stosowanie instytucji prawnych w celu odmiennym niż 
zgodny z ich przeznaczeniem znane jest również z gałę-
zi prawa innych niż postępowanie cywilne. Chociażby na 
gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych zidentyfi-
kowano problem nadużywania uprawnień przez akcjona-
riuszy poprzez instrumentalne wykorzystywanie „szeroko 

3  Piasecki K., Nadużycie praw procesowych przez strony, „Palestra”, 1960, nr 11, 
s. 21.

4  Plebanek M., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym 
(podrozdział 2.2.1. Uwagi wstępne), LEX.

5  Allerhand M., Podstęp w procesie, Lwów 1907.
6  Orzeczenie Sądu Najwyższego z 22 maja 1953 r. (I C 26/53), LEX nr 305637.
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I OCZYWISTA BEZZASADNOŚĆ POWÓDZTWA W UPADŁOŚCI 
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zakrojonego prawa zaskarżania uchwał, ukształtowanego 
jako prawo indywidualne, (…) którego najbardziej jaskra-
wym przykładem jest wykorzystanie omawianego prawa 
jako narzędzia szantażu korporacyjnego. Jego istotą jest 
rezygnacja z zaskarżenia uchwały bądź z kontynuacji pro-
wadzenia postępowania przez wycofanie pozwu, względ-
nie zawarcie ugody w zamian za uzyskanie od spółki spe-
cjalnych korzyści majątkowych”7.

W nauce prawa długo rozważano dopuszczalność oceny 
czynności procesowych stron w kontekście zakazu nad-
używania ich uprawnień przez pryzmat przepisów pra-
wa materialnego. Podstawą takiej oceny miał być przede 
wszystkim art. 5 KC, zgodnie z którym nie można czynić ze 
swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z za-
sadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zanie-
chanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie 
prawa i nie korzysta z ochrony. Sąd Najwyższy w kolejnych 
orzeczeniach taką możliwość zdawał się dopuszczać8, ale 
z czasem linia orzecznicza uległa zmianie. Przykłado-
wo w postanowieniu z 14 marca 2000 r. Sąd Najwyższy 
wprost stwierdził, że art. 5 KC, ze względu na art. 1 KC, ma 
zastosowanie do stosunków prawa materialnego. Nie jest 
więc dopuszczalne stosowanie go do doręczeń, które są 
przedmiotem regulacji prawa procesowego9, a opisany 
spór rozstrzygnięto na korzyść założenia „o odrębności 
prawa procesowego cywilnego w tym zakresie i autono-
miczności rozwiązywania na jego gruncie problemu prze-
ciwdziałania nieuczciwym, nielojalnym lub nierzetelnym 
zachowaniom stron w postępowaniu cywilnym, bez się-
gania do art. 5 KC”10.

Istotnym krokiem na drodze do przeciwdziałania naduży-
ciom prawa procesowego była zmiana treści art. 3 kodeksu 
postępowania cywilnego, który po nowelizacji ustawy pro-
cesowej z 2011 r.11 otrzymał brzmienie „strony i uczest-
nicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności 
procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wy-
jaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą 
i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody”. 
Wprowadzenie takiej regulacji zostało powszechnie12 

7  Radwan A., Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege 
ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego”, listopad 2013, s. 22.

8  Zob. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów – zasada prawna 
– z 7 czerwca 1971 r. (III CZP 87/70), LEX nr 1314; postanowienie Sądu 
Najwyższego z 26 lipca 1978 r. (II CR 248/78), LEX nr 8123.

9  Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 marca 2000 r. (II CKN 483/00), LEX 
nr 52550; podobnie: postanowienie Sądu Najwyższego z 26 listopada 2009 r. 
(I CZ 77/09), LEX nr 817497.

10  Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 9.

11  Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2011.233.1381 z 2 listopada 
2011 r.

12  Tak np. uchwała Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2013 r. (III CZP 78/13), LEX 
nr 1506348,

uznane za nadanie nakazowi rzetelnego postępowania 
– a więc również zakazowi nadużywania uprawnień pro-
cesowych – postaci normatywnej; z art. 3 KPC wywodził 
się również zakaz nadużywania praw (uprawnień) proce-
sowych13. Według A. Góry-Błaszczykowskiej przepis art. 3 
KPC w obecnym brzemieniu ustanawia zakaz kłamstwa 
procesowego adresowany do stron, innych uczestników 
postępowania i ich przedstawicieli, a także obowiązek 
kompletności (zupełności) wyjaśnień udzielanych przez te 
podmioty14.

PRÓBY ZDEFINIOWANIA NADUŻYCIA  
PRAWA PROCESOWEGO PRZED ZMIANĄ KPC

Próby zdefiniowania pojęcia nadużycia prawa procesowe-
go podejmowano w doktrynie oraz orzecznictwie przed 
wprowadzeniem do ustawy nowego art. 41 KPC.

K. Weitz wprowadził do polskiego języka prawniczego 
pojęcie honeste procedere wyrażające nakaz uczciwego, 
lojalnego i rzetelnego zachowania w stosunku do przeciw-
nika procesowego i sądu15. Autor ten zaznacza, że nakaz 
„honeste procedere miał zawsze odzwierciedlenie w po-
szczególnych, rozproszonych i wcześniej obowiązujących 
regulacjach sankcjonujących określone zachowania stron 
(np. art. 103 KPC), ale poważne znaczenie dla jego norma-
tywnego ujęcia w polskim prawie procesowym cywilnym 
miało przyjęcie nakazu dokonywania czynności proceso-
wych zgodnie z dobrymi obyczajami (art. 3 KPC)”16.

Zakaz nadużywania definiowano w orzecznictwie jako 
„podejmowanie przez stronę czynności, przewidzianych 
wprawdzie przez ustawę i formalnie dopuszczalnych, 
które jednak – w okolicznościach konkretnej sprawy – są 
wykorzystywane niezgodnie z funkcją przepisu, w spo-
sób nieodpowiadający rzeczywistemu celowi przyzna-
nego uprawnienia i naruszający prawo drugiej strony do 
uzyskania efektywnej ochrony prawnej”17. Sąd Apelacyjny 
w Łodzi w wyroku z 5 października 2016 r. podkreślił, że 
„na stronach postępowania spoczywa obowiązek doko-
nywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi oby-
czajami, co obejmuje także nienadużywanie praw pod-
miotowych. Działanie niezgodne z dobrymi obyczajami 
może polegać na tym, że czynności, które są przewidziane 
przez ustawę i formalnie dopuszczalne, w okolicznościach 

13  Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 13.

14  Góra-Błaszczykowska A., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. 
Art. 1-424[12], komentarz do art. 3, nb. 1, Legalis.

15  Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 11.

16  Tamże, s. 12.
17  Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2016 r. (V CSK 649/15), LEX 

nr 2072198.
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sprawy są wykorzystywane niezgodnie z funkcją przepisu, 
w sposób nieodpowiadający rzeczywistemu celowi przy-
znanego uprawnienia i naruszający prawo drugiej strony 
do uzyskania efektywnej ochrony prawnej”18 – pogląd ten 
wyraźnie koresponduje zresztą z przedstawionym wcze-
śniej pojęciem honeste procedere.

M. Plebanek proponuje, aby przez nadużycie prawa pro-
cesowego „rozumieć każdy wypadek takiego skorzystania 
(użycia) przez stronę (lub innego uczestnika) z postępo-
wania cywilnego, które służy innym celom niż uzyskanie 
ochrony praw podmiotowych, to jest skorzystania w spo-
sób obiektywnie sprzeczny (czy też obiektywnie nieuza-
sadniony) z treścią przepisów procesowych (w tym z za-
sadami postępowania cywilnego, zwłaszcza z zasadą 
równości i ekonomii procesowej), z wynikającym z tych 
przepisów (i z przepisów Konstytucji RP) obowiązkiem za-
chowania uczciwości procesowej oraz z innymi zasadami 
współżycia społecznego, przy czym przez użycie (skorzy-
stanie z) postępowania należy tu rozumieć wszelkie za-
chowania (tak czynności procesowe, jak i działania oraz 
zaniechania wpływające na bieg lub wynik procesu)”19.

Z kolei A. Marciniak wskazuje, że „według dominujących 
zapatrywań doktrynalnych i judykacyjnych nadużycie 
praw procesowych polega na wykorzystywaniu tych praw 
w sposób sprzeczny lub niezgodny z ich celem i funk-
cją (dla celów obcych procesowi cywilnemu, w sposób 
sprzeczny z przeznaczeniem procesowym, w sposób nie-
zgodny z intencjami ustawodawcy, zmierzający do zakłó-
cenia normalnego przebiegu procesu sądowego, w sposób 
nieodpowiadający celowi uprawnienia procesowego)”20.

Pomimo braku definicji legalnej wyraźna jest tendencja 
do akcentowania, że istotą nadużycia uprawnień pro-
cesowych jest korzystanie ze znanych ustawie upraw-
nień, ale w zamiarze osiągnięcia celu niezgodnego z ich  
przeznaczeniem.

NORMATYWNA POSTAĆ KLAUZULI  
NADUŻYCIA PRAWA PROCESOWEGO

Obecnie, po zmianach obowiązujących od 7 listopa-
da 2019 r., do kodeksu postępowania cywilnego po raz 
pierwszy wprowadzono definicję legalną nadużycia prawa 
procesowego. Zgodnie z art. 41 KPC z uprawnienia przewi-
dzianego w przepisach postępowania stronom i uczestni-

18  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 5 października 2016 r. (I ACa 387/16), LEX 
nr 2163017.

19  Plebanek M., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym 
(podrozdział 2.2.5. Definicja nadużycia praw procesowych), LEX.

20  Marciniak A., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-205, 
komentarz do art. 3, nb. 4, Legalis.

kom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego 
z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa 
procesowego).

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej zwró-
cono uwagę, że istnieje konkretna grupa narzędzi proce-
sowych wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznacze-
niem. Katalog oznaczony w projekcie obejmuje: wnoszenie 
jako pozwu pisma niezawierającego żądania rozpoznania 
sprawy sądowej, wnoszenie pozwu oczywiście bezza-
sadnego, wnoszenie szeregu wniosków o wyłączenie 
sędziego, wnoszenie szeregu zażaleń w tym samym lub 
zbliżonym przedmiocie, wnoszenie szeregu wniosków 
o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku21 
– z zastrzeżeniem, że również innego rodzaju czynności 
mogą być dotknięte swoistą wadą tego rodzaju.

Wymienione czynności stron mają dwie wspólne cechy 
– są, po pierwsze, podejmowane na podstawie i w gra-
nicach prawa procesowego (uprawnienia do wytoczenia 
powództwa, uprawnienia do wniesienia zażalenia itd.). Po 
drugie, nie zmierzają do osiągnięcia celu, w którym zostały 
ustanowione22. Według ustawodawcy zwłoka w postę-
powaniu wywołana konsekwentnymi działaniami strony 
potrafi przedłużyć postępowanie nawet o kilka lat23 – na 
co wskazano przy omówieniu pojawiającego się w prakty-
ce scenariusza, w którym strona dążąca do przedłużenia 
postępowania składa nieprzewidziane przepisami ustawy 
zażalenie. Po jego odrzuceniu – ze względu na niedopusz-
czalność – strona składała dopuszczalne już zażalenie 
na postanowienie o odrzuceniu, okraszone usuwalnymi 
na wezwanie sądu brakami formalnymi, a także dodat-
kowymi (niejako pobocznymi) wątkami procesowymi, jak 
np. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu. Intencje ustawodawcy 
zdają się zatem w dużej mierze pokrywać z dotychczaso-
wym dorobkiem nauki prawa, również w zakresie ozna-
czenia konkretnych czynności, których stosowanie nie-
zgodne z przeznaczeniem inicjowało kolejne rozważania.

Jeżeli zaś chodzi o zakres zastosowania nowej regulacji, to 
zdaniem K. Weitza katalog uprawnień procesowych, które 
mogą być nadużywane, ma charakter otwarty. „Chodzić 
może więc nie tylko o uprawnienia do różnych zachowań 
procesowych w toku postępowania (np. powoływania 
faktów, dowodów, składania środków zaskarżenia, pod-
noszenia zarzutów, składania wniosków procesowych), 
ale także – co istotne – o uprawnienia do podejmowania 

21  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), s. 30, http://orka.sejm.
gov.pl/.

22  Tamże.
23  Tamże.
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czynności wszczynających postępowanie (wytoczenie po-
wództwa, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 
nieprocesowego bądź o wszczęcie egzekucji) i uprawie-
nia do podejmowania czynności związanych z zakończe-
niem postępowania lub następujących po prawomocnym 
zakończeniu postępowania w sprawie (np. do złożenia 
wniosku o zmianę albo uchylenie prawomocnego posta-
nowienia w postępowaniu nieprocesowym)”24. Prezento-
wane stanowisko zasługuje na aprobatę, a w odniesieniu 
od spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sugeruje 
możliwość oceny wniosków inicjujących postępowania 
w kontekście art. 41 KPC.

W dalszej części uzasadnienia znajdujemy konkretne 
wskazówki w zakresie sposobu oceny poszczególnych 
czynności stron albo uczestników postępowania w kon-
tekście nadużywania ich uprawnień procesowych. Zamy-
słem ustawodawcy jest, aby stwierdzenie nadużycia kon-
kretnego uprawnienia procesowego poprzedzało usta-
lenie celu, który strona chce osiągnąć, podejmując daną 
czynność, a także ocena, czy cel ten jest usprawiedliwiony 
w świetle procesowego przeznaczenia danej instytucji. In-
nymi słowy, czy cel działania strony in concreto jest zgodny 
z celem danej instytucji procesowej in abstracto25. W dok-
trynie wskazuje się, że „o nadużyciu prawa procesowego 
można mówić wyłącznie i dopiero wtedy, gdy skorzystania 
z uprawnienia procesowego – przy odniesieniu do ustalo-
nego celu lub celów tego uprawnienia i funkcji właściwych 
dla niego przepisów – w danych okolicznościach, tj. sytu-
acji procesowej, w której uprawnienie jest wykorzystywa-
ne, nie da się ze względu na jego konkretny cel w żaden 
sposób usprawiedliwić”26.

Już w uzasadnieniu do projektu ustawy zwrócono uwa-
gę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, stosowanie tej 
kodeksowo nowej, choć wcześniej znanej nauce prawa 
konstrukcji będzie wymagało ostrożności i odpowiedzial-
ności. Po drugie, wyraźnie zastrzeżono, że trafność zasto-
sowanych rozwiązań będzie poddawana weryfikacji przez 
orzecznictwo, również w kontekście możliwości zmiany 
sposobów przeciwdziałania nadużyciom27.

24  Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 19.

25  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), s. 33, http://orka.sejm.
gov.pl/.

26  Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 20.

27  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), s. 33, http://orka.sejm.
gov.pl/.

POWÓDZTWO OCZYWIŚCIE BEZZASADNE  
WEDŁUG NOWEGO KPC

Powództwo oczywiście bezzasadne to kolejne pojęcie 
ukute w doktrynie i orzecznictwie, a wprowadzone bezpo-
średnio do ustawy procesowej nowelizacją z 4 lipca 2019 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego zawiera obecnie cały 
tryb postępowania przewidzianego w przypadku zakwali-
fikowania danego powództwa jako oczywiście bezzasadne.

W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej rzeczo-
ną instytucję czytamy, że wniesienie pozwu oczywiście 
bezzasadnego (i jego odmiany – pozwu pozornego) jest 
spotykane rzadziej niż inne, omówione w uzasadnieniu, 
przypadki nadużycia uprawnień procesowych. Pozew 
może odgrywać rolę, którą określono jako czysto pienia-
czą: gdy wytaczając powództwo, strona nie zmierza ani do 
uzyskania orzeczenia o korzystnej treści, ani do pognębie-
nia przeciwnika, lecz wyłącznie do uruchomienia postępo-
wania sądowego dla samego udziału w nim28.

Oczywista bezzasadność powództwa jako podstawa od-
mowy zwolnienia od kosztów w rozumieniu KPC (obecnie 
art. 116 § 2 KPC) zachodzi tylko wówczas, gdy dla każdego 
prawnika, bez potrzeby analizowania sprawy pod wzglę-
dem faktycznym i prawnym, jest zupełnie oczywiste, że 
powództwo nie może być uwzględnione29. „Akcentuje się 
przy tym, że dla oceny, czy zachodzi oczywista bezzasad-
ność powództwa, nie ma znaczenia przytoczona przez po-
woda podstawa prawna żądania, natomiast oceny takiej 
należy dokonać na podstawie przytoczonych w pozwie 
okoliczności faktycznych”30.

Słusznie wskazuje M. Jagodziński, że „powództwo może 
być oczywiście bezzasadne pod względem faktycznym lub 
prawnym. Pod względem prawnym zachodzi wówczas, 
gdy dla każdego prawnika, bez głębszej analizy prawnej 
stanu faktycznego, oczywiste jest, że powództwo nie 
może być uwzględnione. Pod względem faktycznym oczy-
wista bezzasadność powództwa ma miejsce wtedy, gdy 
wnioski wysnute przez powoda z podanych przez niego 
faktów są rażąco sprzeczne z przyjętymi powszechnie za-
sadami logiki”31.

28  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), s. 31, http://orka.sejm.
gov.pl/.

29  Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 stycznia 1966 r. (I CZ 124/65), LEX 
nr 5925.

30  Bilewska K., Odszkodowanie za wniesienie bezzasadnego powództwa o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności (art. 423 § 2 
KSH), „Przegląd Prawa Handlowego” 2009/12, s. 17.

31  Jagodziński M., Pojęcie „oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle 
regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych, [w:] Marszałkowska-
Krześ E. (red.), Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego, Wrocław 
2017, s. 26, oraz powołana tam literatura.
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SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM  
PRAWA PROCESOWEGO

Nie można zapominać, że omówione dotychczas pojęcia 
to jedynie fragment zaproponowanego systemu przeciw-
działania niepożądanym praktykom procesowym. Obec-
nie kodeks postępowania cywilnego zawiera konkretne 
rozwiązania dla „pism niebędących pozwem”, czyli pisma, 
które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wy-
nika żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy 
cywilnej (art. 1861 KPC). Zakwalifikowanie pisma w taki 
sposób ma ten skutek, że przewodniczący zwraca je wno-
szącemu bez żadnych dalszych czynności, chyba że wyjąt-
kowe okoliczności uzasadniają nadanie mu biegu.

Ustawodawca stwierdził, że interwencji legislacyjnej wy-
maga również przeciwdziałanie tzw. „łańcuchom zaża-
leń”32. „Schemat takiego działania strony zaczyna się od 
wydania przez sąd w toku postępowania jakiegokolwiek 
orzeczenia bądź nawet od wystosowania do strony jakiej-
kolwiek korespondencji. Strona, której zależy na zwłoce 
w postępowaniu, wnosi zażalenie na taką czynność. Za-
żalenie takie, jako nieprzewidziane w przepisach postę-
powania, podlega odrzuceniu – o czym sąd rozstrzyga 
postanowieniem. Postanowienie to zostaje zaskarżone 
przez stronę kolejnym zażaleniem – które już tym razem 
podlega rozpoznaniu, więc sąd jest obowiązany nadać mu 
bieg”33. Remedium na taką formę obstrukcji procesowej 
ma być nowy art. 3943 KPC, z którego wynika niedopusz-
czalność zażalenia wniesionego jedynie dla zwłoki w po-
stępowaniu; takie zażalenia, według § 2 wspomnianego 
przepisu, to drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę 
samą stronę na to samo postanowienie oraz zażalenie na 
postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych 
wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zaża-
lenia, chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę. 
Przepisy przewidują w tym wypadku szczególną sankcję, 
czyli pozostawienie zażalenia w aktach sprawy bez podję-
cia żadnych czynności.

Nowe regulacje wprowadzają również narzędzia potrzebne 
do walki z nadużywanymi w praktyce wnioskami o wyłą-
czenie sędziego – w praktyce pojawiały się przecież wnio-
ski o wyłączenie wszystkich sędziów z danego sądu. Nie-
dopuszczalny jest wniosek o wyłączenie sędziego oparty 
wyłącznie na okolicznościach związanych z rozstrzygnię-
ciem przez sąd o dowodach34 oraz złożony po raz kolej-

32  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), s. 41, http://orka.sejm.
gov.pl/.

33  Tamże.
34  A jednocześnie, zgodnie z art. 49 § 2 KPC, wyrażenie przez sędziego poglądu 

co do prawa i faktów przy wyjaśnianiu stronom czynności sądu lub przy 
nakłanianiu do ugody nie jest okolicznością świadczącą o braku bezstronności.

ny względem tego samego sędziego z powołaniem tych 
samych okoliczności. Za narzędzia obstrukcji procesowej 
mogą być obecnie uznane również powtarzane przez stro-
nę wnioski o sprostowanie oraz wykładnię wyroku.

Skuteczność wprowadzonych do ustawy rozwiązań ma 
wzmacniać nowa, nieznana dotychczas kodeksowi postę-
powania cywilnego sankcja – czyli pozostawienie danego 
pisma w aktach sprawy bez podejmowania dalszych czyn-
ności. Ustawa przewiduje taki skutek w przypadku niedo-
puszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego, ustano-
wienie pomocy prawnej z urzędu, sprostowanie, uzupeł-
nienie lub wykładnię wyroku oraz zażalenia wniesionego 
jedynie dla zwłoki. Dalszego biegu nie nadaje się również 
pismu niebędącemu pozwem, o którym mowa w art. 1861 
§ KPC. Czynność „pozostawienia w aktach” bez podejmo-
wania dalszych czynności ma mieć charakter techniczny 
– w zamyśle ustawodawcy ma nie stanowić podstawy do 
wydania przez sąd orzeczenia w tym przedmiocie. Na kan-
wie przepisu o zażaleniu niedopuszczalnym M. Romańska 
stwierdziła, że omawiana czynność „ma mieć formę nieza-
skarżalnego, niedoręczanego stronom zarządzenia sędzie-
go sprawozdawcy. Istotą tej sankcji jest powstrzymanie 
się przez sąd od podjęcia jakichkolwiek czynności przewi-
dzianych przez procedurę w ramach rozpoznania zażalenia, 
ewentualnie przygotowania go do rozpoznania”35.

SPECYFIKA POSTĘPOWAŃ INSOLWENCYJNYCH

Przed omówieniem wpływu nowelizacji przepisów proce-
sowych na poszczególne instytucje prawa upadłościowe-
go i restrukturyzacyjnego konieczne jest zwrócenie uwagi 
na specyfikę tych postępowań – a przede wszystkim wy-
raźne podkreślenie, że są to sprawy cywilne w znaczeniu 
formalnym. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego, 
z pewnymi wyjątkami36, znajdują zastosowanie w upadło-
ści i restrukturyzacji, zarówno na etapie rozpoznawania 
wniosków, jak i we właściwej fazie postępowania.

Nie można zapominać – zwłaszcza w kontekście dalszych 
rozważań – że dyrektywa „odpowiedniego” stosowania 
przepisów jest realizowana w taki sposób, że część z nich 
stosowana jest wprost, bez żadnych zmian, część z mo-
dyfikacjami uwzględniającymi odrębność poszczególnych 
sytuacji, w których są stosowane, zaś część w ogóle sto-
sowana nie będzie37. Stosowanie „odpowiednie”, jak pod-

35  Romańska M., [w:] Zembrzuski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu 
grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, komentarz do 
art. 3943, teza 10, LEX.

36  Dla przykładu w postępowaniu upadłościowym, na mocy art. 229 PrUp, nie 
stosuje się przepisów KPC o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.

37  Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2012 r. (IV CZ 153/11), LEX 
nr 1250770.
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kreślił Sąd Najwyższy w uchwale z 15 września 1995 r., 
oznacza niezbędną adaptację (i ewentualnie zmianę nie-
których elementów) normy do zasadniczych celów i form 
danego postępowania, jak również pełne uwzględnienie 
charakteru i celu danego postępowania oraz wynikających 
stąd różnic w stosunku do uregulowań, które mają być  
zastosowane38.

Jaki jest zatem cel postępowania upadłościowego, re-
strukturyzacyjnego? Czy cel ten pokrywa się w każdym 
wypadku z celem złożenia jednego z wniosków regulowa-
nych przepisami ustaw dotyczących postępowań z niewy-
płacalnością w tle?

Cel postępowania upadłościowego to, co do zasady, za-
spokojenie wierzycieli upadłego w jak najwyższym stop-
niu (art. 2 PrUp). „Interes ogólny w postaci ochrony miejsc 
pracy, jak i dyrektywa utrzymania przedsiębiorstwa jako 
zorganizowanego organizmu gospodarczego mają być 
uwzględniane tylko wtedy, gdy nie stoi to w sprzeczności 
z celem pierwszym, to jest najwyższym możliwym stop-
niem zaspokojenia wierzycieli”39.

Czy jedyny cel złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości to 
wydanie postanowienia zgodnego z żądaniem tego wnio-
sku? Analiza przepisów wiążących określone skutki ze 
złożeniem wniosku upadłościowego pozwala na udziele-
nie odpowiedzi negatywnej – wnioskodawca może chcieć 
zrealizować w ten sposób swoje partykularne cele, często 
mając pełną świadomość, że składany wniosek zostanie 
oddalony.

Złożenie wniosku upadłościowego jest – o czym zapomi-
nać nie można – ustawowym obowiązkiem określonego 
kręgu podmiotów, przewidzianym na wypadek zaistnienia 
stanu niewypłacalności. Niedopełnienie tego obowiązku, 
zgodnie z art. 21 ust. 3 PrUp, skutkuje powstaniem odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia 
wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że osoby 
obowiązane do złożenia wniosku nie ponoszą winy. Osoby 
obowiązane do złożenia takiego wniosku mogą uwolnić 
się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, 
że w terminie określonym w art. 21 ust. 1 PrUp otwar-
to postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono 
układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Kwestię 
skutków spełnienia obowiązku złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości uzupełnia art. 299 KSH, zgodnie z którym 
członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności 

38  Uchwała Sądu Najwyższego z 15 września 1995 r. (III CZP 110/95), LEX 
nr 9236.

39  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 2, nb. 1, 
Legalis.

za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że we właściwym 
czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub 
w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdze-
niu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia 
układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgło-
szenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania 
postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyza-
cyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu 
w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie po-
niósł szkody. Podobną regulację zawiera również art. 116 
Ordynacji podatkowej. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości jest jedną z przesłanek, od których ustawa uza-
leżnia orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospo-
darczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka 
komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakre-
sie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa 
państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia 
(art. 373 PrUp). Już tylko na marginesie można zwrócić 
uwagę na potencjalną odpowiedzialność karną za niezgło-
szenie wniosku upadłościowego.

Co więcej – przepisy prawa upadłościowego zawiera-
ją istotną modyfikację zasad reprezentacji (w przypadku 
spółek), dopuszczalne jest bowiem skuteczne zgłoszenie 
wniosku przez jednego z dwóch członków zarządu, mimo 
że umowa lub statut przewidują reprezentację łączną. Za-
sady reprezentacji są przełamane również w odniesieniu 
do zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości – 
7 maja 2009 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o nastę-
pującej treści: „Członek dwuosobowego zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obowiązuje 
zasada reprezentacji łącznej, może sam wnieść za upa-
dłego zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, 
wydane na wniosek złożony za spółkę tylko przez drugie-
go członka zarządu”40.

Podsumowanie tych przepisów jest następujące – każ-
da z osób wymienionych w art. 20 PrUp może realizować 
swój indywidualny, usprawiedliwiony cel poprzez sku-
teczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (będzie to 
zwykle zwolnienie się od odpowiedzialności za zobowią-
zania spółki).

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie zawsze 
oznacza koniec szeroko rozumianego postępowania zwią-
zanego ze złożeniem wniosku upadłościowego. Przecież 

40  Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2009 r. (III CZP 12/09), LEX nr 492370.
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oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd, na pod-
stawie art. 13 ust. 2a PrUp, ustala, czy materiał zgroma-
dzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu 
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego. Tryb przewi-
dziany w art. 13 ust. 2a PrUp pozwala na szybkie zaini-
cjowanie procedury uregulowanej w ustawie o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. „Dla obrotu gospodarczego nie jest 
korzystna sytuacja, w której funkcjonują podmioty posia-
dające znaczne zobowiązania przy niewielkim majątku lub 
w sytuacji braku majątku”41. Postępowanie o wykreślenie 
podmiotu z rejestru bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego ma usprawnić możliwość zakończenia 
bytu prawnego podmiotów, których istnienie sprowadza 
się wyłącznie do figurowania w rejestrze42, oraz ułatwić 
zredukowanie liczby takich „pustych” przedsiębiorstw.

Ustawa przewiduje również „cele szczególne” – upa-
dłość dotyczy niemal nieograniczonego kręgu potencjal-
nych upadłych, a zatem niezbędne było zmodyfikowanie 
celu postępowania (kierunku, w jakim ma być prowadzo-
ne) z uwzględnieniem specyfiki niektórych podmiotów. 
Przede wszystkim inaczej wygląda sytuacja osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej, bowiem 
w ich przypadku priorytetem jest stworzenie warunków 
do końcowego oddłużenia. W przypadku dewelope-
rów, przedsiębiorców prowadzących działalność o istot-
nym znaczeniu społecznym, postępowanie prowadzi się 
z uwzględnieniem art. 2 PrUp, ale również w taki sposób, 
aby doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze 
przeniesienia na nich własności lokali, o ile racjonalne 
względy na to pozwolą.

Z kolei celem postępowań uregulowanych w ustawie – 
Prawo restrukturyzacyjne jest uniknięcie ogłoszenia upa-
dłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji 
w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku 
postępowania sanacyjnego – również przez przeprowa-
dzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusz-
nych praw wierzycieli43. Warto zwrócić uwagę, że celem re-
strukturyzacji nie jest, przynajmniej wprost, zaspokojenie 
wierzycieli w największym możliwym stopniu; odmiennie 
niż w upadłości. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki 
wyposażeniu dłużników (ale także nadzorców i zarząd-
ców) w konkretny zestaw uprawnień i szczególnych na-
rzędzi. Dla przykładu, ustawa wprowadza jednoznaczny 
zakaz spełniania świadczeń wynikających z wierzytelno-

41  Filipiak P., [w:] Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System 
Prawa Handlowego, tom 6, komentarz do art. 13, Legalis.

42  Szczególne przypadki stosowania wskazanej regulacji przedstawia Komenda A., 
Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego, „Doradca Restrukturyzacyjny”, 2016/1.

43  Filipiak P., [w:] Filipiak P. (red.), Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz, komentarz do art. 8, teza 16, LEX.

ści objętych układem z mocy prawa – petryfikacja stanu 
zadłużenia pozwala dłużnikowi na „złapanie oddechu” 
od regulowania zaległości, a z punktu widzenia prowa-
dzenia postępowania jest niezbędna do określenia kręgu 
podmiotów uprawnionych do głosowania. W zależności 
od wybranego postępowania różny jest zakres ochrony 
przed egzekucją, ale w najdalej idącym (czyli po otwarciu 
postępowania sanacyjnego) przypadku niedopuszczal-
ne jest skierowanie egzekucji do składnika wchodzące-
go w skład masy sanacyjnej. Efektywna restrukturyzacja 
może wiązać się z koniecznością zakończenia niekorzyst-
nych kontraktów zawartych przez dłużnika w przeszłości. 
Taki skutek można osiągnąć w postępowaniu sanacyjnym 
poprzez stosowanie procedury pozwalającej na odstąpie-
nie od umowy.

Ustawa nie wprowadza natomiast obowiązku złożenia 
wniosku restrukturyzacyjnego w przypadku zidentyfi-
kowania stanu zagrożenia niewypłacalnością albo samej 
niewypłacalności. Działania dłużnika mają w tym kon-
tekście charakter uprawnienia – inaczej niż w przypadku 
wniosku o ogłoszenie upadłości. Samo złożenie wniosku 
restrukturyzacyjnego – choć jest to często decyzja klu-
czowa dla dalszych losów przedsiębiorstwa – nie wpływa 
bezpośrednio na kwestię odpowiedzialności za zobowią-
zania spółki. Taki cel może zostać osiągnięty, jeżeli w od-
powiednim czasie (o którym mowa np. w art. 299 KSH) po-
stępowanie restrukturyzacyjne zostanie otwarte – zatem 
w interesie reprezentantów dłużnika jest szybka reakcja 
na pierwsze symptomy kryzysu. Powszechną praktyką, 
która jest zresztą odpowiedzią na opisaną konstrukcję, 
jest równoczesne składanie wniosków restrukturyzacyj-
nego i upadłościowego, realizujących różne cele, z zacho-
waniem pierwszeństwa wniosku restrukturyzacyjnego.

Przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego 
określają zatem cele prowadzenia samego postępowania 
w nich uregulowanego, ale cel złożenia wniosku upadło-
ściowego lub restrukturyzacyjnego może być szerszy niż 
zainicjowanie określonej procedury. Postępowania insol-
wencyjne służą interesom wierzycieli, naruszonym już sa-
mym powstaniem problemów finansowych dłużnika, ale 
również samego dłużnika i jego reprezentantów, którzy 
składając wnioski, realizują własne, partykularne cele.

OCZYWIŚCIE BEZZASADNY WNIOSEK O OGŁOSZENIE 
UPADŁOŚCI? NADUŻYCIE PRAWA DO ZGŁOSZENIA 
WNIOSKU UPADŁOŚCIOWEGO?

Rozważania o stosowaniu narzędzi przeciwdziałania nad-
użyciom procesowym w postępowaniach upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych proponuję rozpocząć od pytania, 
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czy wniosek o ogłoszenie upadłości może być oczywiście 
bezzasadny?

Wniosek o ogłoszenie upadłości – podobnie jak pozew 
– powinien zawierać określone żądanie, jednoznacznie 
wskazywać, jakiego rozstrzygnięcia domaga się wnio-
skodawca wobec zaprezentowanego stanu faktycznego. 
W przypadku wniosku upadłościowego przykładowa treść 
żądania może być stosunkowo prosta – wnoszę o ogło-
szenie upadłości dłużnika.

Prawo upadłościowe wymaga od dłużnika złożenia sze-
regu informacji, wymienionych w art. 22 i 23 PrUp – kom-
pletny wniosek ma przedstawiać pełny obraz sytuacji ma-
jątkowej dłużnika. Wszystkie złożone wraz z wnioskiem 
dokumenty powinny podlegać analizie, bowiem decyzja 
o ogłoszeniu upadłości ma daleko idące skutki. Z treści 
tych elementów wniosku może już na pierwszy rzut oka 
– dla każdego prawnika – wynikać, że wniosek uwzględ-
niony być nie może. Jeśli bowiem dłużnik majątku nie po-
siada, posiada majątek o nieznacznej wartości albo upa-
truje szans na pokrycie kosztów postępowania i zaspo-
kojenie wierzycieli w wyegzekwowaniu spornej należno-
ści44, to decyzja o oddaleniu wniosku może być właściwie  
natychmiastowa.

Nieracjonalne byłoby oczekiwanie od członków kadry za-
rządzającej, na których spoczywa obowiązek – obowiązek, 
nie tylko uprawnienie – zgłoszenia wniosku. Trudno so-
bie wyobrazić treść postanowienia oddalającego wniosek 
o nieogłaszanie upadłości wobec zaistnienia przesłanek 
negatywnych, np. na podstawie art. 13 ust. 1 PrUp.

W kontekście przesłanki negatywnej w postaci ubóstwa 
masy warto zwrócić uwagę na przewidziany w ustawie 
wyjątek – jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciąże-
nia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów 
ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia 
wierzycieli, jak również jeżeli zostanie uprawdopodobnio-
ne, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bez-
skutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył 
się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów 
postępowania, a okoliczności sprawy wskazują, że zasto-
sowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżaniu czyn-
ności upadłego doprowadzi do uzyskania majątku o war-
tości przekraczającej przewidywaną wysokość kosztów, to 
przepisów art. 13 ust. 1 i 2 PrUp nie stosuje się (art. 13 
ust. 3 PrUp).

44  W postanowieniu z 1 kwietnia 2003 r. (II CK 484/02) Sąd Najwyższy wskazał, 
że wierzytelności i roszczenia nie należą do majątku dłużnika, o którym mowa 
w art. 13 Prawa upadłościowego.

W doktrynie wskazuje się, że ciężar uprawdopodobnienia 
okoliczności opisanych w art. 13 ust. 3 PrUp spoczywa 
na wierzycielu45, ale w praktyce zdarza się, że obowiązek 
uzyskania informacji potrzebnych do ustalenia, czy zaist-
niały przesłanki bezskuteczności (określone w art. 127 
PrUp albo przepisach kodeksu cywilnego), spoczywa na 
tymczasowym nadzorcy sądowym. W toku postępowania 
zabezpieczającego tymczasowy nadzorca sądowy sporzą-
dza sprawozdanie obejmujące w szczególności informacje 
na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości 
jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępo-
wania upadłościowego. Na podstawie art. 38 ust. 1 PrUp 
w zw. z art. 178 PrUp tymczasowy nadzorca sądowy może 
żądać od organów administracji rządowej i samorządu te-
rytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku 
upadłego, a w ramach tego uprawnienia możliwe jest po-
wzięcie wiedzy o czynnościach prawnych nieujawnionych 
we wniosku dłużnika, a dotyczących rozporządzenia jego 
majątkiem i zdziałanych nawet kilka lat przed złożeniem 
wniosku. Zebrane przez tymczasowego nadzorcę sądo-
wego dane mogą zatem stanowić podstawę zastoso-
wania art. 13 ust. 3 PrUp, mimo że nie wynikają wprost 
z wniosku.

Już w tym miejscu, po zapoznaniu się z przedstawionym 
wywodem, należy postawić kolejne pytanie: czy wniosek 
dłużnika o ogłoszenie upadłości może być w ogóle ocenia-
ny w kontekście potencjalnej oczywistej bezzasadności? 
Poszczególne elementy wniosku o ogłoszenie upadłości 
(wykaz majątku, bilans, oświadczenie o spłacie długów 
obejmujące 6 miesięcy sprzed złożenia wniosku) wyma-
gają dokładnej analizy; ustawa przewiduje również wpro-
wadzenie do postępowania dodatkowego „organu” w celu 
zabezpieczenia majątku dłużnika, a następnie ocenę czyn-
ności związanych z wykonywaniem jego obowiązków. 
Wątpliwe jest zatem, aby w takich okolicznościach prze-
słanka oczywistości była spełniona – analiza decydująca 
o ogłoszeniu upadłości musi być dogłębna i rzetelna, a na-
wet wniosek zasługujący prima facie na oddalenie może 
zostać uwzględniony po uzyskaniu, w toku postępowania, 
informacji nieprzedstawionych we wniosku.

Informacja o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości – 
o merytorycznej decyzji sądu, negatywnej w stosunku do 
żądania wnioskodawcy – powinna być ujawniona w reje-
strze przedsiębiorców (w dziale 4 rejestru). Dla wierzycieli 
jest to sygnał o potencjalnych problemach z odzyskaniem 
należności, a jednocześnie otwarcie drogi do podejmowa-
nia prób uzyskania zaspokojenia swoich roszczeń z mająt-
ku osób zarządzających. Informacja o oddaleniu wniosku 

45  Zedler F., [w:] Jakubecki A. (red.), Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, wyd. III, komentarz do art. 13, teza 3, LEX.
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o ogłoszenie upadłości może być dowodem potwierdza-
jącym bezskuteczność egzekucji wobec spółki, czyli jed-
ną z przesłanek umożliwiających uruchomienie proce-
sów przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością46.

Zestawienie poszczególnych przepisów regulujących 
przesłanki ogłoszenia upadłości uzasadnia stwierdzenie, 
że przepisów o powództwie oczywiście bezzasadnym nie 
powinno stosować się do wniosku dłużnika o ogłoszenie 
upadłości. Taki wniosek – pochodzący od dłużnika – nie 
powinien być również rozpatrywany w kontekście nad-
użycia prawa podmiotowego (jako pismo inicjujące postę-
powania również może podlegać takiej ocenie) głównie 
z tej przyczyny, że jego złożenie jest realizacją obowiązku 
wynikającego z ustawy. Wniosek ten, nawet nieudolnie 
sformułowany albo skompletowany w drodze wykonywa-
nia zarządzeń sądu wzywających do uzupełnienia braków 
formalnych, powinien podlegać kompleksowej meryto-
rycznej analizie ze względu na doniosłość skutków praw-
nych związanych z ogłoszeniem upadłości.

WNIOSEK WIERZYCIELA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Czy w tym zakresie odmienna jest sytuacja wierzyciela 
wnioskującego o ogłoszenie upadłości (być może nierze-
telnego) kontrahenta? Czy dopuszczalna jest ocena wnio-
sku wierzyciela jako oczywiście bezzasadnego i – kolejno 
– czy zasadne jest niepodejmowanie żadnych dalszych 
czynności w sprawie (np. nie wzywać do uzupełnienia 
braków fiskalnych), a o oddaleniu wniosku (na podstawie 
art. 1911 ust. 1-4 KPC w zw. z art. 35 PrUp) informować 
jedynie wierzyciela wnioskodawcę?

Przed właściwymi rozważaniami w tym zakresie war-
to zwrócić uwagę, że w pewnych przypadkach „nawet 
dostrzegalna prima facie oczywista bezzasadność jej żą-
dania (wniosku) nie daje podstaw do dyskwalifikowania 
go z punktu widzenia nakazu honeste procedere. Inaczej 
sytuacja przedstawia się wówczas, gdy strona inicjując 
wszczęcie postępowania (np. wytaczając powództwo), 
nie zmierza do zweryfikowania zasadności swego żądania 
i uzyskania co do niego merytorycznego rozstrzygnięcia, 
lecz do realizacji odmiennego celu, do którego uprawnie-
nie do wszczęcia postępowania nie jest przeznaczone. Od-
nosi się to przykładowo do wypadków, w których strona 
wytaczając powództwo, zmierza wyłącznie do narażenia 
strony przeciwnej na szkodę, pogorszenia jej społeczne-
go odbioru, naruszenia jej dóbr osobistych lub osłabienia 

46  Zob. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII, 
komentarz do art. 299, teza 2, LEX; Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, komentarz do art. 299, teza 7, LEX.

jej pozycji w prowadzonych negocjacjach i komercjalizacji 
w ten sposób swoich uprawnień procesowych”47.

Wierzyciel żądający ogłoszenia upadłości danego podmio-
tu ma obowiązek we wniosku upadłościowym uprawdo-
podobnić przysługującą mu wierzytelność, „tj. przytoczyć 
okoliczności pozwalające przypuszczać, że roszczenie 
istnieje w rzeczywistości, a zarazem pozwalające okre-
ślić charakter prawny tego roszczenia (np. z wynagro-
dzenia za pracę, z umowy pożyczki, robót budowlanych, 
umowy o dzieło itd.). Udowodnienie roszczenia nie jest 
wymagane; wystarczające jest jego »uprawdopodobnie-
nie« (semiplena probatio), którego treść określa art. 243 
KPC”48. Uprawdopodobnienie wierzytelności jest wymo-
giem formalnym wniosku, spełnienie tego wymogu jest 
wystarczające do wszczęcia postępowania o ogłoszenie 
upadłości, „natomiast w razie nieudowodnienia istnie-
nia wierzytelności wniosek będzie podlegał oddaleniu”49. 
Warto również zaznaczyć, że w wyroku z 18 październi-
ka 2002 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż „w postępowaniu 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd nie ma podstaw 
do badania istnienia po stronie wnioskodawcy wierzytel-
ności przysługującej mu wobec uczestnika postępowania, 
bowiem przepisy upoważniają sąd wyłącznie do ustalenia, 
czy wierzyciel uprawdopodobnił swoją wierzytelność”50.

Dłużnik może bronić się przed wnioskiem np. poprzez 
wskazywanie na sporność roszczenia zgłaszanego przez 
wierzyciela. Zgodnie bowiem z art. 12a PrUp sąd oddali 
wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzy-
ciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w ca-
łości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami 
przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. W lite-
raturze wskazuje się, że „niedopuszczalne byłoby ogło-
szenie upadłości przedsiębiorcy na wniosek podmiotu, 
który swoje żądania do ogłoszenia upadłości wywodzi 
z wierzytelności, której podstawy są wątpliwe”51. Obrona 
może być jednak nieskuteczna, jeżeli dłużnik wygenero-
wał pozorny spór wyłącznie na potrzeby obrony przed 
upadłością52 lub kwestionuje roszczenie stwierdzone ty-
tułem wykonawczym53.

47  Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 27.

48  Gurgul S., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 24, nb. 1, Legalis.
49  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 24, nb. 1, 

Legalis.
50  Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 października 2002 r. (V CKN 111/01), 

LEX nr 56065.
51  Sierakowski B., Zimmerman P., Sporność roszczenia a legitymacja wierzyciela 

do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, „Monitor Prawa Bankowego” 
10/2013, s. 98.

52  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 24, nb. 1, 
Legalis.

53  Sierakowski B., Zimmerman P., Sporność roszczenia a legitymacja wierzyciela 
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, „Monitor Prawa Bankowego” 
10/2013, s. 105.
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Prawo upadłościowe posługuje się pojęciem „wniosku 
wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożonego w złej wie-
rze”, choć takiego pojęcia nie definiuje (art. 34 PrUp). Samo 
wprowadzenie takiego zwrotu do ustawy sugeruje, że 
ustawodawca dostrzegł potrzebę wprowadzenia sankcji 
na wypadek korzystania przez wierzycieli z ich uprawnie-
nia w sposób niezgodny z celem. Kilka przykładowych sy-
tuacji uzasadniających uznanie wniosku za złożony w złej 
wierze przedstawia S. Gurgul, odwołując się do dalszych 
przykładów z piśmiennictwa – są to przypadki gdy: „1) 
wierzyciel żądał ogłoszenia upadłości mimo wiedzy o bra-
ku majątku na pokrycie kosztów postępowania (zob. M. Al-
lerhand, Komentarz, s. 500); 2) z żądaniem tym wystąpiła 
osoba, która nie była wierzycielem, co później spowodo-
wało uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
(zob. Z. Świeboda, Komentarz, s. 241); 3) wierzyciel zgłosił 
wniosek o ogłoszenie upadłości, choć jego wierzytelność 
jest sporna i w danych okolicznościach powinna być do-
chodzona w drodze procesowej (ogólnie w tej kwestii zob. 
S. Grzybowski, [w:] System pr. cyw., t. I, s. 276 i nast.); 4) 
wierzyciel już po ogłoszeniu upadłości dowiedział się, że 
nie istniała ku temu podstawa, nie dążył jednak do umo-
rzenia postępowania (zob. J. Korzonek, Komentarz, t. II, 
s. 230)”54. Autor zwraca również uwagę na praktykę skła-
dania wniosków o ogłoszenie upadłości w celu wyelimino-
wania kontrahenta55 – pogląd ten podziela D. Ziemkiewicz 
dodatkowo akcentująca, że wniosek jest składany w złej 
wierze również wtedy, gdy wnioskodawca wie o braku 
podstaw do ogłoszenia upadłości56. Zdaniem zaś A. Jaku-
beckiego działaniem w złej wierze jest również składa-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości zamiast wystąpienia 
z roszczeniami na drodze powództwa cywilnego57.

Sankcje za złożenie przez wierzyciela wniosku w złej wie-
rze to obciążenie wierzyciela kosztami postępowania oraz 
możliwość nakazania mu złożenia publicznego oświad-
czenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie58. 
Przepis art. 34 ust. 2 PrUp stanowi, że w przypadku odda-
lenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożone-
go w złej wierze dłużnikowi, a także osobie trzeciej przy-
sługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie 
szkody. Prawo upadłościowe zawiera zatem rozwiązania 
podobne do tych, które zostały wprowadzone do art. 2262 

PrUp.

54  Gurgul S., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 34, nb. 1, Legalis.
55  Tamże.
56  Ziemkiewicz D., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, komentarz do 

art. 34, nb. 1, Legalis.
57  Jakubecki A., [w:] Jakubecki A. (red)., Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Komentarz, komentarz do art. 34, teza 2, Lex.
58  P. Zimmerman proponuje następującą treść oświadczenia: „X oświadcza 

i przyznaje, iż działając w złej wierze, złożył w Sądzie Rejonowym w Y wniosek 
o ogłoszenie upadłości Z, nie mając ku temu podstaw” (Zimmerman P., Prawo 
upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 34, nb. 2, Legalis).

Otwarte pozostaje pytanie, czy w każdym przypadku ko-
nieczne jest uruchamianie całej procedury związanej z ba-
daniem legitymacji wierzyciela, czy w ogóle zaistnienia 
stanu niewypłacalności. W ocenie autora mogą pojawić 
się wnioski wierzycieli skonstruowane w taki sposób, że 
na pierwszy rzut oka widoczna będzie wola „zastąpienia” 
pozwu wnioskiem upadłościowym. Pochodzący od wie-
rzyciela wniosek o ogłoszenie upadłości może „mieć rolę, 
którą wypada już określić jako czysto pieniaczą: gdy wy-
taczając powództwo, strona nie zmierza ani do uzyskania 
orzeczenia o korzystnej treści, ani do pognębienia prze-
ciwnika, lecz wyłącznie do uruchomienia postępowania 
sądowego dla samego udziału w nim”59.

W mojej ocenie mogą zaistnieć przypadki, w których 
z treści wniosku wierzyciela i załączonych dokumentów 
– zwłaszcza tej części, w której wierzyciel realizuje obo-
wiązek uprawdopodobnienia swojej wierzytelności – wy-
nika brak przesłanek do ogłoszenia upadłości (czy nawet 
rzeczywistej woli prowadzenia postępowania upadłościo-
wego wobec, często rzekomego, dłużnika). Dopuszczenie 
takiej możliwości – czyli oddalenie wniosku wierzyciela 
o ogłoszenie upadłości bez zawiadamiania o jego złożeniu 
dłużnika, ominięcie procedury związanej z uzupełnieniem 
braków formalnych wniosku oraz niezabezpieczanie ma-
jątku dłużnika przez ustanawianie tymczasowego nad-
zorcy sądowego – byłoby w pewnych przypadkach uza-
sadnione. Podstawowy argument to względy ekonomiki 
procesowej, rozumianej w tym wypadku szeroko – czas 
poświęcony na procedowanie w sprawie oczywiście bez-
zasadnego wniosku mógłby być efektywnie wykorzysta-
ny na rozpatrywanie pozostałych spraw. Nienadawanie 
sprawie dalszego biegu pozwoliłoby również na uniknię-
cie negatywnych skutków związanych z udostępnieniem 
informacji o złożeniu wniosku wobec danego podmiotu 
– często taka informacja uderza w wiarygodność przed-
siębiorcy, a poniesionych z tego powodu strat nie musi 
zrekompensować wynik nawet wygranego procesu od-
szkodowawczego. To wszystko oczywiście z naciskiem na 
stosowanie przepisów o powództwie oczywiście bezza-
sadnym ostrożnie i absolutnie wyjątkowo.

Jeśli w toku postępowania o ogłoszenie upadłości zosta-
nie stwierdzone, że rzeczywistym zamiarem wierzyciela 
składającego wniosek upadłościowy nie było doprowa-
dzenie do ogłoszenia upadłości, a rzeczywisty cel nie daje 
się usprawiedliwić w żaden sposób, to konieczne będzie 
stosowanie sankcji przewidzianych w art. 2262 KPC. Skutki 
zastosowania tych sankcji mogą mieć wręcz wychowaw-
czy charakter – zastosowanie grzywny wobec wierzyciela 

59  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), s. 31, http://orka.sejm.gov.pl/.
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wnioskującego o ogłoszenie upadłości w sposób sprzecz-
ny z celem wniosku może skłonić go przynajmniej do re-
fleksji przed kolejną próbą tego rodzaju.

Zasadne jest zróżnicowanie sytuacji, w których wniosek 
o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik i wierzyciel. W tym 
drugim przypadku wniosek o ogłoszenie upadłości może 
być oczywiście bezzasadny i możliwe (w części przypad-
ków celowe) będzie odpowiednie stosowanie narzędzi 
przeciwdziałania nadużyciom procesowym – ale tylko 
w okolicznościach wyjątkowych.

NADUŻYCIE PRAWA DO ZŁOŻENIA  
WNIOSKU RESTRUKTURYZACYJNEGO  
I OCZYWISTA BEZZASADNOŚĆ TAKIEGO WNIOSKU

Analogicznie jak w przypadku rozważań dotyczących 
wniosków o ogłoszenie upadłości, warto postawić pytanie 
o możliwość zastosowania omawianych instytucji proce-
sowych wobec wniosków restrukturyzacyjnych wpływa-
jących do sądu.

Rozważania bezpośrednio w tym zakresie warto poprze-
dzić wywodem dotyczącym znaczenia kwestii wyboru 
właściwej procedury restrukturyzacyjnej. Cztery prze-
widziane w prawie restrukturyzacyjnym procedury, uzu-
pełnione o układ częściowy oraz postępowania odrębne 
i układ w upadłości, różnią się od siebie zarówno na płasz-
czyźnie przesłanek podlegających ocenie w kontekście 
możliwości ich przeprowadzenia, jak i narzędzi pozwala-
jących na osiągnięcie celu postępowania. Ustalenie, czy 
suma wierzytelności spornych uprawniających do głoso-
wania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytel-
ności uprawniających do głosowania nad układem, jest 
kluczowe dla możliwości otwarcia przyspieszonego po-
stępowania układowego. Jeśli dłużnik nie uprawdopodob-
ni zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępo-
wania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu, to nie 
otwiera się postępowania układowego albo sanacyjnego.

Zwykle wystarczającą sankcją za nieprawidłowy wybór 
procedury restrukturyzacyjnej będzie właśnie nieotwarcie 
postępowania i pozbawienie dłużnika szansy restruktu-
ryzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Odpo-
wiednie stosowanie przepisów o nadużyciu praw proce-
sowych jest w takim przypadku zbędne – wnioskodawca 
nawet bez tego ponosi negatywne konsekwencje swojego 
działania.

Z treści wniosku i załączników może natomiast w skraj-
nych przypadkach wynikać albo oczywisty brak możliwo-
ści zawarcia i wykonania układu z wierzycielami, albo wola 

instrumentalnego wykorzystania przepisów prawa re-
strukturyzacyjnego – wykorzystania ich dla osiągnięcia in-
nego celu niż uniknięcie ogłoszenia upadłości. Przykłado-
wo wniosek restrukturyzacyjny może być złożony „w od-
powiedzi” na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości. 
Na pierwszy rzut oka taka czynność odpowiada celowi, do 
którego została przeznaczona – przecież restrukturyzacja 
ma pozwolić na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużni-
ka, o czym wprost stanowi art. 3 ust. 1 PrRest. Co jednak 
w sytuacji, gdy wierzyciel posiada zabezpieczenia rzeczo-
we obciążające kluczowe składniki majątku dłużnika, a już 
we wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel wprost 
wskazuje na brak możliwości osiągnięcia jakiegokolwiek 
porozumienia60 (co dodatkowo popiera udokumentowaną 
historią nieudanych prób tego rodzaju)?

Rozwiązaniem problemu nie jest odpowiednie stosowanie 
przepisów KPC sankcjonujących nadużywanie uprawnień 
procesowych – takim rozwiązaniem będzie natomiast 
zastosowanie przepisów dotyczących zbiegu wniosków 
upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Warto pamię-
tać, że pierwszeństwo wniosku restrukturyzacyjnego nie 
ma bezwzględnego charakteru. Zgodnie bowiem z art. 9b 
ust. 3 PrUp, jeżeli wstrzymaniu rozpoznania wniosku 
o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wie-
rzycieli, przepisu ust. 2 – dotyczącego wstrzymania roz-
poznania wniosku upadłościowego do czasu prawomoc-
nego rozstrzygnięcia w sprawie restrukturyzacyjnej – nie 
stosuje się. W takiej sytuacji sąd upadłościowy wydaje po-
stanowienie o przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości 
i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpozna-
nia i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Sąd upadło-
ściowy rozpoznaje wnioski w składzie właściwym dla roz-
poznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Z kolei w myśl 
art. 9b ust. 4 PrRest, jeżeli przejęcie wniosku o ogłoszenie 
upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego 
rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wy-
dania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze 
szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przed-
stawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym 
są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie 
wydaje postanowienia o przejęciu wniosków do wspólne-
go rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upa-
dłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny. Krótko 
mówiąc, rozstrzygnięcie o (nawet oczywistej) bezzasad-
ności wniosku restrukturyzacyjnego może być połączone 
z badaniem przesłanek dopuszczalności ogłoszenia upa-

60  Podzielam stanowisko P. Zimmermana, zdaniem którego „ewidentnie błędne 
są coraz częściej odnotowywane w praktyce sądów restrukturyzacyjnych 
próby dokonywania oceny woli wierzycieli na etapie rozpoznania wniosku 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i odmowa jego otwarcia 
w oparciu o deklaracje wierzycieli, iż nie mają zamiaru popierać układu lub 
nawet że jak dotąd dłużnik ich nie przekonał do układu”, Zimmerman P., Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, komentarz do art. 8, nb. 5.
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dłości i „uproszczenie” całej procedury poprzez wspólne 
rozpoznanie obu wniosków. Celowe będzie w takim wy-
padku wyznaczenie rozprawy i wspólne rozpoznanie obu 
wniosków – nie można wykluczyć scenariusza, w którym 
początkowo niechętny wierzyciel wróci do konstruktyw-
nych rozmów z dłużnikiem.

Czy sposób działania w sprawie zmieni się, gdy ten sam 
wniosek restrukturyzacyjny będzie złożony samoistnie, 
bez dodatkowego wniosku o ogłoszenie upadłości?

Przed wydaniem postanowienia w sprawie sąd restruktu-
ryzacyjny bada, czy skutkiem prowadzenia postępowania 
może być pokrzywdzenie wierzycieli – stwierdzenie ta-
kiej okoliczności powinno skutkować odmową otwarcia 
postępowania. „Pokrzywdzenie wierzycieli”, jak wskazuje 
S. Gurgul, „można przyjąć m.in. wtedy, gdy działania dłuż-
nika, sposób zarządzania przez niego przedsiębiorstwem, 
prowadzenia negocjacji z wierzycielami itp. wskazują, że 
celem dłużnika jest np. uniemożliwienie wierzycielom pro-
wadzenia skutecznej egzekucji albo przegłosowanie ukła-
du przez wierzycieli zawierających z dłużnikiem pozorne 
umowy”61. Zdaniem P. Zimmermana nawet układ prze-
widujący zaspokojenie wierzycieli w niższym stopniu niż 
w ewentualnym postępowaniu upadłościowym nie musi 
być jednoznacznie utożsamiany z wystąpieniem nega-
tywnej przesłanki restrukturyzacji w postaci pokrzywdze-
nia wierzycieli – wierzyciele mogą dostrzegać „korzyści 
wynikające z pozostania istotnego kontrahenta na rynku, 
synergii wspólnych działań, utrzymania wartości przed-
siębiorstwa dłużnika na czas poszukiwania innych źródeł 
spłaty zadłużenia układowego i inne powody”62. Oddalenie 
wniosku restrukturyzacyjnego ze względu na stwierdzone 
ryzyko pokrzywdzenia wierzycieli, zdaniem tego autora, 
powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy pokrzywdzenie 
wskutek otwarcia restrukturyzacji byłoby „pewne i oczy-
wiste”63. P. Filipiak podkreśla, że „na etapie postępowania 
w przedmiocie otwarcia sąd w ogóle nie powinien badać 
propozycji układowych (w postępowaniu sanacyjnym nie 
ma nawet możliwości badania propozycji, bowiem wnio-
skodawca nie ujmuje ich we wniosku o otwarcie – por. 
art. 284 p.r.). Propozycje te mogą być przecież przez dłuż-
nika jeszcze wielokrotnie zmienione i dostosowane do 
wyników negocjacji z wierzycielami”64.

Również poszukiwanie ochrony przed egzekucją nie powin-
no przesądzać jednoznacznie o woli skorzystania z proce-

61  Gurgul S., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, komentarz do art. 8, nb. 1, 
Legalis.

62  Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, komentarz do art. 8, 
nb. 1, Legalis.

63  Tamże,
64  Filipiak P., [w:] Filipiak P. (red.), Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. 

Komentarz, komentarz do art. 8, teza 8, LEX.

dury restrukturyzacyjnej niezgodnie z jej przeznaczeniem. 
Ochrona przed egzekucją jest przecież narzędziem przewi-
dzianym dla dłużnika po otwarciu postępowania, w pew-
nych przypadkach również na etapie postępowania zabez-
pieczającego, zaliczanym do grupy rozwiązań mających 
umożliwić efektywną restrukturyzację. Dopiero ustalenie, 
że celem samym w sobie jest odsunięcie w czasie możli-
wości prowadzenia egzekucji, pozwala na ocenę wniosku 
w kontekście możliwości pokrzywdzenia wierzycieli.

Nie można zapominać, że o wyniku postępowania osta-
tecznie decydują wierzyciele – przecież nawet nieracjo-
nalny plan ratowania przedsiębiorstwa oraz trudne do 
zrealizowania propozycje układowe mogą zyskać uznanie 
kontrahentów dłużnika lub podmiotów finansujących jego 
działalność. Teoretycznie wystąpić może również przy-
padek dokładnie odwrotny, kiedy najlepiej przygotowany 
plan restrukturyzacyjny oraz propozycje zakładające peł-
ną spłatę zadłużenia nie znajdą uznania wierzycieli. Układ 
podlega zatwierdzeniu przez sąd – również w kontekście 
ochrony interesów wierzycieli. Odmowę zatwierdzenia 
układu uzasadnia bowiem zarówno oczywistość jego nie-
wykonania, jak i rażące pokrzywdzenie wierzycieli głosu-
jących przeciwko układowi.

Szansę na zawarcie układu ma przecież zwiększać wprowa-
dzenie do przedsiębiorstwa podmiotu zewnętrznego, po-
zasądowego organu postępowania – nadzorcy sądowego 
albo zarządcy. Obowiązkiem tych podmiotów (profesjona-
listów, licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych) 
jest wspieranie dłużnika – oczywiście z uwzględnieniem 
różnic związanych ze specyfiką poszczególnych postępo-
wań (np. we wniosku o otwarcie postępowania sanacyj-
nego nie ma potrzeby składania propozycji układowych, 
które tworzone są już po otwarciu postępowania). Ustawa 
wprost wymaga od nadzorcy sądowego podejmowania 
działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie najwięk-
szej liczby ważnych głosów, nadzorca i zarządca aktywnie 
uczestniczą (w różnym stopniu) w pracy nad planem re-
strukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi. Wresz-
cie zarządca i nadzorca sądowy dopiero na zgromadzeniu 
wierzycieli, czyli po zakończeniu prac nad spisem wierzy-
cieli, planem restrukturyzacyjnym, propozycjami, często 
również po negocjacjach z wierzycielami, składają opinię 
o możliwości wykonania układu. Interwencja nadzorcy albo 
zarządcy może zatem istotnie wzmocnić szanse zawarcia 
układu nawet w przypadku, gdy sam wniosek nie zawiera 
klarownej wizji ratowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Kwestia „zasadności” wniosku restrukturyzacyjnego po-
winna być rozumiana inaczej niż zasadność pozwu albo in-
nego żądania – nawet niefortunnie sformułowany wnio-
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sek, a także wątpliwy wstępny plan restrukturyzacyjny nie 
przesądzają o możliwości osiągnięcia celu postępowania; 
przeciwnie, mogą doprowadzić do pożądanego efektu 
końcowego, czyli zawarcia układu z wierzycielami. Prawo 
restrukturyzacyjne zawiera całą grupę rozwiązań, które 
wdrożone już po otwarciu postępowania mają uzdrowić 
przedsiębiorstwo dłużnika i przywrócić mu zdolność do 
normalnego funkcjonowania na rynku. Zatem wniosek re-
strukturyzacyjny, który po wpłynięciu do sądu jawi się jako 
„oczywiście bezzasadny”, może być niejako uratowany na 
dalszym etapie postępowania.

Jeżeli wniosek jest formalnie kompletny, a sąd nie dostrze-
ga, że otwarcie postępowania doprowadzi do pewnego 
i oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli, to dłużnik powi-
nien zasługiwać na szansę przekonania wierzycieli o moż-
liwości zawarcia układu i zachowania jego przedsiębior-
stwa. Stwierdzenie, że wniosek jest oczywiście bezzasad-
ny, może być w znacznej części przypadków przedwczesne 
właśnie ze względu na możliwość znaczącej modyfikacji 
pierwotnego pomysłu dłużnika na restrukturyzację.

Zastosowanie przepisów o oczywistej bezzasadności 
powództwa powinno być zatem ograniczone jedynie do 
wyjątkowych przypadków, gdy wnioskodawca na pierw-
szy rzut oka nie jest nawet zagrożony niewypłacalnością, 
a pozoruje kryzys, dążąc do redukcji swojego zadłużenia65, 
lub błędnie interpretuje istotę „restrukturyzacji”, ale to 
również w przypadkach oczywistych, niewymagających 
szczegółowego badania. W innych przypadkach, czyli 
w razie stwierdzenia choćby zagrożenia niewypłacalno-
ścią, wnioski powinny podlegać ocenie przepisów doty-
czących ryzyka pokrzywdzenia wierzycieli oraz przesłanek 
warunkujących otwarcie postępowania. Zasadniczo należy 
jednak bronić prawa wierzyciela do zawarcia układu z wie-
rzycielami, a także prawa wierzycieli do pomyłki i podjęcia 
ostatecznie niekorzystnej dla siebie decyzji.

POTENCJALNE NADUŻYCIE WYBRANYCH INSTYTUCJI 
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO

Rozpoznane przez ustawodawcę środki obstrukcji pro-
cesowej nie są obce postępowaniom upadłościowym 
i restrukturyzacyjnym. Nie powinno budzić wątpliwości, 
że przepisy o zażaleniu złożonym dla zwłoki czy niedo-
puszczalnym wyłączeniu sędziego mogą być stosowane 
wprost na podstawie art. 229 PrUp albo 209 PrRest – 
zwłaszcza tam, gdzie przewidziany w tych ustawach śro-
dek zaskarżenia to zażalenie znane przepisom KPC, a jed-
nocześnie pozwala na to zaistniała sytuacja procesowa. 

65  Filipiak P., [w:] Filipiak P. (red.), Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz, komentarz do art. 8, teza 10, LEX.

Ta ogólna uwaga powinna odnosić się również do takich 
czynności procesowych, jak wniosek oraz powództwo 
o wyłączenie z masy upadłości – podobnych do wniosków 
inicjujących postępowania cywilne, których złożenie roz-
poczyna „wpadkowe” postępowanie w ramach toczącego 
się równolegle „głównego” procesu.

Nie można zapominać, że upadłość albo restrukturyza-
cja to proces wielowątkowy, w ramach którego koniecz-
ne jest realizowanie kolejnych sformalizowanych etapów. 
Uczestnicy postępowania – nie tylko upadły bądź dłużnik 
– często powielają argumentację dotyczącą fragmen-
tu postępowania w jego kolejnych fazach. Dla przykładu 
wartość oszacowania przedsiębiorstwa upadłego bywa 
kwestionowana nie tylko na etapie zarzutów, o których 
mowa w art. 319 ust. 5 PrUp, ale również: w niedopusz-
czalnym zażaleniu na postanowienie oddalające zarzuty 
(w tym miejscu otwiera się zresztą droga do rozpoczęcia 
„łańcucha zażaleń”), podczas procedury ustalania listy 
wierzytelności, na etapie wyboru oferenta oraz sporzą-
dzania planu podziału (gdzie ustawa przewiduje zażalenie 
na postanowienie sędziego-komisarza). W praktyce znane 
są chociażby „wnioski o odwołanie syndyka”, często skła-
dane konsekwentnie przez cały czas trwania postępowa-
nia, ale oparte na tych samych argumentach (np. właśnie 
rzekomo zaniżonej wycenie poszczególnych składników 
majątku).

W takich wypadkach przepisy kodeksu postępowania cy-
wilnego należy stosować odpowiednio w upadłości i re-
strukturyzacji. Jest to dodatkowo uzasadnione specyfiką 
postępowań insolwencyjnych, w których występuje czę-
sto więcej grup interesów niż „tylko” dwie strony standar-
dowego postępowania cywilnego66. Nawet między wie-
rzycielami może występować konflikt interesów – część 
z nich jest uprzywilejowana z mocy ustawy, część takich 
przywilejów nie posiada. Pisma zawierające wnioski nie-
znane ustawom, obejmujące niemożliwe do zrealizowania 
żądania lub wprost ukierunkowane na przedłużenie po-
stępowania, powinny być oceniane przez pryzmat przepi-
sów o przeciwdziałaniu nadużyciom prawa procesowego.

Motywacją do działania dla sądu albo sędziego-komi-
sarza mogą być również pisma odnoszące się do insty-
tucji prawa upadłościowego albo restrukturyzacyjnego, 
ale niejako „obok” rzeczywistej podstawy prawnej. Dla 
przykładu – w pewnych okolicznościach wręcz przydat-
ny może okazać się wniosek o zmianę członka rady wie-
rzycieli składany na podstawie art. 203 ust. 1 PrUp albo 
art. 126 ust.1 PrRest złożony przez wierzyciela wymaga-

66  Z pełną świadomością, że postępowanie cywilne zna pojęcia 
współuczestnictwa procesowego, interwencji, zmian podmiotowych itd.
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nej części wierzytelności uprawniających do głosowania 
nad układem. Informacje pochodzące od takiego wie-
rzyciela (albo nawet podmiotu nieposiadającego statusu 
uczestnika postępowania) mogą wywołać taki skutek, że 
zaalarmowany sędzia-komisarz skontroluje czynności 
poszczególnych członków rady i – w skrajnych przypad-
kach – odwoła tych, którzy nienależycie pełnią swoje obo-
wiązki. Podobne skutki wywołać może również „wniosek 
wierzyciela o umorzenie postępowania sanacyjnego”. Jeśli 
racjonalne argumenty wierzyciela wspiera pochodząca ze 
sprawozdań zarządcy informacja o nieregulowaniu zobo-
wiązań powstałych po otwarciu postępowania, to zbada-
nie dopuszczalności dalszego prowadzenia postępowania 
może być zasadne. Odmienna jest sytuacja, gdy wierzyciel 
wielokrotnie w toku postępowania „wyraża obawę”, że 
jego roszczenia (nawet te objęte układem z mocy prawa) 
nie zostaną zaspokojone i z tego powodu żąda umorze-
nia trwającej restrukturyzacji. Ostatnim, choć niewyczer-
pującym katalogu przypadków, przykładem jest „wniosek 
o odwołanie syndyka, nadzorcy albo zarządcy” oparty na 
twierdzeniach o „negatywnym nastawieniu do upadłego 
albo dłużnika”.

Możliwość stosowania przepisów przeciwdziałających 
nadużyciom prawa procesowego po uprzednim pouczeniu 
danego podmiotu67 będzie w licznych przypadkach uza-
sadniona i – żeby nie powtarzać akademickiego wywodu 
– może po prostu przyczynić się do ograniczenia zbędnych 
czynności sądu, pozasądowych organów postępowania 
oraz jego uczestników; co zresztą wpisuje się w postulat 
ekonomiki postępowania oraz wspiera angażowanie wy-
siłków w dążenie do osiągnięcia celu postępowania.

Podobny przypadek dotyczy multiplikowania skarg na 
czynności syndyka, o których mowa w art. 49112a ust. 1 

PrUp, zgodnie z którym na czynności syndyka przysługuje 
skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zanie-
chania przez syndyka dokonania czynności. „Rozwiąza-
nie to zapewnia kontrolę sądową nad fazą likwidacyjną 
postępowania upadłościowego wobec osoby nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej, prowadzonego w trybie 
uproszczonym, a więc w przypadku gdy nie jest wyzna-
czany sędzia-komisarz. Funkcje nadzorcze sprawuje w ta-
kim wypadku sąd, a inicjatorem czynności kontrolnych 
może być każdy z wierzycieli oraz sam dłużnik”68.

Wprowadzona do prawa upadłościowego instytucja wzo-
rowana jest na znanej z KPC skardze na czynności komor-

67  Weitz, K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 
1/2020, s. 34.

68  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do art. 49112a, 
nb. 1, Legalis.

nika69. W postępowaniach egzekucyjnych częstą praktyką 
jest składanie skarg przez dłużników wyłącznie w celu 
opóźnienia postępowania albo – dosłownie – „poskarże-
nia” się na komornika; niekoniecznie w oparciu o realną 
podstawę prawną albo faktyczną. Podobnie jak w odnie-
sieniu do opisanych wcześniej sytuacji, również w tym 
przypadku dostrzegam potrzebę rozważenia możliwości 
odpowiedniego stosowania przepisów o powództwie oczy-
wiście bezzasadnym lub nadużyciu prawa procesowego. 
Skargi wnoszone przez uczestników postępowania (albo 
podmioty domagające się takiego statusu) mogą być wno-
szone przez cały czas trwania postępowania – chociażby 
ze względu na wspomniane już, rzekome „negatywne na-
stawienie” syndyka do upadłego. Taka treść skargi może 
pozwolić na zakwalifikowanie czynności jako zdziałanej 
wbrew zakazowi nadużywania praw procesowych albo 
jako pisma zawierającego żądanie oczywiście bezzasadne.

Przepis art. 49112a PrUp pozwala na odrzucenie skargi 
„z innych przyczyn niedopuszczalnej”, ale taka czynność 
problemu nie rozwiązuje, bowiem może doprowadzić do 
rozpoczęcia „łańcucha zażaleń” i wywołać skutek od-
wrotny do pożądanego. O niedopuszczalności pewnych 
czynności mowa również w art. 531 KPC i 3943 KPC, czyli 
w przypadku niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie 
sędziego i zażaleń. Czy dopuszczalne jest zastosowanie 
przewidzianej tam sankcji pozostawienia pisma w aktach 
bez podejmowania dalszych czynności w stosunku do 
skargi na czynności syndyka? Wszak wskazana sankcja 
wydaje się adekwatnym sposobem działania wobec anali-
zowanego problemu.

Wspomniana sankcja ma charakter absolutnie wyjątkowy, 
a wyjątków, według powszechnie znanej reguły exceptio-
nes non sunt extendendae, nie należy stosować rozszerza-
jąco. Ustawa procesowa odnosi się wprost do konkret-
nych uprawnień uczestników postępowania oraz zawiera 
wyraźne, dostosowane do danej instytucji, wskazówki 
odnośnie do oceny sposobu stosowania poszczególnych 
czynności. Takiej konstrukcji Prawo upadłościowe nie za-
wiera, brakuje zatem podstawy normatywnej pozwalają-
cej na jej stosowanie bez żadnych modyfikacji. Nie można 
zapominać, że skargę, odmiennie niż np. niedopuszczalne 
zażalenie, wnosi się bezpośrednio do syndyka, a nie do 
sądu. Syndyk jest zobowiązany do sporządzenia, w termi-
nie 3 dni, uzasadnienia zakwestionowanej czynności (albo 
przyczyn jej niedokonania) i przesłania „akt skargi” do 
sądu upadłościowego. Syndyk oczywiście nie jest wład-
ny do oceny, czy dana skarga jest niedopuszczalna albo 
oczywiście bezzasadna, choć nie ma przeszkód, aby takie 

69  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe 
oraz niektórych innych ustaw (druk 3480), s. 41, http://orka.sejm.gov.pl/.
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okoliczności podnosił, podejmując obronę przez zarzutami 
skarżącego. Co więcej, ustawa przewiduje, że nawet od-
rzucona skarga może być podstawą do zbadania działań 
syndyka i nakazania mu podjęcia określonych czynności 
– wszak mowa o środku zaskarżenia przewidzianym dla 
postępowania, w którym nie jest ustanawiany sędzia-ko-
misarz i które ma pozwolić na kontrolowanie przebiegu 
sprawy.

Przepisy o powództwie oczywiście bezzasadnym trudno 
będzie zastosować odpowiednio, wszak stanowisko „dru-
giej strony” sąd poznaje wraz ze stanowiskiem skarżące-
go; tryb pozwalający na niezawiadamianie syndyka jest tu 
bezprzedmiotowy. W obecnym stanie prawnym syndyk 
musi bowiem zmierzyć się z zarzutami skargi, zanim zo-
stanie ona rozpoznana przez sąd upadłościowy. Postano-
wienie o oddaleniu skargi – nawet oczywiście bezzasadnej 
– niejako konsumuje cały tryb przewidziany w art. 1911 

KPC oraz przewidziany dla zaskarżenia wyroku wydane-
go na tej podstawie. Jeśli jednak złożenia skargi nie da się 
usprawiedliwić w kontekście celu, którego realizacji ma 
służyć, to nie powinno być przeszkód, aby po odpowied-
nim pouczeniu skarżącego stosować inne sankcje prze-
widziane dla nadużywania praw procesowych określone 
w art. 2262 § 2 KPC. Być może groźba ukarania grzywną 
powstrzyma część podmiotów przed podejmowaniem 
czynności procesowych w sposób niezgodny z ich celem.

De lege ferenda rozważenia wymaga wprowadzenie do 
prawa upadłościowego pojęcia skargi niedopuszczalnej – 
na wzór przepisów o niedopuszczalnym wniosku o wyłą-
czenie sędziego i zażaleniu złożonym jedynie dla zwłoki. 
Proponowana treść przepisu obejmowałaby co najmniej: 
1) skargę złożoną po raz kolejny z powołaniem tych sa-
mych okoliczności oraz 2) skargę, w której nie została 
określona ani wadliwa, zdaniem skarżącego, czynność 
syndyka, ani nieuzasadniona bierność pozasądowego or-
ganu postępowania; sankcją byłoby pozostawienie skar-
gi bez podejmowania dalszych czynności w prawie (poza 
jednokrotnym zawiadomieniem skarżącego).

Warto obserwować rozwój tej instytucji w praktyce, aby 
stwierdzić, czy jest ona faktycznie nadużywana w rozu-
mieniu art. 41 KPC – konsekwentnie podkreślać należy 
wyjątkowy charakter nowych instytucji oraz potrzebę ich 
ostrożnego i odpowiedzialnego stosowania.

Istotny etap postępowań insolwencyjnych to ustalenie 
kręgu wierzycieli uprawnionych do udziału w podziale sum 
uzyskanych w toku likwidacji masy upadłości albo upraw-
nionych do głosowania nad układem. W postępowaniu 
upadłościowym ustawa wymaga od wierzycieli pewnej 

aktywności – zgłoszenia wierzytelności (poza przewidzia-
nymi w ustawie przypadkami, gdzie lista tworzona jest 
z urzędu), które stanowi odpowiednik pozwu w postępo-
waniu upadłościowym70. Spis wierzycieli powstaje zaś na 
podstawie ksiąg i dokumentów dłużnika, choć zawartość 
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów dłużnika ma 
wpływ na uznanie wierzytelności na liście (art. 243 PrUp).

Zasadniczo aktywność wierzycieli ma jednak miejsce do-
piero na etapie sądowym, czyli kwestionowania ustaleń 
syndyka dotyczących kręgu wierzycieli, wartości ich rosz-
czeń albo zabezpieczeń tych wierzytelności wprowadzo-
nych do listy wierzytelności oraz spisu wierzycieli. Syndyk, 
podobnie jak w przypadku skargi z art. 49112a PrUp, zapo-
znaje się z twierdzeniami wierzycieli jako pierwszy, przed 
sędzią-komisarzem oraz sądem, i nie jest władny do sa-
modzielnego uznania, że dane zgłoszenie wierzytelności 
jest oczywiście bezzasadne – choć nie można odbierać 
mu możliwości wprowadzenia stwierdzenia tego rodzaju 
do uzasadnienia odmowy uznania wierzytelności na liście. 
Warto też pamiętać, że wierzyciele posiadają uprawnienia 
do kwestionowania pozycji dotyczących innych podmio-
tów, nawet jeśli mają w tym zakresie ograniczoną wiedzę 
oraz możliwości dowodowe. Obie ustawy zawierają pewne 
ograniczenia odnośnie do zgłaszania twierdzeń i zarzutów 
(art. 258 ust. 1 PrUp) oraz środków dowodowych. Prawo 
restrukturyzacyjne daje wyraźne pierwszeństwo dowodo-
wi z dokumentów i opinii biegłego (art. 93 ust. 1 PrRest).

Pole do nadużywania prawa do kwestionowania spisu i li-
sty oczywiście istnieje. Upadły i dłużnik mogą w skrajnym 
przypadku odmówić uznania wszystkich pozycji, powołu-
jąc się np. na powielane przez lata błędy księgowe i nie-
zgodność z wyliczeniami prowadzonymi na własne potrze-
by. Wierzyciele mogą bez żadnej podstawy kwestionować 
uznane przez syndyka, nadzorcę albo zarządcę zabezpie-
czenia, upatrując swojej szansy na zaspokojenie roszczeń 
w drodze podważenia praw innych osób. Zamiar złożenia 
sprzeciwu czy przyszłego zażalenia może być sygnalizo-
wany już wcześniej w różnego rodzaju pismach wierzycieli, 
wyrażających swoje niezadowolenie z postawy dłużnika 
jeszcze sprzed daty otwarcia procesu restrukturyzacji albo 
sprzed ogłoszenia upadłości. Stwierdzenie, że korzystanie 
przez poszczególne podmioty ze środków zaskarżenia li-
sty wierzytelności oraz sprzeciwu wierzycieli, nie może być 
w żaden sposób usprawiedliwione – z uwzględnieniem 
celów tych instytucji, etapu postępowania, a także sytuacji 
ogółu wierzycieli oraz indywidualnego przypadku skarżą-

70  Tak np. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, komentarz do 
art. 236, nb. 5, Legalis, oraz w kontekście przerwania biegu przedawnienia 
Chrapoński D., [w:] Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, 
komentarz do art. 236, teza 7, LEX.
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cego – to przepisy dotyczące przeciwdziałania nadużyciom 
prawa procesowego i sankcje przewidziane w kodeksie po-
stępowania cywilnego powinny znaleźć zastosowanie.

Należy postulować również możliwość – zarezerwowaną 
dla sytuacji wyjątkowych – uznania sprzeciwu odnośnie 
do listy albo spisu za oczywiście bezzasadny. Przykładem 
takiej oczywistej bezzasadności będzie sprzeciw osoby 
pełniącej funkcję prezesa restrukturyzowanej spółki w za-
kresie, w jakim będzie on żądał przyznania mu prawa gło-
su nad układem.

PODSUMOWANIE

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne cechuje 
znaczna autonomiczność pojęciowa – chociażby pojęcie 
wierzyciela znane z kodeksu cywilnego doznaje modyfi-
kacji w art. 189 PrUp – wyraźne akcentowanie aspektów 
ekonomicznych i ukierunkowanie na cel. Należy o tym 
pamiętać przy próbach stosowania „instytucji zewnętrz-
nych”, zwłaszcza zaprojektowanych na potrzeby „standar-
dowych” procesów, wobec konstrukcji znanych z upadło-
ści i restrukturyzacji.

Przeprowadzona analiza pozwala na konstatację, że za-
sadą powinno być dopuszczenie stosowania przepisów 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie nadużyciom praw 
procesowych zarówno w upadłości, jak w restrukturyzacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę precyzyj-
nego określenia celu danej instytucji, a także osadzenie jej 
w szerszym kontekście.

Wniosek o ogłoszenie upadłości służy do realizacji więk-
szej liczby celów niż tylko wyrażone w nim wyraźnie żąda-
nie ogłoszenia upadłości, a zarazem jego złożenie będzie 
zwykle związane z potrzebą wykonania obowiązku wy-
nikającego wprost z ustawy. Dostrzegam potrzebę zróż-
nicowania w tym zakresie wniosków pochodzących od 
dłużników i wierzycieli. Zwłaszcza motywacje wierzycieli 
składających wnioski upadłościowe mogą zasługiwać na 
negatywną ocenę w świetle przepisów dotyczących nad-
używania praw procesowych, w tym oczywistej bezzasad-

ności powództwa. Rozsądne stosowanie przepisów prze-
ciwdziałających nierzetelnym praktykom procesowym 
może je znacznie ograniczyć, co w szerszym kontekście 
może, zgodnie zresztą z zamysłem ustawodawcy, zwięk-
szyć efektywność pracy sądów.

W przypadku wniosków restrukturyzacyjnych nie można 
zapominać, że spora część pracy mającej na celu przywró-
cenie dłużnikowi zdolności normalnego funkcjonowania 
następuje już po otwarciu postępowania. Odpowiednie 
przygotowanie się do tej fazy jest oczywiście godne po-
chwały, ale wiele, nawet istotnych, uchybień może zo-
stać naprawiona po wydaniu przez sąd postanowienia 
zgodnego z wnioskiem. Wstępnie stwierdzona „oczywista 
bezzasadność” wniosku nie musi zatem przesądzać o nie-
powodzeniu restrukturyzacji. Odpowiednie stosowanie 
tego specjalnego trybu powinno być ograniczone do tych 
przypadków, gdzie restrukturyzacja nie jest potrzebna. Nie 
chodzi o sytuacje, w których wątpliwy jest pomysł na ra-
towanie przedsiębiorstwa, lecz w razie stwierdzenia braku 
choćby zagrożenia niewypłacalnością.

Skoro kodeks postępowania cywilnego wprost zakazuje 
nadużywania praw procesowych, to konieczne i potrzeb-
ne jest wypracowanie metod pozwalających na efektyw-
ne wykorzystywanie systemu przeciwdziałania tym nad-
użyciom w postępowaniach insolwencyjnych. Przepisy 
tych ustaw przewidują, podobnie jak KPC, postępowania 
wpadkowe, których wynik ma wpływ na ostateczny efekt 
całej procedury. Uczestnicy mają również prawo zaskar-
żania wybranych czynności – powstaje zatem miejsce na 
podejmowanie prób realizowania własnych interesów, 
niekoniecznie zgodnych z kierunkiem całego postępowa-
nia. Przeniesienie konstrukcji nadużycia prawa proceso-
wego do upadłości i restrukturyzacji może te procedury 
usprawnić, zwłaszcza poprzez rzeczywiste przeciwdzia-
łanie obstrukcji procesowej. Jak mantrę należy jednak po-
wtarzać, że konieczne jest ocenianie każdego przypadku 
indywidualnie, a także z uwzględnieniem celu, jakiemu 
w danej procedurze określona konstrukcja służy, i stoso-
wanie sankcji dopiero w razie rażących, niebudzących wąt-
pliwości nadużyć.
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WPŁYW OTWARCIA POSTĘPOWANIA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO WYKONAWCY NA OBOWIĄZEK 
DOKONANIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ PODWYKONAWCY

Norbert Frosztęga1

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ustawodawca 
wprowadził do polskiego systemu prawa różnego ro-
dzaju instrumenty, których celem jest ochrona podwy-
konawców i dalszych podwykonawców biorących udział 
w realizacji robót budowlanych. Przejawem takiej ochro-
ny jest m.in. zakorzeniona w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych2 instytucja płatności bezpośredniej, która 
weszła w życie 24 grudnia 2013 r.3 Tworzy ona mecha-
nizm gwarantujący wywiązywanie się przez podmioty re-
alizujące zamówienie publiczne z obowiązku zapłaty wy-
nagrodzenia należnego ich podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. Nierzadko zdarzają się bowiem sytu-
acje, w których podwykonawca4 należycie spełnia świad-
czenie, wynikające z łączącej go z wykonawcą umowy, 
a mimo to nie uzyskuje zapłaty. Co prawda, w przypadku 
podwykonawców robót budowlanych, zleconych wyko-
nawcy przez generalnego wykonawcę, ustawodawca już 
wcześniej, bo w 2003 r., wprowadził zasadę solidarnej 
odpowiedzialności inwestora (art. 6471 k.c.5), lecz uznano 
to za rozwiązanie niewystarczające, zwłaszcza w kontek-
ście podmiotów, zawierających umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Tych 
ostatnich bowiem ochrona z art. 6471 k.c. nie obejmuje6.

1  Adwokat i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, doradca 
restrukturyzacyjny w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

2  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 11 września 
2019 r.; Dz. U. nr 19, poz. 177, ze zm.) dalej jako „p.z.p.”.

3  Na podstawie ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473).

4  Wszędzie tam, gdzie publikacja odnosi się do relacji wykonawcy 
z podwykonawcą i o ile nie wskazano inaczej, należy przez to rozumieć 
odpowiednio relację dotyczącą podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, itd.

5  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.), 
dalej jako „k.c.”.

6  W orzecznictwie zdarzają się jednak judykaty rozszerzające ochronę solidarnej 
odpowiedzialności inwestora także na podwykonawców świadczących 
usługi na rzecz wykonawcy nie na podstawie umowy o roboty budowlane, 
lecz na podstawie umowy o dzieło (tak: wyrok SN z 17 października 2008 r., 
I CSK 106/08, OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 64). Pogląd ten – zdaniem autora – 
może zostać zaaprobowany tylko w tych stanach faktycznych, gdzie rezultat 
świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu stanowiącego przedmiot 
świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, a nadto zakres 
prac wykonywanych przez podwykonawcę treściowo de facto odpowiada 
świadczeniom spełnianym na podstawie umowy o roboty budowlane.

Wciąż kształtująca się praktyka restrukturyzacyjna oraz 
wielość stanów faktycznych i prawnych, które pojawiają 
się w każdym z dostępnych postępowań restrukturyza-
cyjnych, prowadzi często do licznych wątpliwości inter-
pretacyjnych odnośnie do różnych instytucji prawnych. 
Szczególnie uwidacznia się to na styku przepisów p.r. 
z przepisami z innych dziedzin prawa. Z taką też sytuacją 
mamy do czynienia na gruncie instytucji płatności bezpo-
średniej. Konkretniej chodzi o sytuację, w której podwy-
konawca kieruje względem zamawiającego roszczenie 
o dokonanie płatności bezpośredniej, wskazując, że wy-
konawca mu nie zapłacił, zaś przyczyną braku płatności 
jest fakt, że wobec wykonawcy otwarto postępowanie 
restrukturyzacyjne. W takim przypadku z jednej strony 
podwykonawca nie uzyskał zaspokojenia (mógłby je uzy-
skać dopiero na warunkach przyszłego układu, o ile zo-
stałby zawarty), z drugiej strony bezpośrednią przyczyną 
braku płatności jest obowiązujący w trakcie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego zakaz spełniania świadczeń, 
które z mocy prawa są objęte układem7. Na tym tle wy-
łania się istotny problem interpretacyjny, czy skoro jedną 
z przesłanek dokonania płatności bezpośredniej przez 
zamawiającego jest „uchylenie się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dal-
szego podwykonawcę zamówienia na roboty budowla-
ne”, to czy brak zapłaty z uwagi na obowiązujące w trak-
cie procesu restrukturyzacyjnego moratorium płatnicze 
rzeczoną przesłankę wypełnia, czy nie.

PRZESŁANKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ

Jak dostrzeżono, przepisy p.z.p. zawierają instrumenty, 
których celem jest ochrona podwykonawców i dalszych 

7  Na gruncie przyspieszonego postępowania układowego zakaz ten wynika 
z art. 252 ust. 1 p.r., na gruncie postępowania układowego z art. 273 p.r. w zw. 
z art. 252 ust. 1 p.r., a na gruncie postępowania sanacyjnego z art. 297 p.r. 
w zw. z art. 252 ust. 1 p.r. Zakaz ten nie obowiązuje natomiast na gruncie 
postępowania o zatwierdzenie układu.
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do płatności wynagrodzenia przez zamawiającego, przy 
czym bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, a więc bez odsetek należnych podwyko-
nawcy (dalszemu podwykonawcy). W przypadku doko-
nania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy zamawiający może potrącić kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należne-
go wykonawcy. Może też naliczyć kar umowne, stosow-
nie do art. 143d ust. 1 pkt 7 lit a p.z.p.9, a gdy konieczność 
dokonywania bezpośredniej zapłaty się powtarza bądź 
gdy płatności przekraczają sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, może nawet 
odstąpić od umowy10.

CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Omawiając instytucję płatności bezpośredniej wynikającą 
z art. 143c ust. 1 p.z.p., należy najpierw zasygnalizować 
pojawiające się na jej gruncie rozbieżności interpretacyjne, 
koncentrujące się wokół określenia charakteru obowiązku 
zamawiającego w zakresie zapłaty podwykonawcy, który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę dostawy lub 
usługi. W różnego rodzaju opracowaniach można spotkać 
poglądy, iż odpowiedzialność ta – analogicznie jak odpo-
wiedzialność względem podwykonawców wykonujących 
część robót budowlanych – jest solidarna. Na uzasadnie-
nie takiego stanowiska jednomyślnie powołuje się wyrok 
Sądu Najwyższego z 20 września 2018 r.11 Analiza rze-
czonego problemu zasługuje na odrębne opracowanie, 
natomiast zdaniem autora publikowanego artykułu na 
gruncie instytucji płatności bezpośredniej zamawiające-
go względem podwykonawców realizujących dostawy 
lub świadczących usługi, odpowiedzialności solidarnej 

9  Kary umowne, wprowadzane do umowy na podstawie podanego przepisu, 
obciążają wykonawcę jako stronę stosunku umownego z zamawiającym. 
Ich ustalenie następuje w każdym przypadku wystąpienia uzasadniających 
je okoliczności faktycznych, niezależnie od tego, czy okoliczności te dotyczą 
wykonawcy czy podwykonawcy lub nawet dalszego podwykonawcy. 
Taka konstrukcja ma motywować wykonawców do kontrolowania 
podwykonawców i zapewnienia terminowej zapłaty, a także realizacji innych 
obowiązków, których niedopełnienie skutkuje naliczeniem kar umownych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (zob. Jaworska M., 
Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J., Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz, wyd. 10, 2020, Legalis). Kary umowne zastrzegane na podstawie 
art. 143d ust. 1 pkt 7 lit a p.z.p., odmiennie od typowej kary umownej, nie pełnią 
funkcji kompensacyjnej, lecz prewencyjną, mającą na celu dyscyplinowanie 
podmiotów odpowiedzialnych w umowie o podwykonawstwo za zapłatę 
wynagrodzenia. Z zasad ogólnych wynika natomiast, że przesłanką naliczenia 
kar umownych jest wina w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu 
zobowiązania przez dłużnika. Na gruncie rozważanego w artykule zagadnienia 
powstaje zatem dodatkowy jeszcze problem prawny, czy brak płatności 
wynagrodzenia przez wykonawcę na rzecz podwykonawcy z powodu 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy i obowiązującego 
w jego toku moratorium płatniczego może być traktowany jako czynność 
zawiniona. Zagadnienie to wykracza jednak poza ramy artykułu i wymaga 
odrębnego opracowania.

10  Przesłanka odstąpienia z art. 143c ust. 7 p.z.p. ma charakter tzw. ustawowego 
prawa odstąpienia od umowy, przysługującego bez konieczności zastrzegania 
takiej podstawy w umowie oraz bez konieczności zastrzegania terminu do 
skorzystania z tego prawa, tak jak to ma miejsce przy instytucji umownego 
odstąpienia z art. 395 k.c.

11  Sygn. akt.: IV CSK 457/17, www.sn.pl.

podwykonawców robót budowlanych. Zostały one wpro-
wadzone nowelą obowiązującą od 24 grudnia 2013 r., 
jako odpowiedź na coraz częstsze sytuacje nieregulo-
wania należności podwykonawcom zaangażowanym 
w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień 
na roboty budowlane. Ochrona tych interesów wyraża się 
m.in. poprzez wymóg zawarcia określonych postanowień 
w umowach podwykonawczych, procedurę ich akceptacji 
przez zamawiającego czy uzależnienie wypłaty wyna-
grodzenia wykonawcy od rozliczenia z podwykonawcą 
lub dalszym podwykonawcą, będącymi stronami wcze-
śniej zaakceptowanej umowy. Do nich należy także insty-
tucja płatności bezpośredniej.

Zgodnie z art. 143c ust. 1 p.z.p. „zamawiający dokonu-
je bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawia-
jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną za-
mawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówie-
nia na roboty budowlane”. Przepis art. 143c p.z.p. określa 
zarazem warunki bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (dal-
szemu podwykonawcy), który zawarł umowę o podwy-
konawstwo, jakiej przedmiotem są roboty budowlane lub 
dostawy lub usługi. Należą do nich:

I)  wierzytelność z tytułu wynagrodzenia wynika z za-
akceptowanej przez zamawiającego umowy o pod-
wykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożo-
nej zamawiającemu umowy o podwykonawstwo na 
dostawy i usługi;

II)  wierzytelność powstała po zaakceptowaniu przez 
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedło-
żeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są dostawy lub usługi,

III)  wynagrodzenie należne podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy) jest wymagalne8,

IV)  zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia wykonawca 
(podwykonawca, dalszy podwykonawca, itd.) uchyla 
się od zapłaty.

Dopiero jeśli wszystkie przedstawione przesłanki są 
spełnione łącznie, można mówić o aktualizacji podstawy 

8  Czyli takie, które jest należne w myśl postanowień umowy o podwykonawstwo 
i którego termin zapłaty już nastąpił.
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brak. Zobowiązanie jest bowiem solidarne, jeżeli wynika 
to z ustawy lub z czynności prawnej. Nadanie zobowiąza-
niu charakteru solidarnego przez czynność prawną może 
wynikać z umowy zarówno wprost (wyraźnie), jak i być 
dorozumiane, natomiast w żadnym razie solidarności nie 
można domniemywać12. Tymczasem zamawiający nie jest 
stroną umowy podwykonawczej, zaś sam fakt, że zama-
wiający – zarówno z mocy standardowych klauzul kon-
traktowych, jak i art. 143b ust. 8 i 9 p.z.p. – ma możliwość 
zapoznania się z umową podwykonawczą (a nawet zgło-
szenia wobec niej w pewnym zakresie zastrzeżeń13) nie 
powoduje powstania odpowiedzialności solidarnej. Rów-
nież w przywołanym judykacie Sądu Najwyższego14 nie 
pada wprost stwierdzenie, że odpowiedzialność wzglę-
dem podwykonawców realizujących dostawy lub usługi 
ma charakter solidarny. Mowa tam jedynie o tym, że zno-
welizowana treść ust. 8 w art. 143c p.z.p.15 wyjaśnia cha-
rakter odpowiedzialności zamawiającego i daje podstawę 
do konkluzji, że charakter, funkcja, a nawet stanowcze 
brzmienie normy z art. 143c ust. 1 p.z.p. nakazują przyjąć, 
że uprawnieniu zamawiającego do dokonania bezpośred-
niej zapłaty odpowiada roszczenie podwykonawcy do 
żądania tej zapłaty, o ile oczywiście w danym stanie fak-
tycznym ziściły się wszystkie przesłanki, o których mowa 
w art. 143c p.z.p.16 Nie oznacza to jednak solidarnej odpo-
wiedzialności zamawiającego względem podwykonaw-
ców realizujących dostawy lub świadczących usługi. Na 
gruncie płatności bezpośredniej mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której więcej niż jeden podmiot jest zobowiąza-
ny względem tego samego wierzyciela (podwykonawcy) 
do spełnienia świadczenia mającego na celu zaspokojenie 
tego samego interesu, gdzie jeden podmiot (wykonawca) 
odpowiada względem innego (podwykonawcy) z mocy 
umowy (umowy podwykonawczej), drugi zaś (zamawia-
jący) z mocy wprowadzonej wolą ustawodawcy i w imię 
ochrony interesów podwykonawców instytucji płatności 
bezpośredniej. Jest to zatem odpowiedzialność in solidum.

12  Por. SA w Łodzi w wyroku z 13 grudnia 2016 r., I ACa 520/16, niepubl.
13  Zakres kontroli umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

dostawa lub usługa, ograniczony jest jedynie do możliwości zweryfikowania 
przez zamawiającego zgodności terminu zapłaty przewidzianego w niej 
wynagrodzenia.

14  Wyrok SN z 20 września 2018 r. sygn. akt: IV CSK 457/17, www.sn.pl.
15  Przepis art. 143c ust. 8 p.z.p. stanowi, że „do solidarnej odpowiedzialności za-

mawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z ty-
tułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”.

16  Orzeczenie to neguje więc (i słusznie) pojawiające się poglądy, że zamawiający 
nie ma obowiązku, lecz tylko uprawnienie wyrażające się tym, że może zapłacić 
takiemu podwykonawcy, lecz ten nie może wywieść z tego swojego roszczenia 
przeciw zamawiającemu (tak m.in. Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stacho-
wiak M., Prawo zamówień publicznych, 2018, s. 1162 i n., gdzie wskazuje się, 
że zasadniczym argumentem przemawiającym przeciwko przyjęciu tej tezy jest 
sam charakter prawny umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b), jako stosun-
ku prawnego o charakterze zobowiązaniowym, prawnie skutecznego tylko inter 
partes. Zob. też: SA w Białymstoku w wyroku z 12 maja 2017 r., I ACa 1036/16, 
www.orzeczenia.ms.gov.pl, gdzie orzekający w sprawie sąd stwierdził, iż „skła-
nia się ku drugiej koncepcji, tj. wykluczającej możliwość kierowania przez pod-
wykonawcę i dalszego podwykonawcę roszczeń w stosunku do zamawiającego 
na podstawie art. 143c ust. 1 ZamPublU, gdyż przytaczane na jej poparcie argu-
menty są bardziej przekonujące”).

Poprzedzając jeszcze odniesienie się do istoty porusza-
nego w publikacji problemu, należy dodać, że przepisy 
„ochronne” z art. 143a-143d p.z.p. stanowią regulację 
szczególną w stosunku do art. 6471 k.c., ustanawiające-
go odpowiedzialność solidarną inwestora za zapłatę wy-
nagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
z tytułu realizacji części umowy o roboty budowlane. 
Normują one relacje między zamawiającym, wykonawcą 
i podwykonawcą w umowach zawartych w sprawie za-
mówienia publicznego, nie naruszając praw i obowiąz-
ków inwestora, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy wynikających z art. 6471 k.c. Ten ostatni 
przepis odnosi się do umów o roboty budowlane zawiera-
nych poza reżimem prawa zamówień publicznych i – jak 
należy przyjąć – ogranicza się do roszczeń podwykonaw-
ców (dalszych podwykonawców) wykonujących część ro-
bót budowlanych. Zatem na gruncie p.z.p. ochrona pod-
wykonawców i dalszych podwykonawców jest szersza, 
gdyż obejmuje także roszczenia dostawców materiałów 
na rzecz wykonawcy, którzy nie wykonują robót monta-
żowych albo budowlanych, oraz roszczenia podmiotów 
świadczących usługi na rzecz wykonawcy17. Teza ta ma 
przełożenie na kierunek interpretacji przepisów p.z.p., 
których ratio legis opiera się na dążeniu do zapewnienia 
ochrony podwykonawcom, zaś przepisy o odpowiedzial-
ności solidarnej i regulujące kwestie związane z zabez-
pieczeniem praw podwykonawców na gruncie p.z.p. mają 
charakter bezwzględnie obowiązujący. Spostrzeżenie 
to ma duże znaczenie w kontekście dalszych wywodów 
oraz istoty poruszanego w publikacji problemu.

SKUTKI OTWARCIA  
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania ukła-
dowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnie-
nia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego 
postępowania układowego spełnianie przez dłużnika 
albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, 
które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopusz-
czalne. Analogiczna regulacja obowiązuje także na grun-
cie postępowania układowego i sanacyjnego. Zgodnie 
zaś z art. 150 ust. 1 pkt 1 p.r., o ile ustawa nie stanowi 
inaczej, układ ex lege obejmuje m.in. wierzytelności oso-
biste powstałe przed dniem otwarcia postępowania re-
strukturyzacyjnego18. Krąg wierzytelności wyłączonych 
z układu w sposób bezwzględny oraz względny określa 
natomiast art. 151 p.r. Wątpliwości co do statusu wie-

17  Tak m.in. Sieradzka M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 1, 2018, 
Legalis, komentarz do art. 143c.

18  Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest dzień wydania 
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, 
postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.
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rzytelności z punktu widzenia ich podziału na układowe 
oraz pozaukładowe należy rozstrzygać na korzyść obję-
cia ich układem19. Z kolei wierzytelności powstałe po dniu 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego muszą być 
realizowane na ogólnych zasadach i w terminach płatno-
ści pod rygorem m.in. umorzenia postępowania.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wyko-
nawcy oznacza zatem, że wierzytelności powstałe przed 
tą datą są objęte układem i nie mogą być zaspokajane 
w toku tego postępowania. Zaspokojenie może nastąpić 
jedynie zgodnie z postanowieniami przyszłego układu, tj. 
w sposób i w terminach tam przewidzianych, o ile oczy-
wiście układ zostanie przegłosowany przez wierzycieli 
i zatwierdzony przez sąd. Sam fakt otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego wykonawcy nie jest zatem 
przeszkodą do dalszej realizacji procesu budowlanego20, 
natomiast zabrania regulowania zobowiązań wobec jego 
podwykonawców, które powstały przed dniem wydania 
przez sąd postanowienia o otwarciu wnioskowanego po-
stępowania restrukturyzacyjnego.

PROCEDURA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ

W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) względem zamawiającego żądania za-
płaty należnego mu wynagrodzenia w oparciu o art. 143c 
ust. 1 p.z.p. zamawiający winien wyczerpać procedurę 
weryfikacyjną21. Innymi słowy, przed dokonaniem bezpo-
średniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag doty-
czących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodze-
nia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), określa-
jąc termin zgłaszania uwag nie krótszy niż 7 dni.

W następstwie zgłoszenia przez wykonawcę uwag, po ich 
analizie przez zamawiającego, ma on trzy możliwe ścieżki 
działania. Po pierwsze, może nie dokonać bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego pod-
wykonawcy), w sytuacji gdy wykonawca wykaże nieza-
sadność takiej zapłaty. Po drugie, może dokonać bezpo-
średniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), jeśli wykaże on jej zasadność. Po trzecie 
wreszcie, może złożyć do depozytu sądowego kwotę po-

19  Szerzej na temat podziału wierzytelności na układowe i pozaukładowe 
zob. Zimmerman P., Frosztęga N., Status wierzytelności dywidendowych 
w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym, „Doradca 
Restrukturyzacyjny”, nr 15, 1/2019, s. 33 i n.

20  Fakt, że dany podmiot jest w trakcie sądowej restrukturyzacji, nie jest nawet 
przeszkodą w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego (zob. art. 24 
ust. 5 pkt 1 a contrario p.z.p.).

21  Imperatywny charakter art. 143c ust. 4 p.z.p. świadczy o tym, że zamawiający 
ma obowiązek umożliwienia wykonawcy zgłoszenia w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

trzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (dal-
szego podwykonawcy) w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej za-
płaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

Zagadnienie związane ze złożeniem środków do depozy-
tu, jako jednego z przedstawionych możliwych sposobów 
działania zamawiającego, jest na gruncie tej publikacji 
bezprzedmiotowe w tym sensie, że podstawa ta aktuali-
zuje się tylko wówczas, gdy zamawiający ma zasadniczą 
wątpliwość co do wysokości należnej zapłaty (ile zapła-
cić) lub podmiotu, któremu płatność się należy (komu 
zapłacić). Tymczasem rozstrzygany w artykule problem 
odnosi się do obowiązku zapłaty bezpośredniej przez za-
mawiającego na rzecz podwykonawcy, gdy wykonawca 
nie zapłacił należnego temu podwykonawcy wynagro-
dzenia z tej tylko przyczyny, że wierzytelność podwyko-
nawcy względem wykonawcy jest z mocy prawa objęta 
układem w ramach toczącego się wobec wykonawcy 
postępowania restrukturyzacyjnego. Odnosi się zatem 
do sytuacji, gdy wiadomo komu i ile zapłacić, natomiast 
niejasne jest to, czy brak zapłaty wynagrodzenia przez 
wykonawcę z tej przyczyny, że zabraniają mu tego prze-
pisy prawa restrukturyzacyjnego, może być kwalifikowa-
ny jako „uchylenie się od obowiązku zapłaty”.

UCHYLANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU ZAPŁATY

Przechodząc do rozważań, czy w świetle art. 143c ust. 1 
p.z.p. brak płatności przez wykonawcę na rzecz podwy-
konawcy z uwagi na obowiązujące w ramach procesu 
sądowej restrukturyzacji moratorium płatnicze spełnia 
przesłankę „uchylenia się od obowiązku zapłaty”, nale-
ży odnotować, że w tym zakresie prawnie irrelewantne 
jest to, czy zamawiający dokonał już płatności wyna-
grodzenia na rzecz wykonawcy (na podstawie łączące-
go ich kontraktu). Dokonanie zapłaty całego nawet wy-
nagrodzenia należnego wykonawcy nie zwalnia bowiem 
zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) w oparciu 
o art. 143c p.z.p. Tylko w odniesieniu do podwykonaw-
ców robót budowlanych jedynym limitem jest wynikają-
ca z art. 6471 § 3 k.c. wartość wynagrodzenia należnego 
wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika ze zgłoszonej umowy. Takie ograni-
czenie nie obejmuje jednak umów podwykonawczych na 
dostawy i usługi, wobec sygnalizowanego już braku za-
stosowania przepisów k.c. o odpowiedzialności solidar-
nej inwestora w tym zakresie22.

22  Zob. Bieluk J., Zadykowicz-Sokół K., Umowa o roboty budowlane w Kodeksie 
cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. 
Wzory pism. Wyd. 2, Warszawa 2020, Legalis, komentarz do art. 143c.
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Przepisy p.z.p. nie zawierają nawet przykładowego kata-
logu zdarzeń (zachowań), które można by kwalifikować 
jako podpadające pod znamię „uchylania się” od obo-
wiązku zapłaty. Według reguł języka polskiego sformu-
łowanie to oznacza „uniknąć uderzenia, pochylając się”, 
„rozmyślnie nie wypełnić czegoś”23. Intuicyjne rozumie-
nie rzeczonego pojęcia wskazuje, że znamię to zawiera 
pierwiastek pejoratywny. Co najmniej przedwczesne by-
łoby jednak wywodzenie już z tego, że brak płatności wy-
nagrodzenia przez wykonawcę na rzecz podwykonaw-
cy nie może być uznany za uchylanie się od obowiązku 
płatności, skoro wynika z ustawowego zakazu, a nie ze 
złej woli. Co więcej, doświadczenia autora powstałe na 
gruncie praktyki restrukturyzacyjnej wskazują, że w ana-
logicznych przypadkach zamawiający stwierdzają, że jest 
to dostateczna podstawa do dokonania bezpośredniej 
płatności.

Następnie należy zauważyć, że nie tylko przepisy p.z.p. 
nie zawierają legalnej definicji pojęcia „uchylania się”, ale 
nie czynią tego też inne ustawy, które posługują się tym 
znamieniem. Tak jest przykładowo na gruncie art. 390 
§ 1 zd. 1 k.c., zgodnie z którym „jeżeli strona zobowią-
zana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej 
zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, 
którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy 
przyrzeczonej”. Na kanwie tego przepisu wskazuje się, 
że w orzecznictwie nie ma zgodności co do rozumienia 
pojęcia „uchylania się” od zawarcia umowy przyrzeczo-
nej24. Zgodnie z jednym stanowiskiem przez uchylanie 
się od zawarcia umowy należy rozumieć tylko bezpod-
stawną odmowę zawarcia umowy przyrzeczonej, a więc 
świadome działanie lub zaniechanie zmierzające do 
bezpodstawnego niezawarcia umowy przyrzeczonej, 
a przynajmniej godzenie się z takim skutkiem25. Zgodnie 
z innym ujęciem nie jest konieczne, aby dłużnik wykazał 
się „złą wolą”, rozmyślnie zwlekając z zawarciem umowy 
przedwstępnej czy też wprost odmawiając jej zawarcia 
i szkodząc w ten sposób interesowi wierzyciela. Zdaniem 
zwolenników tego poglądu wystarczy, aby wbrew swo-
jemu obowiązkowi zaniedbał on dokonania takich czyn-
ności prawnych lub faktycznych, które zawarcie umowy 
przyrzeczonej w ogóle czynią możliwym26, a uchylania się 
od zawarcia umowy przyrzeczonej nie można wiązać wy-
łącznie z winą umyślną27.

23  Zob. www.sjp.pwn.pl.
24  Zbiegień-Turzańska A., [w:] Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 24, 

2020, Legalis, komentarz do art. 390.
25  Por. wyrok SN z 16 grudnia 2005 r., III CK 344/05.
26  SN w wyroku z 5 grudnia 2006 r., II CSK 274/06, Legalis.
27  Tak trafnie Krajewski M., [w:] System PrPryw, t. 5, 2012, s. 908-909; 

Olejniczak A., [w:] Kidyba A., Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 302; Żuławska 
C., [w:] Gudowski J., Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 218; zob. także wyrok 
SN z 26 września 2001 r., IV CKN 461/00, Legalis; wyrok SN z 15 kwietnia 
2003 r., V CKN 74/01, Legalis; wyrok SN z 30 maja 2006 r., IV CSK 66/06, 

Bezpośrednie przenoszenie przywołanych poglądów na 
instytucję uchylania się od obowiązku zapłaty przez wy-
konawcę nie wydaje się trafne w kontekście szczególne-
go ratio legis instytucji płatności bezpośredniej z art. 143c 
p.z.p. Należy jednak przyjąć, że dla aktualizacji obowiązku 
zapłaty przez zamawiającego nie jest niezbędne przypi-
sanie winy wykonawcy w tym, że nie zapłacił. Nie wy-
maga tego ustawa, byłoby to sprzeczne z funkcją, jaką 
omawiana instytucja ma pełnić, a nadto rodziłoby roz-
liczne problemy związane z tym kto, kiedy i w jakim trybie 
powinien przesądzać o istnieniu rzeczonej winy. W prak-
tyce wymagałoby to przeprowadzenia postępowania są-
dowego, rozstrzygającego powstały na tym gruncie spór, 
co nie tylko utrudniałoby dalszą realizację zamówienia 
publicznego, ale nadto odbijałoby się negatywnie głów-
nie na podwykonawcach, którzy – pomimo niekwestio-
nowanego spełnienia świadczenia z umowy podwyko-
nawczej – zmuszeni byliby oczekiwać na płatność aż do 
rozstrzygnięcia wspominanego sporu. Co więcej, uchylać 
się od obowiązku zapłaty można zarówno z przyczyn za-
winionych, jak i niezawinionych, a co więcej – przyczyny 
te mogą być uzasadnione i nieuzasadnione28. Co zaś jest 
uzasadnioną przyczyną, to kwestia okoliczności konkret-
nej sprawy, więc jakakolwiek próba generalnego ujęcia 
tych okoliczności musi być skazana na niepowodzenie. 
Jakkolwiek więc przepisy p.z.p. ani k.c. nie wyjaśniają po-
jęcia „uchylania się” od wykonania ciążącego na danym 
podmiocie obowiązku, to jednak więcej argumentów 
przemawia za przyjęciem, że pomimo że wykonawca nie 
może zapłacić wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 
z uwagi na zakaz zaspokajania wierzytelności układo-
wych, to okoliczność tę można traktować jako wypeł-
niającą znamię „uchylenia się” przez wykonawcę od obo-
wiązku zapłaty w rozumieniu art. 143c ust. 1 p.z.p. Stoją 
za tym w szczególności niżej wyliczone argumenty.

Celem przepisów o odpowiedzialności zamawiającego 
(inwestora) względem podwykonawców jest dążenie 
do ochrony ich interesów. Ratio legis wprowadzenia tych 
przepisów (nie tylko art. 143c p.z.p., ale też art. 647¹ k.c.) 
do polskiego porządku prawnego było dążenie do ochro-
ny podwykonawców przed nierzetelnymi kontrahenta-
mi, którzy powierzają im wykonanie zobowiązania wy-
nikającego z umowy o roboty budowlane, a następnie – 
z różnych przyczyn – nie płacą wynagrodzenia. Opierając 
się na ogólnych zasadach odpowiedzialności, niezaspo-
kojony podwykonawca miałby jedynie roszczenie wzglę-

Legalis; wyrok SN z 5 grudnia 2006 r., II CSK 274/06, Legalis; wyrok SA 
w Łodzi z 30 stycznia 2013 r., I ACa 1008/12, Legalis; wyrok SA w Katowicach 
z 6 lutego 2014 r., I ACa 1145/13, Legalis.

28  Por. w tym zakresie, choć w zupełnie innym kontekście: Kondek J.M., [w:] 
Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 25, 2020, Legalis, komentarz do 
art. 486.
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dem swojego kontrahenta (tj. podwykonawca względem 
wykonawcy, dalszy podwykonawca względem podwy-
konawcy itd.), w praktyce czasochłonne i kosztowne do 
wyegzekwowania z uwagi na konieczność wytoczenia 
powództwa o zapłatę. Ustawodawca umożliwił więc 
podwykonawcom dochodzenie roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia także względem zamawiającego (inwe-
stora), obok wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność 
z kontrahentem podwykonawcy (wykonawcą) za zapła-
tę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (na 
gruncie zasad ogólnych) oraz zrealizowane dostawy lub 
świadczone usług (na gruncie rozszerzonego zakresu 
ochrony podwykonawców w p.z.p.). Z punktu widzenia 
ochrony interesów podwykonawcy nie ma znaczenia, 
czy jego bezpośredni kontrahent nie płaci, bo nie chce, 
nie płaci, bo nie ma środków czy też nie płaci, bo np. to-
czy się względem niego postępowanie restrukturyzacyj-
ne. W każdym z tych wypadków aktualizuje się potrzeba 
ochrony interesów podwykonawcy, który z jednej stro-
ny wykonał ciążące na nim zobowiązanie (np. zrealizo-
wał dostawy), z drugiej zaś nie uzyskał wynagrodzenia. 
Znajduje to wsparcie w uzasadnieniu dodania art. 143c 
do ustawy p.z.p., gdzie wskazano, że obowiązek doko-
nania bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego na 
rzecz podmiotu realizującego część zamówienia publicz-
nego, którego wymagalne wynagrodzenie nie zostało 
uiszczone przez zleceniodawcę, zostaje wprowadzony 
na wypadek sytuacji, gdy „wymagalne wynagrodzenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie zo-
stanie uiszczone”. Nie ma w tym zakresie mowy o przy-
czynach braku płatności dla podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), ergo relewantne jest tylko to, że pod-
wykonawca należnego i wymagalnego wynagrodzenia  
nie otrzymał.

Następnie należy zauważyć, że choć niedopuszczalność 
spełniania przez wykonawcę (zarządcę wykonawcy29) 
świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy 
prawa są objęte układem w czasie postępowania re-
strukturyzacyjnego (od dnia jego otwarcia do dnia jego 
zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia 
o jego umorzeniu), wynika z regulacji ustawowej, to jed-
nak nie sposób twierdzić, że jest to przyczyna, za którą 
wykonawca ex definitione nie ponosi odpowiedzialności. 
Skoro wobec danego wykonawcy otwarte zostało postę-
powanie restrukturyzacyjne, to per se oznacza to, że po-
padł on albo w stan zagrożenia niewypłacalnością, albo 
– w praktyce częściej – w stan niewypłacalności.

29  W ramach postępowania sanacyjnego płatności może bowiem dokonywać 
wyłącznie zarządca ustanowiony w sprawie restrukturyzowanego dłużnika.

Co prawda, rozpoznający wniosek restrukturyzacyjny sąd 
nie bada moralności płatniczej30, lecz w przypadku zna-
komitej większości spółek (dłużników), wobec których 
otwierane jest postępowanie restrukturyzacyjne, ich 
trudna sytuacja finansowa (stan zagrożenia niewypła-
calnością lub stan niewypłacalności) jest – przynamniej 
w określonym zakresie – następstwem okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponoszą. Wobec tego za nie-
skuteczną należałoby uznać potencjalną argumentację, 
że brak płatności ze strony wykonawcy wynagrodze-
nia na rzecz podwykonawcy jest spowodowany usta-
wowym zakazem spełniania świadczeń układowych, 
a skoro tak – to nie można mówić o uchylaniu się od 
obowiązku zapłaty w rozumieniu art. 143c ust. 1 p.z.p. 
Taka argumentacja prowadziłaby do tego, że de facto 
gwarancyjna odpowiedzialność zamawiającego wzglę-
dem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) byłaby 
wyłączona tylko dlatego, że wobec jednego z podmiotów 
biorących udział w procesie budowlanym (wykonawcy) 
zostało otwarte, najczęściej na jego własny wniosek, 
postępowanie restrukturyzacyjne. W takiej sytuacji pod-
wykonawca nie tylko nie miałby szans na uzyskanie od 
zamawiającego zaspokojenia swoich należności z tytułu 
wykonanych prac, ale również – od strony ekonomicznej 
– ponosiłby cały ciężar związany z restrukturyzacją jego 
bezpośredniego kontrahenta. Co więcej, biorąc pod uwa-
gę, że samo otwarcie postępowania restrukturyzacyjne-
go nie daje pewności ani że układ zostanie zawarty, ani 
tym bardziej że zostanie wykonany, podwykonawca był-
by narażony na ryzyko, że pomimo że spełnił świadcze-
nie, które stanowi część realizowanego finalnie na rzecz 
zamawiającego zamówienia, nigdy przysługującego mu 
wynagrodzenia nie otrzyma (względnie otrzyma niewiel-
ką jego część w ramach postępowania upadłościowego 
wykonawcy). Wreszcie taka argumentacja miałaby tę 
słabość, że umożliwiałaby zwolnienie się od płatności 
z uwagi na sam fakt otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego, podczas gdy zasadniczo nie byłoby wiadomo, 
czy taki restrukturyzowany wykonawca w ogóle dyspo-
nuje środkami, które – gdyby nie postępowanie restruk-
turyzacyjne – pozwalałyby mu na zaspokojenie roszczeń 
podwykonawcy.

Akceptacja poglądu, iż płatność bezpośrednio przez za-
mawiającego na rzecz podwykonawcy nie może nastą-
pić z powodu ustawowo wyrażonego zakazu spełniania 
świadczeń układowych, w istocie prowadziłaby też do 
negatywnych dla restrukturyzowanego wykonawcy na-
stępstw. Należy bowiem zauważyć, że elementarnym 

30  Jakkolwiek pogląd ten można kwestionować w ten sposób, że kwestia 
moralności płatniczej jest badana w ramach przesłanki z art. 8 ust. 1 p.r., tj. 
czy wskutek otwarcia postępowania nie dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli.
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warunkiem kontynuowania postępowania restruktury-
zacyjnego jest wywiązywanie się przez dłużnika z obo-
wiązku zaspokajania kosztów postępowania i zobo-
wiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, 
które nie mogą zostać objęte układem. W zdecydowanej 
większości przypadków plan restrukturyzacyjny dłuż-
ników poddanych procesowi sądowej restrukturyzacji 
zasadza się na tym, że podstawowym i najważniejszym 
założeniem przyszłej strategii jest umożliwienie konty-
nuacji dotychczasowej działalności i realizacji kontraktów 
(obecnych i przyszłych), jako głównego źródła zarobko-
wania, a przez to głównego strumienia przychodów po-
zwalających na wykonanie przyszłego układu. Tymcza-
sem w praktyce obrotu gospodarczego, na gruncie umów 
zawieranych w szeroko rozumianej branży budowlanej, 
powszechne jest wprowadzanie do kontraktów klauzul, 
w myśl których zapłata wynagrodzenia na rzecz wyko-
nawcy (podwykonawcy) jest warunkowana przedło-
żeniem przezeń oświadczeń o braku istnienia po jego 
stronie wymagalnych, a niezaspokojonych zobowiązań 
wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców). 
Na gruncie p.z.p. taka praktyka jest zresztą bezpośrednio 
wynikiem realizacji normy z art. 143a. Jeśliby zatem przy-
jąć, że zamawiający nie może zapłacić na rzecz podwyko-
nawcy (dalszego podwykonawcy), wówczas wykonawca 
przez całe swoje postępowanie restrukturyzacyjne nie 
byłby w stanie złożyć zgodnego z prawdą oświadczenia, 
iż nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań 
względem swoich podwykonawców, a w ten sposób sam 
nie byłby uprawniony do uzyskania zapłaty. Jeśli zaś za-
mawiający dokona płatności na rzecz niezaspokojonych 
przez wykonawcę podwykonawców, wówczas – dzięki 
właśnie instytucji płatności bezpośredniej zrealizowa-
nej w czasie i z uwagi na postępowanie restrukturyza-
cyjne wykonawcy – wykonawca uprawniony będzie do 
składania wspominanych oświadczeń o braku zaległości 
w regulowaniu swoich zobowiązań na rzecz podwyko-
nawców, przez co sam będzie mógł otrzymywać należne 
mu wynagrodzenie (przy założeniu oczywiście, że będzie 
terminowo regulował zobowiązania bieżące, tj. takie, 
które powstają po otwarciu postępowania sanacyjnego). 
Pozyskiwanie środków tytułem zapłaty wynagrodzeń 
wydaje się zaś kluczowe dla prawidłowego przebiegu 
postępowania restrukturyzacyjnego i szans wykonania 
przyszłego układu. Prezentowana przez autora publika-
cji wykładnia jest więc korzystna nie tylko dla podwyko-
nawców, samego wykonawcy, ale także ogółu jego wie-
rzycieli, wszakże zwiększa szansę na pozytywne zakoń-
czenie postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy, 
a przez to na ich zaspokojenie.

Kolejnym ważkim argumentem przemawiającym na 
rzecz stanowiska, że brak możliwości zapłaty wynagro-
dzenia przez wykonawcę z uwagi na zakaz zaspokajania 
wierzytelności układowych nie dezaktualizuje podstawy 
do dokonania płatności bezpośredniej przez zamawiają-
cego, jest to, że na gruncie prawa restrukturyzacyjnego 
obowiązuje zasada, że choć każda z dostępnych procedur 
restrukturyzacyjnych w pewnym (różnym) zakresie inge-
ruje w interesy wierzycieli, ograniczając – na czas trwania 
postępowania – szereg ich praw31, to jednak ingerencja 
ta nie odejmuje praw wierzycieli względem współdłuż-
ników. Zasadę tę wyraża przede wszystkim art. 167 p.r., 
stanowiąc, że „układ nie narusza praw wierzyciela wobec 
poręczyciela oraz współdłużnika dłużnika ani praw wyni-
kających z hipoteki, zastawu, zastawu skarbowego, za-
stawu rejestrowego lub hipoteki morskiej, jeżeli były one 
ustanowione na mieniu osoby trzeciej”. Jeżeli zatem obok 
dłużnika byli (są) inni współdłużnicy (solidarni lub in soli-
dum), to zakres ich odpowiedzialności nie ulega zmianie 
na skutek zawarcia układu. Wierzyciel może od każdego 
ze współdłużników żądać zapłaty w pełnej wysokości 
zobowiązania, w jego pierwotnym terminie płatności. 
Gdyby zatem zgodzić się z argumentacją, że brak moż-
liwości regulowania zobowiązań układowych wynikający 
z przepisów p.r. nie stanowi dostatecznej podstawy, aby 
przyjąć że wykonawca „uchyla się” od obowiązku zapła-
ty, a tym samym nie są spełnione przesłanki dokonania 
płatności bezpośredniej, to w istocie podwykonawca ni-
gdy nie mógłby domagać się rzeczonej płatności od za-
mawiającego. Gdyby bowiem doszło do zawarcia ukła-
du, wówczas w czasie jego wykonywania wykonawca 
z jednej strony mógłby regulować zobowiązania wobec 
niezaspokojonego podwykonawcy tylko w kwotach i ter-
minach wynikających z układu (a więc najczęściej przy 
uwzględnieniu redukcji części wierzytelności i rozłożeniu 
na raty pozostałej części), a z drugiej strony taki podwy-
konawca nie mógłby żądać od wykonawcy całej należnej 
mu kwoty (musiałby bowiem respektować postanowie-
nia układu). Taki podwykonawca nie mógłby też domagać 
się zapłaty bezpośredniej od zamawiającego, albowiem 
wówczas również nie można by przyjąć, że wykonawca 
„uchyla się” od obowiązku zapłaty, skoro dokonuje płat-
ności zgodnie z treścią układu, pomimo że jednocześnie 
art. 167 ust. 1 p.r. stanowi, że „układ nie narusza praw 
wierzyciela wobec współdłużnika”. Tego rodzaju argu-
mentacja byłaby absurdalna, wobec czego należy ją 
odrzucić. Skoro przepisy prawa restrukturyzacyjnego 
przewidują, że układ nie narusza praw wierzyciela wobec 
współdłużnika, to wyłącznie wspiera to argumentację, 
że problemy finansowe po stronie restrukturyzowanego 

31  Np. zakaz egzekucji, zakaz spełniania świadczeń układowych, możliwość od-
stępowania od niekorzystnych kontraktów, możliwość redukcji zatrudnienia.
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wykonawcy nie mogą pogarszać sytuacji jego kontrahen-
ta (podwykonawcy) w zakresie, w jakim ten jest upoważ-
niony do żądania zapłaty od zamawiającego.

Na zakończenie należy jeszcze podnieść ten argument, 
że w przypadku przyjęcia tezy, że zawsze wówczas gdy 
z przepisów obowiązującego prawa wynika brak możli-
wości zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 
przez dłużnika (wykonawcę) nie można mówić o „uchyla-
niu się” od tego obowiązku, a tym samym nie aktualizuje 
się prawo i obowiązek dokonania płatności bezpośred-
niej, powodowałoby to nieakceptowalną konkluzję, że 
w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy podwy-
konawca trwale traciłby prawo domagania się zapłaty od 
zamawiającego. W tym przypadku gdyby wierzytelność 
podwykonawcy powstała przed ogłoszeniem upadło-
ści, a tym samym nie mogła być przez syndyka zaspo-
kojona (wszakże ten nie może regulować takich zobo-
wiązań inaczej niż w drodze podziału funduszów masy 
upadłości), wówczas również mielibyśmy do czynienia 
ze stanem zakazu spełniania świadczeń wynikającym 
z ustawy. Konsekwentnie upadły wykonawca (syndyk) 
mógłby twierdzić, że chce zapłacić, uznaje wierzytelność, 
a nawet ma na to środki, ale z uwagi na regulacje prawne 
zapłacić nie może, a zatem nie można przyjąć, że od obo-
wiązku zapłaty się uchyla. W takiej sytuacji brak byłoby 
możliwości domagania się przez podwykonawcę płat-
ności bezpośredniej ze strony zamawiającego. Również 
i tutaj należy przyjąć, że taka argumentacja nie miałaby 
nic wspólnego z ideą przepisów chroniących prawa pod-

wykonawców, w tym art. 143c p.z.p. Skoro dany uczest-
nik obrotu gospodarczego, kontrahent w łańcuchu kon-
traktów zawartych w ramach realizacji danej inwestycji, 
popadł w stan niewypłacalności, a tym samym, czy to 
z powodu braku środków, czy to wdrożenia odpowied-
niej procedury insolwencyjnej, nie płaci, to jest to równo-
znaczne z tym, że uchyla się od obowiązku zapłaty, dając 
podstawę do wystąpienia o płatność bezpośrednią do  
zamawiającego.

PODSUMOWANIE

Przepisy obowiązującego prawa, w tym p.z.p., nie wska-
zują, w jakich przypadkach można mówić o „uchylaniu 
się” od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwy-
konawcę. Oczywiście nie wskazują też, czy brak zapłaty 
wynikający z moratorium płatniczego obowiązującego 
w czasie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi 
podstawę do przyjęcia, że dłużnik od obowiązku zapłaty 
się uchyla czy też nie.

Zdaniem autora szereg przywołanych w publikacji argu-
mentów przemawia jednak na rzecz tezy, że jeśli wobec 
wykonawcy otwarto postępowanie restrukturyzacyj-
ne, w efekcie czego nie może on zaspokoić wierzytel-
ności podwykonawcy, która ma charakter układowy, 
a jednocześnie spełnione zostały wszystkie przesłanki 
z art. 143c p.z.p., to zamawiający ma obowiązek doko-
nania płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawcy.
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Sąd Najwyższy postanowieniem z 16 maja 2019 roku, 
sygn. akt I CSK 653/18, odmówił przyjęcia do rozpozna-
nia skargi kasacyjnej w sprawie pomiędzy syndykiem 
masy upadłości a właścicielem objętej spisem inwenta-
rza nieruchomości, dochodzącym na podstawie art. 225 
§ 1 KC2 w zw. z art. 224 § 2 KC wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie ze stanowiącej jego własność  
nieruchomości.

Odmawiając przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpozna-
nia, Sąd Najwyższy wskazał, iż w sprawie nie występuje 
istotne zagadnienie prawne, dotychczas nierozpatry-
wane w judykaturze, mające znaczenie dla rozpoznania 
wniesionej skargi kasacyjnej i innych podobnych spraw. 
Zgodnie z zawartym w uzasadnieniu przywołanego po-
stanowienia poglądem Sądu Najwyższego nie może 
budzić wątpliwości fakt, iż objęcie rzeczy spisem inwen-
tarza, jako mające charakter zdarzenia faktycznego, nie 
wpływa na status własnościowy rzeczy.

Przytoczone orzeczenie stanowi kolejny głos Sądu 
Najwyższego w dyskusji nad skutkami prawnymi spo-
rządzenia spisu inwentarza w postępowaniu upadło-
ściowym. Mimo bowiem powołanego w uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania sta-
nowiska składu orzekającego, nie sposób uznać za nie-
budzącą wątpliwości w praktyce kwestii ewentualnych 
skutków wynikających z objęcia rzeczy spisem inwen-
tarza w postępowaniu upadłościowym. Bezsprzeczne 
pozostaje oczywiście, że objęcie składnika majątkowego 
spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym nie 
zmienia jego stanu własnościowego. Podobne zapatry-
wanie wyrażone zostało wielokrotnie w odniesieniu do 

1  Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, partner prowadzący praktykę 
restrukturyzacji i upadłości w kancelarii SSW Pragmatic Solutions 
w Warszawie.

2  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 2019, poz. 1145, t.j. ze zm., dalej jako KC.

stanu prawnego rzeczy, którymi dłużnik rozporządził 
w warunkach bezskuteczności. Sąd Najwyższy wydaje 
się jednak pomijać, iż objęcie spisem inwentarza okre-
ślonego przedmiotu, chociaż nie ma wpływu na status 
własnościowy danej rzeczy, to z mocy regulacji ustawo-
wej – Prawa upadłościowego3, czyni tenże składnik ele-
mentem masy upadłości i jako taki właśnie, a więc objęty 
spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym, 
przedmiot ten staje się podległy rygorom i skutkom po-
stępowania upadłościowego.

Dlatego też, na kanwie przywołanego orzeczenia oraz 
coraz częstszych sporów na gruncie praktyki w zakre-
sie skutków prawnych objęcia spisem inwentarza rzeczy 
należącej do osoby trzeciej, zastanowienia i wyjaśnie-
nia wymaga kwestia zakresu skutków prawnych, jakie 
związane są z objęciem danego składnika majątkowego 
spisem inwentarza, oraz obowiązków syndyka w tym 
zakresie, a w dalszej części także wzajemnych roszczeń 
stron związanych z tymi działaniami oraz zakresu i zasad 
odpowiedzialności syndyka.

Przedmiotem artykułu nie będzie jednak analiza przy-
wołanego orzeczenia Sądu Najwyższego z 16 maja 
2019 roku, które zapadło na kanwie roszczenia powoda 
(właściciela nieruchomości) o wynagrodzenie za bezu-
mowne korzystanie z rzeczy objętej spisem inwentarza 
przez syndyka, lecz próba oceny prawidłowości rozu-
mowania Sądu Najwyższego wyrażona w uzasadnieniu, 
w którym odwołuje się on wprost do błędnych, w oce-
nie autora, zapatrywań co do charakteru prawnego spisu 
inwentarza, wyrażonych przez Sąd Najwyższy w wyroku 
z 18 października 2012 roku4.

3  Ustawa z 28 lutego 2003 r., Dz. U. 2019, poz. 1802, t.j. ze zm., dalej jako PrUp.
4  Wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r., V CSK 405/11, OSNC 

2013, nr 5, poz. 65.

MASA UPADŁOŚCI – USTALENIE SKŁADU,  
DOMNIEMANIE PRZYNALEŻNOŚCI  
I POSTĘPOWANIE WYŁĄCZENIOWE  
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNDYKA



101nr 20 [2/2020]

MASA UPADŁOŚCI

Zgodnie z dyspozycją art. 61 PrUp z dniem ogłoszenia 
upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, 
która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Przywołany 
przepis stanowi w istocie podstawę toku postępowania 
upadłościowego, dawniej zwanego upadłością likwida-
cyjną. Objęcie i likwidacja majątku upadłego są bowiem 
podstawą postępowania upadłościowego, którego celem 
jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym 
stopniu, na drodze likwidacji masy upadłości. Analogicz-
nie do tego celu określony został również zakres obo-
wiązków syndyka, do których, zgodnie z art. 173 PrUp, 
należy niezwłoczne objęcie majątku upadłego, zarzą-
dzanie nim, należyte jego zabezpieczenie i ostatecznie  
– likwidacja.

Dlatego kwestię powstania i ustalenia składu masy upa-
dłości (objęcia jej przez syndyka) uznać trzeba za klu-
czową dla toku postępowania upadłościowego. Należy 
pamiętać bowiem, że całość postępowania upadłościo-
wego jest podporządkowana jego celowi, a zatem wszel-
kie czynności podejmowane są po to, aby doprowadzić 
do likwidacji składników masy upadłości, ponieważ to 
właśnie likwidacja majątku upadłego stanowi podstawę 
zaspokojenia jego wierzycieli, a zarazem warunek zakoń-
czenia postępowania upadłościowego.

SPIS INWENTARZA

Z uwagi na doniosłość znaczenia masy upadłości dla 
zrealizowania celu postępowania upadłościowego, jakim 
jest zaspokojenie wierzycieli upadłego w jak najwyższym 
stopniu, przez pryzmat interesu ogółu wierzycieli należy 
także oceniać katalog ciążących na syndyku obowiązków 
związanych z zarządem i likwidacją składników masy 
upadłości. Z racji właśnie na to ustawowe zdetermino-
wanie obowiązków syndyka w toku postępowania upa-
dłościowego na osiągnięcie jego celu kluczowego zna-
czenia nabiera kwestia ustalenia składu masy upadłości.

Z koncepcji postępowania upadłościowego, jako rodza-
ju egzekucji uniwersalnej, wynika, iż podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku postępowań komorniczych dzia-
łania syndyka nakierowane na wejście w posiadanie (tj. 
„objęcie masy upadłości”), późniejszy zarząd oraz likwi-
dację składników masy upadłości napotykać mogą na 
sprzeciw tak ze strony dłużnika, jak i podmiotów z nim 
współpracujących.

Bez względu jednak na tego rodzaju trudności, organy 
postępowania upadłościowego (w tym w szczególności 

syndyk), podobnie jak organy singularnego postępowa-
nia egzekucyjnego (w szczególności komornik sądowy 
w sądowym postępowaniu egzekucyjnym), obowiąza-
ne są niezwłocznie po objęciu funkcji we wszczętym 
postępowaniu realizować ustawowe obowiązki, w tym 
w pierwszej kolejności dokonać czynności zmierzają-
cych do objęcia składników majątku upadłego (dłużnika) 
w posiadanie, a następnie zabezpieczyć zajęte mienie 
przed zniszczeniem, przystępując możliwie niezwłocznie 
do likwidacji. Wskazane obowiązki nałożone zostały na 
syndyka mocą art. 173 PrUp. O ile jednak w toku postę-
powania egzekucyjnego czynności komornika ograniczo-
ne są do określonych aktywów majątku dłużnika, o tyle 
w postępowaniu upadłościowym syndyk zobligowany 
jest do objęcia masą upadłości wszelkich składników na-
leżących do majątku upadłego (art. 61 i nast. PrUp).

Z uwagi na wspomnianą specyfikę postępowań o cha-
rakterze egzekucyjnym, w tym postępowań upadłościo-
wych, należy zauważyć, iż jedynie w nielicznych przy-
padkach przebiegają one w atmosferze pełnego zrozu-
mienia przez dłużnika jego sytuacji, przyjęcia postawy 
współpracy oraz udzielania organowi wszelkich niezbęd-
nych wyjaśnień celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli 
w możliwie najwyższym stopniu.

W większości postępowań upadłościowych syndycy spo-
tykają się co najmniej z brakiem współpracy ze strony 
dłużników, którzy wprawdzie nie odmawiają im wprost 
udzielania niezbędnych wyjaśnień co do swojego mająt-
ku, ponieważ naraziliby się wówczas na odpowiedzial-
ność związaną z nienależytą realizacją ich obowiązków5, 
lecz często zasłaniają się brakiem pamięci wywołanym 
stresem związanym z upadłością lub po prostu rezygnują 
z funkcji reprezentantów upadłej osoby prawnej, pozo-
stawiając syndyków w niedoborze informacyjnym. Nie-
jednokrotnie także trudna sytuacja finansowa dłużnika, 
mająca miejsce niekiedy na długo przed ogłoszeniem jego 
upadłości, skutkuje prowadzeniem jego ksiąg rachunko-
wych w sposób wątpliwy co do ich rzetelności, a także 
podejmowaniem pod presją trudności płynnościowych 
licznych działań lub zawieraniem transakcji nakierowa-
nych wprawdzie na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, 
jednakże podejmowanych w sposób chaotyczny lub nie-
należycie udokumentowany.

W takich okolicznościach niezwłoczne i jednoznacz-
ne ustalenie przez syndyka składu masy upadłości nie 
zawsze okazuje się być możliwe. Z tych też względów, 
mając na uwadze interes wierzycieli i szczególny charak-

5  Vide art. 373 ust. 1 PrUp.
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ter postępowań upadłościowych, celem zabezpieczenia 
prawidłowości ich toku ustawodawca zdecydował się na 
uregulowanie procedury ustalenia składu masy upadło-
ści zgodnie z art. 69 PrUp, tj. na drodze sporządzenia spi-
su inwentarza. Ustawodawca przyjął również, iż z uwagi 
na częstą rzeczywistą niemożność ustalenia stanu wła-
snościowego określonych składników znajdujących się 
w posiadaniu upadłego, zgodnie z art. 69 ust. 3 PrUp, 
domniemywać należy, iż składniki te stanowią własność 
upadłego.

DOMNIEMANIE

Wprowadzając przepis art. 69 ust. 3 PrUp, zgodnie z któ-
rym domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posia-
daniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do 
jego majątku, ustawodawca był świadomy faktu, iż spo-
rządzający spis inwentarza syndyk w praktyce często 
pozbawiony będzie zarówno wiarygodnych wyjaśnień 
ze strony upadłego, jak i wiarygodnych dokumentów 
określających stan własnościowy poszczególnych akty-
wów. O ile w odniesieniu do rzeczy ewidencjonowanych 
w rejestrach publicznych, jak nieruchomości czy środki 
transportu, możliwe jest ustalenie przez syndyka stanu 
własnościowego bez udziału upadłego, o tyle ustalenie 
tożsamych okoliczności w odniesieniu do ruchomości, 
często mających charakter rzeczy oznaczonych wyłącz-
nie co do gatunku, nie zawsze jest wykonalne. Dlatego 
też „w celu ułatwienia syndykowi obejmowania masy 
upadłości oraz wykluczenia ewentualnych roszczeń skie-
rowanych do syndyka oraz masy upadłości domniemy-
wa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego 
w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłe-
go. Dzięki temu domniemaniu to po stronie osoby twier-
dzącej, iż przysługuje jej prawo do rzeczy znajdującej się 
w posiadaniu upadłego w chwili ogłoszenia upadłości, 
leży obowiązek wykazania, że to prawo jej rzeczywiście 
służy”6.

W zakresie przywołanego domniemania zwrócić również 
należy uwagę na sposób sformułowania art. 69 ust. 3 
PrUp. Literalne brzmienie przywołanego przepisu stano-
wi, iż „domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w po-
siadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do 
majątku upadłego”. Sposób legislacji zastosowany w tym 
przepisie w odniesieniu do ustanowionego domniemania 
prawnego wskazuje na pewien automatyzm w zakresie 
jego zastosowania, gdyż wprowadza on ex lege, iż wy-
łącznie na skutek ogłoszenia upadłości dłużnika wszel-
kie znajdujące się na ten dzień w jego posiadaniu rzeczy, 

6  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 69 PrUp., Legalis 2020.

od tego dnia aż do dnia obalenia w odniesieniu do kon-
kretnych aktywów tegoż domniemania, należy traktować 
jako przedmioty należące do majątku upadłego.

Z uwagi zatem na fakt, iż domniemanie z art. 69 ust. 3 
PrUp ma charakter obalalny, może zostać ono wzruszone 
tak przez samego syndyka na etapie sporządzania spi-
su inwentarza, tj. na skutek analizy wiarygodnych ksiąg 
rachunkowych i dokumentów znajdujących się w posia-
daniu upadłego, lub też na późniejszym etapie postępo-
wania na skutek działań uprawnionego podmiotu w toku 
procedury wyłączeniowej. Podkreślić również należy, iż 
„warunkiem” obalenia domniemania z art. 69 ust. 3 PrUp 
i „wyłączenia określonego składnika mienia z masy upa-
dłości jest przede wszystkim, by składnik ten »nie nale-
żał do upadłego« (nie stanowił zatem przedmiotu jego 
własności), z drugiej jednak strony także wymaganie, by 
osoba, na korzyść której wyłączenie ma być dokonane, 
miała »prawo« do owego składnika majątkowego”7.

Tym samym domniemanie ustanowione w art. 69 ust. 3 
PrUp w sposób niewątpliwy ułatwia i usprawnia pro-
ces inwentaryzacji i obejmowania masy upadłości przez 
syndyka. Głównym celem jego wprowadzenia jest jed-
nak zabezpieczenie interesu ogółu wierzycieli upadłego 
tak przed zaborem składników należących do upadłego 
przez osoby nieuprawnione, jak i ochrona właścicieli tych 
rzeczy przed zaborem ich mienia, które w dniu ogłosze-
nia upadłości znajdowało się w posiadaniu upadłego, 
przez osoby nieuprawnione.

ROZSTRZYGNIĘCIE WĄTPLIWOŚCI

W postępowaniach toczących się w reżimie prawnym 
obowiązującym od 24 marca 2020 roku zastosowanie 
znajdzie, znana już wcześniej na gruncie upadłości kon-
sumenckiej, a wprowadzona nowelizacją także do „zwy-
kłego” postępowania upadłościowego mocą art. 63a 
PrUp, instytucja rozstrzygnięcia przez sędziego-komi-
sarza wątpliwości syndyka w zakresie ustalenia, które 
z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład 
masy upadłości.

Instytucja ta, obok omawianego domniemania, stano-
wić będzie kolejny sposób ułatwiający syndykowi spo-
rządzenie spisu inwentarza, a jednocześnie pozwoli na 
rozstrzygnięcie spraw wątpliwych już na etapie sporzą-
dzania przez syndyka spisu inwentarza. Z uwagi jednak 
na jej istotę, sprowadzającą się do analizy przez sędzie-
go-komisarza dostępnych syndykowi na tym etapie po-

7  Gurgul S., Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 69 PrUp., Legalis 2018.
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stępowania informacji, bez prowadzenia w tym zakresie 
dodatkowych wyjaśnień nieprowadzonych w warunkach 
prekluzji, nie sposób zakładać, aby na jej drodze możliwe 
było rozstrzyganie faktycznych sporów. Bezsprzecznie 
jednak instytucja ta zdejmie z syndyka część odpowie-
dzialności za proces decyzyjny związany z obejmowa-
niem masy upadłości.

CHARAKTER PRAWNY SPISU INWENTARZA

Omówiona doniosłość „masy upadłości” dla całego pro-
cesu upadłościowego, w szczególności w kontekście 
realizacji celu tegoż postępowania, pozwala poruszyć 
w tym miejscu kluczowe dla ustalenia stanu tejże masy 
zagadnienie spisu inwentarza i jego prawnego charakteru.

Zgodnie z przywołanym art. 69 ust. 1 PrUp syndyk doko-
nuje ustalenia składu masy upadłości na drodze sporzą-
dzenia spisu inwentarza oraz odrębnego, lecz związane-
go z nim spisu należności.

W stanowiącym przyczynę powstania tego artykułu po-
stanowieniu z 16 maja 2019 roku Sąd Najwyższy odwo-
łał się do wyrażonego kilka lat wcześniej poglądu8, zgod-
nie z którym spis inwentarza ma jedynie walor oświad-
czenia wiedzy, przy czym mając charakter wyłącznie 
deklaratoryjny, nie tworzy tytułu własności do objętego 
nim składnika majątkowego. Kontynuując przedmioto-
wą myśl, w przywołanym orzeczeniu z 2019 roku Sąd 
Najwyższy wskazał, iż sam fakt objęcia danego aktywa 
spisem inwentarza nie rodzi skutków na gruncie postę-
powania upadłościowego i nie uprawnia syndyka do roz-
porządzania tym mieniem.

Pogląd taki uznać należy za całkowicie nieuzasadniony 
i nieakceptowalny, brak dla niego jednoznacznego po-
parcia w doktrynie. Nie budzi oczywiście wątpliwości, iż 
ujęcie rzeczy w spisie inwentarza nie wpływa na kwestie 
jej własności, tzn. nie stanowi podstawy przejścia prawa 
własności na rzecz upadłego. Niemniej jednak nie sposób 
przypisywać objęciu rzeczy spisem inwentarza walorów 
wyłącznie informacyjnych czy deklaratoryjnych. Objęcie 
rzeczy spisem inwentarza rodzi bowiem doniosłe skutki 
prawne. Rzeczy objęte owym spisem, jako stanowiące 
składnik masy upadłości (bez względu na to czyją wła-
sność stanowią), podlegają rygorom postępowania upa-
dłościowego i w stosunku do tych rzeczy syndyk obo-
wiązany jest realizować swoje, określone mocą art. 173 
PrUp, obowiązki. Oznacza to, iż w odniesieniu do wszyst-
kich aktywów objętych spisem inwentarza, a więc włą-

8  Wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r., V CSK 405/11, OSNC 
2013, nr 5, poz. 65.

czonych w skład masy upadłości, aktualizuje się obowią-
zek syndyka do ich należytego zabezpieczenia i likwidacji 
na zasadach określonych w Prawie upadłościowym.

W ocenie autora, także ustawodawca wyraża odmien-
ne zapatrywanie na kwestię charakteru prawnego spi-
su inwentarza. Za takim stwierdzeniem przemawia 
w szczególności regulacja, która nie uznaje za nieważne 
czynności syndyka, którymi rozporządził on mieniem 
osoby trzeciej, objętym spisem inwentarza. W przypad-
ku bowiem likwidacji takiej rzeczy Prawo upadłościowe 
udziela osobie, której przysługiwało prawo do wyłącze-
nia zlikwidowanego przedmiotu z masy upadłości, prawo 
do domagania się wydania na jej rzecz z masy upadłości 
świadczenia wzajemnego9. Nadto sankcją nieważno-
ści objęte są także wszelkie działania upadłego podjęte 
w odniesieniu do składników stanowiących masę upa-
dłości10. Implikuje to zarazem stwierdzenie, iż sam fakt 
objęcia rzeczy spisem inwentarza, obliguje syndyka do 
wykonywania w stosunku do tego aktywa czynności 
związanych z jego zagospodarowaniem i rozporządze-
niem nim, czyniąc go odpowiedzialnym za jego należyte 
zabezpieczenie.

Podobne zapatrywania odnaleźć możemy w doktrynie, 
gdzie wskazuje się między innymi, że spis inwentarza nie 
może być traktowany jedynie informacyjnie, ale należy 
mu przyznać moc, z jakiej korzystają dokumenty urzędo-
we11. Jak wskazuje P. Zimmerman, spis inwentarza doko-
nywany jest przez organ postępowania upadłościowego 
w osobie syndyka, który tę czynność realizuje w ramach 
przyznanych kompetencji, będących jednocześnie jego 
obowiązkami ustawowymi12. W doktrynie wskazuje się 
również, że spis inwentarza, ze względu na jego cha-
rakter, zbliżony jest do protokołu zajęcia komorniczego 
(art. 847 § 1 w zw. z art. 809 k.p.c.13)14.

Podkreślić również należy, iż wydając orzeczenie z 16 maja 
2019 roku i odwołując się w jego treści do wyroku z 18 paź-
dziernika 2012 roku, w którym Sąd Najwyższy uznał, iż spis 
inwentarza stanowi dokument o walorze informacyjnym, 
nierodzący skutków prawnych, Sąd Najwyższy całkowi-
cie pominął swoje późniejsze zapatrywanie wyrażone 
w uchwale z 14 maja 2014 roku15, podjętej w odpowiedzi 
na pytanie prawne z zakresu Prawa upadłościowego.

9  Vide art. 71 PrUp.
10  Vide art. 77 PrUp.
11  Gil I., Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007, s. 51.
12  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 69 PrUp., Legalis 2020.
13  Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 

2019, poz. 296, dalej jako k.p.c.
14  Chrapoński D., Buk H., [w:] Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, 

kom. do art. 69, teza 1.
15  Uchwała Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 roku, III CZP 18/14.
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W treści przedmiotowego orzeczenia z 2014 roku, wy-
danego wobec uznania przez Sąd Najwyższy, iż istnieje 
potrzeba rozstrzygnięcia zagadnień prawnych wyma-
gających interpretacji, sąd ten przyrównał objęcie przez 
syndyka składników masy upadłości na drodze sporzą-
dzenia spisu inwentarza z zajęciem egzekucyjnym, doko-
nywanym w toku postępowania egzekucyjnego. W uza-
sadnieniu uchwały z 14 maja 2014 roku Sąd Najwyższy 
zwrócił uwagę na podobieństwa postępowań upadło-
ściowych i egzekucyjnych, ostatecznie formułując wnio-
sek, iż instytucja objęcia masy upadłości przez syndyka 
jest instytucją pokrewną zajęciu egzekucyjnemu.

Z tych względów nie sposób zaakceptować poglądu, iż 
spis inwentarza stanowi jedynie oświadczenie wiedzy 
i ma wyłącznie charakter deklaratoryjny. Spis inwentarza 
stanowi bowiem przejaw działania organów postępowa-
nia upadłościowego, a podjęte na jego bazie czynności 
rozporządzające – zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
upadłościowe – mają przymiot ważności i nie mogą zo-
stać skutecznie wzruszone jako zrealizowane przez pod-
miot nieuprawniony.

Owa doniosłość skutków prawnych związanych z uję-
ciem rzeczy w spisie inwentarza nie pozwala zaaprobo-
wać opinii o wyłącznie deklaratoryjnym charakterze spi-
su także wobec zamieszczonej w Prawie upadłościowym 
regulacji dotyczącej kwestii wyłączania z masy upadłości.

Z uwagi zatem na to, iż spis inwentarza określa skład 
masy upadłości, przy czym sporządzany jest on przez 
syndyka będącego organem postępowania upadłościo-
wego i pełniącego funkcję funkcjonariusza publicznego, 
działającego pod nadzorem sądu upadłościowego, zaś 
wyłączenie mienia objętego spisem inwentarza ze skła-
du masy upadłości nastąpić może wyłącznie na drodze 
orzeczenia sądu wydanego w toku procedury cywilnej, 
nie powinno budzić wątpliwości, iż sporządzany w toku 
postępowania upadłościowego spis inwentarza stanowi 
dokument o charakterze donioślejszym w swych skut-
kach niż oświadczenie wiedzy syndyka czy dokument 
o charakterze deklaratoryjnym. Nadto analiza przywoła-
nego uprzednio orzeczenia Sądu Najwyższego z 14 maja 
2014 roku, w którym sąd ten przyrównuje skutki ogło-
szenia upadłości i objęcia masy upadłości przez syndyka, 
czyli sporządzenia spisu inwentarza, do skutków „zajęcia 
egzekucyjnego”, w kontekście pozostałej regulacji Prawa 
upadłościowego, w tym w szczególności art. 173 PrUp16, 
pozwala stwierdzić kategorycznie, iż spis inwentarza, 

16  Art. 173 PrUp – syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza 
nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go 
przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

jako dokument postępowania upadłościowego przesą-
dzający o składzie masy upadłości, mimo że nie wpływa 
na stosunki własnościowe, to stanowi podstawę prawną 
(wraz z pozostałą regulacją Prawa upadłościowego) do 
rozporządzania składnikami masy upadłości aż do mo-
mentu ich prawomocnego wyłączenia z jej składu.

WYŁĄCZENIE Z MASY UPADŁOŚCI

W doktrynie przyjmuje się, że rzeczy objęte spisem mogą 
zostać wyłączone z masy upadłości, a tym samym spod 
skutków postępowania upadłościowego, wyłącznie 
w trybie określonym w art. 70 i nast. PrUp17. Wprawdzie 
niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, iż w przy-
padku gdy uprawnienie osoby trzeciej jest oczywiste 
i bezdyskusyjne, za niezasadne uznać należy wszczyna-
nie w każdym przypadku sformalizowanego postępowa-
nia o wyłączenie, niejednokrotnie długotrwałego i kosz-
townego, niemniej jednak przedstawiciele tych poglądów 
każdorazowo zaznaczają, iż ich aktualność i prawidło-
wość odnosi się wyłącznie do tych sytuacji, gdy rzeczywi-
ście nie ma jakiejkolwiek wątpliwości co do uprawnienia 
osoby trzeciej do danej rzeczy, natomiast w sytuacji gdy 
taka wątpliwość, chociażby niewielka, zaistnieje, wów-
czas procedura wyłączenia jest obowiązkowa18.

Oznacza to, iż rzecz objęta przez syndyka spisem in-
wentarza staje się składnikiem masy upadłości i jako 
taka dzieli los pozostałych składników masy upadłości, 
znajdujących się w dyspozycji zarządzającego nią syn-
dyka, dopóki nie zostanie z masy upadłości wyłączona 
na podstawie orzeczenia sędziego-komisarza lub sądu, 
przy czym syndyk nie ma w tym zakresie samodzielnych 
uprawnień. W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, 
że skoro z chwilą umieszczenia rzeczy czy prawa w spi-
sie inwentarza weszły one w skład masy upadłości, syn-
dyk nie ma uprawnień do samodzielnego wyłączenia ich 
z masy upadłości, i to nawet w sytuacji, gdy umieszcze-
nie ich w spisie nie było prawidłowe19. Podobne poglą-
dy wyrażano również na tle poprzednio obowiązujących 
przepisów20, gdzie wskazywano, że syndyk odpowiada 
wobec wierzycieli „za szkodę poniesioną wskutek tego, 
że przedmioty należące do masy wydał mimo istnieją-
cych wątpliwości, z pominięciem przepisanego postępo-
wania sądowego osobom, roszczącym sobie prawo do 
ich wyłączenia”21.

17  Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 70 PrUp., LEX 2019.
18  Tak: Gurgul S., Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 69 PrUp., Legalis 2018, 

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 70 PrUp., Legalis 2020.
19  Zob. Zedler F., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze, 

Komentarz, 2010, s. 195; Zienkiewicz D., [w:] Zienkiewicz D., Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 2006, s. 171.

20  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 października 
1934 roku – Prawo upadłościowe, Dz. U. 2003, poz. 535 t.j.

21  Korzonek J., Prawo upadłościowe. Komentarz, 1992, s. 126.



105nr 20 [2/2020]

Ponownie odmiennie, również w odniesieniu do praktyki 
upadłościowej popartej stanowiskiem doktryny, wypo-
wiedział się Sąd Najwyższy w uzasadnieniu cytowane-
go już wyroku z 18 października 2012 roku22, w którym 
uznał, że prawnie dopuszczalne jest wydanie z masy 
upadłości składnika mienia bezzasadnie wpisanego do 
spisu inwentarza (np. na skutek błędu syndyka), bez prze-
prowadzenia w tym przedmiocie formalnej procedury 
wyłączenia rzeczy z masy upadłości w trybie przepisów 
art. 70 i nast. PrUp. Sąd Najwyższy przyjął, iż taka moż-
liwość występuje w przypadku zaistnienia oczywistego 
błędu syndyka przy sporządzaniu spisu inwentarza, która 
to okoliczność nie powinna rodzić tak doniosłego skutku 
prawnego jak konieczność wszczynania w każdym przy-
padku sformalizowanego postępowania o wyłączenie, 
tym bardziej że w ocenie tegoż sądu ujęcie w spisie in-
wentarza danego składnika stanowi oświadczenie wie-
dzy syndyka, że upadłemu w dniu ogłoszenia upadłości 
służyło do określonego przedmiotu prawo majątkowe.

W ocenie Sądu Najwyższego, skoro pominięcie w spisie 
określonych przedmiotów lub praw nie niweczy praw 
upadłego, gdyż masa upadłości może się powiększyć 
o składniki w nim pierwotnie niewymienione, to jeże-
li w postępowaniu upadłościowym osoba trzecia wy-
każe prawo do objętych masą składników, to możliwe 
jest także umniejszenie spisu inwentarza. Skoro syndyk 
ustala skład masy upadłości, to nie ulega wątpliwości, 
że na tym etapie postępowania może na żądanie oso-
by uprawnionej wyłączyć pewne składniki masy w razie 
stwierdzenia, że w dniu ogłoszenia upadłości nie były 
one w posiadaniu upadłego i nie należały do jego mająt-
ku. Taką możliwość, w ocenie Sądu Najwyższego, należy 
dopuścić w okresie po sporządzeniu spisu inwentarza 
w razie błędnego zakwalifikowania przez syndyka da-
nej rzeczy lub prawa majątkowego jako składnika masy 
upadłości, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest to 
wyłącznie w sytuacjach bezspornych i oczywistych, gdy 
nie ma żadnych wątpliwości, iż indywidualnie oznaczone 
prawo do danego składnika majątkowego służy osobie 
trzeciej, a jego umieszczenie w spisie inwentarza było 
wynikiem błędu syndyka.

Po raz kolejny jednak stanowisko Sądu Najwyższego nie 
spotkało się z pełną akceptacją doktryny, przy czym – 
jak słusznie ujął to R. Adamus – spowodowane to było 
co najmniej dyskusyjnością zapadłego orzeczenia. Au-
tor zgadza się z oceną R. Adamusa, który stwierdził, iż 
pozostawienie sędziemu-komisarzowi prawa kontroli, 
a w dalszym toku sprawy także sądom, co do składników 

22  Wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r., V CSK 405/11, OSNC 
2013, nr 5, poz. 65.

majątkowych umieszczonych, nawet bezzasadnie, w spi-
sie inwentarza, lepiej służy zarówno ochronie interesów 
ogółu wierzycieli, jak i interesom upadłego.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż generalnie kom-
petencję do decydowania o wyłączeniu składników mie-
nia z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym 
posiada sędzia-komisarz, a w dalszej kolejności także 
sądy. „Podzielenie” owej kompetencji pomiędzy sędzie-
go-komisarza i syndyka – co byłoby faktyczną konse-
kwencją zaadaptowania poglądu wyrażonego przez Sąd 
Najwyższy do praktyki upadłościowej – rodziłoby wiele 
wątpliwości. Z orzeczenia Sądu Najwyższego nie wyni-
ka bowiem, gdzie leży granica, w ramach której syndyk, 
po złożeniu w sądzie upadłościowym spisu inwentarza, 
miałby uprawnienie do samodzielnego dokonywania 
faktycznych wyłączeń z masy upadłości na drodze np. 
„aktualizacji spisu”.

Co jednak najistotniejsze, brak jest jakiejkolwiek refleksji 
Sądu Najwyższego nad tym, że w związku z wyłącze-
niem z masy upadłości składnika mienia umieszczonego 
w spisie inwentarza w toku postępowania przed sędzią-
-komisarzem lub sądem upadłościowym, ustawodawca 
wprowadził istotne gwarancje dla ogółu uczestników 
postępowania upadłościowego. W szczególności zwrócić 
należy uwagę na uprawienie wierzycieli oraz upadłego 
do wniesienia zażalenia na postanowienie o wyłączeniu 
mienia z masy upadłości23. Zatem wyłączenie składnika 
z masy upadłości nawet na podstawie orzeczenia sę-
dziego-komisarza podlega kontroli ze strony wszystkich 
uczestników postępowania upadłościowego zaintereso-
wanych jego tokiem. Pominięcie natomiast uregulowa-
nej w art. 70 i nast. PrUp sądowej procedury wyłączenia 
mienia z masy upadłości na rzecz dopuszczenia możli-
wości dokonywania przez syndyka faktycznych „wyłą-
czeń” poprzez, np. wykreślenie ze spisu objętych nim 
pierwotnie aktywów, w rzeczywistości pozbawiałoby 
innych uczestników postępowania istotnych uprawnień 
proceduralnych, przyznanych im przez obowiązujące 
przepisy ustawy Prawo upadłościowe, a tym samym wy-
paczałoby sens ugruntowanego praktyką, obowiązujące-
go ustawodawstwa w tym zakresie24.

Tym samym, w ocenie autora, wyłączenie składnika 
z masy upadłości po sporządzeniu spisu inwentarza 
nastąpić może tylko i wyłącznie na podstawie orzecze-
nia sędziego-komisarza lub sądu, w trybie procedury 

23  Vide art. 73 ust. 6 zd. 2 PrUp.
24  Adamus R., Glosa do wyroku SN z 18.10.2012 r., V CSK 405/11, s. 145-

153, Zedler F., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, 2010.
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określonej mocą art. 70 i nast. PrUp, przy czym nie ma 
w takiej sytuacji znaczenia fakt, jakiego typu dokumenty 
czy inne dowody, mające świadczyć o prawie własności 
osoby trzeciej do rzeczy objętej spisem, przedłożone zo-
stały syndykowi po sporządzeniu spisu inwentarza. Po 
sporządzeniu bowiem przez syndyka spisu inwentarza, 
a zatem objęciu składników masy upadłości, następują 
wspomniane przez Sąd Najwyższy w wyroku z 14 maja 
2014 roku skutki, analogiczne do zajęcia egzekucyjnego, 
zaś ogół składników ujętych w spisie, jako służących re-
alizacji celu postępowania upadłościowego, podlega nad-
zorowi ze strony sędziego-komisarza i ogółu wierzycieli. 
Natomiast na tym etapie postępowania syndyk obowią-
zany jest podejmować w interesie tak ogółu wierzycieli, 
jak i uprawnionego właściciela mienia objętego spisem 
inwentarza należyte działania w toku postępowania 
wyłączeniowego, tj. w szczególności nie kwestionować 
zasadnego wniosku i dążyć do możliwie niezwłocznego 
zakończenia procedury wyłączeniowej.

ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z WYŁĄCZENIEM  
Z MASY UPADŁOŚCI

Opisana problematyka zarówno charakteru prawnego 
spisu inwentarza, jak i uprawnień syndyka w kontekście 
pojawiających się orzeczeń Sądu Najwyższego o ewen-
tualnej dopuszczalności samodzielnej modyfikacji przez 
niego spisu inwentarza stanowi podstawę do coraz licz-
niejszych sporów dotyczących roszczeń wierzycieli zwią-
zanych z niezasadnym, w ich ocenie, objęciem mienia 
spisem inwentarza.

Częstą podstawą owych sporów, podobnie jak w sprawie, 
której dotyczyło przywołane na wstępie postanowienie 
Sądu Najwyższego z 16 maja 2019 roku, staje się oce-
na charakteru prawnego spisu inwentarza, dokonywana 
przez Sąd Najwyższy jedynie poprzez odwołanie się do 
treści wyroku z 18 października 2012 roku, bez jakiejkol-
wiek weryfikacji prawidłowości wyrażonego w tym orze-
czeniu poglądu, tak pod kątem ugruntowanej i jednolitej 
w skali kraju praktyki upadłościowej, jak i przeprowadze-
nia rzeczywiście kompleksowej analizy obowiązujących 
w odniesieniu do instytucji spisu inwentarza oraz skut-
ków związanych z objęciem masą upadłości przez syn-
dyka przepisów regulujących tę instytucję.

Przyjęcie bowiem za obowiązującą koncepcji, wedle któ-
rej spis inwentarza jest dokumentem prywatnym, zawie-
rającym oświadczenie wiedzy syndyka i niewywołującym 
skutków prawnych, dawałoby w praktyce podstawy do 
domagania się od realizującego ustawowe obowiązki syn-
dyka roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Koncepcji takiej nie sposób jednak pogodzić z istotą po-
stępowania upadłościowego, które – jak słusznie wska-
zał Sąd Najwyższy – stanowi rodzaj postępowania eg-
zekucyjnego, a podejmowane w jego toku działania mają 
charakter analogiczny do działań podejmowanych na 
gruncie egzekucji syngularnej25.

Jak już wskazano, syndyk jest organem postępowania 
i funkcjonariuszem publicznym, do którego podstawo-
wych obowiązków należy: niezwłoczne po ogłoszeniu 
upadłości objęcie majątku upadłego, zarząd nim, jego 
zabezpieczenie i likwidacja. Wszystkie te czynności 
obowiązany jest podejmować z zachowaniem należytej 
staranności, w sposób umożliwiający optymalne wyko-
rzystanie majątku upadłego, w szczególności poprzez 
minimalizację kosztów postępowania upadłościowe-
go. Zarazem podejmowane czynności syndyk realizuje 
w imieniu własnym na rachunek upadłego, zaś za szkodę 
wyrządzoną nienależytym pełnieniem obowiązków od-
powiada osobiście26.

W tym kontekście, przyjmując, iż charakter prawny spi-
su inwentarza nie wyczerpuje się wyłącznie w tym, że 
stanowi on dokument prywatny będący oświadczeniem 
wiedzy syndyka, w którego treść nie ma on możliwo-
ści ingerować po jego sporządzeniu, nie sposób przyjąć, 
aby objęcie rzeczy spisem inwentarza, jeśli nie nastąpiło 
z naruszeniem obowiązującego prawa, rodzić mogło ja-
kiekolwiek inne niż określone w przepisach Prawa upa-
dłościowego roszczenia po stronie właściciela rzeczy.

Wskazać bowiem należy, iż przystępując do realizacji 
swoich obowiązków, syndyk obowiązany jest niezwłocz-
nie sporządzić spis inwentarza, który określa skład masy 
upadłości, a tym samym wyznacza de facto zakres jego 
uprawnień i obowiązków. W modelowej sytuacji spis 
inwentarza obejmować powinien wyłącznie składniki 
majątkowe stanowiące własność upadłego, jednakże 
praktyka pokazuje, iż modelowe założenia urzeczywist-
niają się niezwykle rzadko, przy czym sytuacja taka naj-
częściej wynika z okoliczności dotyczących upadłego, 
nie zaś syndyka. Z tego też względu ustawodawca, bę-
dąc świadomym skali problemów dotyczących ustalenia 
składu własnościowego majątku upadłego, wprowadził 
w art. 69 ust. 3 PrUp domniemanie prawne o obalalnym 
charakterze. Rozwiązanie to służy w sposób oczywisty 
ochronie wierzycieli upadłego przed nierzetelnymi dzia-
łaniami ich dłużnika, przy czym zakres tej ochrony został 
sformułowany w sposób niezwykle wąski, albowiem 
odnosi się on wyłącznie do rzeczy, które znajdowały się 

25  Uchwała Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 roku, III CZP 18/14.
26  Vide art. 173, 176 i 160 ust. 3 PrUp.
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w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, 
a zarazem, w oparciu o posiadaną przez upadłego doku-
mentację, nie było możliwe ustalenie, że upadły nie jest 
ich właścicielem lub niemożliwe było także kategorycz-
ne stwierdzenie, że właścicielem określonych rzeczy jest 
konkretny podmiot trzeci.

Wobec tego, iż pozostawanie składnika niebędącego wła-
snością upadłego w masie upadłości może rodzić koszty 
po jej stronie, uzupełniająco do tej regulacji ustawodawca 
zdecydował się na wprowadzenie art. 72 PrUp, na pod-
stawie którego masa upadłości uprawniona jest do uzy-
skania zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie rze-
czy wyłączonej z jej składu. Ustawodawca w żaden inny 
sposób na gruncie Prawa upadłościowego nie uregulo-
wał ewentualnych roszczeń, jakie mogłyby przysługiwać 
właścicielowi rzeczy z tytułu jej „bezumownego” pozo-
stawania w masie upadłości. W ocenie autora, w sposób 
jednoznaczny przemawia to za przyjęciem, iż podstawą 
użytkowania przez masę upadłości rzeczy pozostawionej 
przez jej właściciela w posiadaniu upadłego jest jej zali-
czenie w skład masy upadłości i objęcie przez syndyka na 
zasadach analogicznych do zajęcia egzekucyjnego.

Interes właściciela rzeczy został zabezpieczony nato-
miast na drodze zobligowania organów postępowania 
upadłościowego do podawania do publicznej wiadomo-
ści informacji zarówno o fakcie ogłoszenia upadłości, jak 
i o sporządzeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa 
upadłego oraz składników masy upadłości, a nadto dając 
również podmiotom zainteresowanym prawo do zapo-
znawania się z aktami postępowania upadłościowego.

Nadto ustawodawca zakreślił sędziemu-komisarzowi 
jednomiesięczny termin na rozpoznanie wniosku o wy-
łączenie z masy upadłości, a w przypadku sporu, jaki to-
czyć mógłby się na dalszym etapie sprawy z powództwa 
o wyłączenie z masy upadłości, został on zakwalifikowa-
ny w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych do 
kategorii spraw pilnych27.

W ten sposób prawa właściciela rzeczy objętej spisem 
inwentarza na drodze domniemania z art. 69 ust. 3 PrUp 
zyskały maksymalną ochronę prawną, analogiczną do 
ochrony w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSUMOWANIE

W ocenie autora brak jest podstaw prawnych, aby uznać, 
iż użytkowanie przez masę upadłości mienia, które nie 

27  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 roku, Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych, § 2 pkt 5, lit i.

stanowi własności upadłego, a objęte zostało spisem in-
wentarza w oparciu o domniemanie z art. 69 ust. 3 PrUp 
lub na postawie znajdujących się w posiadaniu upadłe-
go dokumentów, które okazały się następnie nierzetel-
ne, stanowiło rodzaj bezumownego korzystania z takiej 
rzeczy. Podstawę tego użytkowania stanowią bowiem 
wprost przepisy Prawa upadłościowego, które obligu-
ją syndyka do podejmowania działań w odniesieniu do 
wszystkich składników wchodzących w skład masy upa-
dłości, a określanych sporządzanym, zgodnie z art. 69 
ust. 1 PrUp, w toku postępowania upadłościowego spi-
sem inwentarza28. Z tego też względu oraz z uwagi na 
zakres czynności podejmowanych przez syndyka w toku 
postępowania upadłościowego, zdeterminowanych 
przez cel postępowania upadłościowego, jakim jest li-
kwidacja majątku upadłego, brak jest podstaw do trak-
towania tego rodzaju „użytkowania” rzeczy objętej masą 
upadłości jako bezumownego z niej korzystania.

Czynności syndyka podejmowane w odniesieniu do 
składników objętych spisem inwentarza, a więc stano-
wiących składnik masy upadłości aż do czasu ich prawo-
mocnego wyłączenia, nie mogą również same w sobie 
stanowić podstaw do oparcia o nie roszczeń odszkodo-
wawczych, związanych z pozbawieniem właściciela rze-
czy prawa do korzystania z niej. Nie mogą bowiem rodzić 
szkody czynności podejmowane przez organ postępo-
wania na podstawie i celem realizacji przepisów prawa, 
a więc stanowiące czynność zgodną z prawem.

Zdaniem autora, regulacja Prawa upadłościowego jest 
aktem kompleksowym pod kątem ewentualnych rosz-
czeń właściciela rzeczy względem syndyka bądź masy 
upadłości. W ocenie autora, jedyne roszczenia, jakie 
przysługiwałyby właścicielowi rzeczy, mogą być zwią-
zane wyłącznie z nienależytym pełnieniem obowiązków 
przez syndyka, tj. sytuacją, w której syndyk naruszyłby 
przepisy ustawy Prawo upadłościowe poprzez oczywi-
ście bezzasadne zastosowanie domniemania z art. 69 
ust. 3 PrUp, czy mimo objęcia określonego aktywa spi-
sem inwentarza, rzeczy tej syndyk nie zabezpieczyłby 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, wbrew 
dyspozycji art. 173 PrUp. Wyłącznie bowiem wówczas 
działania syndyka mogłyby zostać ocenione przez pry-
zmat naruszenia ciążących na nim obowiązków, a dopie-
ro zakwalifikowanie tych działań jako podejmowanych 
poza granicami prawa mogłoby stanowić okoliczność 
skutkującą roszczeniami odszkodowawczymi względem 
niego.

28  Vide art. 69 ust. 1 PrUp, zd. 1. Ustalenie składu masy upadłości następuje 
poprzez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności.
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De lege ferenda

Omawiana problematyka, mimo iż w ocenie praktyków 
prawa upadłościowego stanowi kompleksową regulację 
prawną, budzi liczne spory i wątpliwości. Duże znaczenie 
w tym zakresie odgrywa, często nieakceptowane przez 
doktrynę prawa upadłościowego, orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, które niejednokrotnie zdaje się podążać 
w zupełnie przeciwnym kierunku niż praktyka i orzecz-
nictwo sądów upadłościowych, znających specyfikę po-
stępowań upadłościowych i praktyczną stronę stosowa-
nia ustawy Prawo upadłościowe.

W przeszłości w odniesieniu do kwestii zakresu rosz-
czeń wierzyciela rzeczowego, poruszonej m.in. w cyto-
wanej w artykule uchwale Sądu Najwyższego z 14 maja 
2014 roku, zdarzało się już, iż wykładania zaprezen-
towana przez Sąd Najwyższy, jako absolutnie błędna 
i sprzeczna z istotą postępowania upadłościowego, mu-
siała zostać skorygowana przez ustawodawcę na drodze 
jednoznacznych zmian legislacyjnych29.

Wydaje się, iż również zagadnienie poruszone w posta-
nowieniu Sądu Najwyższego z 6 maja 2019 roku, a kon-
kretnie w wyroku tegoż sądu z 18 października 2012 roku, 
do którego „ustaleń” w zakresie charakteru spisu inwen-
tarza Sąd Najwyższy odwołuje się w omawianym posta-
nowieniu, stanowić może kwestię wymagającą podobnej 
ingerencji ze strony ustawodawcy.

Rozwój bowiem linii orzeczniczej w oparciu o zapatrywa-
nia, takie jak wyrażone w przywołanych w artykule orze-
czeniach Sądu Najwyższego, prowadzić może w praktyce 
do paraliżu postępowań upadłościowych, co z całą pewno-
ścią nie przyczyni się ani do realizacji postulatu zakończe-
nia likwidacji masy upadłości w terminie pół roku, ani też 
do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań.

Wprowadzoną natomiast na grunt upadłości gospodar-
czej instytucję rozstrzygania przez sędziego-komisarza 

29  P. Zimmerman, Prawo upadłościowe, Komentarz, art. 336 PrUp, Legalis 2020, 
gdzie: „Potrzeba nowelizacji ustawy poprzez dodanie ust. 3 do art. 336 PrUp, 
poprzez wyłączenie z odrębnego planu podziału pożytków ze składników 
masy będących przedmiotem zabezpieczenia, wynikła z orzecznictwa 
SN, który wbrew utrwalonej i powszechnej praktyce, wyinterpretował na 
gruncie stanu prawnego sprzed nowelizacji (który, co do zasady, w tym 
zakresie jest niezmienny od 1934 r. z przerwą w latach 1997-2003), 
że wszelkie pożytki z przedmiotu zabezpieczenia powinny przypadać 
wierzycielowi zabezpieczonemu na zasadzie odrębności. (…) Spór ten zmiana 
ustawy rozstrzygnęła jednoznacznie na korzyść pozostawienia pożytków 
z przedmiotu zabezpieczenia w ogólnych funduszach masy upadłości. 
Niemniej, w mojej ocenie, we wszystkich postępowaniach upadłościowych 
toczących się pod rządami przepisów PrUp (i wcześniej PrUpN) należy 
art. 336 wykładać w ten sposób, że pobrane czynsze wchodzą w skład 
ogólnych funduszów masy upadłości. Krytycznie o tej uchwale SN zob.: 
Janda P., Glosa do uchwały SN z 14.05.2014 r., III CZP 18/14, MP 2015, nr 10, 
s. 539-542; Zimmerman P., Glosa do uchwały SN z 14.5.2014 r., III CZP 18/14, 
MonPrBank 2014, nr 11, s. 46-56”.

kwestii wątpliwych już na etapie sporządzania spisu in-
wentarza30 ocenić należy pozytywnie. Efektywność tego 
rodzaju rozstrzygnięć jest jednak trudna do oceny na 
obecny moment. W ocenie autora, nie należy spodzie-
wać się, aby instytucja ta znalazła zastosowanie w od-
niesieniu do skomplikowanych sporów własnościowych 
dotyczących mienia o znacznej wartości, a już tym bar-
dziej wymagających przeprowadzenia postępowania 
dowodowego. Postępowania dotyczące rozstrzygnięcia 
wątpliwości inicjowane będą bowiem w głównej mierze 
przez syndyków, którzy na tym etapie postępowania 
upadłościowego dysponować będą wyłącznie tymi sa-
mymi informacjami, pochodzącymi z ksiąg oraz wyja-
śnień samego upadłego, jakimi dysponowali dotychczas 
na etapie sporządzania spisu inwentarza. Niewątpliwie 
jednak korzystna będzie możliwość zaangażowania 
w proces ustalania stanu masy upadłości sędziego-ko-
misarza, który w wielu wypadkach prawidłowo przebie-
gających procesów upadłościowych pozostawał w kon-
takcie z syndykiem również na tym etapie postępowania 
upadłościowego.

Dlatego, w ocenie autora, jedyną skuteczną metodą unik-
nięcia wizji paraliżu postępowań upadłościowych przez 
prowadzenie przez syndyków, na etapie poprzedzającym 
objęcie masą upadłości określonych aktywów, wielomie-
sięcznych audytów i analiz prawnych, do których wobec 
domniemania z art. 69 ust. 3 PrUp nie są obowiązani, lecz 
które nakazywał będzie pragmatyzm, jest jednoznacz-
ne przesądzenie przez ustawodawcę, iż objęcie rzeczy 
spisem inwentarza nie ma wpływu na zmianę jej stanu 
własnościowego, a stanowi jedynie podstawę prawną do 
realizacji względem tej rzeczy przez syndyka czynności 
wynikających z toku postępowania upadłościowego. Sta-
nowi to zatem postulat de lege ferenda.

Nadto postulowana regulacja powinna zdyscyplinować 
także właścicieli rzeczy do aktywnego domagania się ich 
niezwłocznego wyłączenia z masy upadłości już od pierw-
szych dni postępowania upadłościowego31, a tym samym 
pozwoli zwalczać coraz częściej występującą w obrocie 
gospodarczym praktykę, polegającą na tym, że właściciele 
rzeczy objętej przez syndyka spisem inwentarza, wobec 
braku terminu na wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie, 
nie wnoszą o wyłączenie z masy upadłości rzeczy stano-
wiącej ich własność na początkowym etapie postępowa-
nia upadłościowego, lecz czynią to dopiero tuż przed roz-
poczęciem przez syndyka procesu sprzedaży. W ten spo-
sób masa upadłości traktowana jest przez wielu przed-

30  Vide art. 63a PrUp.
31  Przepisy Prawa upadłościowego nie zakreślają aktualnie jakichkolwiek 

terminów na złożenie wniosku o wyłączenie mienia z masy upadłości.



109nr 20 [2/2020]

siębiorców jako niskokosztowy i bezpieczny magazyn 
do przechowania stanowiących ich własność aktywów. 
Działający bowiem w ramach przepisów prawa profesjo-
nalny doradca restrukturyzacyjny, pełniący funkcję syndy-
ka, obowiązany jest – wobec objęcia danej rzeczy spisem 
inwentarza – taką rzecz zabezpieczyć przed zniszczeniem 
i w sposób należyty zagospodarować.

Z tego względu tym bardziej niezrozumiałe wydaje się 
stanowisko Sądu Najwyższego, który traktuje spis in-
wentarza – sporządzany przez organ postępowania upa-
dłościowego, jakim jest syndyk działający na podstawie 
dyspozycji ustawowych i w jej granicach – wyłącznie jako 
dokument prywatny o deklaratoryjnym charakterze, po-
mimo iż objęcie określonych tymże spisem aktywów na-
kłada na syndyka określone ustawą Prawo upadłościowe 
obowiązki, związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem 
mienia objętego tymże spisem. Mimo to sporządzenie 
przez ustawowy organ w ramach wykonywania ustawo-

wych obowiązków spisu inwentarza, z którego sporzą-
dzeniem ustawa Prawo upadłościowe wiąże określone 
skutki prawne oraz w oparciu o które kształtuje obowiąz-
ki organów tegoż postępowania, nie stanowi, w ocenie 
Sądu Najwyższego, ważnej podstawy prawnej do korzy-
stania z tego mienia i to pomimo iż objęcie określonych 
aktywów tymże spisem wynika z prawidłowego zasto-
sowania jednoznacznych przepisów prawa.

Z uwagi na poczynione rozważania, mając na uwadze 
doniosłość orzecznictwa Sądu Najwyższego dla kształ-
towania w szczególności praktyki sądów okręgowych 
i apelacyjnych, wobec dostrzeżenia potrzeby zrewidowa-
nia powielanych przez kolejne składy Sądu Najwyższe-
go niejednokrotnie błędnych orzeczeń, wymagających 
w zakresie określonych instytucji prawa upadłościowego 
co najmniej ponownej kompleksowej analizy, autor ar-
tykułu, jako aktywny doradca restrukturyzacyjny i radca 
prawny, podjął polemikę.
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Wojciech Bokina1 
Radosław Graboś2

W ugruntowanym orzecznictwie sądów upadłościo-
wych przyjęty jest pogląd, że obowiązek złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości istnieje wtedy, gdy dłużnik 
będący przedsiębiorcą utracił możliwość regulowania 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych odnośnie do co 
najmniej dwóch wierzycieli. Takie stanowisko prezentują 
także sądy cywilne i gospodarcze orzekające w sprawach 
o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania 
spółki3. Wskazują one, że istnienie tylko jednego niespła-
conego wierzyciela nie powoduje powstania obowiązku 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości4, a co za tym 
idzie – nie aktywuje się odpowiedzialność członka zarzą-
du za zobowiązania spółki5. W najnowszym orzecznic-
twie wojewódzkich sądów administracyjnych i orzecz-
nictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego6, które ak-
ceptują stanowiska organów skarbowych, prezentowany 
jest pogląd – i zdaje się on przeważać w orzecznictwie 
sądów administracyjnych – że istnienie tylko jednego 
wierzyciela nie jest przesłanką egzoneracyjną określoną 
w art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej7. Zagadnienie 
to ma istotne znaczenie praktyczne, albowiem zdarza się, 
że po 3-4 latach urzędy skarbowe wydają decyzje okre-
ślające podatek wstecz, np. za luty 2016 r., wskazując, że 
już wtedy należało go zapłacić, a brak zapłaty (pomimo 
braku wiedzy o takim podatku) obligował ówczesny za-
rząd do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nawet 
w sytuacji „istnienia” tylko tej jednej należności.

1  Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Brysiewicz 
i Wspólnicy sp. k.

2  Doradca podatkowy w kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp. k.
3  Tak chociażby wyrok SN z 22 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CNP 95/09.
4  Postanowienie SR dla m. st. Warszawy z 10 czerwca 2016 r., sygn. akt X GU 

524/16
5  Z uwagi na fakt, że art. 116 Ordynacji podatkowej dotyczy wyłącznie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w organizacji, spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej w organizacji, rozważania 
w publikowanym artykule będą dotyczyły wyłącznie tego typu spółek.

6  Tak chociażby wyrok NSA z 1 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 3042/18, wyrok 
WSA w Poznaniu z 17 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Po 732/19, wyrok WSA 
w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 105/19.

7  Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. 
zm.).

W publikowanym artykule chcielibyśmy rozważyć, czy 
istnieją uzasadnione podstawy do przyjmowania takich 
rozbieżnych stanowisk w orzecznictwie sądów cywil-
nych/gospodarczych oraz sądów administracyjnych. 
Z uwagi na fakt, że m.in. art. 299 KSH8, art. 21 ust. 3 p.u.9 
oraz art. 116 Ordynacji podatkowej są przepisami sank-
cyjnymi, w pierwszej kolejności omówimy w niezbędnym 
zakresie przepisy nakładające obowiązek złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, za którego niewykonanie 
ustawodawca przewidział określone sankcje.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU  
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Zgodnie z art. 21 ust. 1 p.u. „Dłużnik jest obowiązany, nie 
później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym 
wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić 
w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Podstawą do 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest powstanie 
stanu niewypłacalności przedsiębiorcy (art. 10 p.u.)10. 
Sama niewypłacalność została zdefiniowana w art. 11 
p.u. i jej źródła są dwojakiego rodzaju. W doktrynie 
i orzecznictwie powszechnie nazywane są przesłanką 
płynnościową (art. 11. ust. 1 p.u.) i przesłanką bilansową 
(art. 11 ust. 2 p.u.). Zgodnie z przesłanką płynnościową 
dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wy-
konywania swoich wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych. Zgodnie z przesłanką bilansową dłużnik będący 
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiada-

8  Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z 
późn. zm.) – dalej jako „KSH”.

9  Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 r.(Dz. U. nr 60, poz. 535 z późn zm.) – 
dalej jako „p.u.”.

10  Jak wskazuje P. Zimmerman w komentarzu do art. 11 p.u., Legalis 2020: 
„Niewypłacalność nie jest jedyną i wystarczającą podstawą do ogłoszenia 
upadłości. Dłużnik musi mieścić się w katalogu zdolności upadłościowej 
podmiotowej z art. 5 PrUp, nie należeć do grona podmiotów, których zdolność 
podmiotową wyłączono w art. 6 PrUp, a ponadto musi posiadać albo majątek 
wystarczający na zaspokojenie kosztów postępowania (zob. art. 13 ust. 1 
i 2 PrUp), albo perspektywy wprowadzenia takiego majątku z powrotem do 
masy upadłości (art. 13 ust. 3 PrUp)”.

ISTNIENIE TYLKO JEDNEJ WIERZYTELNOŚCI 
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE ART. 116 § 1 PKT 1 ORDYNACJI PODATKOWEJ 
ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 
CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O. LUB S.A.
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jącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, 
gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość 
jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres prze-
kraczający dwadzieścia cztery miesiące11. Przy czym 
nie ma żadnych wątpliwości, że podstawy ogłoszenia 
upadłości określone w art. 11 ust. 1 i 2 p.u. nie muszą 
zaistnieć łącznie, aby doszło do ogłoszenia upadłości. 
Wystarczy wystąpienie choćby jednej z nich, każda ma 
bowiem samodzielny charakter12.

Utrata zdolności płatniczej – jako wyraz niewypłacalno-
ści w znaczeniu prawnym – może nastąpić najwcześniej 
w chwili, gdy dłużnik nie wykonał w terminie swojego 
drugiego zobowiązania pieniężnego wobec drugiego 
wierzyciela (łącznie dwóch wierzycieli i dwa zobowiąza-
nia)13. Jak dodaje P. Filipiak14, „Zmiana przesłanki płyn-
nościowej niewypłacalności była wyrazem zmiany filo-
zofii systemu ochrony praw wierzycieli, wykształconej 
na bazie negatywnych doświadczeń stosowania art. 1 
§ 1 PrUp3415. W latach 90. XX w. twórcy PrUpadNapr 
uznali, że spełnianie świadczeń w terminie jest imperaty-
wem i podstawą systemu prawnego16. Taka słuszna ską-
dinąd konstatacja znalazła przełożenie na przepisy pra-
wa upadłościowego, które – we wiodącej linii wykładni 
– nakazywały ogłosić upadłość w każdej sytuacji niewy-
konania dwóch wymagalnych zobowiązań pieniężnych17. 
Twórcy ustawy odeszli więc od potocznego rozumienia 
zjawiska niewypłacalności”18. Stanowisko co do powsta-
nia niewypłacalności dopiero w związku z istnieniem co 
najmniej dwóch wymagalnych wierzytelności wobec róż-
nych wierzycieli prezentuje zarówno doktryna19, jak i Sąd 
Najwyższy już na gruncie poprzedniego stanu prawne-
go. I tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 31 stycznia 

11  Publikowany artykuł swoim zakresem nie obejmuje omówienia przesłanki 
bilansowej. Przesłankę płynnościową omawiamy natomiast jedynie 
w zakresie, czy do jej powstania potrzebna jest wielość wierzycieli, czy 
wystarczające jest istnienie tylko jednej wymagalnej wierzytelności.

12  Tak Filipiak P., [w:] Komentarz do art. 11 p.u., red. A. Hrycaj, System Prawa 
Handlowego. T. 6, Legalis 2020, powołujący się na poprzedni, ale nieróżniący 
się stan prawny: postanowienie SN z 24 czerwca 1999 r., sygn. akt III CKN 
276/98, postanowienie SN z 19 grudnia 2002 r., sygn. akt V CKN 342/01, 
wyrok SN z 12 maja 2011 r., sygn. II UK 308/10, też Gurgul S., Komentarz 
2010, s. 20, nb. 8, Adamus R., [w:] Witosz A., Witosz A.J., Komentarz do art. 11 
PrUpadNapr.

13  Ibidem, Filipiak P. dodaje: „Wcześniej może wystąpić stan tzw. zagrożenia 
niewypłacalnością, stanowiący podstawę otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego”.

14  Filipiak P., [w:] Komentarz do art. 11 p.u., red. A. Hrycaj, System Prawa 
Handlowego. T. 6, Legalis 2020.

15  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe 
z 24 października 1934 r. (Dz. U. nr 93, poz. 834), t.j. z 24 października 1991 r. 
(Dz. U. nr 118, poz. 512) – dalej jako „Rozporządzenie z 1934 r.”.

16  Zedler F., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Komentarz, 2010, komentarz do art. 11 p.u.
17  Por. np. Zedler F., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Komentarz, 2010, komentarz do 

art. 11 p.u., Popłonyk D., „Czasopismo Krajowej Izby Syndyków Fenix.pl” 2010, 
nr 5 (6).

18  Czyli przyjęcia, że niewypłacalny to ten, kto jest: „niezdolny do dotrzymania 
swoich zobowiązań finansowych” (zob. Dunaj B., Język polski, t. 1, s. 1001).

19  Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarze Zakamycza, Zakamycze 
2003 r., s. 23, Adamus R., Komentarz do art. 11 p.u., Legalis 2019, Zimmerman P., 
Komentarz do art. 11 p.u., Legalis 2020.

2002 r., sygn. akt IV CKN 659/00, wskazał: „Sąd Najwyż-
szy w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela 
tezę wyrażoną w uchwale SN z 27 maja 1993 r., III CZP 
61/93 (OSNC 1994, z. 1, poz. 7), iż ogłoszenie upadłości 
może nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej 
dwóch wierzycieli przedsiębiorcy, którego wniosek doty-
czy, a to wobec zasadniczego celu, któremu służy insty-
tucja upadłości, a mianowicie równomiernego zaspoko-
jenia wszystkich wierzycieli dłużnika”.

Stanowisko to pozostaje aktualne również w obecnym 
stanie prawnym20, także na gruncie orzeczeń dotyczą-
cych odpowiedzialności członków zarządu za niezłoże-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. I tak Sąd 
Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 24 kwietnia 2108 r., sygn. 
akt I AGa 105/18, wskazał: „Podstawy złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości są określone w PrUpad. Ogłosze-
nie upadłości może nastąpić tylko wówczas, gdy istnie-
je co najmniej dwóch wierzycieli przedsiębiorcy, którego 
wniosek dotyczy, a to wobec zasadniczego celu, któremu 
służy instytucja upadłości, a mianowicie równomiernego 
zaspokojenia wszystkich wierzycieli dłużnika. Przesłan-
ki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości są ujęte 
w art. 10 i 11 PrUpad. Zgodnie z art. 10 PrUpad upadłość 
ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się nie-
wypłacalny, przy czym dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli 
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych”. W identycznym tonie wypowia-
da się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 9 paź-
dziernika 2019 r., sygn. akt VII AGa 1397/19: „Z samego 
celu instytucji upadłości, wprowadzonej po to, aby dopro-
wadzić do równomiernego zaspokojenia wszystkich wie-
rzycieli dłużnika, wynika, że postępowanie upadłościowe 
może być wdrożone tylko w wypadku istnienia przynaj-
mniej dwóch wierzycieli upadłego dłużnika”21.

Okoliczność, że istnieje obowiązek złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości w przypadku niemożliwości regulo-
wania wierzytelności przynamniej wobec dwóch podmio-
tów, wynika wprost z przepisów prawa upadłościowego. 

20  Tak SR dla m. st. Warszawy w postanowieniu z 10 czerwca 2016 r., sygn. akt 
X GU 524/16.

21  Warto wskazać, że akty normatywne instytucji UE nie wprowadzały 
jednolitego pojęcia niewypłacalności. W załączniku do Rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z 15 listopada 2011 r. zawierającej zalecenia dla Komisji 
w sprawie postępowań upadłościowych w kontekście prawa spółek wskazano, 
że zasadne jest, aby wszczynanie postępowań w państwach członkowskich 
było możliwe, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, tj. nie może wywiązać się 
ze zobowiązań do płatności. Natomiast we wspólnotowych Wytycznych 
dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji 
przedsiębiorstw przeżywających trudności ujęto, że niewypłacalność 
wiązana jest z najpoważniejszymi przypadkami trudności przedsiębiorstwa, 
czyli: wzrastającym poziomem strat, spadkiem obrotów, gromadzeniem 
się zapasów, przerostem zdolności produkcyjnych, zmniejszeniem marży 
brutto samofinansowania, wzrastającym zadłużeniem, wzrostem kosztów 
finansowych, jak również osłabieniem lub zanikiem wartości aktywów netto 
– za Filipiak P., [w:] Komentarz do art. 11 p.u., red. A. Hrycaj, System Prawa 
Handlowego. T. 6, Legalis 2020.
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W art. 1 ust. 1 pkt 1 p.u. wprost bowiem wskazuje się, że: 
„Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia rosz-
czeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących 
przedsiębiorcami”, czyli prawo upadłościowe i obowiązek 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aktywują się wte-
dy, kiedy istnieje więcej niż jeden wierzyciel, na co wskazu-
je użycie przez ustawodawcę liczby mnogiej „wierzycieli” 
i określenia „wspólnego”22. Również art. 11 p.u. wskazuje 
na wielość wierzytelności, albowiem ustawodawca użył 
określenia „utracił zdolność do wykonywania swoich wy-
magalnych zobowiązań pieniężnych”. W przypadku gdy 
istnieje tylko jeden wierzyciel, to właściwym trybem do-
chodzenia wierzytelności/należności jest kodeks postę-
powania cywilnego lub droga administracyjna. Procedura 
upadłościowa „aktywuje” się dopiero w sytuacji wielości 
wierzycieli. Jak wskazuje R. Adamus23, „Ustawodawca wy-
chodzi z założenia, że postępowanie upadłościowe (jako 
tzw. egzekucja generalna), które przewiduje zaspokojenie 
wierzycieli w sposób uporządkowany, równomierny i spra-
wiedliwy, wstrzymuje bieg odsetek do masy upadłości itp., 
lepiej gwarantuje statystycznemu wierzycielowi ochronę 
jego interesów niż sytuacja, w której wierzyciele dochodzą 
swoich należności w drodze egzekucji syngularnej. Z tej 
przyczyny obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości został obwarowany różnorakimi, niezależnymi od 
siebie sankcjami”24. Za niezłożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości członków zarządu sp. z o.o. oraz s.a. ustawo-
dawca przewidział następujące sankcje:

	odpowiedzialność cywilną za zobowiązania spółki 
(art. 21 ust. 3 p.u. oraz 299 KSH);

	odpowiedzialność karną (art. 586 KSH);
	możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalno-

ści gospodarczej, w tym zasiadania w organach spół-
ek (art. 373 p.u.);

	odpowiedzialność z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne (art. 31 SysUbSpoł25, do należności z tytułu 
składek stosuje się odpowiednio m.in. art. 107 § 1, 1a, 
i 2 pkt 2 i 4, art. 116, 116a, 117, art. 118 § 1 i 2 Ordy-
nacji podatkowej);

	odpowiedzialność podatkowa za zaległości podatko-
we spółki kapitałowej zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji 
podatkowej.

Ustawodawca, wprowadzając wskazane sankcje, chroni 
wierzycieli, w tym pracowników i cały obrót gospodarczy. 

22  Tak również SN w wyroku z 22 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CNP 95/09.
23  Adamus R., Komentarz do art. 21 p.u., Legalis 2019.
24  Morawska S., Odpowiedzialność przedsiębiorców za niezłożenie wniosku 

o ogłoszenie upadłości, [w:] Modele postępowań upadłościowych w Polsce 
i w wybranych krajach UE, red. nauk. S. Morawska, Warszawa: Oficyna Prawa 
Polskiego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011.

25  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (Dz. U. 
nr 137, poz. 887).

Albowiem niepożądane jest, aby niewypłacalny przed-
siębiorca dalej funkcjonował na rynku26 i zaciągał zobo-
wiązania u kolejnych podmiotów, których już nie będzie 
w stanie spłacić, przez co spowoduje problemy płynno-
ściowe u innych podmiotów.

Podsumowując, ustawodawca nałożył opisane sankcje 
za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Z kolei 
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
w przypadku przesłanki płynnościowej powstaje do-
piero w sytuacji, gdy dłużnik nie wykonał w terminie 
swojego drugiego zobowiązania pieniężnego wobec 
drugiego wierzyciela (łącznie dwóch wierzycieli i dwa 
zobowiązania)27.

STOSOWANIE SANKCJI Z ART. 116 § 1  
ORDYNACJI PODATKOWEJ WEDŁUG DOMINUJĄCEJ  
LINII ORZECZNICZEJ NSA I WSA

Ani przepisy KSH (art. 299 KSH czy 586 KSH), ani kodeksu 
karnego, które posługują się pojęciami niewypłacalności 
lub upadłości (art. 301 czy 302 KK), ani przepisy Ordynacji 
podatkowej (art. 116 § 1) nie zawierają odrębnej definicji 
niewypłacalności. Takie podejście jest spójne z techniką 
prawodawczą, która zakłada zbędność definiowania tych 
samych pojęć w różnych aktach prawnych28. Dyrektywy 
redagowania tekstów prawnych wyodrębniają tzw. dy-
rektywy konsekwentności, a więc prowadzą do użycia 
danego terminu w tym samym znaczeniu w możliwie 
dużej części tekstów prawnych. Odpowiednikiem ogólnej 
dyrektywy konsekwentności w używaniu jakiegoś termi-
nu wśród dyrektyw interpretowania przepisów prawnych 
jest reguła nakazująca odczytywać znaczenie wyrazów 
i wyrażeń z tekstu prawnego w takim samym znaczeniu 
przynajmniej we wszystkich przypadkach w ramach da-
nego aktu prawnego29.

Zatem pojęcie niewypłacalności użyte w art. 116 § 1 
Ordynacji podatkowej winno być interpretowane jak na 
gruncie prawa upadłościowego. Takie stanowisko pre-
zentuje chociażby WSA we Wrocławiu w dwóch wyro-
kach. W pierwszym z 13 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/
Wr 500/18, w którym wskazał: „W sytuacji zaistnienia 
jednego wierzyciela oraz wierzytelności spornej złożenie 
przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości 
jest na gruncie przepisów prawa upadłościowego niedo-

26  Chyba, że zostanie otwarte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne 
i wierzyciele zgodzą się na zawarcie układu.

27  Filipiak P., [w:] Komentarz do art. 11 p.u., red. Hrycaj A., System Prawa 
Handlowego. T. 6, Legalis 2020.

28  Chociaż ustawodawca nie jest do końca konsekwentny, bowiem odnośnie do 
pojęcia niewypłacalności występują pewne odmienności jak w art. 130 prawa 
spółdzielczego czy art. 158 prawa bankowego.

29  Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXIV – zeszyt 4, 2002, s. 25.
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puszczalne. Członek zarządu nie ma tym samym możli-
wości złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upa-
dłości. Wniosek taki sąd jest zobligowany oddalić. Tym 
samym członek zarządu nie ma wynikającego z prze-
pisów prawa obowiązku zgłoszenia wniosku, a w kon-
sekwencji zaniechanie członka zarządu w tym zakresie 
nie może skutkować odpowiedzialnością za zobowiąza-
nia spółki”. W drugim z 25 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 
74/19, stwierdził: „Sąd wskazał, że – w myśl art. 116 § 1 
pkt 1 Ordynacji podatkowej – członek zarządu nie pono-
si odpowiedzialności za długi spółki, jeśli nie zachodziły 
przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
spółki. Przesłanki te ocenia się na podstawie przepisów 
prawa upadłościowego, a te przewidują, że upadłość za-
chodzi tylko wtedy, gdy wierzycieli jest więcej niż jeden”.

Niemniej jednak przeważająca część orzecznictwa wo-
jewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA stoi na 
przeciwnym stanowisku, zgodnie z którym reprezentant 
spółki nie może zwolnić się z odpowiedzialności określo-
nej tym przepisem poprzez odwołanie się do argumentu, 
iż wobec niego obowiązek złożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości nigdy nie powstał, bo spółka miała tylko 
jednego wierzyciela (np. urząd skarbowy). Jak wskazu-
je P. Zimmerman, „pogląd ten znalazł wyraz w licznych 
orzeczeniach, które wprost głoszą tezę, iż posiadanie 
tylko jednego wierzyciela nie zwalnia z obowiązku złoże-
nia wniosku o upadłość, por. najbardziej reprezentatyw-
ne wyroki NSA z 1) 10 stycznia 2017 r., II FSK 3689/14, 
2); 10 stycznia 2017 r., II FSK 3737/14, 3) 6 czerwca 
2017 r., I FSK 1951/15; 4) 12 czerwca 2018 r., I FSK 
909/16; 5) 15 listopada 2011 r., II FSK 894/10, oraz 6) 
10 stycznia 2012 r., II FSK 1329/10. Ich cechą charak-
terystyczną z kolei jest to, że w uzasadnieniu każdego 
z nich pogląd dopuszczający ogłoszenie upadłości pomi-
mo posiadania tylko jednego wierzyciela popierany jest 
albo wprost poprzez odwołanie się do stanowiska SN 
zaprezentowanego w uzasadnieniu wyroku z 19 listopa-
da 2004 r. (V CK 231/04, Legalis), który rozstrzygał spra-
wę, gdzie zastosowanie miały przepisy rozporządzenia 
z 1934 r. – oraz – w niektórych przypadkach – także 
poglądami wyrażanymi w literaturze sprzed 2003 r., albo 
poprzez powoływanie się na inne orzeczenia sądów ad-
ministracyjnych, w których wskazany pogląd SN był przy-
taczany jako uzasadnienie wydawanego rozstrzygnięcia. 
Odwoływanie się do tych poglądów jest jednak błędne, 
bo wspomniane rozporządzenie nie zawierało przepi-
su analogicznego do art. 1 ust. 1 pkt 1 PrUp (gdzie za-
mieszczono zastrzeżenie odwołujące się do »wspólnego 
dochodzenia roszczeń wierzycieli«), zaś niewypłacalność 
ujmowało (w wersji językowej aktualnej w 2003 r., gdy 
doszło do zmiany prawa) tak: »przedsiębiorca, który za-

przestał płacenia długów, będzie uznany za upadłego«. 
Niektórzy autorzy i część orzecznictwa uważała wów-
czas, że warunkiem ogłoszenia upadłości nie musi być 
wielość wierzycieli, lecz wielość długów. Ta przesłanka 
była spełniona nawet wtedy, gdy dany przedsiębiorca 
miał tylko jednego wierzyciela, ale nie wykonywał wo-
bec niego co najmniej dwóch zobowiązań. Obecnie takie 
wnioskowanie, przede wszystkim z uwagi na zawarte 
w art. 1 ust. 1 pkt 1 PrUp zastrzeżenie odwołujące się 
do wspólnego dochodzenia roszczeń, jest nieuprawnio-
ne. Sądy administracyjne wciąż jednak bezrefleksyjnie 
odwołują się do orzeczeń, które odnoszą się do judyka-
tów zapadłych w stanach faktycznych, gdzie stosowano 
rozporządzenie z 1934 r. Podstawy prawnej zatem od 
wielu lat brak, a linia orzecznicza bezrefleksyjnie trwa”30. 
Z krytyką dominującego stanowiska NSA wystąpił rów-
nież R. Adamus31. Linia orzecznicza wskazywana przez 
cytowaną doktrynę jest kontynuowana w najnowszym 
orzecznictwie zarówno przez NSA32, jak i WSA33.

KRYTYKA DOMINUJĄCEJ LINII ORZECZNICZEJ NSA 
I WSA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W ZWIĄZKU Z ISTNIENIEM 
TYLKO JEDNEJ WIERZYTELNOŚCI

W wyroku z 1 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 3042/18, 
NSA, utrwalając dominujący pogląd, wskazał: „Nie moż-
na przyjąć, kierując się ogólnymi zasadami wynikającymi 
z norm Konstytucji RP, w tym w szczególności zasady 
równości wobec prawa, iż byli członkowie zarządu spółek, 
w których występuje jeden wierzyciel, są w uprzywilejo-
wanej sytuacji, mogąc wykazywać, iż w stosunku do nich 
dochodzi do zaistnienia przesłanek egzoneracyjnych okre-
ślonych w art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, skoro 
zasadniczą podstawą upadłości jest trwałe zaprzestanie 
płacenia długów”. Trudno nie zgodzić się z P. Zimmerma-
nem, że NSA bezrefleksyjnie odwołuje się do judykatów, 
które zapadły na gruncie stanów faktycznych, gdzie sto-
sowano rozporządzenie z 1934 r. W orzeczeniu z 2019 r. 
NSA używa określenia „zaprzestanie płacenia długów” 
zaczerpniętego z definicji niewypłacalności z art. 1 § 1 
Rozporządzenia z 1934 r., które w momencie orzekania 
przez NSA nie obowiązywało już ponad 16 lat. Co jed-
nak najistotniejsze z przytoczonego orzeczenia NSA oraz 

30  Zimmerman P., Komentarz do art. 1 p.u. Legalis 2020.
31  W komentarzu do art. 11 p.u., Legalis 2019, R. Adamus podnosi: „Nietrafnie 

przyjęto w wyroku NSA z 6 czerwca 2017 r. (I FSK 1951/15, Legalis) że: »dla 
określenia czasu właściwego do złożenia wniosku o upadłość spółki nie ma 
znaczenia okoliczność istnienia tylko jednego jej wierzyciela«”.

32  W wyroku z 23 października 2018 r., sygn. akt II FSK 3005/16, dwóch 
wyrokach z 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1624/15 i I FSK 1625/15, oraz 
w wyroku z 1 lutego 2109 r., sygn. akt II FSK 3042/18.

33  Wyrok WSA w Poznaniu z 17 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Po/732/19, 
wyrok WSA w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 105/19, 
wyrok WSA w Gdańsku z 29 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1070/18.
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innych orzeczeń z dominującej linii wypływa wniosek, że 
sądy administracyjne nie dostrzegają następującej zależ-
ności. (1) Niewypłacalność – art. 11 p.u. – (2) rodzi obo-
wiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – 10 p.u. 
(3) Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ter-
minie, pomimo istniejącego obowiązku, rodzi sankcje wo-
bec członków zarządu sp. z o.o. lub s.a. – m.in. art. 116 § 1 
pkt 1 Ordynacji podatkowej. W związku ze zmianą definicji 
niewypłacalności i wykluczeniem z zakresu tego pojęcia 
sytuacji, gdy istnieje wymagalne zobowiązanie wobec 
tylko jednego podmiotu (1), nie aktywuje się obowiązek 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (2) i tym samym 
nie aktywuje się sankcja za niewykonanie tego obowiązku 
(3). Tymczasem NSA i wojewódzkie sądy administracyjne 
przyjmują starą definicję niewypłacalności i (1) „przeska-
kują” od razu do sankcji za niezłożenie wniosku o ogłosze-
nie upadłości (3), pomimo że doskonale zdają sobie spra-
wę z tego, że w takiej sytuacji nie ma obowiązku złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości (2), ale nakazują składanie 
wniosku, który i tak zostanie oddalony. WSA w Gdańsku 
takie oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w wyroku 
z 29 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1070/18, nazywa 
„poddawaniem merytorycznej ocenie”, bo zgodnie z art. 28 
p.u., na który ten sąd się powołuje, wniosek o ogłoszenie 
upadłości zwraca się, gdy są braki formalne, a gdy nie ma 
braków, tylko wniosek jest niezasadny, czyli nie powinien 
być złożony, sąd taki wniosek oddali.

Doskonale to również widać chociażby w wyroku WSA 
w Poznaniu z 17 grudnia 2109 r., sygn. akt I SA/Po 
732/19, w którym sąd stwierdził: „Bez znaczenia dla 
oceny braku winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości jest okoliczność istnienia jednego wierzyciela 
spółki”. Jeśli bowiem ustalimy, że nowe pojęcie niewypła-
calności nie kreuje obowiązku złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości w sytuacji występowania tylko jednej 
wierzytelności, to nie możemy mówić o winie. Jak nie ma 
obowiązku, to nie można ponosić winy za niewykonanie 
obowiązku, który nie istnieje.

Zatem NSA, wojewódzkie sądy administracyjne oraz 
organy państwowe stosują sankcje z art. 116 § 1 pkt 1 
Ordynacji podatkowej za niewykonanie obowiązku, który 
nie jest określony w przepisach prawa. Jednocześnie, sto-
sując taką wykładnię, NSA w wyroku z 1 lutego 2019 r., 
sygn. akt II FSK 3042/18, wskazuje, że przyjęcie innej 
wykładni prowadziłoby do naruszenia norm Konstytucji 
RP, w tym w szczególności zasady równości wobec pra-
wa. Jest jednak wręcz odwrotnie, to pogląd dominujący 
w orzecznictwie NSA i wojewódzkich sądów administra-
cyjnych narusza kilka zasad konstytucyjnych.

Po pierwsze, taki pogląd narusza zasadę równości, bo 
uprzywilejowuje podmioty publicznoprawne i ich należ-
ności. Tymczasem intencją ustawodawcy, który w 2016 r. 
wprowadził prawo restrukturyzacyjne ustawą, która 
w znaczącym stopniu nowelizowała prawo upadłościo-
we34, było zniesienie uprzywilejowania należności publicz-
noprawnych. W uzasadnieniu do tej ustawy35 wielokrotnie 
wskazywał na niezasadność uprzywilejowania należności 
publicznoprawnych i na zasadność jego zniesienia. I tak 
w uzasadnieniu ustawy wskazał m.in.: „Dotychczasowy 
podział na kategorie interesów wykazuje się nadmier-
nym uprzywilejowaniem należności publicznoprawnych 
i stopniem skomplikowania36”. Po czym dodał: „Projekt 
przewiduje znaczne ograniczenie uprzywilejowania należ-
ności publicznoprawnych. Ograniczenie uprzywilejowania 
polegać będzie na zawężeniu zakresu należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne ujętych w kategorii 
pierwszej do należności przypadających za trzy ostatnie 
lata przed ogłoszeniem upadłości oraz całkowitym znie-
sieniu uprzywilejowania wszystkich pozostałych należno-
ści publicznoprawnych, w tym należności podatkowych37”. 
Ponadto we wskazanym uzasadnieniu do ustawy usta-
wodawca, wskazując na niezasadność zniesienia uprzy-
wilejowania należności publicznoprawnych, wskazał ar-
gumenty natury: a) ekonomicznej, b) społecznej, c) praw-
noporównawczej i d) konstytucyjnej. I tak odnośnie do 
ostatniej kategorii argumentacji wskazał: „obecna regula-
cja prowadzi do faktycznego i ekonomicznego obciążenia 
długami podatkowymi upadłego jego nieuprzywilejowa-
nych i niezabezpieczonych wierzycieli. Ciężary publiczne, 
do których ponoszenia obowiązany jest upadły, są zatem 
przeniesione na osoby trzecie, które nie mają żadnej moż-
liwości przeciwdziałania takiej sytuacji”38. Zatem wykład-
nia art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, dokonywa-
na przez organy sądowe i przeważającą linię orzeczniczą 
NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, jest 
sprzeczna z wyraźną wolą ustawodawcy. Ponadto taka 
wykładnia jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równo-
ści, niezasadnie faworyzując wierzycieli publicznopraw-
nych. Wierzyciele prywatnoprawni nie mogą bowiem sko-
rzystać z przywileju, jakim obdarzają NSA i sądy admini-
stracyjne organy państwowe, które mogą zaspokajać się 
z majątku członków zarządów sp. z o.o. oraz s.a., nawet 
gdy członkowie zarządu nie mają obowiązku złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości. Powództwa wierzycieli 
prywatnoprawnych wytoczone na podstawie art. 21 p.u. 
czy art. 299 KSH byłyby w takiej sytuacji oddalone.

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

35  Druk Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 2824 z 9 października 2014 r.
36  Ibidem, s. 86.
37  Ibidem, s. 87.
38  Ibidem, s. 87-88.
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Po drugie, zgodnie z art. 87 ust. 1. Konstytucji: „Źródłami 
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe oraz rozporządzenia”. W żadnym z tych 
źródeł prawa nie został przewidziany obowiązek złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji istnienia tylko 
jednego wierzyciela. Co zostało już przedstawione39, wy-
raźną wolą ustawodawcy było odstąpienie od rozumienia 
pojęcia niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem dominują-
ca linia orzecznicza NSA oraz sądów administracyjnych 
stosuje sankcje za obowiązek nieprzewidziany przez 
polski porządek prawny. Bez wątpienia takiego podejścia 
nie da się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa 
prawnego określoną w art. 2 Konstytucji.

Po trzecie, takie podejście organów państwowych i są-
downictwa administracyjnego narusza zasadę zaufania 
obywateli do państwa i prawa. W doktrynie przyjmuje się, 
że zasada ta należy, jak wynika z orzecznictwa Trybuna-
łu Konstytucyjnego, do kanonu norm składających się na 
pojęcie państwa prawnego w znaczeniu, w jakim pojęcie 
to występuje w art. 2 Konstytucji40. Przedstawiciele nauki 
prawa konstytucyjnego podkreślają, ze traktowana jest 
ona jako pochodna zasady państwa prawnego. Wynika 
to z założenia, że warunkiem istnienia państwa prawne-
go jest zaufanie jednostki do prawa i zagwarantowanie 
ochrony wynikającej z tego prawa. Zasada zaufania do 
prawa opiera się na założeniu określonej pewności pra-
wa i przewidywalnym postępowaniu organów państwa41. 
Warto wskazać, że zasada zaufania ma szczególne zna-
czenie na gruncie prawa podatkowego, czemu ustawo-
dawca dał wyraz wprost poprzez uregulowanie tej zasa-
dy w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym 
przepisem: „Postępowanie podatkowe powinno być pro-
wadzone w sposób budzący zaufanie do organów podat-
kowych”. Jak dodaje doktryna42, „wśród zasad zaufania do 
organów podatkowych znajduje się postulat wykładania 
prawa w sposób realizujący pewność prawa. Zasada za-
ufania pełni rolę funkcjonalnej dyrektywy interpretacyjnej 
– przepisy prawa podatkowego należy tak interpretować, 
aby ich znaczenie nie było sprzeczne z tą zasadą. W tym 
kontekście jako pewność prawa można uznać możliwość 
przewidywania działań organów państwa i związanych 
z nimi zachowań obywateli. Przewidywalność działań 
państwa gwarantuje zaufanie do ustawodawcy i do sta-

39  Tak m.in. Filipiak P., [w:] Komentarz do art. 11 p.u., red. A. Hrycaj, System Prawa 
Handlowego. T. 6, Legalis 2020, Zedler F., [w:] Jakubecki A., Zedler F., Komentarz, 
2010, komentarz do art. 11 p.u., Popłonyk D., „Czasopismo Krajowej Izby 
Syndyków Fenix.pl” 2010, nr 5 (6).

40  Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego na początku XXI w., Zakamycze 2004, s. 201.

41  Ibidem,, s. 47, oraz powołane tam poglądy doktryny.
42  Kanka K., „Monitor Podatkowy” 2016, nr 12, s. 23.

nowionego przez niego prawa. Postuluje się, że zasada 
ta ma zastosowanie również w odniesieniu do inter-
pretowania oraz stosowania prawa”. Nie ulega żadnym 
wątpliwościom, że stosowanie przez organy państwowe 
oraz sądownictwo administracyjne sankcji za obowiązek 
nieprzewidziany w polskim systemie prawnym narusza 
zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Jest to 
szczególnie widoczne w odniesieniu do ustalenia wymia-
ru podatku wstecz, np. o 3-4 lata, i twierdzenie, że ist-
niał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
o czym szerzej poniżej.

Po czwarte, takie podejście organów skarbowych oraz są-
downictwa administracyjnego jest sprzeczne z konstytu-
cyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa oraz 
wiąże się z zasadą jednolitości orzecznictwa. Jak wskazuje 
E Łętowska43, „jednolitość orzecznictwa jest zarówno ce-
chą pragmatyczną (ułatwia orzekanie, podejmowanie de-
cyzji sądowej), ale i aksjologiczną (…). Z kolei nadmierne 
unikanie – w imię jednolitości – okazji do innowacyjności 
interpretacyjnej pozostaje w kolizji z wymaganiem, aby 
między »orzekaniem« i »wymierzaniem sprawiedliwości« 
nie było napięcia szkodzącego temu ostatniemu (T. Ży-
znowski, w dyskusji), a także aby schematyzująca techni-
ka orzekania nie eliminowała refleksji sędziego (K. Osajda, 
w dyskusji). W odbiorze społecznym jednolitość orzeka-
nia jest wartością znaczącą więcej dla nie-prawników niż 
dla prawników (L. Leszczyński). Jest to znamię czasu, gdy 
w skład trzeciej władzy weszły też sądy konstytucyjne. 
Od władzy bowiem oczekuje się »równego traktowania«, 
a przede wszystkim »niewykluczania« z ochrony”. Bez 
wątpienia bowiem niepożądane dla porządku prawnego 
jest, aby do tej samej kwestii organy państwowe oraz NSA 
i wojewódzkie sądy administracyjne podchodziły inaczej 
niż sądownictwo cywilne/gospodarcze oraz SN.

Po piąte, należy wskazać na niezasadność odstępstwa od 
wykładni literalnej. Jak wskazuje bowiem S. Babiarz44, „Nie 
można zgodzić się z literalną wykładnią art. 11 ust. 1 pr. 
upadł., która nakazuje przyjąć, że dłużnik jest niewypła-
calny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wy-
magalnych zobowiązań pieniężnych, a więc gdy tych zo-
bowiązań jest przynajmniej dwa (wyrok NSA z 25 czerwca 
2014 r., II FSK 1743/12), albowiem oparty jest on tylko 
na literalnym brzmieniu przepisu i nie uwzględnia sytu-
acji, w której spółki z jednym wierzycielem (bo wcześniej 
spłacono innych) byłyby w uprzywilejowanej sytuacji”. 
Wykładnia literalna nie ma charakteru absolutnego, nie-

43  Jednolitość orzecznictwa. Standard – instrumenty – praktyka. Materiały Naukowe 
Sądu Najwyższego, Warszawa 2015, s. 5.

44  Babiarz S. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz do art. 116 ordynacji, wyd. XI, 
Lex.
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mniej jednak odejście od niej, jak wskazuje Sąd Najwyż-
szy w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z 1 marca 
2007 r., sygn. akt III CZP 94/06, ma charakter wyjątkowy: 
„Zastosowanie wykładni, w której interpretator odchodzi 
od sensu językowego przepisu, może być uzasadnione 
tylko w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ adresaci 
norm prawnych mają prawo polegać na tym, co ustawo-
dawca w przepisie rzeczywiście wyraził, a nie na tym, co 
chciał uczynić lub co uczyniłby, gdyby znał nowe lub inne 
okoliczności. Reguły odstępstwa od jasnego i oczywiste-
go sensu językowego wynikającego z brzmienia przepisu 
wymagają szczególnej ostrożności przy ich stosowaniu 
i zobowiązują do wskazania ważnych racji mających uza-
sadniać odstępstwo od wyniku poprawnie przeprowa-
dzonej wykładni językowej”. Tymczasem odstępstwo od 
wykładni językowej pojęcia niewypłacalności, sprzecznie 
z intencją ustawodawcy, narusza szereg wskazanych 
zasad konstytucyjnych. W dodatku jeśli mamy sytuację, 
że członek zarządu sztucznie doprowadził do tego, że 
istnieje tylko jeden wierzyciel, i spłacił innych wierzycieli 
kosztem pozostałego wierzyciela, to taka osoba mogła 
wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 302 
§ 1 KK, zgodnie z którym: „Kto, w razie grożącej mu niewy-
płacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszyst-
kich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, 
czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2”. W takiej sytuacji właściwym trybem dochodze-
nia roszczeń i obowiązkiem organu jest złożenie zawia-
domienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wnio-
skowanie w ramach postępowania karnego o obowiązek 
naprawienia szkody. Wówczas tylko sąd karny ma kom-
petencje zastosowania sankcji, albowiem jeśli potwierdzi 
to postępowanie dowodowe przed sądem karnym, czło-
nek zarządu naruszył zakaz obowiązujący w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa.

Niemniej jednak coraz częściej zdarzają się sytuacje, a jed-
na z nich stała się przyczyną napisania tego artykułu, że 
urzędy skarbowe po 3-4 latach wydają decyzję, w której 
ustalają inny wymiar podatku niż ten, który został za-
płacony. Ustalenie innego wymiaru podatku po kilku la-
tach dopuszczają przepisy prawa. Organy ustalają np., że 
wymiar podatku za luty 2015 r. był wyższy o 500 000 zł 
i obowiązek podatkowy powstał już wtedy. Co więcej, 
praktyką fiskusa jest stanie na stanowisku, że z uwagi 
na sytuację finansową firmy, pomimo tego że spółka na 
bieżąco regulowała wszystkie swoje zobowiązania, ale 
nie miała środków, aby zapłacić 500 000 zł (w związku 
z istnieniem tej jednej wierzytelności), więc spółka stała 
się niewypłacalna. Urzędy przyjmują, że w takiej sytuacji 

należało złożyć w terminie 14 dni45 wniosek o ogłoszenie 
upadłości, a jak tego nie zrobiono, to członkowie jej zarzą-
du ponoszą odpowiedzialność za niespłacenie tej wierzy-
telności przez spółkę na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 Ordy-
nacji podatkowej. Tymczasem w takiej sytuacji spółka oraz 
członkowie zarządu nie mają nawet wiedzy co do istnienia 
wierzytelności, a mimo to mają obowiązek złożyć wnio-
sek o ogłoszenie upadłości. W dodatku obowiązek ten, 
zdaniem fiskusa, istnieje pomimo tego, że przedmiotowy 
wniosek zostałby oddalony przez sąd upadłościowy z po-
wodu braku wielości wierzycieli oraz najprawdopodobniej 
byłby oddalony również z tego powodu, że wierzytelność 
jest sporna z uwagi na charakter jej nieostateczności i taki 
wierzyciel nie miałby legitymacji do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości46. Bez wątpienia taka wykładnia, 
której dokonują organy skarbowe i która jest następnie 
podzielana przez sądownictwo administracyjne, nie ma 
nic wspólnego z zasadą zaufania do państwa i prawa. 
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasa-
da ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego 
przez nie prawa (inaczej zwana zasadą lojalności państwa 
względem obywateli) adresowana jest do władz państwo-
wych, a jej treść można sprowadzić do zakazu zastawiania 
przez prawodawcę „pułapek” na obywateli, formułowania 
obietnic bez pokrycia albo też nagłego wycofywania się 
przez państwo ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł 
postępowania47. Nie ulega wątpliwości, że takie podejście 
organów skarbowych oraz sądownictwa administracyjne-
go jest niczym innym niż „pułapką” legislacyjną.

Po szóste, przyjęcie, że istnieje obowiązek składania wnio-
sku o ogłoszenie upadłości już w przypadku występowa-
nia jednej wymagalnej wierzytelności przesuwa początek 
biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 
Obowiązek taki miałby powstać już w momencie wyma-
galności pierwszej wierzytelności, a nie, jak powszechnie 
wskazuje doktryna prawa upadłościowego oraz orzecznic-
two sądów cywilnych/gospodarczych i Sądu Najwyższego, 
w sytuacji wymagalności wobec drugiego wierzyciela. Sy-
tuacja ta powoduje dodatkowe zamieszanie, gdyż naka-
zuje członkom zarządów spółek sp. z o.o. i s.a. oraz pro-
fesjonalnym pełnomocnikom doradzanie składania wnio-
sków o ogłoszenie upadłości i ponoszenie kosztów z tego 
tytułu, pomimo że taki wniosek i tak zostanie oddalony. 
W dodatku we wniosku dłużnik wskazywałby, że wierzy-

45  Od 1 stycznia 2016 r. termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
wynosi 30 dni.

46  Zgodnie bowiem z art. 12a p.u.: „Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości 
złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma 
w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem 
wniosku o ogłoszenie upadłości”.

47  Wyroki TK: z 23 lipca 2013 r., sygn. P 4/11, OTK ZU nr 6/A/2013, poz. 82, 
s. 1132 oraz powołane tam orzecznictwo, jak również z 8 kwietnia 2014 r., 
sygn. SK 22/11, OTK ZU nr 4/A/2014, poz. 37, s. 562-563 wraz z powołanym 
tam orzecznictwem.
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telność jest sporna, podczas gdy przesądza to o oddaleniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości48. Bez wątpienia przyjęcie 
tego poglądu byłoby sprzeczne z postulatem racjonalnego 
ustawodawcy. Dokonywanie takiej wykładni – abstrahu-
jąc od braku podstawy prawnej – w sytuacji gospodarczej 
wywołanej epidemią koronawirusa będzie skutkowało 
jedynie zwiększeniem liczby upadłości przedsiębiorców 
i jednocześnie mniejszymi wpływami do budżetu.

48  Jeśli tylko dłużnik zakwestionuje wierzytelność przed złożeniem wniosku 
o ogłoszenie upadłości.

Warto zatem, aby organy skarbowe i sądownictwo ad-
ministracyjne dostosowały wykładnię art. 116 § 1 pkt 1 
Ordynacji podatkowej do wykładni pojęcia niewypłacal-
ności zmienionej w 2003 r. Kontynuowanie wskazanej 
wykładni i linii orzeczniczej jest nie tylko sprzeczne z wy-
raźną wolą ustawodawcy, ale również z wieloma zasada-
mi konstytucyjnymi.
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Zgodnie z art. 169 ust. 1 zd. 1 ustawy – Prawo upa-
dłościowe2 syndyk wykonuje obowiązki sprawozdaw-
cze ciążące na upadłym. Oznacza to, że przejmuje ogół 
obowiązków sprawozdawczych upadłego, które do tej 
pory na nim ciążyły3. Obejmują one różnorakie aspek-
ty dotychczasowej działalności upadłego. Niewątpli-
wie ich poprawne wykonywanie stanowi dla syndyka 
duże wyzwanie. Znaczącą niedogodnością jest fakt, że 
obowiązki te nie „czekają”, aż dostatecznie rozezna się 
w sytuacji prawnej i faktycznej upadłego, w szczególno-
ści zbierze dokumentację potrzebną do ich poprawnego  
wykonywania.

Często ma miejsce sytuacja, w której syndyk, ze wzglę-
dów od niego niezależnych, w ogóle nie ma możliwości 
wykonania danego obowiązku sprawozdawczego albo 
możliwość ta jest mocno ograniczona – przede wszyst-
kim w czasie, ale również z uwagi na zakres posiadanych 
danych. Syndyk potencjalnie jest narażony na poniesienie 
negatywnych konsekwencji w przypadku przekroczenia 
terminów czynności sprawozdawczych, a tym bardziej 
ich niewykonania w ogóle.

Celem publikowanego artykułu jest zidentyfikowanie, 
usystematyzowanie oraz omówienie obowiązków upa-
dłego, które od ogłoszenia upadłości ciążą na syndyku 
(przedstawione zostały najważniejsze obowiązki ciążące 
na upadłych przedsiębiorcach). Omawiane zagadnienie 
ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla doradców re-
strukturyzacyjnych wyznaczanych na funkcję syndyków 
w postępowaniach upadłościowych.

1  Aplikant radcowski, prawnik w Filipiak Babicz Legal sp.k.
2  Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm., dalej jako „p.u.” lub „prawo upadłościowe”.
3  Utrata przez upadłego prawa zarządu nad majątkiem oznacza, że nie można 

już od niego wymagać samodzielnego wypełniania tych obowiązków, 
Burda R., [w:] Wiater K. i in., Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne, 
Warszawa 2018, s. 218.

KATALOG OBOWIĄZKÓW

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk do-
konuje czynności w imieniu własnym na rachunek upa-
dłego (art. 160 ust. 1 p.u.). Sprawuje zarząd nad masą 
upadłości, a jednym z jego elementów jest wypełnianie 
obowiązków sprawozdawczych, wynikających z regulacji 
zawartych w licznych ustawach szczególnych4. Katalog 
obowiązków sprawozdawczych upadłego, wykonywa-
nych przez syndyka, o których mowa w art. 169 p.u., ma 
charakter otwarty.

Na największą uwagę, z punktu widzenia powszechno-
ści ich występowania, zasługują trzy grupy obowiązków 
sprawozdawczych:

1) ogólne obowiązki sprawozdawcze wynikające z:
–  ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości5 

oraz ustawy – Prawo upadłościowe,
–  ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej6,

2) obowiązki podatkowe wynikające z:
–  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług7,
–  ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych8,
–  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych9,

4  Zob. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, 
komentarz do art. 169, nb. 2; Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, 
Warszawa 2019, komentarz do art. 169; Gurgul S., Prawo upadłościowe. 
Komentarz, Warszawa 2018, komentarz do art. 169, nb. 1; Buk H., 
Mozdżeń M., [w:] Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 
2017, komentarz do art. 169, pkt 1; Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, 
Warszawa 2017, komentarz do art. 169, pkt 2.

5  Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm., dalej jako „u.r.” lub „ustawa o rachunkowości”.
6  Dz. U. z 2019 r., poz. 649 ze zm., dalej jako „u.s.p.” lub „ustawa o statystyce 

publicznej”.
7  Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm., dalej jako „ustawa VAT” lub „u.p.t.u.”.
8  Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm., dalej jako „ustawa CIT” lub „u.p.d.o.p.”.
9  Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm., dalej jako „ustawa PIT” lub „u.p.d.p.f.”.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE UPADŁEGO  
WYKONYWANE PRZEZ SYNDYKA
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–  ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych10,

–  ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa11,

3) obowiązki z zakresu praw pracowniczych wynikające z:
–  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych12,
–  ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych13,

–  ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników14.

Ponadto oddzielnej uwagi wymagają obowiązki infor-
macyjne z zakresu prawa rynku kapitałowego, których 
naruszenie jest obostrzone surowymi karami. Wynikają 
one z:

–  ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych15,

–  rozporządzenia ministra finansów z 29 marca 2018 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przeka-
zywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędące-
go państwem członkowskim16,

–  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 596/2014 
z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (roz-
porządzenie w sprawie nadużyć na rynku)17.

Najważniejsze obowiązki sprawozdawcze wynikające 
z wymienionych ustaw zostały przedstawione w dalszej 
części artykułu.

Można wskazać także wiele innych obowiązków spra-
wozdawczych, które obciążają upadłych przede wszyst-
kim ze względu na specyfikę prowadzonej przez nich 
działalności. W szczególności są to obowiązki z zakresu:

10  Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm., dalej jako „u.p.o.l.”.
11  Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej jako „ordynacja podatkowa” lub „o.p.”.
12  Dz. U. z 2020 r., poz. 266 ze zm., dalej jako „u.s.u.s.”.
13  Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm., dalej jako „u.r.z.”.
14  Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm., dalej jako „u.s.z.r.p.s.p.”.
15  Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm., dalej jako „ustawa o ofercie publicznej” lub 

„u.o.p.”.
16  Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej jako „rozporządzenie MF”.
17  Dz. Urz. UE.L nr 173, s. 1, dalej jako „rozporządzenie MAR”.

1) prawa finansowego18,
2) prawa podatkowego19,
3) prawa ochrony środowiska20,
4) regulowanych sektorów gospodarki21.

OGÓLNE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

Syndyk wykonuje obowiązki upadłego z zakresu rachun-
kowości, o których mowa w ustawie o rachunkowości, 
ale również mające swoje źródło w Prawie upadłościo-
wym22, a także obowiązki sprawozdawcze na rzecz sta-
tystyki publicznej.

Obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej

Księgi rachunkowe upadłego

Księgi rachunkowe stanowią zapis zdarzeń gospodar-
czych zachodzących w danej jednostce23. Na ich pod-
stawie sporządzane są roczne sprawozdania finanso-
we, które niosą skondensowaną informację o jej sytu-
acji gospodarczej. Sprawozdawczość finansowa przede 
wszystkim spełnia funkcje informacyjne wobec podmio-
tów zewnętrznych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szcze-
gólności konieczność sporządzenia i złożenia w rejestrze 
rocznego sprawozdania finansowego, nie ustaje z mo-
mentem ogłoszenia upadłości jednostki – ciężar wykony-
wania zadań z zakresu rachunkowości finansowej w toku 
postępowania upadłościowego spoczywa na syndyku.

18  Obowiązki sprawozdawcze przewidują m.in. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357), ustawa z 15 grudnia 2017 r. 
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 1881), ustawa z 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89), 
rozporządzenie ministra finansów z 12 października 2018 r. w sprawie 
obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi 
emitowanymi przez skarb państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2064).

19  Obowiązki sprawozdawcze przewidują m.in. ustawa z 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864), ustawa z 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ustawa z 9 września 
2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1519).

20  Obowiązki sprawozdawcze przewidują m.in. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), ustawa z 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawa z 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1932), ustawa z 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 542), ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 
i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521), ustawa z 11 września 2015 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895).

21  Obowiązki sprawozdawcze przewidują m.in. ustawa z 16 lipca 2004 r. – 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460), ustawa z 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755), ustawa z 9 czerwca 
2011 r. – Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 868), ustawa 
z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 660).

22  K. Sawicki wskazuje, że w związku z brakiem spójności prawa upadłościowego 
i ustawy o rachunkowości (a także z innymi gałęziami prawa) pojawiają 
się trudności w określeniu tego, jak powinien działać kierownik jednostki, 
Sawicki K., Likwidacja i upadłość firm, [w:] Winiarska K. (red.), Rachunkowość 
zaawansowana, Warszawa 2013, s. 269.

23  Pojęcie „jednostki” zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 1 u.r. Z uwagi na 
zakres tego artykułu określenie to jest używane zamiennie z pojęciem „upadłego”.
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Obowiązki z zakresie sprawozdawczości finansowej doty-
czą podmiotów prowadzących księgi rachunkowe24. Z tego 
grona powszechnie w obrocie gospodarczym występują 
spółki kapitałowe oraz spółki komandytowe (na tych pod-
miotach spoczywa bezwzględny obowiązek prowadzenia 
ksiąg rachunkowych). W przypadku m.in. osób fizycznych, 
spółek jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich 
obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje 
dopiero wtedy, gdy ich przychody netto ze sprzedaży to-
warów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 
rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w wa-
lucie polskiej 2 000 000 euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 u.r.)25.

Cel postępowania upadłościowego oraz rola rachunko-
wości i sprawozdawczości finansowej w postępowaniu  
upadłościowym

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie 
wszystkich wierzycieli upadłego. Wynika on z zasady opty-
malizacji wyrażonej w art. 2 p.u. przyznającej prymat inte-
resowi wierzycieli26. Zasada ta stanowi wskazówkę inter-
pretacyjną pomagającą rozwiązywać konflikty interesów 
różnych interesariuszy postępowania upadłościowego27.

Rachunkowość jest z kolei definiowana jako system in-
formacyjny, którego nadrzędnym celem jest dostarczanie 
informacji różnym grupom interesariuszy28 o działaniu 
jednostki, na podstawie których możliwe będzie podjęcie 
przez nich racjonalnych decyzji (przede wszystkich decy-
zji gospodarczych o charakterze finansowym)29. Rachun-

24  Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sporządzają roczne sprawozdania 
finansowe (co do zasady, w oparciu o ustawę o rachunkowości, według 
tzw. polskich standardów rachunkowości). Najważniejszym odstępstwem 
jest rachunkowość spółek publicznych, jednak i w tym przypadku, w myśl 
art. 2 ust. 3 u.r., jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 
stosują przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie nieuregulowanym.

25  W przypadku niespełnienia tego kryterium prowadzenie ksiąg rachunkowych 
jest fakultatywne. Zamiast ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 24a u.p.d.o.f., 
prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. W myśl 
art. 24a ust. 5 u.p.d.o.f. osoba fizyczna, spółka jawna osób fizycznych 
lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od 
początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody za poprzedni rok 
podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej 
w euro w przepisach o rachunkowości. A contrario przepisy dopuszczają 
możliwość rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz powrotu 
do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wobec tych 
podmiotów sytuacja taka może pojawić się w toku likwidacji masy upadłości. 
W mojej ocenie taka zmiana jest korzystna w przypadku, gdy obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikał z nieznacznego przekroczenia przez 
upadłego ustawowych limitów, a jego działalność nie była skomplikowana. 
Umożliwi to redukcję kosztów i uproszczenie ewidencji, przy zachowaniu 
funkcji informacyjnych, które powinny zostać z powodzeniem zapewnione 
w przedkładanych sędziemu-komisarzowi sprawozdaniach syndyka.

26  Zob. Zedler F., Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016, s. 46 i n.
27  Zimmerman P., Prawo..., kom. do art. 2, nb. 1.
28  Kluczową grupą interesariuszy są aktualni i potencjalni inwestorzy.
29  Zob. Walińska E., Definicje, zadania i funkcje rachunkowości, [w:] Walińska 

E. (red.), Rachunkowość: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 
Warszawa 2014, s. 22; Kwiecień M., Tendencje rozwojowe rachunkowości, [w:] 
Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Warszawa 2010, 
s. 144.

kowość najpełniej realizuje swoją funkcję informacyjną 
poprzez sprawozdawczość finansową30 – sprawozdanie 
finansowe jednostki jest podstawowym medium, za po-
średnictwem którego zainteresowane podmioty mogą 
zapoznawać się z sytuacją finansową jednostki.

Zestawiając generalną funkcję rachunkowości z celem 
postępowania upadłościowego, można postawić tezę, 
że rola rachunkowości po ogłoszeniu upadłości jednostki 
nie ulega zmianie – jej zadaniem pozostaje dostarczanie 
wiarygodnych informacji o jednostce. Zmienia się jednak 
kluczowa grupa interesariuszy – inwestorzy tracą na 
znaczeniu na rzecz wierzycieli jednostki31.

Rachunkowość powinna dostarczać wierzycielom rzetel-
nych informacji o stanie majątku upadłego, a także sta-
nowić jedno z ogniw kontroli nad działaniami syndyka. 
W związku z tym wykładnia obowiązków wynikających 
z ustawy o rachunkowości powinna być dokonywana 
z uwzględnieniem celu postępowania upadłościowego.

Wpływ ogłoszenia upadłości na zasadę kontynuacji działania

Ogłoszenie upadłości uniemożliwia przyjęcie zasady kon-
tynuacji działania, co ma istotne znaczenie w kontekście 
sporządzania sprawozdań finansowych upadłego. Zasada 
kontynuacji działania to założenie, że jednostka będzie kon-
tynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości, działal-
ność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia 
jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgod-
ne ze stanem faktycznym lub prawnym (art. 5 ust. 2 u.r.). 
Zasada ta jest kluczowa dla rachunkowości – oparte są na 
niej m.in. zasady wyceny majątku jednostki. Przyjęcie za-
sady kontynuacji działania stanowi podstawę przeprowa-
dzenia prognoz odnośnie do przyszłej sytuacji jednostki32. 
W związku z tym nieprzyjęcie założenia kontynuacji działa-
nia skutkuje m.in. zmianą zasad wyceny aktywów (art. 29 
ust. 2 u.r.), wpływa na osiągany wynik finansowy, a przede 
wszystkim na decyzje podejmowane przez inwestorów 
i innych interesariuszy. W sprawozdaniach finansowych 
umieszcza się ocenę możliwości kontynuowania działalno-
ści gospodarczej z uwzględnieniem wszystkich informacji 
dostępnych w dniu jego sporządzania, w tym również od-
noszących się do najbliższej przyszłości33.

30  „Sprawozdanie finansowe wieńczy proces pomiaru, dokumentacji, wyceny 
i rejestracji zdarzeń w ramach rachunkowości, ma przedstawić wierny, 
rzetelny i transparentny obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej 
firmy”, zob. Cebrowska T., Sprawozdawczość finansowa, [w:] Cebrowska T. 
(red.), Rachunkowość…, s. 641.

31  Ważnymi odbiorcami sprawozdawczości finansowej są również m.in. sędzia-
komisarz oraz potencjalni nabywcy składników majątkowych upadłego, zob. 
Missala W., Dobre praktyki rachunkowości w postępowaniach upadłościowych, 
„Doradca Restrukturyzacyjny” 2017, nr 1, s. 63-68.

32  Zob. Michalak M., Fundamentalne zasady (założenia) rachunkowości, [w:] 
Walińska E. (red.), Rachunkowość…, s. 88-89.

33  Tokarski R., Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, „Finanse, 



121nr 20 [2/2020]

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika następuje 
przełamanie zasady kontynuacji działania. Prawo upa-
dłościowe dopuszcza możliwość dalszego prowadze-
nia przedsiębiorstwa34, jednak nie będzie to oznaczało 
utrzymania założenia o kontynuacji działania jednostki, 
ponieważ w tym przypadku kluczowe pozostają regulacje 
Prawa upadłościowego35.

Postępowanie upadłościowe nie musi doprowadzić do 
likwidacji majątku upadłego. Wydaje się, że ponowne 
przyjęcie zasady kontynuacji działania powinno nastą-
pić w przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu 
z wierzycielami (art. 266a-266f p.u.). Z kolei umorzenie 
postępowania upadłościowego spowoduje ustanie po-
strzegania jednostki przez pryzmat celu tego postępo-
wania, jednak najprawdopodobniej sytuacja podmiotu 
będzie nadal uzasadniała brak przyjęcia założenia kon-
tynuacji działania.

Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości upadłego

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje 
się masą upadłości, a zarząd nad nią obejmuje syndyk, 
na którym ciąży szereg obowiązków. Syndyk nie ma 
dowolności w ich wykonywaniu – podlega nadzorowi 
sędziego-komisarza i rady wierzycieli (w przypadku jej 
ustanowienia).

Od momentu ogłoszenia upadłości syndyk pełni funkcję 
kierownika jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 6 zd. 4 u.r.), a zgod-
nie z art. 4 ust. 5 u.r. to kierownik jednostki ponosi od-
powiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie 
rachunkowości36.

Na kanwie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązki 
syndyka (jako kierownika jednostki) są w zasadzie zbież-
ne z obowiązkami kierownika jednostki, w stosunku do 
której nie ogłoszono upadłości37. Należy jednak mieć na 
uwadze, że ogłoszenie upadłości, za którym w ślad idzie 
zawieszenie zasady kontynuowania działalności, powo-
duje istotne zmiany w funkcjonowaniu jednostki38.

Obowiązki syndyka z zakresu rachunkowości upadłego 
dotyczą kilku kluczowych aspektów. Najważniejszy jest 

Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2009, nr 18, s. 497-507.
34  Zgodnie z art. 206 ust. 1 pkt 1 p.u. dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa 

przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia 
upadłości, wymaga zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności.

35  Zob. Adamus R., Prawo…, kom. do art. 206, nb. 7.
36  Także w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości 

zostały powierzone innej osobie.
37  Tokarski R., Czynności syndyka dotyczące rachunkowości w procesie upadłości 

przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41, 
s. 311-320.

38  Poniatowska L., Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości 
likwidacyjnej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 69, s. 117-125.

oczywiście obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 
(art. 9 u.r.) w oparciu o dokumentację otrzymaną od upa-
dłego. Zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych jest 
wyzwaniem dla syndyka, który jako podmiot zewnętrz-
ny musi w bardzo krótkim czasie zapoznać się z sytuacją 
upadłego, co w praktyce może być utrudnione39.

Dzień ogłoszenia upadłości stanowi dodatkową cezurę 
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachun-
kowości wskazuje, kiedy syndyk ma obowiązek otwarcia 
bądź zamknięcia ksiąg rachunkowych upadłego. Zgodnie 
z art. 12 ust. 2 pkt 6 u.r. księgi rachunkowe zamyka się 
(w terminie 3 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień 
ogłoszenia upadłości. Obowiązek ten jest skorelowany 
z art. 307 ust. 1 p.u., zgodnie z którym na podstawie spi-
su inwentarza i innych dokumentów upadłego oraz osza-
cowania syndyk sporządza sprawozdanie finansowe na 
dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości40 i niezwłocz-
nie przedkłada je sędziemu-komisarzowi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 u.r. księgi rachunkowe 
otwiera się ponownie (w ciągu 15 dni) na dzień ogłosze-
nia upadłości. Syndyk określa rok obrotowy, który naj-
częściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym41. Ciąży na 
nim również obowiązek sporządzania rocznych sprawoz-
dań finansowych, o których mowa w art. 45 i n. u.r. – za-
gadnienie to zostanie omówione szczegółowo w dalszej 
części artykułu.

Ogłoszenie upadłości wpływa ponadto na metody wyce-
ny majątku upadłego42. Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.r. jeżeli 
założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to 
wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprze-
daży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen 
ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych 
o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne43 lub umorze-

39  Przeszkodą mogą być m.in. braki kadrowe upadłego (w szczególności odejście 
kluczowego personelu, np. dyrektora finansowego, głównej księgowej) oraz 
celowe działania upadłego zmierzające do utrudnienia dostępu do dokumentacji.

40  We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego wskazuje się na fakt 
ogłoszenia upadłości.

41  Zmiana roku obrotowego jest, co do zasady, niepożądana z uwagi na możliwość 
zniekształcenia obrazu jednostki, w przypadku upadłości nie powinna nieść 
ze sobą negatywnych konsekwencji – w mojej opinii jest jednak zbyteczna 
z punktu widzenia celów postępowania upadłościowego. Wyjątkiem może 
być zmiana roku obrotowego na pokrywający się z rokiem kalendarzowym 
w przypadku, gdy był on wcześniej dostosowany do sezonowości działalności 
upadłego, co pozwoli na uporządkowanie obowiązków sprawozdawczych 
syndyka z analogicznymi obowiązkami w innych postępowaniach.

42  Zob. Luty Z., Rachunkowość jednostki w stanie upadłości, [w:] Cebrowska T. (red.), 
Rachunkowość…, s. 608-614. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że w przypadku 
przedsiębiorcy, do którego nie ma zastosowania ustawa o rachunkowości (albo 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), wycena składników majątku na 
potrzeby spisu inwentarza powinna zostać dokonana wg cen sprzedaży netto, 
tak: Buk H., Chrapoński D., [w:] Witosz A.J. (red.), Prawo…, kom. do art. 69, pkt 14.

43  W jednostkach postawionych w stan upadłości, aż do momentu ukończenia 
postępowania upadłościowego, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze względu 
na to, iż jednostki te nie prowadzą działalności gospodarczej (zob. art. 22f 
u.p.d.o.f. i 16f u.p.d.o.p.).
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niowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
W takim przypadku jednostka jest również obowiązana 
utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty 
i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności 
do kontynuowania działalności. „Ta specyficzna wycena 
ma na celu urealnienie wartości księgowej przedsiębior-
stwa zwłaszcza wtedy, gdy nastąpiła istotna deprecjacja 
wartości majątku jednostki”44.

Zmiana wyceny następuje w związku ze sporządzaniem 
spisu inwentarza (art. 69 p.u.)45. Obowiązek inwentary-
zacji spoczywa na syndyku46. Inwentaryzację aktywów 
przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obroto-
wego (art. 26 ust. 1u.r.), a także na dzień poprzedzający 
ogłoszenie upadłości (art. 26 ust. 2 u.r.). Przy sporządza-
niu spisu inwentarza syndyk powinien zwrócić uwagę na 
„stan ilościowy, jakość i wartość zbycia spisanych z na-
tury i weryfikowanych składników majątkowych i zobo-
wiązań”47. Wycenę może przeprowadzić w oparciu o m.in. 
księgi rachunkowe upadłego czy wcześniejsze wyceny. 
Nie ma wymogu dokonania wyceny przez biegłego sądo-
wego lub rzeczoznawcę majątkowego48.

Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 3 u.r., składniki kapitału 
własnego upadłego na dzień rozpoczęcia postępowania 
upadłościowego należy połączyć w jeden kapitał podsta-
wowy, zmniejszając go o udziały własne (m.in. w spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością), a w spółkach akcyj-
nych o akcje własne i należne wkłady na poczet kapitału 
(o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia).

Syndyk odpowiada również za politykę rachunkowości 
(bilansową) upadłego49. Dostarczane informacje powinny 
odpowiadać potrzebom odbiorców, w szczególności wie-
rzycieli. Przede wszystkim polityka bilansowa nie powin-
na być nakierowana na ukrywanie szczegółów sytuacji 
upadłego.

44  Wencel A., [w:] Walińska E., Ustawa…, kom. do art. 29.
45  Tokarski R., Rola…
46  Zob. Sawicki K., Likwidacja…, [w:] Winiarska K. (red.), Rachunkowość…, s. 276 i n.
47  Tamże, s. 285.
48  Obowiązek oszacowania majątku przy pomocy biegłego pojawia się 

w przypadku przystępowania do sprzedaży przedsiębiorstwa (art. 319 ust. 1 
p.u.). Zasadne jest także skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy majątkowego 
w przypadku konieczności wyceny mniej powszechnych w obrocie składników 
majątku, zob. Buk H., Chrapoński D., [w:] Witosz A.J. (red.), Prawo…, kom. do 
art. 69, pkt. 2. R. Adamus postuluje, aby w wypadku wyceny nieruchomości 
zasadą było korzystanie z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, Adamus R., 
Prawo…, kom. do art. 69, nb. 6.

49  Polityka bilansowa jest definiowana jako ogół decyzji zmierzających 
do ukształtowania wykazywanych w bilansie pozycji (majątku, źródeł 
finansowania itd.) celem zapewnienia możliwie optymalnej realizacji 
działalności gospodarczej (decyzje są podejmowane w oparciu o przepisy 
prawa, które pozwalają jednostce na pewien zakres uznaniowości oraz wybór 
pomiędzy różnymi wariantami postępowania). Polityka bilansowa tworzy 
obraz jednostki, co ma wpływ na zachowania adresatów sprawozdawczości 
finansowej (np. decyzje inwestorów), zob. Cebrowska T., Polityka bilansowa, 
[w:] Cebrowska T. (red.), Rachunkowość…, s. 228-229.

Księgi rachunkowe upadłego zamyka się na dzień za-
kończenia postępowania upadłościowego (art. 12 ust. 2 
pkt 3)50. Zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonuje się 
pod nadzorem syndyka51. Na nim spoczywa także obo-
wiązek przechowywania dokumentacji księgowej po li-
kwidacji jednostki (art. 76 ust. 1 pkt 2 u.r.).

Obowiązki syndyka w zakresie sprawozdawczości finanso-
wej upadłego

Ogłoszenie upadłości, które z reguły skutkuje gwałtow-
nym zakończeniem prowadzonej działalności gospodar-
czej, nie oznacza bynajmniej zwolnienia z obowiązków 
sprawozdawczych52. Syndyk zamyka księgi rachunkowe 
upadłego na dzień kończący rok obrotowy, a następ-
nie otwierane je na początek każdego następnego roku 
obrotowego (art. 12 ust. 1 i 2 u.r.), a na ich podstawie 
sporządza roczne sprawozdania finansowe. Artykuł 45 
ust. 2 u.r. wymienia składowe sprawozdania finansowe-
go (należą do nich obligatoryjnie: bilans, rachunek zysków 
i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie 
do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowe infor-
macje i objaśnienia53).

Co więcej, zgodnie z art. 45 ust. 4 u.r., do rocznego spra-
wozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z dzia-
łalności jednostki54. Nie można zgodzić się ze stanowi-
skiem W. Missali, że obowiązek ten, z uwagi na zakres 
przedstawianych informacji, jest nieadekwatny do celu 
postępowania55. Informacje przewidziane w sprawozda-
niu mogą być użyteczne z punktu widzenia wierzycieli, 
w szczególności w przypadku kontynuacji działalności 
przez upadłego czy głosowania w przedmiocie zawar-
cia układu (np. informacje dotyczące istotnych zdarzeń 

50  W przypadku całkowitego rozdysponowania składników majątku sporządza 
się tzw. bilans zerowy, do którego załącza się odpowiednie dokumenty, 
uwiarygodniające dokonane w związku z tym operacje, zob. Tokarski R., 
Prawo upadłościowe a obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości 
w przypadku przerwania zasady kontynuacji działalności, „Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 47, s. 755-763. W praktyce wiąże 
się to z problemem księgowania wydatków związanych z zakończeniem 
postępowania upadłościowego (w związku z obowiązkiem zamknięcia ksiąg 
właściwym rozwiązaniem wydaje się wypłata potrzebnych środków na 
zapas), zob. Tokarski R., Czynności…

51  Tokarski R., Rola…
52  W przypadku ogłoszenia upadłości spółki publicznej, z mocy prawa po 

6 miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia następuje zniesienie 
dematerializacji akcji. Akcje spółki zostają wówczas wykluczone z publicznego 
obrotu. Oznacza to, że syndyka przestają obciążać obowiązki wynikające 
z regulacji rynku kapitałowego.

53  Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne 
do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało przyjętej polityce 
rachunkowości, a także przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową 
i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 48 ust. 1 u.r.). We 
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego powinna również znaleźć się 
informacja o przyjęciu zasady niekontynuowania działalności oraz ogłoszeniu 
upadłości, zob. Missala W., Dobre…

54  Obowiązek jego przygotowania dotyczy m.in. spółek kapitałowych i spółek 
komandytowo-akcyjnych (art. 49 ust. 1 u.r.). Sprawozdanie z działalności 
jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym 
i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 
czynników ryzyka i opis zagrożeń (art. 49 ust. 2 u.r.).

55  Missala W., Dobre…
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wpływających na działalności jednostki czy aktualnej 
i przewidywanej sytuacji finansowej). Ponadto, prawo 
upadłościowe i ustawa o rachunkowości nie wyłączają 
tego obowiązku56. Wydaje się, że sprawozdanie powin-
no zawierać także opis działań podejmowanych przez 
syndyka, które są szczegółowo przedstawiane w okre-
sowych sprawozdaniach z czynności składanych sędzie-
mu-komisarzowi.

Dodatkowym elementem sprawozdania z działalności 
jednostki jest oświadczenie na temat informacji niefi-
nansowych57. Syndyk nie powinien zaniechać obowiązku 
sporządzenia oświadczenia z takich samych powodów 
jak w przypadku sprawozdania z działalności jednostki. 
Treść oświadczenia dotyczącego upadłego, z uwagi na 
zakres przekazywanych informacji (art. 49b ust. 2 p.r.), 
będzie z reguły mocno ograniczona (nie należy jednak 
postrzegać tego jako wady58).

W dalszej kolejności należy rozważyć, w jakim terminie 
syndyk powinien przygotować sprawozdanie finansowe 
upadłego, a także, czy podlega ono badaniu i zatwierdze-
niu oraz złożeniu do rejestru.

W myśl art. 52 ust. 1 in principio u.r. kierownik jednostki 
zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finan-
sowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bi-
lansowego59. „Data sporządzenia sprawozdania w spra-
wozdaniu finansowym w postaci elektronicznej to data, 
w jakiej jednostka, tj. w praktyce osoba, której powie-
rzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujęła zdarzenia 
mające wpływ na kształt sprawozdania, znane jednost-
ce w tej właśnie dacie”60. Termin ten nie ulega zmianie 
w postępowaniu upadłościowym. Wobec tego obowią-
zuje również syndyka. Należy podkreślić, iż zgodnie z ofi-
cjalnymi wskazówkami Ministerstwa Finansów, data ta 
będzie traktowana jako oświadczenie wiedzy, potwier-
dzające występowanie określonego stanu majątkowego 

56  Rezygnacja z przygotowania sprawozdania z działalności jednostki może 
nastąpić w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art.. 49 ust. 4 
i 5 u.r.

57  Obowiązek ten wynika z art. 49b u.r., który został dodany w związku 
z dyrektywą 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych 
i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki 
oraz grupy (Dz. U. UE L nr 330, s. 1), zmiana weszła w życie 26 stycznia 
2017 r. Jej celem jest zwiększenie transparentności informacji społecznych 
i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
zob. Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Warszawa 2017, kom. do 
art. 49b, nb. 1.

58  Zgodnie z art. 49b ust. 3 u.r. informacje zawarte w oświadczeniu są 
przedstawiane jedynie w zakresie niezbędnym dla oceny rozwoju, wyników 
i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o których 
mowa w art. 49b ust. 2 pkt 3 u.r.

59  Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 u.r. dzień bilansowy to dzień, na który 
jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w praktyce najczęściej dniem 
bilansowym jest ostatni dzień roku.

60  Portal podatkowy, www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-
i-odpowiedzi/ (pytanie nr 51, dostęp: 14 kwietnia 2020 r.).

i finansowego na konkretny dzień bilansowy, wg stanu 
tej wiedzy na dzień sporządzenia sprawozdania finanso-
wego. Data ta będzie obowiązywać także syndyka, jako 
kierownika jednostki, niezależenie od terminu złożenia 
wymaganego podpisu61.

W mojej ocenie należy opowiedzieć się za możliwością 
zmiany sprawozdania przez syndyka po dacie jego spo-
rządzenia62. Co do zasady, dokonywanie takich zmian 
jest dopuszczalne, brak jest również podstaw, aby ogra-
niczać w tym zakresie syndyka63. Ograniczeniem będzie 
wyłącznie termin złożenia sprawozdania do rejestru, po 
którym jakiekolwiek zmiany są niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 u.r. sprawozdanie finansowe 
podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych64, i syndyk, jako kierownik jednostki 
(w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy 
– wszyscy członkowie tego organu). Odnośnie do pod-
pisu składanego przez syndyka pojawia się wątpliwość, 
czy w przypadku gdy funkcję syndyka sprawuje spółka 
kapitałowa, wystarczający jest podpis zgodnie z jej za-
sadami reprezentacji, czy konieczny jest podpis wszyst-
kich członków zarządu. Moim zadaniem poprawne jest 
pierwsze podejście. Syndyk pozostaje bowiem podmio-
tem zewnętrznym w stosunku do upadłego, nie zastę-
puje przede wszystkim jego zarządu (czy też wspólników 
prowadzących sprawy spółki). Ustawa wyraźnie wska-
zuje wyłącznie na przypadek kierowania jednostką przez 
organ wieloosobowy.

Złożenie podpisu pod sprawozdaniem finansowym skut-
kuje ponoszeniem odpowiedzialności za wykonywanie 
obowiązków w zakresie rachunkowości. Artykuł 52 ust. 2 
zd. 2 u.r. dopuszcza odmowę podpisu, co wymaga jednak 
pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania 
finansowego65. Uważam, że skorzystanie przez syndyka 

61  Portal podatkowy, www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-
odpowiedzi/ (pytanie nr 51, dostęp: 14 kwietnia 2020 r.). Przed wprowadzeniem 
obowiązku podpisywania sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP było możliwe, choć nie 
zasługuje to na aprobatę, antydatowanie sprawozdania finansowego. Obecnie 
jest to niemożliwe (bez ingerencji w oprogramowanie) z uwagi na oznaczenie 
aktualnej daty przy składaniu podpisu.

62  W literaturze wskazuje się na możliwość zmiany sprawozdania w wyniku 
uwag właścicieli czy biegłego (audytora) zob. Wencel A., [w:] Walińska E. 
(red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Warszawa 2018, kom. do art. 52, 
Cebrowska T., [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, 
kom. do art. 52.

63  Dokonane zmiany, podobnie jak sprawozdanie finansowe w pierwotnym 
brzmieniu, nie podlegają badaniu ani zatwierdzeniu (jest to konsekwencja 
regulacji omówionych w dalszej części artykułu).

64  W postępowaniu upadłościowym czynności związane z prowadzeniem ksiąg 
rachunkowych upadłego są najczęściej powierzane podmiotom zewnętrznym 
(biuro rachunkowe).

65  W literaturze zwraca się uwagę na wątpliwości związane z odmową złożenia 
podpisu przez członków zarządu, którzy nie sprawowali tej funkcji przez 
cały okres, za jaki sporządzono sprawozdanie, zob. Cebrowska T., [w:] 
Kiziukiewicz T. (red.), Ustawa…, kom. do art. 52. Bardziej liberalnie w tej kwestii 
wypowiada się A. Helin (zob. Helin A., Ustawa…, kom. do art. 52).



124 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

z tej możliwości w przypadku sprawozdań rocznych jest 
bardzo ograniczone i może być stosowane wyjątkowo66. 
Syndyk podpisuje roczne sprawozdania finansowe obej-
mujące okres, w którym pełnił już swoją funkcję (otwarcie 
ksiąg następuje z dniem ogłoszenia upadłości). W związ-
ku z tym odmowa złożenia podpisu musiałaby wynikać 
z nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
które miały miejsce przed ogłoszeniem upadłości, a są 
trudne do naprawienia na etapie późniejszym67. W kolej-
nych latach obrotowych syndyk powinien doprowadzić 
księgi rachunkowe do takiego stanu, aby nie było ko-
nieczności odmowy złożenia podpisu pod sprawozdania-
mi finansowymi.

W stosunku do niektórych sprawozdań finansowych 
ustawa o rachunkowości przewiduje obowiązek badania 
(art. 64 ust. 1 u.r.). Ustawa stanowi jednak wyraźnie, że 
badaniu podlegają wyłącznie sprawozdania podmiotów 
kontynuujących działalność. Nie wyłącza wprost obo-
wiązku badania sprawozdań finansowych upadłych pod-
miotów, jednak z uwagi na zawieszenie założenia kon-
tynuacji działalności należy stwierdzić, iż sprawozdania 
finansowe upadłych nie podlegają badaniu68 (nie podlega 
badaniu sprawozdanie finansowe za rok, w którym na-
stąpiło przełamanie zasady kontynuacji działania69). Wy-
łączenie obowiązku badania sprawozdania należy uznać 
za uzasadnione, w szczególności z punktu widzenia 
ograniczania kosztów postępowania upadłościowego. 
Syndyk może jednak podjąć decyzję o przeprowadzeniu 
badania sprawozdania finansowego upadłego. Może ono 
bowiem zidentyfikować popełnione błędy oraz wyjaśnić 
wątpliwości związane z ewidencjonowaniem zdarzeń 
gospodarczych (zarówno z punktu widzenia księgowego, 
jak i podatkowego).

Co do zasady, zgodnie z art. 53 ust. 1 u.r. roczne spra-
wozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilan-
sowego. Jednak zgodnie z art. 53 ust. 2a u.r. zasada ta 
nie dotyczy podmiotów, w stosunku do których została 
ogłoszona upadłość.

66  W praktyce pojawia się problem z dołączeniem takiego oświadczenia do 
sprawozdania składanego do KRS drogą elektroniczną poprzez Repozytorium 
Dokumentów Finansowych – brak jest możliwości dodania innego 
dokumentu niż stanowiący element sprawozdania rachunkowego. W takiej 
sytuacji oświadczenie można zespolić z innym elementem sprawozdania 
finansowego, np. informacją dodatkową.

67  Za zdecydowanie bardziej uzasadnioną należy uznać odmowę złożenia 
podpisu pod sprawozdaniem sporządzanym na dzień poprzedzający 
ogłoszenie upadłości. Syndyk nie miał bowiem żadnego wpływu na 
prowadzenie ksiąg rachunkowych przed dniem ogłoszenia upadłości.

68  W związku z tym sprawozdanie finansowe upadłego nie obejmuje zestawienia 
zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych, co 
wynika z treści art. 45 ust. 3 u.r., zgodnie z którym elementy te są wymagane 
jedynie w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

69  Cebrowska T., [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Ustawa…, kom. do art. 64.

Z kolei w art. 69 ust. 1 u.r. uregulowano obowiązek zło-
żenia sprawozdania finansowego do rejestru. Syndyk ma 
obowiązek złożenia sprawozdania finansowego we wła-
ściwym rejestrze pomimo literalnego brzmienia art. 69 
u.r., który wskazuje, że składane sprawozdanie powinno 
być zatwierdzone70. Ustawa przewiduje termin 15 dni od 
dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 
W związku z tym, że sprawozdanie finansowe upadłego 
nie podlega badaniu ani zatwierdzeniu, należy przyjąć, iż 
syndyk powinien złożyć sprawozdanie w ciągu 15 dni od 
jego sporządzenia71. Za dobrą praktykę należy również 
uznać składanie sprawozdań finansowych do akt postę-
powania upadłościowego, co umożliwi zapoznanie się 
z nimi sędziemu-komisarzowi i innym osobom zaintere-
sowanym stanem postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy CIT podatnicy wpisani do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
są zwolnieni z przekazywania sprawozdań finansowych 
do urzędu skarbowego72.

W publikacjach dotyczących sprawozdań finansowych 
upadłych pojawiają się twierdzenia, że syndyk takie 
sprawozdanie przedkłada (do zatwierdzenia) sędziemu-
-komisarzowi. Jest to błąd, który – jak się wydaje – wy-
nika z nierozróżnienia sprawozdania finansowego i spra-
wozdania rachunkowego syndyka (art. 168 ust. 1 p.u.). 
Przepis ten dotyczy sprawozdań rachunkowych sporzą-
dzanych metodą kasową, które są elementem sprawo-
wania nadzoru nad syndykiem. Nie można tego obowiąz-
ku rozszerzać na sprawozdania finansowe73, przy czym 
informacja o sporządzeniu i złożeniu w rejestrze spra-
wozdania finansowego powinna zostać umieszczona 
w sprawozdaniu syndyka z czynności.

70  Wydaje się, że nieuwzględnienie przypadku niezatwierdzonego sprawozdania 
upadłego stanowi lukę prawną. Zwolnienie syndyka z obowiązku złożenia 
sprawozdania finansowego upadłego w rejestrze jest nieuzasadnione 
i stanowiłoby ograniczenie w dostępie do informacji o jednostce.

71  Najczęściej będzie więc to termin do 15 kwietnia kolejnego roku obrotowego.
72  Zmiany weszły w życie 1 października 2018 r. W poprzednio obowiązującym 

stanie prawnym ustawa przewidywała złożenie zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego – można było spotkać interpretacje, że sprawozdania 
finansowe podmiotów w upadłości nie powinny być składane do urzędu 
skarbowego. Wydaje się jednak, że przepis był wadliwie sformułowany – 
wolą ustawodawcy było nałożenie obowiązku przekazywania wszystkich 
sprawozdań finansowych (jednak dopiero po ich zatwierdzeniu), nie 
uwzględniono sytuacji wyjątkowej, tj. wyłączenia obowiązku zatwierdzenia. 
W przypadku sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z art. 45 ust. 5 p.d.o.f., 
składa się je za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej przed upływem terminu określonego na złożenie 
zeznania. Sprawozdanie finansowe składa się w postaci elektronicznej, 
odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 
ust. 1g u.r.

73  Obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynika 
wyłącznie z art. 307 p.u. i dotyczy wyłącznie sprawozdania finansowego 
sporządzonego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.
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Przepisy karne ustawy o rachunkowości

W ustawie o rachunkowości stypizowane zostały prze-
stępstwa związane ze sprawozdawczością finansową. 
Zgodnie z art. 77 u.r. grzywnie lub karze pozbawienia 
wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie podlega 
ten, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niepro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew 
przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nie-
rzetelnych danych czy niesporządzenia sprawozdania 
finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z dzia-
łalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na 
rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego spra-
wozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, 
sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub 
zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych.

Ustawa o rachunkowości wskazuje zasady prawidłowe-
go prowadzenia ksiąg (art. 9-25 u.r.), wyceny składników 
bilansu (art. 28-44 u.r.), a także sposób przygotowania 
sprawozdania finansowego (art. 45-54 u.r. i art. 55-63d 
u.r. w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych). Jak zauważa A. Helin, odpowiedzialność za ra-
chunkowość jednostki jest znaczna, co wynika z bardzo 
szerokiej definicji rachunkowości zawartej w art. 4 ust. 3 
u.r.74 Z uwagi na wysokie skomplikowanie prawa podat-
kowego i bilansowego oraz wiążące się z tym trudności 
z ustaleniem praw i obowiązków dłużnika, uzasadnione 
jest korzystanie z pomocy zewnętrznego biura księgo-
wego oraz, w razie potrzeby, z konsultacji doradcy po-
datkowego. Należy podkreślić, że syndyk, jako kierownik 
jednostki, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie 
obowiązków w zakresie rachunkowości określonych 
ustawą, także wtedy, gdy określone obowiązki w zakre-
sie rachunkowości zostaną powierzone podmiotowi ze-
wnętrznemu (odpowiedzialność z tytułu nadzoru)75.

Drugim przepisem regulującym odpowiedzialność karną 
syndyka jest art. 79 u.r., który przewiduje karę grzyw-
ny albo ograniczenia wolności w przypadku naruszenia 
szeregu obowiązków, m.in. niezłożenia sprawozdania 
finansowego do ogłoszenia76, niezłożenia sprawozdania 
finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z dzia-
łalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na 
rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego spra-
wozdania z płatności na rzecz administracji publicznej 

74  Helin A., Ustawa…, kom. do art. 77 nb. 1.
75  Tamże, kom. do art. 77 nb. 3.
76  W art. 70 u.r. uregulowano przypadki obowiązkowego ogłaszania 

sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

we właściwym rejestrze sądowym, niezamieszczenia na 
stronie internetowej jednostki dokumentów77 czy nie-
udostępnienia sprawozdania finansowego i innych doku-
mentów, o których mowa w art. 68 u.r.78

Do nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych i sprawozdawczości finansowej odnoszą 
się również przepisy ustawy z 10 września 1999 r. – Ko-
deks karny skarbowy79. Zgodnie z art. 60 § 1 k.k.s. kto 
wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi80, podlega karze 
grzywny do 240 stawek dziennych. Warto również zwró-
cić uwagę na treść art. 60 § 2 k.k.s., który dotyczy naru-
szenia zasad przechowywania ksiąg rachunkowych81, za 
które również przewiduje karę grzywny do 240 stawek 
dziennych. O prowadzeniu księgi przez doradcę podat-
kowego lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia 
ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz należy zawiadomić 
właściwy organ. Naruszenie tego obowiązku podlega 
również karze grzywny do 240 stawek dziennych (art. 60 
§ 3 k.k.s.). W wypadku mniejszej wagi82 sprawca wska-
zanych czynów podlega karze grzywny za wykroczenie 
skarbowe (art. 60 § 4 k.k.s.).

Z kolei zgodnie z art. 61 § 1 k.k.s. kto nierzetelnie prowa-
dzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dzien-
nych. W wypadku mniejszej wagi sprawca takiego czynu 
zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie 
skarbowe (art. 61 § 2 k.k.s.). Tej samej karze podlega tak-
że ten, kto wadliwie prowadzi księgę (art. 61 § 3 k.k.s.). 
Nierzetelność jest postacią kwalifikowaną wadliwości 
(która jest pojęciem szerszym), co znajduje odzwiercie-
dlenie w sankcji przewidzianej za popełnienie obydwu 
czynów83. Wskazane czyny zabronione mają charakter 

77  Wymienionych w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 69 ust. 5 u.r.
78  Zgodnie z art. 68 u.r. m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 

akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, 
akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z działalności jednostki na 15 dni przed zgromadzeniem 
wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym 
zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni (spółka 
akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej 
lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego). W mojej ocenie 
obowiązek ten jest aktualny także po ogłoszeniu upadłości spółki, jednak 
sprowadza się on wyłącznie do roli informacyjnej.

79  Dz. U. z 2020 r., poz. 19, dalej jako „k.k.s.”.
80  Zgodnie z art. 53 § 21 k.k.s. księgami są m.in. księgi rachunkowe (ale również 

podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja, rejestr oraz inne 
podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje 
ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej). Księgą jest także 
ewidencja, np. ewidencja środków trwałych czy wartości niematerialnych 
i prawnych, zob. Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 
2020, kom. do art. 60, nb. 1. Nierzetelna księga to księga prowadzona 
niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 53 § 22 k.k.s.), a księga wadliwa to 
księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa (art. 53 § 23 k.k.s.)

81  Księgi przechowuje się w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu 
wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub 
oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu 
lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie 
z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki.

82  Wypadek mniejszej wagi zdefiniowano w art. 53 § 8 k.k.s.
83  Łabuda G., [w:] Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. 

Komentarz, Warszawa 2017, kom. do art. 61, pkt 2.
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formalny84. Warto zaznaczyć, że: „Liczba błędnych zapi-
sów nie przesądza o umyślności ich wprowadzenia do 
ksiąg. Możliwe jest przecież z pewnością umyślne wpro-
wadzenie jednego nierzetelnego zapisu do księgi rachun-
kowej, jak też możliwe jest prowadzenie ksiąg w sposób 
bardzo niedbały i nieumyślne wprowadzenie do nich wie-
lu niezgodnych z rzeczywistością zapisów”85.

Mając na uwadze wskazane czyny zabronione, należy 
wskazać, że przepisy art. 60 § 1 i 61 § 1 k.k.s. pozostają 
w zbiegu z art. 77 ust. 1 u.r.86

Obowiązki z zakresu statystyki publicznej

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 3 u.s.p. podmioty gospodarki 
narodowej87 są obowiązane do przekazania nieodpłatnie 
danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyni-
ków zgodnie z programem badań statystycznych staty-
styki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie 
z art. 18a ust. 3 u.s.p.

Ustawa nie przewiduje zwolnień z obowiązków sprawoz-
dawczych na rzecz statystyki publicznej. Należy podkre-
ślić, że moment ustania działalności gospodarczej nie 
jest jednoznaczny z wygaśnięciem wcześniej nałożonych 
obowiązków sprawozdawczych88. Jeśli podmiot gospo-
darki narodowej w okresie sprawozdawczym znalazł 
się w stanie upadłości, obowiązki statystyczne za ten 
podmiot wypełnia syndyk89. Co więcej, organizacja czę-
ści badań statystycznych przewiduje także uczestnictwo 
w nich podmiotów nieaktywnych (także w stanie upadło-
ści)90. Niektórzy przedsiębiorcy ze względu np. na poziom 
zatrudnienia mogą być zobowiązani do systematycznego 
przekazywania określonych informacji, część może być 
wybrana losowo jako grupa reprezentatywna91.

Zgodnie z art. 57 u.s.p. kto wbrew obowiązkowi odmawia 
wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia in-
formacji w spisie powszechnym lub innym badaniu staty-

84  Tamże, kom. do art. 61, pkt 4.
85  Wyrok SN z 30 maja 2001 r. (sygn. akt II KKN 85/99).
86  Możliwy jest zatem tzw. idealny zbieg czynów karalnych, przewidziany 

w art. 8 § 1 k.k.s., zgodnie z którym, jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem 
skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona 
przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej 
ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów, zob. Skowronek G., Kodeks…, kom. 
do art. 8.

87  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 u.s.p. podmiot gospodarki 
narodowej to osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

88  Przewodnik po wybranej sprawozdawczości GUS, www.warszawa.stat.gov.pl 
(dostęp: 29 marca 2020 r.), s. 32.

89  Tamże, s. 14.
90  Tamże, s. 32.
91  W drodze rozporządzenia ustala się program badań statystycznych statystyki 

publicznej (aktualnie: rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 
2019 r. ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020, 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2366).

stycznym, podlega grzywnie. Kara grzywny została prze-
widziana również w przypadku przekazania danych staty-
stycznych po upływie oznaczonego terminu (art. 58 u.s.p.).

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

Należy podkreślić, iż syndyk nie wstępuje w prawa i obo-
wiązki podatnika, którym pozostaje upadły. Stroną decyzji 
podatkowych jest podatnik (upadły), nie syndyk. Decyzja 
nie może jednak być skierowana bezpośrednio do upadłe-
go, lecz do syndyka, któremu przysługują prawa strony 
(art. 144 p.u.). Jest on stroną w znaczeniu formalnym, tyl-
ko jemu przysługuje możliwość wniesienia odwołania od 
decyzji, w znaczeniu materialnym zaś stroną postępowa-
nia jest upadły (wadliwe określenie strony postępowania 
prowadzi do wadliwości samego postępowania92).

Obowiązki z zakresu podatku VAT93

Deklaracje VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy (o których mowa 
w art. 15 u.p.t.u.) są obowiązani składać w urzędzie skar-
bowym deklaracje podatkowe (VAT-7) za okresy mie-
sięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 
po każdym kolejnym miesiącu94.

Zobowiązanie podatkowe w podatku VAT powsta-
je z mocy prawa, a jego wysokość uzależniona jest od 
zmiennej podstawy opodatkowania, określanej przez 
podatnika (tzw. samoobliczenie)95. Obowiązek składania 
deklaracji VAT mają wszyscy czynni podatnicy VAT, także 
w przypadku niedokonania żadnych czynności opodatko-
wanych podatkiem VAT w okresie rozliczeniowym (skła-
dana jest wtedy zerowa deklaracja rozliczeniowa VAT).

Rozliczenie podatku w odniesieniu do  
nieściągalnych wierzytelności

Przepisy ustawy VAT w art. 89a i 89b regulują instytu-
cję rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych 
wierzytelności (tzw. ulgi na złe długi). Zgodnie z art. 89a 
ust. 1 zd. 1 u.p.t.u. podatnik może skorygować podsta-
wę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dosta-
wy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju 

92  Zob. wyrok WSA w Gdańsku z 25 listopada 2005 r. (sygn. akt I SA/Gd 88/03), 
wyrok WSA w Poznaniu z 19 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Po 653/07), 
wyrok WSA w Lublinie z 27 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/Lu 682/08).

93  Obowiązki z zakresu ustawy VAT dotyczą wyłącznie upadłych będących tzw. 
czynnymi podatnikami VAT.

94  Części podatników nie obowiązuje obowiązek składania miesięcznych 
deklaracji, np. tzw. mali podatnicy mogą w pewnych sytuacjach składać 
deklaracje podatkowe za okresy kwartalne (VAT-7K) w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (art. 99 ust. 2 u.p.t.u.).

95  Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Warszawa 2019, kom. do art. 99, pkt 1.
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w przypadku wierzytelności, których nieściągalność zo-
stała uprawdopodobniona96. Zastosowanie ulgi jest ob-
warowane dodatkowymi warunkami97.

Artykuł 89b ust. 1 u.p.t.u. przewiduje obowiązek korek-
ty po stronie dłużnika – w przypadku nieuregulowania 
należności wynikającej z faktury dokumentującej dosta-
wę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju 
w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności 
określonego w umowie lub na fakturze dłużnik jest obo-
wiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikają-
cej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 
90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego 
w umowie lub na fakturze. Obowiązek dokonania korekty 
przez dłużnika ma charakter bezwzględny, niezależnie od 
tego, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi98.

W toku postępowania upadłościowego nie ma prze-
szkód, aby syndyk dokonywał korekt na podstawie 
art. 89a u.p.t.u. Możliwość ta nie dotyczy jedynie należ-
ności bieżących, syndyk ma prawo dokonywać korekt de-
klaracji nie tylko złożonych przez siebie99 (przy spełnieniu 
warunków określonych w art. 89a u.p.t.u.).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obowiązku do-
konywania korekt przez dłużnika (upadłego) w trybie 
art. 89b u.p.t.u. Syndyk nie jest obowiązany do korekty, 
tzw. „ulga na złe długi” nie ma bowiem zastosowania 
w stosunku do wierzytelności, z tytułu których wierzyciel 
nie może dokonać korekty podatku należnego100. Artyku-
łu 89b u.p.t.u. nie stosuje się, jeżeli w stosunku do dłuż-
nika, w momencie wystąpienia obowiązku korekty, toczy 
się postępowanie upadłościowe101.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Syndyk działa w zastępstwie zarządu upadłego i zobo-
wiązany jest do wykonywania ciążących na nim obo-
wiązków podatkowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p. 
podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podat-
kowemu od całości swoich dochodów, bez względu na 
miejsce ich osiągania. Ponadto w ciągu roku, co do zasa-

96  Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku 
gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie 
w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie 
lub na fakturze (art. 89a ust. 1a u.p.t.u.).

97  Zob. art. 89a ust. 2 u.p.t.u.
98  Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2019, kom. do art. 89, nb. 3.
99  Wyrok NSA z 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 405/12).
100  Jedną z negatywnych przesłanek uniemożliwiających dokonanie korekty na 

podstawie art. 89a u.p.t.u. jest toczące się wobec dłużnika postępowanie 
upadłościowe. Zob. wyrok NSA z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 609/14).

101  Wyrok WSA w Warszawie z 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1339/13). 
Zob. Kondej M., Syndyk nie ma obowiązku korekty VAT w postępowaniu 
upadłościowym, „Monitor Podatkowy” 2014, nr 4.

dy, podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzę-
du skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należ-
nych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p.). Ko-
lejnym obowiązkiem jest złożenie zeznania o wysokości 
dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podat-
kowym (do końca trzeciego miesiąca roku następnego). 
W tym terminie wpłaca się także podatek należny albo 
różnicę między podatkiem należnym od dochodu wyka-
zanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres 
od początku roku (art. 27 u.p.d.o.p.).

Syndyk jest również zobowiązany, w przypadku wystą-
pienia odpowiednich przesłanek, do składania korekt 
deklaracji (zgodnie z regulacjami art. 15b u.p.d.o.p.). Ko-
rygowanie w deklaracji kwoty podatku dochodowego, 
także w sytuacji gdy dokumenty, z którymi związana jest 
korekta, wystawiono przed dniem ogłoszenia upadłości, 
i które nie wynikają z czynności syndyka, jest dopuszczal-
ne – nie prowadzi do zaspokojenia wynikającej z niej wie-
rzytelności poza kolejnością przewidzianą w Prawie upa-
dłościowym i nie zmienia sposobu rozliczenia z tytułu 
podatku dochodowego102. M. Kondej wskazuje jednak, że 
taka interpretacja rodzi potencjalny problem powstania 
dochodu podatkowego, od którego odprowadzić będzie 
należało podatek dochodowy, stanowiący bieżące zobo-
wiązanie masy upadłości103.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Również osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 
obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów 
(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł 
przychodów (art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.). Zgodnie z art. 44 ust. 1 
pkt u.p.d.o.f. podatnicy osiągający dochody z działalności 
gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w cią-
gu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Za-
liczki miesięczne104 winno się opłacać do 20. dnia miesiąca 
następnego (np. zaliczka za luty opłacana do 20 marca), 
za grudzień – do 20 stycznia roku następnego (art. 44 
ust. 6 u.p.d.o.f.). Podatnicy są obowiązani składać urzę-
dom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego do-
chodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie 
od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku 
podatkowym (art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f.). Należy podkreślić, 
iż mimo tego, że syndyk jest odpowiedzialny za realizację 

102  Wyrok WSA w Poznaniu z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 1192/13).
103  Kondej M., Czy syndyk rzeczywiście ma obowiązek korekty kosztów w przypadku 

nieterminowej zapłaty długów przez upadłego?, „Monitor Podatkowy” 2014, 
nr 11.

104  W pewnych sytuacjach możliwe jest płacenie zaliczek kwartalnych.
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obowiązków podatnika oraz ponosi odpowiedzialność za 
rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych, to obowią-
zek złożenia zeznania rocznego ciąży bezwzględnie na 
upadłym, gdyż żaden przepis ustawy PIT nie dopuszcza 
złożenia zeznania przez inną osobę niż podatnik. Zeznanie 
to należy sporządzić w oparciu o informacje o dochodach/
stratach otrzymane od syndyka, któremu upadły przeka-
zał całą dokumentację podatkową105.

Zaliczki na podatek dochodowy pracowników

Zgodnie z art. 31 u.p.d.o.f. osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać 
w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, któ-
re uzyskują od tych zakładów przychody, m.in. ze stosun-
ku pracy. Zgodnie z art. 38 ust. 1 u.p.d.o.f. podatnicy, co do 
zasady, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek 
w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego. Z kolei w myśl art. 38 ust. 1a u.p.d.o.f. 
w terminie do końca stycznia roku następującego po roku 
podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do właści-
wego urzędu skarbowego roczną deklarację (PIT-4).

 Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 1 pkt 1 u.p.o.l. ustawa normuje podatek od 
nieruchomości106, który z punktu widzenia prowadzone-
go przez syndyka postępowania upadłościowego ma do-
niosłe znaczenie.

Upadły pozostaje płatnikiem podatku od nieruchomo-
ści. Fakt ogłoszenia upadłości nie powoduje utraty przez 
upadłego posiadania nieruchomości (co do których przy-
sługuje mu prawo własności lub prawo użytkowania 
wieczystego). Syndyk z kolei nie staje się posiadaczem 
– jest jedynie dzierżycielem nieruchomości (tj. włada 
faktycznie nieruchomościami za przedsiębiorcę)107. To na 
syndyku ciąży jednak obowiązek składania deklaracji na 
podatek od nieruchomości i opłacanie podatku108.

105  Zob. interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 13 marca 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1356/12/AD) oraz dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 1 kwietnia 2014 r. (sygn. ILPB1/415-20/14-2/AA).

106  Ustawa reguluje również podatek od środków transportowych, opłatę 
targową, opłatę miejską, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz 
opłatę od posiadania psów.

107  Wyrok WSA w Rzeszowie z 25 maja 2006 r. (sygn. akt I SA/Po 217/05).
108  Ustalenie stawki podatku od nieruchomości następuje uchwałą rady gminy 

(art. 5 ust. 1 u.p.o.l.), przy czym nawet faktyczne niewykonywanie działalności 
gospodarczej nie ma znaczenia dla sposobu opodatkowania nieruchomości 
zarządzanej przez syndyka, zob. wyrok WSA w Kielcach z 25 maja 2016 r. (sygn. 
akt I SA/Ke 200/16). Pomimo ogłoszenia upadłości upadły przedsiębiorca nie 
traci swojego statusu w świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. W związku z tym 
posiadane przez upadłego (a zarządzane przez syndyka) grunty, budynki 
i budowle są związane z działalnością gospodarczą, i w związku z tym 
wysokość podatku jest ustalana według stawek właściwych dla działalności 
gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.o.l. obowiązek podatkowy po-
wstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniają-
ce powstanie tego obowiązku. Chodzi przede wszystkim 
o „zdarzenie powodujące władanie nieruchomością (jej 
składnikami) wynikające z prawa własności, samoistne-
go posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania 
zależnego”109. Syndyk, co do zasady, obejmuje zarząd nad 
masą upadłości, w skład której wchodzą już nieruchomo-
ści. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy „trwa”. Ina-
czej wygląda sytuacja w przypadku przekazania nieru-
chomości do masy upadłości w trybie art. 134 p.u. Wów-
czas momentem powstania obowiązku podatkowego 
będzie wydanie nieruchomości do masy upadłości, które 
należy uznać za zdarzenie powodujące władanie nieru-
chomością. Zatem zajście przesłanek bezskuteczności 
z mocy prawa lub uznanie czynności za bezskuteczną 
nie wystarczy. Bezskuteczność nie wiąże się bowiem 
z przejściem prawa własności. Konieczne jest uzyskanie 
faktycznego władztwa nad nieruchomością objawiające-
go się m.in. wejściem w posiadanie kluczy i dokumentów 
uprawniających do władztwa nad nieruchomością.

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 6 ust. 7 
u.p.o.l., wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji 
przez właściwy organ podatkowy, a podatek jest płatny 
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiąz-
ku podatkowego (w terminach: do 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada roku podatkowego)110.

W przypadku upadłych osób prawnych, jednostek organi-
zacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej 
syndyk, zgodnie z art. 6 ust. 9 u.p.o.l., jest zobowiązany, 
w terminie do 31 stycznia, złożyć właściwemu organowi 
podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości 
za dany rok podatkowy (a gdy obowiązek podatkowy po-
wstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiąz-
ku). Na syndyku ciąży także obowiązek korekty deklaracji 
w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wy-
sokość opodatkowania w tym roku (w terminie 14 dni). 
Podatek uiszcza się w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia 
każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe powstaje 
z dniem otrzymania decyzji albo złożenia deklaracji i jest 

109  Wyrok WSA w Gliwicach z 12 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Gl 729/12, LEX 
nr 1446682).

110  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie 
mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, organ podatkowy 
dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek (art. 6 ust. 8 u.p.o.l.).



129nr 20 [2/2020]

rozłożone na raty. W związku z tym należy przyjąć, że 
w przypadku ogłoszenia upadłości po dniu otrzymania 
decyzji albo złożenia deklaracji, całość zobowiązań z ty-
tułu podatku od nieruchomości powinna zostać ujęta na 
liście wierzytelności (raty, których płatność przypada po 
dniu ogłoszenia upadłości, nie są bieżącymi zobowiąza-
nymi masy upadłości).

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 4 u.p.o.l. obowiązek podat-
kowy wygasa z upływem miesiąca, w którym usta-
ły okoliczności go uzasadniające. Regulację uzupełnia 
art. 6 ust. 5 u.p.o.l., który wskazuje, że jeżeli obowiązek 
podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek 
za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
w których istniał obowiązek. Regulacja ta ma istotne 
znaczenie w przypadku likwidacji nieruchomości w toku 
postępowania upadłościowego. Umowa sprzedaży nie-
ruchomości, zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 – Kodeks cywilny111, wywołuje, co do zasady, 
skutek zobowiązująco-rozporządzający i to właśnie ten 
moment należy rozpoznawać jako mający znaczenie dla 
wygaśnięcia obowiązku podatkowego (nie ma znaczenia 
ewentualny zapis dotyczący wydania przedmiotu umowy 
– przeniesienia posiadania)112.

Z praktycznego punktu widzenia syndyk powinien zwra-
cać szczególną uwagę na poprawność składanych dekla-
racji oraz dokonywanych płatności pod kątem nadpłaty 
podatku. W sytuacji gdy uiszczony podatek przewyższa 
wartość zadeklarowaną, błąd łatwo zidentyfikować. 
Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy już w samej 
deklaracji wskazano błędną – zawyżoną – wysokość po-
datku. Organ oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwo-
ści co do zgodności danych wykazywanych w deklaracji 
z rzeczywistym stanem rzeczy powinien je jak najszyb-
ciej zweryfikować. Podatnik może wystąpić z wnioskiem 
o stwierdzenie nadpłaty w ciągu 5 lat od dnia złożenia 
deklaracji, w której wykazano zobowiązanie podatkowe 
w wysokości większej od należnej (art. 75 § 1 o.p.)113.

Przepisy karne

Ochrona interesów fiskalnych znajduje odzwierciedlenie 
w szeregu przestępstw i wykroczeń skarbowych. Z punk-
tu widzenia omawianych obowiązków najważniejsze 
z nich stypizowano w art. 54, 77, 80 i 80b k.k.s.

111  Dz. U. z 2019 r., poz. 1145.
112  Wyrok NSA z 19 stycznia 2010 r. (sygn. akt II FSK 1330/08).
113  Zob. Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2012, kom. art. 6, 

pkt 12.

Zgodnie z art. 54 § 1 k.k.s. podatnik, który uchylając się 
od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi 
przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skła-
da deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 
W myśl art. 77 § 1 k.k.s. płatnik lub inkasent, który pobra-
nego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwe-
go organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu 
tym karom łącznie114. Artykuł 80 § 1 k.k.s. stanowi, że kto 
wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu 
organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega 
karze grzywny do 120 stawek dziennych. Z kolei art. 80b 
k.k.s. stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje 
w terminie właściwemu organowi podatkowemu spra-
wozdania finansowego lub sprawozdania z badania, pod-
lega karze grzywny za wykroczenie skarbowe115.

Ceny transferowe i schematy podatkowe

Zagadnienia związane z przygotowywaniem dokumen-
tacji cen transferowych i raportowaniem schematów 
podatkowych należą do bardzo skomplikowanych, a ich 
szczegółowe omówienie wykracza poza zakres tego ar-
tykułu. Można jedynie wskazać na podstawowe elemen-
ty konstrukcyjne wskazanych obowiązków. Nie ma bo-
wiem wątpliwości, iż ich wykonywanie spoczywa na syn-
dyku. Z praktycznego punktu widzenia wydaje się jednak, 
że wykonywanie obowiązków w tych dwóch obszarach 
będzie sporadyczne. Przede wszystkim regulacje te mają 
na celu zapobieganie działaniom z zakresu optymalizacji 
podatkowej. W związku z tym realizacja przez syndyka 
celów postępowania upadłościowego, co do zasady, nie 
powinna z nimi kolidować.

Dokumentacja cen transferowych

Zagadnienie cen transferowych zostało uregulowane 
w art. 23m i n. u.p.d.o.f. oraz art. 11a i n. u.p.d.o.p.116. 
Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 11a 
ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. cena transferowa to rezultat finan-
sowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku 
istniejących powiązań, w tym cena, wynagrodzenie, wy-
nik finansowy lub wskaźnik finansowy. Jest to więc cena 
dóbr i usług albo wartości niematerialnych i prawnych, 
która została ustalona w transakcji pomiędzy podmio-

114  Obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek wynika m.in. 
z art. 38 ust. 1 u.p.d.o.f.

115  Obowiązek składania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z badania wynika z art. 27 ust. 2 u.p.d.o.p.

116  Przepisy dotyczące cen transferowych można znaleźć również w ordynacji 
podatkowej, ustawie VAT i aktach wykonanych.
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tami powiązanymi117, mająca wpływ na wynik finansowy 
lub wskaźniki finansowe (w związku z tym w momen-
cie transakcji następuje ustalenie cen transferowych). 
W myśl art. 23o ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11c ust. 1 u.p.d.o.p. 
podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny trans-
ferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą pod-
mioty niepowiązane (zasada ceny rynkowej).

Z kolei dokumentacja cen transferowych jest przygo-
towywana w celu potwierdzenia, że ceny, które ustaliły 
podmioty powiązane, ustaliłyby między sobą również 
podmioty niepowiązane. Przepisy przewidują obowią-
zek przygotowywania tzw. lokalnej dokumentacji cen 
transferowych118 (art. 23zb ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11k 
ust. 1 u.p.d.o.p.) oraz tzw. grupowej dokumentacji cen 
transferowych119 (art. 23w ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11p 
ust. 1 u.p.d.o.p.). Szczegółowy zakres dokumentacji zo-
stał wskazany w rozporządzeniu ministra finansów 
z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen trans-
ferowych w zakresie podatku dochodowego od osób 
prawnych120. W myśl art. 23y ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11m 
ust. 1 u.p.d.o.p. podmioty powiązane, które są obowiąza-
ne do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transfero-
wych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej 
sporządzeniu w terminie do końca dziewiątego miesiąca 
po zakończeniu roku podatkowego. W tym samym ter-
minie składa się informację o cenach transferowych na 
formularzach TPR-C (ustawa CIT) i TPR-P (ustawa PIT)121.

Regulacja cen transferowych dotyczy przede wszystkim 
funkcjonowania grup kapitałowych. Najczęstszymi przy-
czynami ich stosowania w transakcjach wewnątrzgrupo-
wych są m.in. oszczędność na kosztach, kształtowanie 
wyniku finansowego na potrzeby transakcji fuzji i prze-
jęć, optymalizacja obciążeń podatkowych uczestników 
grupy kapitałowej122.

Zgodnie z art. 56c § 1 k.k.s. kto wbrew obowiązkowi nie 
składa właściwemu organowi podatkowemu oświadcze-

117  Przez podmioty powiązane należy rozumieć podmioty, z których jeden 
wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny, jak również podmioty, na 
które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny 
lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący 
wpływ na co najmniej jeden podmiot, a także spółkę niemającą osobowości 
prawnej i jej wspólników lub podatnika i jego zagraniczny zakład (art. 23m 
ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.).

118  Ustawa przewiduje próg kwotowy transakcji, wymagający sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych (art. 23zb ust. 2 u.p.d.o.f. i art. 11k ust. 2 
u.p.d.o.p.).

119  Ustawa przewiduje dodatkowe warunki, których spełnienie obliguje do 
sporządzenia tego rodzaju dokumentacji (art. 23w ust. 2 u.p.d.o.f. i art. 11p 
ust. 2 u.p.d.o.p.).

120  Dz. U. z 2018 r., poz. 2479.
121  Od 1 stycznia 2019 r. formularze zastąpiły uproszczone sprawozdania 

w zakresie cen transferowych CIT-TP i PIT-TP, zob. TPR-C/TPR-P jako następcy 
CIT-TP/PIT-TP, https://powiazane.pl/tpr-c-tpr-p-jako-nastepcy-formularzy-
cit-tp-pit-tp/ (dostęp: 18 kwietnia 2020 r.).

122  Mika J., Mika M., Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji), 
Warszawa 2020, s. 15-16.

nia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transfero-
wych (art. 23y ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 11m ust. 1 u.p.d.o.p.) 
albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza 
w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych123.

Raportowanie schematów podatkowych

Obowiązek przekazywania informacji o schematach po-
datkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules, MDR) zo-
stał uregulowany w art. 86a i n. o.p. Wprowadzona re-
gulacja ma (w założeniu) przede wszystkim zniechęcić 
podatników do korzystania ze schematów podatkowych, 
które służą do tzw. agresywnej optymalizacji podatko-
wej. Schematy podatkowe wykraczają jednak poza poję-
cie optymalizacji podatkowej – mogą powstać w sposób 
niezamierzony w ramach bieżącej działalności gospodar-
czej i nie muszą być związane z próbami zmniejszania 
obciążeń podatkowych124.

W art. 86a o.p. ustawodawca umieścił słownik pojęć. 
Kluczowe dla omawianego zagadnienia jest pięć pojęć: 
promotor125, korzystający126, wspierający127 oraz uzgod-
nienie128 i schemat podatkowy129. W praktyce obowiązki 
dotyczą przede wszystkim promotorów, czyli podmio-
tów, które przygotowują schematy podatkowe, wykorzy-
stywane następnie do optymalizacji podatkowej130. Aby 
uzgodnienie można było uznać za schemat podatkowy, 
powinno charakteryzować się kryterium głównej korzy-
ści oraz ogólną cechą rozpoznawczą, szczególną cechą 
rozpoznawczą lub inną szczególną cechą rozpoznawczą.

123  Zgodnie z art. 56c § 2 k.k.s. w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu 
zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie 
skarbowe.

124  Stolareka J., Tax compliance management, [w:] Jagura B., Makowicz B. (red.), 
Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, Warszawa 2020.

125  Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 8 o.p. promotorem jest m.in. osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, która 
opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza 
wdrażaniem uzgodnienia. Obowiązek przekazywania informacji wynika 
z art. 86b o.p.

126  Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 3 o.p. korzystającym jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której 
udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest 
przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej 
wdrożeniu takiego uzgodnienia. Obowiązek przekazywania informacji wynika 
z art. 86c o.p.

127  Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 18 o.p. wspomagającym jest podmiot, który 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. Obowiązek przekazywania informacji wynika z art. 86d o.p.

128  Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 16 o.p. uzgodnieniem jest czynność 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 niepowstanie obowiązku 
podatkowego.

129  Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 o.p. przez schemat podatkowy rozumie się 
uzgodnienie, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną 
cechę rozpoznawczą, posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub posiada 
inną szczególną cechę rozpoznawczą.

130  Kondratowska-Muszyńska J., [w:] Dzwonkoski H. (red.), Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2020, komentarz do art. 86a, nb. 2.
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Zgodnie z art. 86a § 2 o.p. kryterium głównej korzyści uwa-
ża się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących oko-
liczności i faktów należy przyjąć, że podmiot działający 
rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi 
niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wy-
brać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby 
się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej 
lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść po-
datkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, któ-
rą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykona-
niem uzgodnienia. Kryterium głównej korzyści występuje 
wyłącznie w połączeniu z ogólną cechą rozpoznawczą. 
W związku z tym dla powstania schematu podatkowego 
nie zawsze konieczne jest wystąpienie korzyści podatko-
wej131. Tematyka obejmuje zatem teoretycznie podmioty 
działające w celach innych niż osiągnięcie korzyści podat-
kowej, jeśli uzgodnienie będzie posiadało szczególną cechę 
rozpoznawczą lub inną szczególną cechę rozpoznawczą132.

Raportowaniu podlega szereg informacji zawartych 
w schemacie133. Obejmuje ono przede wszystkim sche-
maty dotyczące ustawy CIT, PIT i VAT, jeśli został prze-
kroczony określony w art. 86a § 4 o.p. limit kwotowy 
(tzw. kryterium kwalifikowanego korzystającego).

W art. 86l § 1 o.p. na osoby prawne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące 
promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie 
wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub 
koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obroto-
wy równowartość 8 mln zł, nałożono obowiązek wpro-
wadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakre-
sie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych. 
Syndyk powinien przygotować procedurę w przypad-
ku przekroczenia progu kwotowego. Wątpliwości inter-
pretacyjne budzi natomiast dalsza część przepisu134. 
W mojej ocenie, nawet w przypadku uznania syndyka za 
promotora wynagrodzenie, o którym mowa w art. 161 
p.u., nie jest wynagrodzeniem faktycznie wypłacanym 
w rozumieniu art. 86l § 1 o.p. Obowiązek wypłaty wy-
nagrodzenia wynika bowiem z mocy prawa, nie jest uza-
leżniony od woli upadłego. Syndyk samodzielnie pobiera 
należne mu wynagrodzenie.

131  Stolareka J., Tax…, [w:] Jagura B., Makowicz B. (red.), Systemy...
132  Kondratowska-Muszyńska J., [w:] Dzwonkoski H. (red.), Ordynacja…, kom. do 

art. 86a, nb. 4.
133  Szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania informacji został określony 

w art. 86f i 86g o.p.
134  Jak wskazuje M. Guzek: „literalna wykładnia komentowanej regulacji prowadzi 

do wniosku, że obowiązek wprowadzenia i przestrzegania wewnętrznej 
procedury (…), ciąży na wszystkich podmiotach, które korzystają z usług 
promotorów za wynagrodzeniem”, zob. Guzek M., Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, [w:] Gil K., Guzek M., Lejman M., Regulacje MDR. Raportowanie 
o schematach podatkowych, Komentarz, Warszawa 2019 kom. do art. 86l, 
pkt 1.2.

W art. 86m o.p. przewidziana została kara pieniężna 
w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 
w art. 86l § 1 o.p. (od 2 mln do 10 mln zł). Z kolei w art. 80f 
k.k.s. stypizowano szereg przestępstw skarbowych 
związanych z nieprzekazywaniem informacji o schema-
cie podatkowym, m.in. nieprzekazania lub przekazania po 
terminie właściwemu organowi informacji o schemacie 
podatkowym oraz nieprzekazania lub przekazania po ter-
minie właściwemu organowi danych dotyczących pod-
miotów, którym udostępniono standaryzowany sche-
mat podatkowy, za jakich popełnienie przewidziano karę 
grzywny do 720 stawek dziennych (art. 80f § 1 k.k.s.)135.

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU SPRAW PRACOWNICZYCH

Obowiązki z zakresu spraw pracowniczych są szczegól-
nie istotne na początkowym etapie postępowania upa-
dłościowego, kiedy to upadły zatrudnia jeszcze pracow-
ników, a syndyk przygotowuje się do zakończenia działal-
ności i przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych.

Obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.s.u.s. płatnik składek przekazuje 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych136 imienne raporty 
miesięczne po upływie każdego miesiąca kalendarzowe-
go, w terminie ustalonym dla rozliczania składek (ele-
menty raportu wymienia art. 41 ust. 3 u.s.u.s.137. Celem 
regulacji jest ochrona prawidłowego funkcjonowania in-
stytucji ubezpieczeń społecznych138).

Obowiązek jest wykonywany co miesiąc z dołu, w termi-
nach wskazanych w art. 47 ust. 1 u.s.u.s.139 W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości treści raportu w termi-
nie 7 dni należy złożyć nowy imienny raport miesięczny 
korygujący (art. 41 ust. 7a u.s.u.s.). Obowiązek złożenia 
korekty, zgodnie z art. 41 ust. 7b u.s.u.s., pojawia się tak-
że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wy-
niku przeprowadzonej kontroli (w terminie 30 dni) lub 
wydania decyzji (w terminie 7 dni)140. Ponadto, zgodnie 
z art. 41 ust. 8 u.s.u.s., informacje zawarte we wskaza-
nych raportach przekazywane są ubezpieczonemu za rok 

135  Zob. Skowronek G., Kodeks…, kom. do art. 80f, nb. 5.
136  Dalej jako „ZUS”.
137  Do ZUS przekazywane są następujące dokumenty rozliczeniowe: deklaracja 

rozliczeniowa (ZUS DRA), imienny raport miesięczny o należnych składkach 
i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), raport imienny o należnych składkach 
na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA), raport imienny o wypłaconych 
świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA), zob. Kostrzewa P., 
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014, kom. 
do art. 41, pkt 1.

138  Wantoch-Rekowski J., [w:] Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2015, kom. do art. 41, pkt 2.

139  Co do zasady do 15. dnia następnego miesiąca. Ponadto, z reguły, wraz ze 
złożeniem deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów płatnik opłaca 
składki za dany miesiąc (art. 47 ust. 1 u.s.u.s.).

140  Zob. wyrok SN z 22 kwietnia 2004 r. (sygn. akt III UK 24/04).
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ubiegły (w podziale na poszczególne miesiące do 28 lu-
tego roku następnego).

W myśl art. 98 ust. 1 pkt 6 u.s.u.s. kto, jako płatnik 
składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu 
płatnika, nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji 
rozliczeniowych oraz imiennych, podlega karze grzyw-
ny do 5000 zł. Fakt późniejszego opłacenia składek czy 
przesłania dokumentów nie ma znaczenia dla bytu wy-
kroczeń z omawianych przepisów, co najwyżej może być 
traktowany jako okoliczność łagodząca141.

Pozostałe obowiązki z zakresu spraw pracowniczych

W myśl art. 21 ust. 1 u.r.z. pracodawca zatrudniający co 
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy jest, co do zasady, obowiązany dokonywać 
miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych142. Z kolei zgodnie z art. 21 
ust. 2f u.r.z. pracodawcy osiągający wskaźniki zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, o których mowa przede 
wszystkim w art. 21 ust. 2 u.r.z. (tj. pracodawcy, u któ-
rych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
wynosi co najmniej 6%), ale również podmioty, o których 
mowa w art. 21 ust. 2a, 2b i 2e u.r.z., składają Zarządowi 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych informacje miesięczne i roczne odpowiednio 
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu 
i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych143. Artykuł 56a u.r.z. 
przewiduje karę grzywny do 500 zł w przypadku niedo-
pełnienia wskazanych obowiązków.

W praktyce Prawa upadłościowego ścierają się dwa prze-
ciwstawne poglądy w przedmiocie, czy syndyka wiążą 
obowiązki organizacyjno-proceduralne przy przeprowa-
dzaniu zwolnień grupowych. Obowiązki te nie zostały wy-
łączone w u.s.z.r.p.s.p. na wypadek upadłości pracodaw-
cy, jednak można wskazywać na szczególny charakter 
postępowania upadłościowego144. Nie rozstrzygając tego 
problemu, mając na uwadze możliwość zajęcia pierw-
szego stanowiska, należy krótko przedstawić obowiązki 
syndyka w procedurze zwolnień grupowych145. Pierw-

141  Postanowienie SN z 25 maja 2010 r. (sygn. akt I KZP 4/10).
142  Wysokość wpłat ustala się w oparciu o art. 49 ust. 2 u.r.z.
143  Informacja miesięczna składana jest w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna 
– do 20 stycznia za rok poprzedni.

144  Szczegółowe omówienie argumentów za obydwoma stanowiskami 
przedstawia Adamus R., Prawo…, kom. do art. 169, nb. 18-19.

145  Zgodnie z art. 7 u.s.z.r.p.s.p. przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków 
pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 § 1, art. 177 § 4 i 5, 
art. 1868 i art. 196 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1040), a także odrębne przepisy regulujące rozwiązywanie 
z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.

szym obowiązkiem jest konieczność konsultacji zamiaru 
przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi 
organizacjami związkowymi działającymi u upadłego pra-
codawcy (art. 2 ust. 1 i 2 u.s.z.r.p.s.p.). Następnie syndyk 
przekazuje właściwemu powiatowemu urzędowi pracy 
pisemną informację o planowanym zwolnieniu grupo-
wym (art. 2 ust. 6 u.s.z.r.p.s.p.). W terminie nie dłuższym 
niż 20 dni od dnia zawiadomienia syndyk zawiera z za-
kładowymi organizacjami związkowymi porozumienie, 
w którym określane się zasady postępowania w spra-
wach dotyczących pracowników objętych zamiarem gru-
powego zwolnienia (art. 3 u.s.z.r.p.s.p.). Kolejnym – ostat-
nim – krokiem jest pisemne zawiadomienie właściwego 
powiatowego urzędu pracy o przyjętych ustaleniach do-
tyczących grupowego zwolnienia146. Na syndyku, zgodnie 
z art. 8 u.s.z.r.p.s.p., ciąży obowiązek wypłaty odpraw pie-
niężnych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ra-
mach grupowego zwolnienia.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE  
Z ZAKRESU PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO

Na spółce publicznej147 ciąży szereg obowiązków infor-
macyjnych, wynikających z ustawy o ofercie publicznej, 
rozporządzenia MF i rozporządzenia MAR. Zapewnienie 
wszystkim inwestorom dostępu do istotnych informacji 
dotyczących emitenta stanowi fundament rynku kapita-
łowego, dlatego też kluczową rolę odgrywa prawidłowe 
wypełnianie obowiązków informacyjnych. W przypadku 
upadłości spółki publicznej obowiązki informacyjne wy-
pełnia syndyk, co jest utrudnione z uwagi na to, że naj-
pełniejszą informacją dysponuje nadal upadły. W celu 
umożliwienia realizacji tego obowiązku zobowiązano 
upadłego do natychmiastowego przekazywania infor-
macji syndykowi148.

Zakres obowiązków informacyjnych nałożonych na emi-
tentów papierów wartościowych jest zależny od systemu 
obrotu instrumentami finansowymi. W zakresie informa-
cji poufnej ogólne zastosowanie znajduje rozporządzenie 
MAR. Ponadto w zakresie instrumentów finansowych 
notowanych na rynku regulowanym zastosowanie mają 
także art. 56 i 70 u.o.p. i rozporządzenie MF149. Istotne 
są również regulacje zawarte w regulaminach poszcze-

146  Zawiadomienie obejmuje informację o liczbie zatrudnionych i zwalnianych 
pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego 
ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji 
zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami 
związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy (art. 4 ust. 1 u.s.z.r.p.s.p.).

147  Spółką publiczną jest spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do 
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4 pkt 22 u.o.p.).

148  Zob. Zimmerman P., Prawo…, kom. do art. 169, nb. 4.
149  Zob. Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2019, s. 258-

363; Zacharzewski K., Prawo giełdowe, Warszawa 2019, 350-354.
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gólnych rynków (Regulamin Giełdy150 i Regulamin Rynku 
Treasury BondSpot Poland151 w przypadku rynku regulo-
wanego) oraz Regulamin Alternatywnego Systemu Ob-
rotu152 w przypadku alternatywnego systemu obrotu.

Spośród wskazanych obowiązków należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia MAR, 
zgodnie z którym emitent podaje niezwłocznie do wiado-
mości publicznej informacje poufne bezpośrednio go do-
tyczące (informacja poufna została zdefiniowana w art. 7 
ust. 1 lit. a rozporządzenia MAR). Przykładem informacji 
poufnej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ale 
również wydanie postanowienia w przedmiocie ogłosze-
nia upadłości. Dla emitentów papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym bardzo 
ważny jest także przepis art. 56 ust. 1 o.p. przewidujący 
obowiązek przekazywania informacji bieżących i okreso-
wych Komisji Nadzoru Finansowego153, spółce prowa-
dzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej informa-
cji, i obowiązek informowania o zmianach ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej (art. 70 u.o.p.)154.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki publicznej za-
kres obowiązków informacyjnych wykonywanych przez 
syndyka nie ulega ograniczeniu155, ograniczony jest jednak 
okres ich wykonywania. W przypadku ogłoszenia upadło-
ści spółki publicznej następuje zniesienie dematerializacji 
jej akcji (ang. delisting)156. Zgodnie z art. 91 ust. 11 u.o.p. 
uchylenie skutków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 
regulowanym albo wprowadzenia ich do alternatywnego 
systemu obrotu oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku re-
gulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu nastę-
pują z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia upra-
womocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
spółki publicznej. Zniesienie dematerializacji następuje 
z mocy prawa i ma charakter sankcyjny. Skutek dotyczą-
cy zniesienia obowiązków informacyjnych następuje po 
upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postano-
wienia sądu o ogłoszeniu upadłości, natomiast zniesienie 
dematerializacji następuje nie wcześniej niż z dniem upły-
wu tego terminu157. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, 
że wygaśnięcie obowiązków informacyjnych dotyczy nie 
tylko obowiązków wynikających z ustawy o ofercie, ale 

150  Regulamin Giełdy, www.gpw.pl/ (dostęp: 15 kwietnia 2020 r.).
151  Regulamin Treasury BondSpot Poland, http://bondspot.pl/ (dostęp: 15 kwietnia 

2020 r.).
152  Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, https://newconnect.pl/ i https://

gpwcatalyst.pl/ (dostęp: 15 kwietnia 2020 r.).
153  Dalej jako „KNF”.
154  Szczegółowe omówienie obowiązków informacyjnych wykracza poza ramy 

tego opracowania.
155  Zob. Bieniak M., Upadłość spółki publicznej, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 6.
156  Zob. Jakszuk S., Róg-Dyrda J., [w:] Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. 

(red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 305.
157  Mataczyński M., [w:] Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, 

Warszawa 2015, kom. do art. 91 u.o.p., pkt 29-30.

również z rozporządzenia MAR158. W ciągu tych 6 miesię-
cy możliwy jest obrót akcjami upadłego, jednak w prakty-
ce obrót akcji zostaje zawieszony z uwagi na ogłoszenie 
upadłości na wniosek KNF159.

W okresie od ogłoszenia upadłości do zniesienia dema-
terializacji akcji syndyk przesyła informacje za pomo-
cą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji 
(ESPI). Obowiązek ogranicza się do wysłania raportu, 
który zostaje następnie przekazany do KNF, podmiotu 
prowadzącego rynek, a także do publicznej wiadomości 
(za pośrednictwem agencji informacyjnych). Sporządza-
jąc i wysyłając raporty, należy zachować szczególną sta-
ranność, ponieważ po przekazaniu nie ma możliwości ich 
usunięcia (możliwe jest jedynie sprostowanie w drodze 
korekty).

Naruszenie regulacji prawa rynku kapitałowego wiąże 
się z ryzykiem sankcji administracyjnych160 (m.in. art. 96 
u.o.p. dotyczący niewykonywania albo nienależytego 
wykonywania obowiązków z zakresu informacji bieżą-
cych i okresowych, a także przekazywania informacji po-
ufnych), odpowiedzialności cywilnej (art. 98 u.o.p.) oraz 
odpowiedzialności karnej (m.in. art. 101 u.o.p. dotyczący 
naruszenia obowiązku przekazywania informacji pouf-
nych, który przewiduje karę grzywny do 2 mln zł)161.

ZAKRES CZYNNOŚCI SPRAWOZDAWCZYCH UPADŁEGO 
WYKONYWANYCH PRZEZ SYNDYKA

Obowiązek wykonywania czynności sprawozdawczych 
upadłego spoczywa na syndyku w okresie od dnia ogło-
szenia upadłości, kiedy to zostaje powołany w postano-
wieniu o ogłoszeniu upadłości, do dnia prawomocnego 
umorzenia albo prawomocnego zakończenia postępo-
wania upadłościowego. Ustawa nakłada na syndyka ge-
neralny obowiązek wykonywania wszystkich obowiąz-
ków sprawozdawczych, które w przypadku nieogłosze-
nia upadłości spoczywałyby na upadłym.

Wątpliwości budzi natomiast kwestia, czy syndyk ma wy-
pełnić obowiązki sprawozdawcze, których upadły, pomi-
mo takiego obowiązku, nie wykonał przed ogłoszeniem 
upadłości. Przytaczany już art. 169 ust. 1 zd. 1 p.u. nie 
wskazuje granic czasowych wykonywania obowiązków 
upadłego. Oznacza to, na podstawie literalnego brzmie-
nia przepisu, że na syndyku ciąży konieczność wykony-

158  Tak: Jakszuk S., Róg-Dyrda J., [w:] Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. 
(red.), Prawo…, s. 308.

159  Zob. Okoń S., Upadłość spółki a wykluczenie akcji z obrotu na GPW, www.
capitalmarkets.pl/komentarze/ (dostęp: 13 marca 2020 r.).

160  KNF może nałożyć na emitenta kary pieniężne do wysokości nawet kilku 
milionów złotych.

161  Zob. Chłopecki A., Dyl M., Prawo…, s.291 i n.
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wania również zaległych obowiązków sprawozdawczych 
upadłego.

Za ograniczeniem zakresu wskazanych obowiązków 
może przemawiać zestawienie wymienionego przepi-
su z celami postępowania upadłościowego oraz celami 
obowiązków sprawozdawczych. Należy przypomnieć, że 
celem postępowania upadłościowego, a więc nadrzęd-
nym celem, do którego powinny zmierzać działania po-
dejmowane przez syndyka, jest maksymalizacja stopnia 
zaspokojenia wierzycieli. Nie ma wątpliwości, że do reali-
zacji tego celu nie jest niezbędne wypełnienie wszystkich 
zaległych obowiązków sprawozdawczych syndyka. Za-
ległości na tym polu, wynikające z zaniedbań upadłego, 
nie mogą obciążać syndyka i odrywać go od realizacji celu 
postępowania. Wierzyciele nie powinni ponosić ujem-
nych skutki zaniechań upadłego w tym zakresie.

Na rzecz tego stanowiska przemawia także charakter 
części obowiązków sprawozdawczych, których wykona-
nie po pewnym czasie niweczy możliwość realizacji ce-
lów tych obowiązków. W mojej ocenie dotyczy to przede 
wszystkim informacji przekazywanych przez spółki pu-
bliczne. Walor poznawczy takich informacji miałby dla 
rynku praktycznie zerową wartość, ponieważ o wycenie 
instrumentów finansowych upadłego i tak przesądziły 
już informacje o ogłoszeniu upadłości. Ponadto syndy-
kowi niezwykle trudno byłoby ustalić zakres informa-
cji wymagających przesłania raportu (w szczególności 
dotyczących informacji poufnych). Podobne stanowi-
sko można zająć w przypadku obowiązków z zakresu 
sprawozdawczości finansowej, przy czym należy od-
różnić obowiązek sporządzenia lub złożenia zaległych 
sprawozdań finansowych oraz obowiązek poprawienia 
błędów w złożonych sprawozdaniach finansowych162. 
Przyjęcie braku założenia kontynuacji działalności zmie-
nia podejście do wyceny majątku upadłego, a zatem wa-
lor informacyjny (w tym porównawczy) zaległych spra-
wozdań finansowych, z punktu widzenia postępowania 
upadłościowego, jest bardzo ograniczony163. Ponadto 
sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych jest 
czasochłonne i kosztowne.

Z kolei w przypadku obowiązków podatkowych czy z za-
kresu spraw pracowniczych należy uwzględnić ich zna-
czenie dla bieżących obowiązków sprawozdawczych, 

162  W prawie bilansowym wyróżnia się błędy istotne oraz nieistotne, przy czym 
obowiązek korygowania obejmuje obydwa rodzaje błędów (różnica polega 
na metodach korekt), zob. Staszel A., Błędy lat ubiegłych, [w:] Hołda A. (red.), 
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa 2019, s. 19-23.

163  Informacje te mogą mieć znaczenie np. w przypadku ustalania 
odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie sprawozdania 
finansowego czy postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej.

a także zabezpieczenie dla interesów bardzo ważnej gru-
py wierzycieli, jaką są pracownicy. Oznacza to m.in. obo-
wiązek dokonywania korekt deklaracji podatkowych czy 
uzupełnienia raportów przekazywanych do ZUS.

Wydaje się zatem, że realizacja obowiązków upadłego 
sprzed ogłoszenia upadłości powinna być poprzedzona 
oceną ich wpływu na przebieg postępowania upadło-
ściowego164 i realizację jego celu. W szczególności pod 
uwagę należy brać koszty i czas, które będą musiały zo-
stać przeznaczone na ich realizację. Rezygnacja z ich wy-
konywania powinna być dobrze uzasadniona.

W przypadku obowiązków bieżących wskazane rozróż-
nienia nie są uzasadnione. W szczególności niewykona-
nie obowiązków nie może wynikać z braku wystarcza-
jących środków w masie upadłości (zgodnie z art. 361 
ust. 1 p.u. jest to podstawa do umorzenia postępowa-
nia). Za dopuszczalne należy z kolei uznać ograniczenie 
kosztów wykonywania obowiązków sprawozdawczych 
(np. rezygnacja z wyceny rzeczoznawcy majątkowego 
przy wycenie składników majątku na potrzeby spisu in-
wentarza czy sprawozdania rachunkowego w sytuacji, 
gdy nie ma obowiązku sporządzenia takiej wyceny), przy 
czym tego rodzaju oszczędności nie powinny się znaczą-
co odbijać na ich wartości informacyjnej. Nie ma przy tym 
również przeszkód, aby za pomocą dostępnych instytucji 
prawnych opóźniać bądź ograniczać poniesienie pew-
nych kosztów (np. w drodze odroczenia terminu płatno-
ści podatku – art. 48 o.p.).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NIEWYPEŁNIENIE 
OBOWIĄZKÓW UPADŁEGO

Do poprawnego wykonywania obowiązków sprawoz-
dawczych niezbędny jest dostęp do odpowiedniej doku-
mentacji upadłego. Oznacza to, że możliwość wypełnie-
nia obowiązków sprawozdawczych nie jest uzależniona 
jedynie od syndyka. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj upa-
dły, który może nie wydać odpowiedniej dokumentacji 
czy nawet jej nie posiadać, uniemożliwiając tym samym 
syndykowi realizację poszczególnych obowiązków spra-
wozdawczych. Szczególnie kłopotliwe może być wy-
pełnianie obowiązków obejmujących okres przejściowy 
pomiędzy stanem sprzed ogłoszenia upadłości a upa-
dłością. Omawiając poszczególne obowiązki sprawoz-
dawcze, wskazano, że brak ich realizacji stanowi wykro-
czenie, przestępstwo albo wykroczenie lub przestępstwo 
skarbowe.

164  Wypełnienie niektórych obowiązków może warunkować poprawne 
wypełnienie obowiązków bieżących.
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Syndyk powinien zatem jak najszybciej po ogłoszeniu 
upadłości ustalić z upadłym, jakie obowiązki sprawoz-
dawcze i w jakich terminach wypełnia upadły, oraz we-
zwać go do wydania odpowiedniej dokumentacji umożli-
wiającej ich realizację. Za nieujawnienie syndykowi ksiąg 
rachunkowych i innych dokumentów upadłemu albo 
osobie uprawnionej do jego reprezentowania (gdy upa-
dły jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą 
osobowości prawnej) grozi kara pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5 (art. 523 ust. 1 p.u.)165. Pomimo sankcji 
karnych w praktyce występują sytuacje, gdy syndyk nie 
otrzymuje stosownych informacji.

W związku z tym zgodnie z art. 169 ust. 1 zd. 2 p.u. 
syndyk nie odpowiada za opóźnienia w realizacji ciążą-
cych na dłużniku obowiązków, które zostały spowodo-
wane nieprzekazaniem mu dokumentacji lub przeka-
zaniem dokumentacji nierzetelnej lub niekompletnej. 
Regulacja ta wyraża słuszne założenie, że syndyk „nie 
powinien ponosić odpowiedzialności za niedopełnie-
nie obowiązków sprawozdawczych w przypadku, gdy 
wynika to z zachowania lub zaniechania upadłego”166. 
Wskazany przepis wyłącza odpowiedzialność syndy-
ka za opóźnienia w realizacji obowiązków, a nie za brak 
ich realizacji. Gwarantuje on zatem syndykowi niezbęd-
ny czas do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych  
upadłego.

Fakt, iż wskazany przepis wyłącza jedynie odpowiedzial-
ność za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków, nie 
przesądza o tym, że syndyk poniesie odpowiedzialność 
za niewykonanie jakiegoś obowiązku. W praktyce mogą 
bowiem wystąpić sytuacje, gdy syndyk nie będzie w sta-
nie odtworzyć stanu faktycznego lub prawnego czy też 
uzyskać dostępu do odpowiedniej dokumentacji, przez co 
nie będzie on w stanie, z przyczyn obiektywnych, wyko-
nać danego obowiązku sprawozdawczego. Z punktu wi-
dzenia odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji syndyk 
nie wypełni znamion strony podmiotowej omówionych 
przestępstw, wykroczeń oraz przestępstw i wykroczeń 
skarbowych.

W każdym przypadku, w którym syndyk, z powodów le-
żących po stronie upadłego, nie jest w stanie wypełnić 
jakiegoś obowiązku sprawozdawczego, kluczowe jest 
zadbanie o odpowiednie materiały dowodowe. Niezbęd-
ne jest zatem skrupulatne gromadzenie korespondencji 
z upadłym, a także z właściwymi organami (sądem re-

165  Zgodnie z art. 523 ust. 2 p.u. taka sama kara została przewidziana za 
nieudostępnienie danych lub dokumentów pozwalających na wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 70 u.o.p., 
a także w art. 17 ust. 1 lub 2 i art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

166  Zob. Janda P., Prawo…, kom. do art. 169, nb. 1.

jestrowym, urzędem skarbowym, ZUS itd.). Za dobrą 
praktykę należy uznać bieżące informowanie wskaza-
nych podmiotów o opóźnieniach w realizacji obowiązków 
sprawozdawczych albo braku możliwości ich wykona-
nia, z wyjaśnieniem przyczyn tej sytuacji. „W przypadku 
wszczęcia przez określony organ postępowania w celu 
wyjaśnienia przyczyn niezłożenia przez syndyka spro-
wadzania lub złożenia nierzetelnego sprawozdania, syn-
dyk będzie miał ułatwioną możliwość usprawiedliwienia 
swojego zaniechania lub złożenia nierzetelnego spra-
wozdania”167.

Można mieć wątpliwości, czy syndyk powinien wyko-
nywać dany obowiązek sprawozdawczy w sytuacji, gdy 
dysponuje wyłącznie niepełną dokumentacją bądź ma 
wątpliwości odnośnie do jej rzetelności. Wydaje się, że 
w sytuacji, gdy syndyk przed złożeniem danego spra-
wozdania posiada wiedzę, że na podstawie dokumenta-
cji, którą dysponuje, nie wypełni poprawnie danego obo-
wiązku, powinien wstrzymać się z jego realizacją (do cza-
su uzyskania pełnej lub rzetelnej informacji) bądź w ogóle 
zrezygnować z wykonania obowiązku (gdy nie ma obiek-
tywnej możliwości pozyskania potrzebnej dokumentacji). 
Świadome złożenie sprawozdania na podstawie niepeł-
nych lub nierzetelnych danych trudno bowiem uznać za 
zrealizowanie obowiązku sprawozdawczego.

Z punktu widzenia wykonywania zawodu doradcy re-
strukturyzacyjnego bardzo ważna jest regulacja zawarta 
w art. 20 ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyza-
cyjnego z 15 czerwca 2007 r.168, która przewiduje zawie-
szenie licencji w sytuacji, gdy wobec doradcy restruk-
turyzacyjnego jest prowadzone postępowanie o umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. Niestety, w przypadku 
niewypełnienia któregoś z obowiązków sprawozdaw-
czych pojawia się ryzyko wszczęcia takiego postępo-
wania, pomimo wyłączenia odpowiedzialności zart. 169 
ust. 1 zd. 2 p.u. oraz braku wypełnienia znamion strony 
podmiotowej danego przestępstwa. W celu uniknięcia 
wszczęcia takiego postępowania należy zalecić daleko 
idącą transparentność podejmowanych działań i bieżą-
ce informowanie odpowiednich organów o przyczynach 
niewykonywania danego obowiązku sprawozdawczego.

PODSUMOWANIE

Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych upadłe-
go wymaga od syndyka staranności i skrupulatności. Ich 
zakres jest bardzo szeroki i wynika z szeregu szczegóło-

167  Tamże.
168  Dz. U. z 2020 r., poz. 242.
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wych regulacji, które, w zestawieniu z przepisami prawa 
upadłościowego, niejednokrotnie rodzą wątpliwości co 
do sposobu ich poprawnego wykonywania. Omówione 
obowiązki należą do najczęściej występujących w prak-
tyce i stanowią jedynie wycinek ogółu obowiązków spra-
wozdawczych, których zakres jest kształtowany przede 

wszystkim branżą, w jakiej upadły prowadził działalność 
gospodarczą. W związku z tym na samym początku każ-
dego postępowania upadłościowego syndyk powinien 
dokładnie ustalić zakres obowiązków do wypełnienia 
i określić niezbędne do ich wykonania informacje, które 
upadły ma obowiązek przekazać.
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nych struktur korporacyjnych (np. holdingów), jak i przy 
prostych strukturach udziałowych. Ogłoszenie upadłości 
jeszcze bardziej komplikuje sytuację związaną z ustale-
niem osoby fizycznej, która wywiera decydujący wpływ na 
spółkę. Poza „standardowymi” organami spółek, wskutek 
ogłoszenia upadłości określone kompetencje nabywają 
organy postępowania upadłościowego. Publikowany ar-
tykuł stanowi próbę odpowiedzi na trzy pytania:

1. czy w związku z ogłoszeniem upadłości osoby pełnią-
ce funkcję w organach postępowania upadłościowego 
powinny być uznane za beneficjentów rzeczywistych 
upadłego?

2. kto jest uprawniony do reprezentowania spółek będą-
cych w upadłości w sprawach zgłoszenia do CRBR?

3. w jaki sposób będą zaspokajane ewentualne kary pie-
niężne za brak dokonania zgłoszenia w CRBR?

CRBR – INFORMACJE OGÓLNE

Utworzenie CRBR zostało przewidziane w ustawie 
z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”)6. Ustawa 
AML implementuje do polskiego porządku prawnego Dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 
z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywa-
niu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finan-
sowania terroryzmu7. CRBR został uruchomiony przede 
wszystkim po to, by zapewnić większą przejrzystość 
transakcji finansowych i podmiotów o charakterze korpo-
racyjnym. Na tym jednak nie kończy się funkcja, jaką ma 
pełnić. Z uzasadnienia ustawy AML wynika bowiem, że 
„Systemy takie nie są traktowane już wyłącznie jako in-
strumenty w walce z praniem pieniędzy oraz finansowa-
niem terroryzmu, a służyć mają szerzej pojętym celom, tj. 

6  Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późniejszymi zmianami.
7  Dz.U.UE.L.2015.141.73.

adw. Alicja Sobota1 
adw. Łukasz Mróz2

13 lipca 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia 
w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych 
(„CRBR”). Pierwotnie przypadał on na 13 kwietnia 2020 r., 
jednak na skutek uchwalenia pakietu osłonowego związa-
nego z pandemią COVID-19 ustawodawca zdecydował się 
na wydłużenie terminu realizacji wskazanego obowiązku 
o kolejne 3 miesiące3. W CRBR ujawnia się dane osoby fi-
zycznej, która wywiera decydujący wpływ na spółkę, czyli 
jej beneficjenta rzeczywistego. Do zgłoszenia do CRBR zo-
bowiązane są wszystkie spółki zarejestrowane w Polsce, 
za wyjątkiem spółek publicznych oraz spółek partnerskich 
(choć i to ma się wkrótce zmienić4). Z wyjaśnień Minister-
stwa Finansów wynika jednoznacznie, że spółki będące 
w upadłości muszą dokonać zgłoszenia do CRBR5. Brak 
rejestracji beneficjenta rzeczywistego może skutkować 
nałożeniem na spółkę kary pieniężnej w wysokości aż do 
1 mln zł.

Definicja beneficjenta rzeczywistego nie jest jednoznacz-
na i nasuwa wiele problemów interpretacyjnych. Proble-
my te pojawiają się zarówno przy badaniu skomplikowa-

1  Adwokat, senior associate w Nikiel i Wspólnicy sp.j., sekretarz INSO – Sekcji 
Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

2  Adwokat, partner w Nikiel i Wspólnicy sp.j.
3  Zmiana terminu na dokonanie zgłoszenia w CRBR wynika z przepisu art. 52 

ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r., poz. 568.

4  Według stanu na 20 kwietnia 2020 r. obowiązek zgłoszenia w CRBR 
nie dotyczy spółek partnerskich i spółek publicznych. Należy jednak 
podkreślić, iż zgodnie z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 
niektórych innych ustaw, przedstawionym 27 lutego 2020 r., obowiązek 
rejestracji beneficjenta rzeczywistego w CRBR będzie nałożony również na 
spółki partnerskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, spółki europejskie, 
europejskie zgrupowania interesów, stowarzyszenia podlegające wpisowi do 
KRS oraz fundacje. Projekt dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.
pl/docs//2/12330901/12666695/12666696/dokument440459.pdf.

5  Jak wynika z tych wyjaśnień: „Spółki wymienione w art. 58 ustawy z 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1115, z późń. zm.), będące w stanie likwidacji lub upadłości, 
mają obowiązek zgłaszania informacji do CRBR na zasadach określonych 
w ustawie”, źródło: www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-
centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych.

OBOWIĄZKI SPÓŁEK W UPADŁOŚCI DOTYCZĄCE CENTRALNEGO 
REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH



138 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, ochronie bez-
pieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego poprzez 
zapewnienie im dostępu do informacji o potencjalnych 
kontrahentach, zapewnieniu właściwego poziomu ładu 
korporacyjnego, zwiększeniu kontroli informacji przez 
społeczeństwo obywatelskie, w tym przez media i organi-
zacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz przyczynianiu 
się do utrzymania zaufania w kwestii uczciwości trans-
akcji finansowych oraz systemu finansowego”. CRBR bę-
dzie więc wykorzystywany nie tylko w celu zapewnienia 
transparentności transakcji finansowych, ale też w szer-
szym zakresie, nie wyłączając aspektów podatkowych.

Na podstawie przepisu art. 195 ustawy AML, począwszy 
od 13 lipca 2020 r., rejestracja danych beneficjenta rzeczy-
wistego w CRBR jest obligatoryjna dla wszystkich spółek 
zarejestrowanych w Polsce (na razie jeszcze8 za wyjąt-
kiem spółek partnerskich i spółek publicznych). Ustawa 
AML weszła w życie 13 lipca 2018 r., tym niemniej jej roz-
dział VI, przewidujący utworzenie CRBR, wszedł w życie 
dopiero 13 października 2019 r. Innymi słowy, CRBR został 
uruchomiony 13 października 2019 r., jednak początkowo 
obowiązek bezzwłocznej rejestracji danych beneficjenta 
rzeczywistego został nałożony tylko na spółki zarejestro-
wane po 13 października 2019 r. W pozostałym zakresie, 
co wzmiankowano na wstępie, obowiązek ten należy zre-
alizować do 13 lipca 2020 r. CRBR jest systemem elek-
tronicznym, prowadzonym przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych (dostępnym pod adresem ht-
tps://crbr.podatki.gov.pl/). Dostęp do danych ujawnianych 
w CRBR może mieć każdy. Rejestr ten jest jawny i nieod-
płatny. Jawność CRBR oznacza, iż potencjalnie każda oso-
ba będzie miała dostęp do wszystkich danych osobowych 
beneficjenta rzeczywistego ujawnianych w CRBR, tj. jego 
imienia i nazwiska, obywatelstwa, państwa zamieszkania, 
numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osób nie-
posiadających numeru PESEL (art. 59 pkt 2 ustawy AML). 
Tak szeroka jawność CRBR może budzić uzasadnione wąt-
pliwości w kontekście wszechobecnego dążenia do ochro-
ny danych osobowych (vide ostatnie działania zmierzające 
do uniemożliwienia publikacji numerów ksiąg wieczystych 
na geoportalu). Polski ustawodawca, w przeciwieństwie 
do ustawodawstw innych krajów członkowskich Unii Euro-
pejskiej, nie zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń 
w dostępności danych osobowych ujawnionych w CRBR, 
np. poprzez obowiązek wykazania interesu prawnego 
w pozyskaniu pełnych danych osobowych beneficjenta 
rzeczywistego (w tym w szczególności jego numeru PE-
SEL). Poza danymi beneficjenta rzeczywistego spółki mają 
obowiązek zgłoszenia również danych swoich reprezen-

8  Według stanu na 20 kwietnia 2020 r.

tantów, czyli de facto w tym zakresie CRBR stanowi „KRS 
bis”. W związku z tym, że CRBR jest niezależny od systemu 
eKRS, w razie zmian w zarządzie spółki konieczne jest nie 
tylko złożenie wniosku do sądu rejestrowego, lecz również 
(niezależnie) aktualizacja danych w CRBR. Ustawa AML 
nakłada obowiązek aktualizacji danych podlegających 
zgłoszeniu do CRBR w terminie 7 dni od dokonania zmia-
ny, również pod rygorem nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej, sięgającej nawet 1 mln zł.

Trzeba też podkreślić, iż wpisy w CRBR korzystają z do-
mniemania prawdziwości (art. 68 ustawy AML), natomiast 
osoby dokonujące zgłoszenia w imieniu spółek składają 
oświadczenie o prawdziwości zgłaszanych informacji pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia (art. 61 ust. 4 i 5 ustawy AML). Ponadto oso-
by dokonujące zgłoszenia mogą ponosić odpowiedzialność 
cywilną za nieprawdziwość ujawnionych w CRBR danych.

KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY NA GRUNCIE 
USTAWY AML?

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do CRBR, a tym 
samym wykluczyć ryzyko związane z odpowiedzialnością 
odszkodowawczą i karną, w pierwszej kolejności nale-
ży ustalić, kim jest beneficjent rzeczywisty. „Beneficjent 
rzeczywisty” jest jednym z centralnych pojęć systemu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terrory-
zmu. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego nie jest jednak 
sprawą prostą, ponieważ ustawowa definicja rodzi istotne 
wątpliwości interpretacyjne, które spiętrzają się w przy-
padku spółek, wobec których została ogłoszona upadłość.

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna 
(lub osoby fizyczne). Ustawodawca założył też, że każda 
spółka (a zatem również spółka będąca w upadłości) ma 
swojego beneficjenta rzeczywistego.

Zgodnie z definicją ogólną zamieszczoną w art. 2 pkt 1 
ustawy AML beneficjentem rzeczywistym jest osoba fi-
zyczna (lub osoby fizyczne), która poprzez posiadane 
uprawnienia faktyczne lub prawne kontroluje spółkę, wy-
wierając decydujący wpływ na jej czynności lub działania. 
Innymi słowy, beneficjent rzeczywisty to osoba, która de-
cyduje o istotnych sprawach spółki, a swoją pozycję może 
czerpać nie tylko z uprawnień korporacyjnych (prawnych), 
ale również z okoliczności faktycznych (np. powiązań ro-
dzinnych lub nieformalnych). Możliwość wywierania de-
cydującego wpływu stanowi przesłankę ogólną. Ustawo-
dawca nie wyjaśnia natomiast, w jaki sposób rozumieć 
pojęcie „wywierania decydującego wpływu”, tj. czy jako 
możliwość podejmowania decyzji o fundamentalnym zna-
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czeniu dla spółki, czy też takich, które traktowalibyśmy 
jako czynności przekraczające zwykły zarząd. Minister-
stwo Finansów, odpowiadając na liczne pytania dotyczące 
CRBR, nie zawarło niestety żadnych wskazówek interpre-
tacyjnych, które pomogłyby zdekodować to pojęcie.

Z uwagi na ogólny i pojemny charakter przesłanki „wy-
wierania decydującego wpływu” ustawodawca przewi-
dział dodatkowe kryteria, które w założeniu mają po-
móc w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego. Te dodat-
kowe kryteria zostały przewidziane w art. 2 ust. 2 pkt 1 
lit. a ustawy AML w pięciu osobnych tiretach.

Otóż w przypadku osób prawnych innych niż spółka, której 
papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym podlegającym wymogom ujawniania infor-
macji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej 
lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trze-
ciego, beneficjentem rzeczywistym jest:

1. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariu-
szem klienta, której przysługuje prawo własności wię-
cej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby 
prawnej,

2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej 
liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także 
jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie po-
rozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą praw-
ną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje 
prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udzia-
łów lub akcji klienta lub łącznie dysponującą więcej niż 
25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako 
zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozu-
mień z innymi uprawnionymi do głosu,

4. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad klientem 
poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby praw-
nej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 351), lub

5. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierow-
nicze w przypadku udokumentowanego braku moż-
liwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości 
osób fizycznych określonych w tiretach pierwszym, 
drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku nie-
stwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu.

Z pierwszych trzech tiretów do art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a usta-
wy AML wynika, że beneficjentem rzeczywistym zawsze 
jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które posiada-
ją prawo własności ponad 25% praw udziałowych lub 

25% ogólnej siły głosu (z uwzględnieniem np. zastawów 
na prawach udziałowych, uprzywilejowania co do głosu, 
porozumień zawieranych z innymi osobami dotyczących 
wykonywania prawa głosu etc.). Struktura udziałowa 
spółki musi być badana kompleksowo, co oznacza, że po 
pierwsze nie można polegać wyłącznie na informacjach 
ujawnionych w KRS, lecz należy także co najmniej zapo-
znać się z umową (statutem) spółki, a po drugie, że należy 
odszukać „ostatecznego wspólnika – osobę fizyczną”, któ-
ra kontroluje osoby prawne wchodzące w skład badanej 
struktury korporacyjnej.

Czwarty tiret do art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy AML za-
kłada, iż beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, 
która sprawuje kontrolę nad spółką poprzez posiadanie 
uprawnień przewidzianych w art. 3 ust. 1 pkt 37 usta-
wy o rachunkowości. Przepis art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
o rachunkowości dotyczy uprawnień jednostki dominują-
cej w stosunku do jednostki zależnej. Przykładowo są to 
uprawnienia do powoływania większości członków za-
rządu lub rady nadzorczej albo uprawnienia do kierowa-
nia polityką finansową i organizacyjną spółki. Niewątpli-
wie członek zarządu w zarządzie jednoosobowym, z racji 
pełnienia funkcji, posiada możliwość kierowania polityką 
finansową i organizacyjną spółki, a więc powinien być 
traktowany jako beneficjent rzeczywisty spółki, którą za-
rządza. Niemniej jednak uprawnienie do kierowania polity-
ką finansową i organizacyjną spółki może posiadać osoba 
fizyczna, która jest zatrudniona w spółce na stanowisku 
managerskim, a nie pełni funkcji w zarządzie spółki.

Ustawodawca w ostatnim, piątym, tirecie do art. 2 ust. 2 
pkt 1 lit. a ustawy AML przewidział tzw. wentyl bezpie-
czeństwa na wypadek, gdyby okazało się, że nie ma oso-
by, która spełniałaby przesłanki wskazane w poprzednich 
tiretach. Ostatni, piąty, tiret przewiduje, iż beneficjentem 
rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe sta-
nowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego 
braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsa-
mości osób fizycznych określonych w tiretach poprzedza-
jących oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Należy jednak za-
strzec, że korzystanie z tego tiretu powinno być ostroż-
ne i nie może stanowić remedium na problemy związane 
z ustaleniem struktury powiązań faktycznych i prawnych 
występujących w danej spółce.

Ustawodawca założył, że każda osoba, która spełnia prze-
słanki określone w tiretach do art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a usta-
wy AML, automatycznie staje się beneficjentem rzeczy-
wistym. Innymi słowy, wspólnik posiadający ponad 25% 
udziałów lub siły głosu w spółce jest przez ustawodawcę 
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traktowany jako osoba „wywierająca decydujący wpływ” 
na spółkę, a więc zawsze będzie jej beneficjentem rzeczy-
wistym, niezależnie od tego, czy faktycznie jej głos daje 
taki wpływ, czy też jest wspólnikiem marginalizowanym. 
W naszej ocenie odszukanie osoby fizycznej spełniającej 
kryteria zawarte w którymkolwiek z tiretów do art. 2 ust. 2 
pkt 1 lit. a ustawy AML nie pozwala zakończyć poszukiwa-
nia beneficjenta rzeczywistego, a to z uwagi na koniecz-
ność sprawdzenia, czy istnieje inna osoba, która zgodnie 
z przesłanką ogólną wywiera decydujący wpływ na spół-
kę.

KTO JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM  
SPÓŁEK BĘDĄCYCH W UPADŁOŚCI?

W pierwszej kolejności należy uczynić zastrzeżenie, że 
nałożenie obowiązku rejestracji beneficjentów rzeczy-
wistych w CRBR na spółki, wobec których została ogło-
szona upadłość, nie znajduje żadnego racjonalnego uza-
sadnienia. Ujawnienie danych beneficjenta rzeczywiste-
go w CRBR ma zapewnić przede wszystkim zachowanie 
przejrzystości przeprowadzanych transakcji finansowych. 
Wobec tego należy zadać pytanie: w jaki sposób ten cel 
jest realizowany wobec spółki będącej w upadłości, sko-
ro przepisy ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe9 (dalej jako p.u.) regulują w sposób kompleksowy 
sposób prowadzenia postępowania upadłościowego 
(likwidacyjnego), które jest prowadzone pod nadzorem 
sędziego-komisarza, czyli de facto państwa? Ujawnienie 
danych osobowych beneficjenta rzeczywistego w CRBR 
spółki będącej w upadłości nie skutkuje dla organów po-
stępowania upadłościowego oraz osób trzecich żadną 
wartością dodaną – organy te i tak nadzorują prowadzo-
ną likwidację majątku spółki. Ustawodawca, decydując 
się na nałożenie na spółki będące w upadłości obowiązku 
rejestracji beneficjenta rzeczywistego, de facto założył, że 
istnieje (chociażby śladowe) ryzyko, że prowadzona likwi-
dacja może powodować ryzyko prania pieniędzy i finanso-
wania terroryzmu. Z takim założeniem ustawodawcy nie 
sposób się zgodzić.

Ustalenie, kto jest beneficjentem rzeczywistym spół-
ek będących w upadłości, jest o wiele bardziej złożone 
i skomplikowane niż w przypadku „spółek rentownych”. 
Ogłoszenie upadłości powoduje, że fundamentalne kom-
petencje dotyczące mienia upadłego (masy upadłości) 
przejmują organy postępowania upadłościowego, tj. syn-
dyk, sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy. Kierowanie 
się tylko i wyłącznie brzmieniem tiretów do art. 2 ust. 2 
pkt 1 lit. a ustawy AML, czyli przykładowo odszukanie 

9  Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późniejszymi zmianami.

wspólników spółki będącej w upadłości, posiadających 
powyżej 25% jej udziałów, a następnie wskazanie tylko 
takich wspólników jako jej beneficjentów rzeczywistych, 
nie tylko nie daje pełnego obrazu struktury decyzyjnej 
spółki będącej w upadłości, ale w rzeczywistości wręcz 
może zaburzać obraz jej decyzyjności. W związku z tym 
należy zadać pytanie: w jaki sposób ogłoszenie upadłości 
wpływa na ustalanie beneficjenta rzeczywistego spółki, 
a w konsekwencji, czy osoby pełniące funkcję w organach 
postępowania upadłościowego powinny być traktowane 
jako beneficjenci rzeczywiści upadłego?

Należy podkreślić, iż na gruncie poprzedniego stanu praw-
nego został wyrażony pogląd, że syndycy powinni być 
traktowani jako beneficjenci rzeczywiści upadłego. Przy-
kładowo taki pogląd wynika z wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 marca 2012 r., 
sygn. akt VI SA/Wa 15/12. Wskazane orzeczenie zosta-
ło wydane pod rządami uchylonej ustawy z 16 listopada 
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu10. Zgodnie z art. 2 ust. 1a lit. c tejże ustawy 
beneficjentem rzeczywistym były m.in. osoby fizyczne, 
które sprawowały kontrolę nad co najmniej 25% majątku 
spółki. Syndyk taki warunek spełniał, bowiem zarządzał 
masą upadłości, stanowiącą podstawowy składnik ma-
jątku upadłego. Z uwagi na zmianę definicji beneficjenta 
rzeczywistego judykat ten stracił swoją aktualność pod 
rządami ustawy AML.

Z dniem ogłoszenia upadłości powstają dwie masy, przy 
czym nie ulega wątpliwości, że przeważający majątek 
spółki stanowi masę upadłości zarządzaną przez syndy-
ka. Natomiast mienie wyłączone z masy może być przed-
miotem swobodnego obrotu przez upadłego lub stanowić 
własność osób trzecich. Ogłoszenie upadłości nie ma 
wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności 
prawnych upadłego (art. 185 ust. 2 p.u.). Oznacza to, że 
upadły w zakresie jego mienia niewchodzącego w skład 
masy upadłości posiada pełne i swobodne kompetencje 
działania.

Syndyk, z uwagi na przysługujące mu uprawnienia przewi-
dziane w p.u., wywiera jednak istotny wpływ na czynności 
i działania spółki, wobec której została ogłoszona upa-
dłość. Ogłaszając upadłość, sąd powołuje syndyka, który 
obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza 
przed zniszczeniem. W sprawach dotyczących masy upa-
dłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na 
rachunek upadłego (art. 160 ust. 1 p.u.). Ponosi też własną 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.u. W związ-

10  Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1049.
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ku z wykonywaniem przez niego czynności zarządu nad 
masą upadłości należy uznać, że syndyk w istocie posiada 
decydujący wpływ na czynności i działania spółki będącej 
w upadłości, a zatem jest beneficjentem rzeczywistym 
upadłego. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 marca 2015 r., 
sygn. akt II CSK 351/14, jakkolwiek zwrócił uwagę na to, 
że syndyk podlega nadzorowi sędziego-komisarza, nie-
mniej jednak uznał, iż wykonywanie tej funkcji wiąże się 
ze znacznym stopniem samodzielności i niezależności.

Syndyk nie jest jednak jedynym organem postępowania 
upadłościowego. Musi on również współdziałać z innymi 
jego organami. Syndyk nie posiada bezwzględnej i samo-
dzielnej kompetencji do prowadzenia wszelkich spraw 
upadłego. Niektóre jego czynności wymagają uprzednie-
go uzyskania zgody rady wierzycieli (sędziego-komisa-
rza). Na podstawie przepisu art. 206 ust. 1 p.u. zgoda rady 
wierzycieli jest wymagana m.in. dla dalszego prowadze-
nia przedsiębiorstwa przez syndyka przez okres dłuższy 
niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia upadłości (pkt 1), od-
stąpienia od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości (pkt 
2), sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład 
masy upadłości (pkt 3), zaciągania pożyczek lub kredytów 
oraz obciążenia majątku upadłego ograniczonymi prawa-
mi rzeczowymi (pkt 4), uznania, zrzeczenia się i zawar-
cia ugody co do roszczeń spornych oraz poddania sporu 
rozstrzygnięciu sądu polubownego (pkt 6). W razie braku 
ustanowienia rady wierzycieli zgodę w tych sprawach 
wydaje sędzia-komisarz (art. 213 ust. 1 p.u.). Czynności 
wymagające zgody rady wierzycieli (sędziego-komisarza), 
wskazane w przepisie art. 206 ust. 1 p.u., z założenia mają 
istotne (decydujące) znaczenie dla przebiegu postępo-
wania, w tym sposobu i zakresu prowadzonej likwidacji. 
Zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1 p.u. sędzia-komisarz 
kieruje tokiem postępowania upadłościowego, sprawu-
je nadzór nad czynnościami syndyka, oznacza czynności, 
których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne 
bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, 
oraz zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchy-
bienia. Sędzia-komisarz pełni ponadto inne czynności 
określone w ustawie (art. 152 ust. 2 p.u.). Wobec tego, 
czy należałoby uznać, że również on wywiera decydujący 
wpływ na czynności i działania spółki, wobec której zosta-
ła ogłoszona upadłość? Czy taki wpływ wywiera również 
rada wierzycieli, skoro jej zgoda jest wymagana przy po-
dejmowaniu istotnych decyzji dotyczących kształtu po-
stępowania upadłościowego? Niestety odpowiedzi na te 
pytania próżno szukać w ustawie AML, która pomimo roz-
budowanej definicji beneficjenta rzeczywistego w żaden 
sposób nie odnosi się do sytuacji spółek w upadłości.

Niemniej jednak, w naszej ocenie, sędzia-komisarz nie 

może być traktowany jako beneficjent rzeczywisty spółki, 
wobec której została ogłoszona upadłość. Postanowienia 
sędziego-komisarza często nie mają waloru ostatecznego 
i podlegają kontroli w ramach postępowania instancyjne-
go, zatem w tym zakresie mogą być pozbawione waloru 
wiążącego i władczego. Ponadto jako organ państwowy 
podejmuje on czynności z zakresu wymiaru sprawiedli-
wości. Kierując się racjonalnością ustawodawcy, należa-
łoby odrzucić a limine możliwości traktowania organów 
państwowych jako beneficjentów rzeczywistych spółek 
w upadłości. Przeciwną do sędziego-komisarza funkcję 
pełni natomiast syndyk, który nie jest organem władzy 
publicznej, a w postępowaniu upadłościowym występu-
je niejako w podwójnej roli. Z jednej strony jest organem 
tego postępowania, ale organem innym niż sąd upadło-
ściowy i sędzia-komisarz, którzy jako organy państwowe 
wykonują wymiar sprawiedliwości. Z drugiej zaś syndyk 
pełni funkcję z zakresu prawa prywatnego jako profesjo-
nalny manager zajmujący się likwidacją mienia niewypła-
calnych dłużników. To syndyk, a nie sędzia-komisarz czy 
sąd upadłościowy (Skarb Państwa), odpowiada za szkodę 
wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obo-
wiązków (art. 160 ust. 3 p.u.).

Należy uznać, że wskazanie syndyka jako beneficjenta 
rzeczywistego spółki w upadłości, nie wyklucza uznania 
za beneficjentów rzeczywistych takiej spółki innych osób 
fizycznych, które spełniają przesłanki określone w tire-
tach do art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy AML. Ustawodawca 
zdecydował bowiem, iż spełnienie progu udziałowego lub 
siły głosu tudzież posiadanie innych uprawnień przewi-
dzianych wprost w tiretach do art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a usta-
wy AML automatycznie oznacza, że taka osoba jest be-
neficjentem rzeczywistym, którego pomijać nie wolno. 
Jeśli zatem w spółce, wobec której została ogłoszona 
upadłość, jest taki udziałowiec, który posiada ponad 25% 
udziałów lub ponad 25% siły głosu, to oznacza to, że wraz 
z syndykiem jest on beneficjentem rzeczywistym upadłe-
go, mimo że de facto wpływ takiego wspólnika na działa-
nie spółki, podobnie jak zarządu upadłego, w praktyce jest 
czysto iluzoryczny.

KTO MA OBOWIĄZEK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA W CRBR 
W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄCEJ W UPADŁOŚCI?

Ustawa AML w art. 61 przewiduje, że zgłoszenia w CRBR 
dokonują wyłącznie osoby uprawnione do reprezento-
wania spółki. Jak wyjaśnił minister finansów, wykluczone 
jest dokonanie zgłoszenia w CRBR przez pełnomocnika 
działającego w imieniu spółki11, natomiast dopuszczalne 

11  Źródło: www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-
rejestru-beneficjentow-rzeczywistych.
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jest złożenie wniosku przez prokurenta. Odpowiedź na 
pytanie, kto ma obowiązek zgłoszenia do CRBR benefi-
cjenta rzeczywistego spółki będącej w upadłości, wymaga 
uprzedniej analizy zakresu kompetencji organów postę-
powania upadłościowego (syndyka) oraz organów spółki, 
wobec której została ogłoszona upadłość.

Zgodnie z przepisem art. 38 k.c. spółka działa przez swo-
je organy w sposób określony w ustawie i opartym na niej 
statucie. Przepis art. 75 ust. 1 p.u. przewiduje natomiast, 
że z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo za-
rządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzące-
go w skład masy upadłości, a także rozporządzania tym 
mieniem. Zarząd spółki, wobec której została ogłoszona 
upadłość, posiada wobec tego pełne kompetencje do za-
rządzania mieniem spółki, które nie wchodzi w skład masy 
upadłości. Jak wskazuje A. Kidyba12, spółka będąca w upa-
dłości nadal funkcjonuje i działa przez swoje organy, które 
„zasadniczo zachowują swoje kompetencje”. Ogłoszenie 
upadłości ogranicza kompetencje zarządu wyłącznie do 
czynności odnoszących się do masy upadłości. Pomimo 
ogłoszenia upadłości zarząd upadłego nadal funkcjonuje, 
lecz jego kompetencje są ograniczone stricte do działań or-
ganizacyjnych (korporacyjnych, z zastrzeżeniem przepisu 
art. 186 p.u.) oraz takich, które masy upadłości nie dotyczą.

W konsekwencji, pomimo ogłoszenia upadłości, zarząd ma 
kompetencje do działania w imieniu upadłego, np. ma obo-
wiązek sporządzenia sprawozdania z zarządu oraz zwo-
ływania zgromadzenia wspólników w celu jego zatwier-
dzenia (art. 235 § 1 k.s.h.). W trakcie postępowania upa-
dłościowego to zarząd spółki kapitałowej będącej w upa-
dłości, a nie syndyk, prowadzi księgę udziałów lub księgę 
akcyjną (odpowiednio przepisy art. 188 i art. 341 k.s.h.). Co 
do zasady, uprawnienia korporacyjne spółki, wobec której 
została ogłoszona upadłość, nadal realizuje zarząd, chy-
ba że przepis szczególny przyznaje określoną kompeten-
cję syndykowi. Tytułem przykładu syndyk na podstawie 
art. 169 p.u. wykonuje określone obowiązki sprawozdaw-
cze, w tym sporządza sprawozdania rachunkowe. Ponadto, 
na podstawie art. 186 p.u. syndyk po ogłoszeniu upadło-
ści wykonuje wszelkie uprawnienia upadłego związane 
z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach.

Syndyk jest tzw. zastępcą pośrednim, a zatem działa we 
własnym imieniu, lecz na rachunek upadłego (art. 160 
ust. 1 p.u.). Nie reprezentuje spółki w upadłości, lecz 
– działając jako organ postępowania upadłościowego 
– funkcjonuje niezależnie od istniejącego zarządu spół-
ki, wobec której ogłoszono upadłość. Stroną czynności 

12  Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczniak K., § 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w upadłości, [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oficyna, 2007.

dokonywanych przez syndyka jest wyłącznie on sam. 
Wymaga podkreślenia, iż w zakresie kompetencji przypi-
sanych zarządowi działanie syndyka jest wyłączone. Nie 
jest on więc „osobą uprawnioną do reprezentowania” 
spółki (upadłego), a zatem nie ma kompetencji do doko-
nania zgłoszenia w CRBR na podstawie ustawy AML. Jest 
to daleko idąca niekonsekwencja, bowiem z jednej stro-
ny syndyka powinno się traktować jako beneficjenta rze-
czywistego spółki w upadłości, pomimo że nie może on 
samodzielnie dokonać zgłoszenia w CRBR. W aktualnym 
stanie prawnym syndykowi pozostaje jedynie liczyć na to, 
że zarząd spółki (o ile został ustanowiony) dokona obo-
wiązkowego zgłoszenia w ustawowym terminie. Syndyk 
nie ma żadnej mocy sprawczej, aby przymusić zarząd do 
wypełnienia obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywi-
stego do CRBR.

Sytuacja jest patowa, jeśli spółka będąca w upadłości za-
rządu nie posiada (np. kadencja członków zarządu wygasła 
w trakcie postępowania upadłościowego lub w związku 
z ogłoszeniem upadłości członkowie zarządu złożyli rezy-
gnację z pełnionej funkcji). W takiej sytuacji niewypłacal-
nego dłużnika w postępowaniu upadłościowym reprezen-
tuje kurator ustanowiony na podstawie przepisów art. 261 
lub art. 187 p.u. Niemniej jednak nie budzi wątpliwości, 
że kurator ustanawiany w postępowaniu upadłościowym 
może reprezentować niewypłacalnego dłużnika wyłącznie 
w tym postępowaniu, a zatem nie posiada ogólnej kom-
petencji do reprezentowania upadłego we wszystkich 
sprawach, w tym w sprawach dotyczących CRBR. Ozna-
cza to, że kurator ustanawiany przez sędziego-komisarza 
nie może dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego 
w CRBR, co ze wszech miar jest słuszne z uwagi na brak 
jakiejkolwiek wiedzy po stronie kuratora o sieci powiązań 
w spółce, dla której został ustanowiony. Trudno bowiem 
w takiej sytuacji nakładać obowiązek dokonania zgłosze-
nia w CRBR na osobę, której wiedza o spółce jest w grun-
cie rzeczy niewielka, tym bardziej, iż z takim zgłoszeniem 
powiązana jest odpowiedzialność karna za złożenie fał-
szywego oświadczenia.

KONSEKWENCJE BRAKU ZGŁOSZENIA BENEFICJENTA 
RZECZYWISTEGO W CRBR DLA MASY UPADŁOŚCI

Jak już zostało zasygnalizowane, brak terminowego zgło-
szenia (w tym aktualizacji) danych do CRBR może skutko-
wać nałożeniem kary pieniężnej do kwoty 1 mln zł (art. 153 
ust. 1 ustawy AML). Jest ona nakładana na spółkę, która 
naruszyła obowiązek rejestracji. Adresatem ewentualnej 
decyzji nakładającej karę finansową powinna być spółka, 
a nie syndyk. Jak zostało wskazane, spółka pomimo ogło-
szenia upadłości nadal posiada zdolność prawną i zdol-
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ność do czynności prawnych, zatem to ona powinna być 
adresatem tej decyzji administracyjnej.

Należy w związku z tym odpowiedzieć na pytanie, czy 
z masy upadłości mogą być zaspokajane kary pieniężne 
orzeczone w stosunku do upadłego na podstawie art. 153 
ust. 1 ustawy AML po ogłoszeniu upadłości?

Skoro zarząd spółki w upadłości ma wyłączną kompeten-
cję do reprezentowania przy dokonywaniu zgłoszenia do 
CRBR, należy zdecydowanie odrzucić możliwość zakwali-
fikowania takiej kary pieniężnej jako „innego zobowiązania 
masy upadłości”, w rozumieniu art. 343 ust. 1 p.u. w zw. 
z art. 230 ust. 2 p.u. Brak jest podstaw do traktowania 
kary pieniężnej jako należności, która byłaby zaspokajana 
z masy upadłości, z pierwszeństwem przed innymi należ-
nościami w tzw. „kategorii zerowej”. Kara pieniężna, mimo 
że może zostać nałożona po ogłoszeniu upadłości, nie ma 
swojego źródła w nienależytym wykonywaniu czynności 
zarządu masą upadłości, lecz zostaje nałożona na skutek 
naruszenia przez zarząd spółki w upadłości obowiązku 
wynikającego z ustawy AML, który, zgodnie z założeniem 
ustawodawcy, leży poza sferą kompetencji syndyka.

Ustawodawca w przepisie art. 342 pkt 3 p.u. przewidział, 
że do kategorii trzeciej, podlegającej zaspokojeniu z fun-
duszów masy upadłości, należą m.in. „administracyjne 
kary grzywny”. Nie budzi jednak wątpliwości, iż zaliczenie 
do tej kategorii wierzytelności z tytułu „administracyjnych 
kar grzywny” odnosi się wyłącznie do kar orzeczonych 
przed ogłoszeniem upadłości13. W związku z tym, jeśli 
spółka przed ogłoszeniem upadłości naruszyła obowiązki 
wynikające z ustawy AML, to wówczas ewentualne kary 
pieniężne nałożone na spółkę w związku z naruszającym 
przepisy zgłoszeniem do CRBR będą zaspokajane z fun-
duszów masy upadłości w kategorii trzeciej.

Należy jednak uznać, że administracyjne kary grzywny 
(pieniężne) orzeczone wobec upadłego po ogłoszeniu 
upadłości, na skutek sprzecznych z prawem czynów upa-
dłego, nie są zaspokajane z masy upadłości. Taki pogląd 
wyraża m.in. A. Jakubecki14, który wskazuje, iż „Istnieje 
natomiast generalne zagadnienie, czy z masy upadłości 
zaspokaja się należności w stosunku do upadłego (z regu-
ły w przypadkach, gdy jest on osobą fizyczną), powstałe 
po ogłoszeniu upadłości, a wynikające np. z jego czynów 
niedozwolonych czy działań pociągających za sobą np. 
sądowe lub administracyjne kary grzywny itp. Ze względu 

13  Gewald W., Art. 342, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz. Wolters Kluwer 
Polska, 2017.

14  Jakubecki A., Art. 342, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III. 
LEX, 2011.

na charakter spraw, o których mowa, orzeczenia sądowe 
albo administracyjne wydawane będą przeciwko upadłe-
mu, a nie syndykowi, nawet jeżeli uznać, że należności 
podlegają zaspokojeniu z masy upadłości. To zaś na pod-
stawie art. 342 ust. 4 oznaczałoby, że w postępowaniu 
upadłościowym wymienione należności są zaspokajane 
w kategorii pierwszej, a nie czwartej. Rozwiązanie takie 
trudno uznać za racjonalne. Dlatego należy odrzucić po-
gląd, że sądowe i administracyjne kary grzywny orzeczone 
przeciw upadłemu po ogłoszeniu upadłości są zaspokaja-
ne z masy upadłości (tak też I. Dukiel, Zgłoszenie..., s. 33; 
zob. M. Allerhand, Prawo upadłościowe, s. 299)”. Pogląd ten 
został zaaprobowany przez Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Gliwicach w wyroku z 27 stycznia 2015 r., sygn. 
akt: II SA/Gl 1032/14.

***

Pomimo zasygnalizowanych wątpliwości dotyczących 
obowiązków upadłego w związku z CRBR, dobrą wiado-
mością jest to, że ewentualne kary pieniężne nakładane 
na podstawie przepisu art. 153 ust. 1 ustawy AML mogą 
zostać dochodzone z mienia, które do masy upadłości nie 
wchodzi, względnie ich egzekucja będzie mogła być pro-
wadzona dopiero po zakończeniu postępowania upadło-
ściowego, o ile rzecz jasna spółka zachowa jakikolwiek 
majątek. Niemniej jednak o ile ustawodawca zdecyduje 
się przyznać kompetencję syndykowi w sprawach zwią-
zanych z CRBR, wówczas ryzyko finansowych następstw 
dla masy upadłości niewłaściwego ustalenia beneficjen-
tów rzeczywistych stanie się realne, bowiem ewentualne 
kary związane z wadliwym zgłoszeniem do CRBR będą 
obciążały masę upadłości. Niewątpliwie jednak, wobec 
prowadzenia postępowania upadłościowego pod ścisłym 
nadzorem organów państwowych, zważywszy na cele 
ustawy AML, brak jest racjonalnych przesłanek, by nakła-
dać na spółki będące w upadłości obowiązek ujawniania 
swoich beneficjentów rzeczywistych. Wspólnicy spółek 
w upadłości oraz zarząd takich spółek faktycznie są po-
zbawieni jakiegokolwiek wpływu decyzyjnego, wobec 
tego ich ujawnienie w CRBR doprowadzi do zniekształce-
nia struktury decyzyjności w spółce będącej w upadłości. 
Z kolei informacja o ustanowieniu syndyka jest powszech-
nie jawna, bowiem wynika z postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości. Zatem de lege ferenda należy postulować, aby 
ustawodawca wyłączył spod obowiązku rejestracji bene-
ficjentów rzeczywistych spółek, w stosunku do których 
została ogłoszona upadłość.
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KONSEKWENCJE PROCESOWE WNIESIENIA POWÓDZTWA 
O ZAPŁATĘ WIERZYTELNOŚCI PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU 
DO MASY UPADŁOŚCI PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

Małgorzata Ujma1

 

W praktyce postępowań sądowych wytoczenie powódz-
twa przeciwko podmiotom będącym już w upadłości nie 
jest sytuacją rzadką. Wszakże na przedpolu upadłości 
dłużnicy zwykle nie regulują zobowiązań, zaś wierzyciele, 
wyczerpawszy drogę polubownego dochodzenia zaspo-
kojenia roszczeń, dążą do przymusowego wyegzekwo-
wania należności.

Z pozoru zatem procedura postępowania z pozwem 
wniesionym przeciwko upadłemu już po ogłoszeniu upa-
dłości nie powinna budzić wątpliwości. Tak jednak nie jest. 
Rozstrzygnięcia sądowe, z którymi spotyka się praktyk 
prawa upadłościowego, wydawane w takich samych sta-
nach faktycznych i prawnych wskazują, że orzecznictwo 
– nawet w ramach tego samego sądu – jest niejednolite, 
a finalne rozstrzygnięcia sprawy znacznie się różnią.

Publikowany artykuł ma na celu prezentację rozbieżno-
ści i problemów spotykanych w praktyce orzeczniczej 
w opisanej sytuacji i wskazanie konsekwencji przyjęcia 
poszczególnych koncepcji procesowych.

WYŁĄCZENIE DROGI PROCESU SĄDOWEGO

Ogłoszenie upadłości jest momentem przełomowym 
w sytuacji prawnej upadłego, albowiem z tym dniem zo-
staje poddany reżimowi Prawa upadłościowego, które 
w znaczący sposób modyfikuje jego prawa i obowiązki 
– w tym, co istotne z perspektywy przedmiotu artykułu, 
również pozycję w procesie cywilnym.

Dla rozpoczęcia rozważań w tej materii kluczowe jest 
brzmienie art. 51 ust. 2 PU, zgodnie z którym „Postano-

1  Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, absolwentka Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, praktyk prawa upadłościowego, 
prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Katowicach.

wienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonal-
ne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej”. Na mocy tej regulacji skutki ogłoszenia 
upadłości obowiązują już z dniem wydania postanowie-
nia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a nawet fak-
tycznie z mocą wsteczną, bowiem występują one od go-
dziny 0:00 dnia wydania postanowienia, to jest de facto 
jeszcze przed jego rzeczywistym wydaniem2.

Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach 
V Wydział Cywilny (wprawdzie jeszcze na gruncie obo-
wiązywania przepisów ustawy – Prawo upadłościowe 
i naprawcze, ale w tym zakresie jego spostrzeżenia za-
chowują swoją aktualność): „ustawodawcy chodziło o to, 
żeby o dacie ogłoszenia upadłości rozstrzygał początek 
dnia, w którym zapadło postanowienie o ogłoszeniu upa-
dłości, skoro w art. 51 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe 
i naprawcze posłużył się słowami, że z dniem wydania po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości postanowienie to jest 
skuteczne i wykonalne. Użycie zwrotu »z dniem« prowa-
dzi do wniosku, że ustawodawcy szło już o początek dnia, 
nie zaś o jego koniec, gdyż w przeciwnym razie musiałby 
oddać tego rodzaju myśl przez stwierdzenie, że idzie wła-
śnie o koniec dnia, gdyż pojęcie »z dniem« ma znaczenie 
odwołujące się do nastania, czyli początku dnia”3.

Taka natychmiastowa skuteczność postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości oznacza nie tylko zmianę w sfe-
rze prawnej dla samego upadłego, ale również wywołu-
je często daleko idące konsekwencje dla osób trzecich, 
mimo że te mogą nawet nie mieć świadomości, że ich 
dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Przykła-
dem takiej sytuacji na gruncie procesowym jest wytocze-

2  Na taki moment wystąpienia skutków ogłoszenia upadłości wskazują m.in.: 
Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2019; Witosz A.J. 
(red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, WKP 2017.

3  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z 17 kwietnia 
2012 roku, sygn. akt: V ACa 141/12.
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chowskiej, że „wierzyciel, który przed ogłoszeniem upa-
dłości dłużnika nie wszczął procesu o wierzytelność pod-
legającą umieszczeniu na liście wierzytelności, po ogło-
szeniu upadłości nie może już wytoczyć o nią powództwa, 
chyba że chodzi o wierzytelność powstałą po ogłoszeniu 
upadłości (wierzytelność w stosunku do masy upadłości) 
wynikającą z czynności dokonanych przez syndyka albo 
ze stosunków prawnych powstałych jeszcze przed ogło-
szeniem upadłości, w które jednak wstąpił upadły”6.

W doktrynie wskazuje się także, iż „Wierzytelności, które 
podlegają zgłoszeniu do masy, w zasadzie nie mogą być 
dochodzone w drodze powództwa. Wytoczenie powódz-
twa o taką wierzytelność po ogłoszeniu upadłości dłuż-
nika jest niedopuszczalne”7.

Sąd Najwyższy wyjaśnia, że „Proces cywilny o wierzytel-
ności upadłościowe jest co do zasady niedopuszczalny, 
z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 pr.u.n., 
gdy postępowanie sądowe zostało wszczęte przed 
ogłoszeniem upadłości pozwanego, a w postępowaniu 
upadłościowym odmówiono ich umieszczenia na liście 
wierzytelności. W takim przypadku wierzytelność może 
być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub 
zakończeniu postępowania upadłościowego (art. 263 
pr.u.n.) Wierzyciel, który przed ogłoszeniem upadłości 
dłużnika nie wszczął procesu o wierzytelność podlega-
jącą umieszczeniu na liście wierzytelności, po ogłosze-
niu upadłości nie może już wytoczyć o nią powództwa, 
chyba że chodzi o wierzytelność powstałą po ogłoszeniu 
upadłości (wierzytelność w stosunku do masy upadłości) 
wynikającą z czynności dokonanych przez syndyka albo 
ze stosunków prawnych powstałych jeszcze przed ogło-
szeniem upadłości, w które jednak wstąpił upadły”8.

SKUTKI WYŁĄCZENIA DROGI PROCESU CYWILNEGO

Konsekwencją niedopuszczalności drogi procesu cywil-
nego dla dochodzenia zaspokojenia roszczeń powstałych 
przed ogłoszeniem upadłości jest konieczność realizacji 
interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Co do zasady, dochodzenie wierzytelności powsta-
łych przed ogłoszeniem upadłości następuje wyłącznie 
w trybie zgłoszenia wierzytelności, i to nawet wówczas, 
jeżeli wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonaw-
czym lub został o nią wytoczony spór przed ogłoszeniem 
upadłości. Zgłoszenie wierzytelności spełnia podobną 

6  Machowska A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia 
praktyczne, WK 2016.

7  Prawo upadłościowe, art. 236. System Prawa Handlowego. Tom 6, wyd. 2, red. 
A. Hrycaj, 2020.

8  Wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2009 roku, sygn. akt: III CSK 244/08.

nie już po ogłoszeniu upadłości powództwa przeciwko 
upadłemu o zapłatę należności podlegającej zgłoszeniu 
do masy upadłości.

Dla porządku wskazać należy, że wierzytelności upadło-
ściowe podlegające zaspokojeniu w ramach zgłoszenia 
wierzytelności to wierzytelności powstałe przeciw upa-
dłemu jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Są to za-
równo wierzytelności pieniężne, jak i niepieniężne, któ-
re wskutek ogłoszenia upadłości na podstawie art. 91 
ust. 1 PU uległy konwersji na wierzytelności pieniężne. 
Zaspokojenie wierzytelności upadłościowych następuje 
przez podział (ogólny lub odrębny) funduszów masy upa-
dłości4. Wierzytelność ta zawsze musi mieć następujące 
cechy: wartość majątkową; musi podlegać zaspokojeniu 
z majątku objętego masą upadłości; musi istnieć w chwili 
ogłoszenia upadłości5.

W obecnym stanie prawnym nie może jednak budzić 
wątpliwości, że proces cywilny przeciwko upadłemu 
o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upa-
dłości nie może być prowadzony – i to niezależnie od 
tego, czy powód miał wiedzę o ogłoszeniu upadłości, czy 
też jej nie miał, a nawet mieć nie mógł przy zachowaniu 
należytej staranności (przykładowo, gdy powództwo zo-
stało wniesione w dniu ogłoszenia upadłości). Jakkolwiek 
bowiem brak przepisu, który expressis verbis formułował-
by zakaz wytaczania powództw o zapłatę w takim stanie 
faktycznym, to zakaz ten można wyprowadzić zarówno 
z brzmienia art. 144-145 PU, art. 236 i nast. PU dotyczą-
cych zgłaszania wierzytelności, jak i art. 263 PU.

Wyłączenie drogi sądowej jest również efektem zasto-
sowania wykładni celowościowej ustawy – Prawo upa-
dłościowe, bowiem zakaz ten jest jedną z form ochrony 
masy upadłości – syndyk winien skupić swoje działania 
na likwidacji majątku przy minimalizacji kosztów po-
stępowania, zamiast poświęcać czas na prowadzenie 
procesów sądowych, które pochłaniają fundusze masy 
upadłości. Postępowanie upadłościowe ma charakter 
egzekucji uniwersalnej, w której wierzyciele nie występu-
ją indywidualnie, ich interesy są chronione i realizowane 
niejako wspólnie w jednym postępowaniu, syndyk na tej 
samej liście wierzytelności zbiorczo uwzględnia lub od-
mawia uznania wszystkich zgłoszonych wierzytelności.

Stanowisko to nie budzi zresztą wątpliwości w doktrynie. 
Tytułem przykładu można wskazać stanowisko A. Ma-

4  Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, 
LEX 2011.

5  Prawo upadłościowe. Komentarz, [w:]: Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz, 2018.
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funkcję jak wytoczenie powództwa w procesie i jest je-
dynym trybem jej dochodzenia w postępowaniu upadło-
ściowym9. Uzasadnia to również założenie, że racjonalny 
ustawodawca nie przewiduje dwóch możliwych w tym 
samym czasie dróg dochodzenia zaspokojenia. Skoro 
wierzyciel w okresie prowadzenia postępowania upadło-
ściowego może zgłosić wierzytelność, to nie może wy-
taczać procesu o jej zapłatę, postępowanie upadłościo-
we ma na celu zbiorowe zaspokojenie wierzycieli, zatem 
swe interesy mają realizować łącznie, nie zaś na gruncie 
kolejnych indywidualnych postępowań sądowych (tym 
bardziej egzekucyjnych, co wprost wyłącza art. 146 PU).

Na gruncie zainicjowanych już postępowań cywilnych 
pozostaje kwestia rozstrzygnięcia co do losów wytoczo-
nego powództwa. Sama niedopuszczalność drogi proce-
su cywilnego nie jest równoznaczna z automatycznym 
uchyleniem skutków wniesienia pozwu.

W wypadku postępowań będących na dzień ogłoszenia 
upadłości w toku ustawodawca jednoznacznie wskazuje 
– co zresztą nie rodzi rozbieżności w orzecznictwie – że 
postępowanie podlega zawieszeniu z urzędu w oparciu 
o dyspozycję art. 174 § 1 pkt 4 KPC ze skutkiem od dnia 
ogłoszenia upadłości (§ 2 tegoż artykułu). Postępowanie 
to może być kontynuowane, lecz tylko przeciwko syndy-
kowi i tylko, o ile wierzytelność zostanie zgłoszona do 
masy, lecz nie zostanie uwzględniona w całości w tym-
że postępowaniu mimo wyczerpania trybu zaskarże-
nia przewidzianego w ustawie („gdy w postępowaniu 
upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu 
określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście 
wierzytelności” – art. 145 ust. 1 PU). Oznacza to koniecz-
ność złożenia przez wierzyciela najpierw sprzeciwu do li-
sty wierzytelności, a później zażalenia, jeśli sprzeciw nie 
doprowadził do uznania na liście całej dochodzonej wie-
rzytelności. Dopiero po spełnieniu tych przesłanek może 
dojść do podjęcia zawieszonego procesu10.

Jednak w sytuacji wniesienia powództwa po ogłoszeniu 
upadłości, to jest w wypadku zainicjowania procesu de 
facto przeciwko masie upadłości, brak już podstaw do za-
wieszenia postępowania – choć i z taką praktyką orzecz-
niczą można się spotkać.

Przede wszystkim bowiem, zgodnie z dosłownym brzmie-
niem przepisu art. 174 § 1 pkt 4) KPC, zawieszenie jest do-

9  Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2019.
10  Tak też wskazują: Gurgul S., Prawo upadłościowe, [w:] Gurgul S., Prawo 

upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2018; 
Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2018; Witosz A.J. 
(red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, WKP 2017. Odmiennego zdania jest 
Zimmerman P., [w:] Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
wyd. 6, Warszawa 2020.

konywane, „jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości 
(…) i ogłoszono upadłość” (…), a w konsekwencji „zawie-
szenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowa-
ły” (art. 174 § 2 KPC). Redakcja przepisu nie pozostawia 
więc wątpliwości, że ogłoszenie upadłości przerywa trwa-
jący proces, który ma charakter uprzedni względem upa-
dłości. Nie jest możliwe zawieszenie procesu przez zda-
rzenie, które nastąpiło później, niż proces się rozpoczął11.

W dalszej kolejności można zauważyć, że ustawodaw-
ca wskazał, iż celem zawieszenia postępowania w tym 
konkretnym wypadku jest zasadniczo wezwanie syn-
dyka do wzięcia udziału w procesie (art. 174 § 3 KPC), 
aby jego kontynuacja była możliwa [art. 180 § 1 pkt 5) 
ppkt b) KPC]. Jeżeli jednak pozew został wytoczony już 
po ogłoszeniu upadłości, to syndyk niejako od początku 
jest znany. To syndyk właśnie wniesie pismo procesowe 
pozwanego, w którym przede wszystkim poinformuje 
o upadłości i wyznaczeniu go do pełnienia funkcji.

„Tak samo jak śmierć strony wywołuje zawieszenie po-
stępowania jedynie w trakcie postępowania, a nie przed 
jego wszczęciem, również upadłość strony wywołuje 
zawieszenie postępowania, jeżeli nastąpiła w trakcie 
postępowania. Dlatego też pozew wniesiony przeciwko 
upadłemu w dacie wydania postanowienia sądu o ogło-
szeniu upadłości nie powoduje wszczęcia postępowa-
nia przed ogłoszeniem upadłości (wyrok SN z 6 sierpnia 
1998 r., I PKN 247/98, OSNAPiUS 1999, nr 17, poz. 544). 
Innymi słowy, utrata przez przedsiębiorcę – na skutek 
ogłoszenia jego upadłości – zdolności rozporządzania 
majątkiem powoduje zawieszenie postępowania z urzę-
du tylko wówczas, gdy wszczęcie procesu o przedmiot 
wchodzący do masy upadłości nastąpiło przed ogłosze-
niem upadłości przedsiębiorcy (zob. uzasadnienie po-
stanowienia SN z 15 listopada 2000 r., IV CKN 1323/00, 
Legalis)12”.

W takim stanie faktycznym zastosowanie powinien, 
w mojej ocenie, znaleźć przepis art. 199 § 1 pkt 1) KPC, 
zgodnie z którym w wypadku, jeżeli droga sądowa nie 
jest dopuszczalna, pozew podlega odrzuceniu.

Niedopuszczalność drogi sądowej

Pojęcie niedopuszczalności drogi sądowej z racji braku 
definicji ustawowej jest rozmaicie precyzowane przez 
doktrynę i orzecznictwo, niemniej również na tym grun-

11  Orzeczenie Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 1998 roku, sygn. akt: I PKN 
247/98, OSNAP 1999, nr 17, poz. 544.

12  Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. 
Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2015.
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cie często pojawiają się wyjaśnienia o charakterze nie-
ostrym i przykładowym.

Koncentrując się na najważniejszych z nich, wskazać na-
leży, że zwraca się przede wszystkim uwagę, iż droga są-
dowa jest niedopuszczalna, jeżeli sprawa nie może być 
rozpoznana przez sąd powszechny ze względu na osobę 
lub przedmiot postępowania13. Wskazuje się przy tym, że 
niedopuszczalność drogi sądowej może mieć charakter 
trwały albo czasowy, przy czym ta czasowa niedopusz-
czalność drogi sądowej może wynikać również z dopusz-
czalności skorzystania przez powoda przed wytoczeniem 
powództwa z innego trybu dochodzenia roszczeń niż są-
dowy14 (niż powództwo). Niedopuszczalność drogi sądo-
wej musi istnieć od momentu wszczęcia postępowania 
do chwili wydania postanowienia o odrzuceniu pozwu15.

Jakkolwiek sąd upadłościowy działa w strukturach są-
dów powszechnych, a sprawy upadłościowe niewąt-
pliwie są sprawami cywilnymi, to jednak postępowanie 
upadłościowe bezsprzecznie stanowi szczególny tryb 
uregulowany poza strukturą tradycyjnego postępowania 
cywilnego opartego o regulacje Kodeksu postępowania 
cywilnego. Ten szczególny tryb przewiduje odstępstwa 
od zasady równości stron w tradycyjnym rozumieniu tego 
pojęcia znanej postępowaniu cywilnemu, nie jest to spór 
sądowy pomiędzy wierzycielem a upadłym (chociażby 
niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z masy upa-
dłości, ograniczenie w zakresie dokonywania potrącenia 
przez wierzyciela, ustawowe zwolnienie syndyka z opłat 
sądowych w postępowaniach o uznanie czynności praw-
nej za bezskuteczną wobec masy upadłości, zasady roz-
liczeń wynikające z regulacji art. 134 PU). Równość stron 
stanowi między innymi o dopuszczalności cywilnej drogi 
sądowej16.

Jak wskazał Sąd Najwyższy, „szczególne przepisy prawa 
upadłościowego przewidują odrębny tryb zaspokojenia 
wierzytelności z funduszów masy i w zasadzie nie prze-
widują możności ich zaspokojenia w trybie ogólnym 
postępowania sądowego”17.

Słuszne wydaje się zatem stwierdzenie, że fakt ogłosze-
nia upadłości przemawia za uznaniem, iż droga sądowa 
jest tymczasowo wyłączona, przy czym wyłączenie to 
ma charakter bezwzględny – w tym znaczeniu, że stro-

13  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ,  
2020, wyd. 26.

14  Szanciło T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1-50539. 
Tom I, Warszawa 2019.

15  Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
Wyd. 10, Warszawa 2019.

16  Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. 
Komentarz. Art. 1-42412, Warszawa 2020.

17  Orzeczenie Sądu Najwyższego z 28 października 1937 roku, sygn. akt: I C 
179/37.

na nie ma wyboru, czy w okresie trwania postępowania 
upadłościowego skorzysta z drogi procesu cywilnego, 
czy zgłoszenia wierzytelności. Bezsprzecznie bowiem 
w trakcie trwania postępowania upadłościowego wy-
toczenie powództwa o zapłatę wierzytelności podlega-
jących zgłoszeniu do masy nie jest w ogóle dopuszczal-
ne. Niedopuszczalność ta ma charakter pierwotny – to 
znaczy, że już w chwili wniesienia pozwu (po ogłoszeniu 
upadłości pozwanego) powód nie miał możliwości do-
chodzenia zaspokojenia na drodze procesu cywilnego, jak 
również niedopuszczalność jest nieusuwalna w tym zna-
czeniu, że przesłanka ta nie ma charakteru dyspozycyj-
nego, gdyż o jej powstaniu nie może decydować strona. 
Jej brak nie może być również sanowany w następstwie 
działania stron lub sądu18.

Prawidłowość rozwiązania polegającego na odrzuceniu 
pozwu wniesionego po ogłoszeniu upadłości w oparciu 
o niedopuszczalność drogi sądowej, a więc podstawę 
prawną art. 199 § 1 pkt 1) KPC, potwierdza Sąd Najwyż-
szy w uchwale z 30 marca 1992 roku, w której wskazu-
je wprost, że pozew przeciwko upadłemu wniesiony po 
ogłoszeniu upadłości o należność dotyczącą jej masy 
podlega odrzuceniu. Wskazać dla porządku należy, że sta-
nowisko to znalazło również przeciwników19, aczkolwiek 
po dziś dzień wiele sądów rozstrzygających sprawy po-
zwów wnoszonych po ogłoszeniu upadłości o należności 
podlegające zaspokojeniu z masy upadłości posiłkuje się 
tym stanowiskiem20. Sąd Najwyższy wyjaśnia, że „chodzi 
tu jednak nie o analogię do pozbawienia upadłego zdol-
ności sądowej, gdyż – jak słusznie podnosi się w części 
doktryny – nigdy on jej nie traci, lecz o niemożność roz-
poznania przez sąd w określonym czasie określonych 
spraw cywilnych, czyli w istocie rzeczy o przejściowy 
brak drogi sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.). Nie moż-
na też podzielić poglądu, że postępowanie upadłościo-
we stanowi sprawę w toku w rozumieniu art. 192 pkt 1 
i art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Celem tego postępowania nie 
jest bowiem rozstrzygnięcie o danym roszczeniu, lecz 
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację masy upa-
dłości i podział uzyskanych funduszy. Jakkolwiek decyzja 
w przedmiocie wierzytelności, tj. jej uznanie lub odmowa 
uznania, nie ma waloru rzeczy osądzonej, gdyż wydawa-
na jest przede wszystkim dla celów postępowania upa-
dłościowego i może być kwestionowana we właściwy 
sposób, z reguły w drodze procesu”21.

18  Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. 
Tom I. Art. 1-729, LEX/el. 2019.

19  Szerzej na ten temat przykładowo Pietrzykowski H., Metodyka pracy sędziego 
w sprawach cywilnych, LexisNexis 2014.

20  Przykładowo: postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z 6 czerwca 
2018 roku, sygn. akt: V GC 366/18; wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni 
z 19 lutego 2018 roku, sygn. akt: VI GC 1306/17.

21  Uchwala Sądu Najwyższego z 30 marca 1992 roku, sygn. akt: III CZP 22/92, 
podobnie: postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 roku, sygn. akt: 
V CSK 119/07.
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Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w postano-
wieniu z 20 lutego 2017 roku, sygn. akt I ACz 2595/16, 
wskazując, że „stosownie do treści art. 199 § 1 pkt 1 
k.p.c. sąd odrzuci pozew, jeżeli droga sądowa jest nie-
dopuszczalna. (…) Postępowanie upadłościowe ma cha-
rakter szczególny i służy urzeczywistnieniu norm prawa 
cywilnego materialnego. Stanowi egzekucję generalną 
(uniwersalną), której celem jest zaspokojenie wszyst-
kich wierzycieli wobec całego majątku niewypłacalne-
go dłużnika. Jednocześnie wierzytelności dochodzone 
w ramach postępowania upadłościowego nie mogą być 
aż do wyczerpania tej drogi dochodzone w toku postępo-
wania zwyczajnego. (…) Stronie powodowej w związku 
z dochodzonym przez nią roszczeniem, z uwagi na cha-
rakter postępowania upadłościowego, które ma pierw-
szeństwo w stosunku do postępowania przed sądem 
cywilnym, nie przysługuje wskazana przez nią droga 
sądowa, w związku z czym pozew podlega odrzuceniu”.

Również doktryna, jeszcze na gruncie obowiązywania 
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wskazywa-
ła, że pozew przeciwko upadłemu wniesiony po ogło-
szeniu upadłości o należność dotyczącą masy upadłości 
podlega odrzuceniu22.

*

W literaturze pojawiają się koncepcje – jak się wydaje, 
warte zasygnalizowania – zgodnie z którymi w wypadku 
przejściowej niedopuszczalności drogi sądowej powódz-
two podlega oddaleniu, nie odrzuceniu, albowiem powód 
nie wyczerpał przewidzianego pozaprocesowego trybu 
dochodzenia roszczenia23.

Wskazuje się, że względna niedopuszczalność drogi są-
dowej oznacza konieczność albo możliwość przeprowa-
dzenia innego postępowania przed skierowaniem sprawy 
na drogę postępowania cywilnego i dopiero bezskutecz-
ne wyczerpanie drogi tego innego postępowania otwiera 
przed wierzycielem drogę sądową (zamkniętą wcześniej 
na czas innego postępowania)24.

Jakkolwiek w wypadku ogłoszenia upadłości powód nie 
ma alternatywnego wyboru, czy chciałby dochodzić za-

22  Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, LexisNexis 
2006; Niczyporuk R., Wawer W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 marca 
1992 roku sygn. akt: III CZP 22/92, „Palestra” 1994/11/163; Manowska M. 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III, 
WK 2015; Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. 
Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, WK 2016.

23  Tak m.in.: Marciniak A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. 
Art. 1-205, Warszawa 2019 – odwołuje się do: Manowska M., [w:] 
M. Manowska (red.), Kodeks, 2013, s. 381.

24  Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I 
A. Komentarz. Art. 1-42412, Warszawa 2020.

spokojenia na drodze procesu cywilnego, czy też w po-
stępowaniu upadłościowym, to, jak wynika z regulacji 
art. 263 PU, po umorzeniu lub zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego wierzyciel może dochodzić zaspo-
kojenia „we właściwym trybie”, a więc w drodze procesu 
cywilnego o zapłatę. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, 
„prawo dochodzenia swej należności po ukończeniu lub 
umorzeniu postępowania upadłościowego służy wierzy-
cielowi także wtedy, gdy w ogóle nie zgłosił wierzytelno-
ści do masy (art. 236), ponieważ samo niedochodzenie 
wierzytelności nie wpływa na jej istnienie, a niezgło-
szenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 
pozbawia tylko wierzyciela możliwości zaspokojenia jej 
z masy upadłości”25.

Tym samym koncepcja niewyczerpania drogi pozapro-
cesowej, co miałoby stanowić podstawę do oddalenia 
powództwa, może zostać poddana pod rozwagę. Wspo-
mniane niewyczerpanie drogi dochodzenia roszczenia 
należałoby rozumieć w ten sposób, że w okresie trwania 
postępowania upadłościowego powód mógł dochodzić 
roszczeń tylko pozaprocesowo, to jest poprzez zgłosze-
nie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Po-
wód mógłby zatem wybrać drogę procesu cywilnego, lecz 
dopiero po zakończeniu lub umorzeniu postępowania 
upadłościowego zgodnie z art. 263 PU. Tym samym po-
wództwo w czasie trwania postępowania upadłościowe-
go (zwykle zresztą wniesione przed zgłoszeniem wierzy-
telności, o ile w ogóle powód zdecyduje się na zgłoszenie 
wierzytelności) należałoby uznać za przedwczesne (poza 
tym, że na ten moment jest ono niedopuszczalne).

Oczywiście na marginesie można zauważyć, że w prak-
tyce w odniesieniu do upadłego będącego osobą praw-
ną dochodzenie zaspokojenia w trybie wskazanym 
w art. 263 PU ma charakter iluzoryczny, gdyż po zakoń-
czeniu postępowania upadłościowego upadły zostanie 
wykreślony z rejestru przedsiębiorców, tracąc tym sa-
mym byt prawny26.

Sprawa w toku

W praktyce orzeczniczej zdarzają się również przypadki, 
w których sąd odrzuca pozew z uwagi na to, że o to samo 
roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest 
w toku albo została już prawomocnie osądzona [podsta-
wa prawna: art. 199 § 1 pkt 2) KPC].

25  Gurgul S., Prawo upadłościowe, [w:] Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2018; tak też Zimmerman P., 
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 
2020, aczkolwiek odmienne stanowisko wyraża m.in. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 16 stycznia 2009 roku, sygn. akt: III CSK 244/08.

26  Tak też zauważa m.in. Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, LEX/
el. 2019.
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Podstawa ta wydaje się być błędna z kilku powodów.

Po pierwsze, trudno twierdzić, że postępowanie upadło-
ściowe jest tożsame czy to co do przedmiotu, czy pod-
miotu z postępowaniem cywilnym o zapłatę (warunkiem 
odrzucenia jest, by było to „to samo roszczenie” i „te 
same strony”). Jak wskazał Sąd Najwyższy w cytowa-
nej uchwale z 30 marca 1992 roku, celem postępowania 
upadłościowego nie jest rozstrzygnięcie o danym rosz-
czeniu, lecz zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację 
masy upadłości i podział uzyskanych funduszy27. Art. 1 
ust. 1 PU wyraźnie stanowi, że ustawa ta – a więc i po-
stępowanie w oparciu o tę ustawę prowadzone – do-
tyczy wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od 
niewypłacalnych dłużników, reguluje skutki ogłoszenia 
upadłości i zasady umarzania zobowiązań upadłego bę-
dącego osobą fizyczną. Podmioty postępowania upadło-
ściowego to upadły i ogół wierzycieli. Uwagi te są tym 
istotniejsze, że zwykle powód inicjujący postępowanie 
sądowe przeciwko upadłemu nie dokonał zgłoszenia 
wierzytelności (bo zamiast żądać ochrony w postępo-
waniu upadłościowym, wystąpił na drogę procesu cywil-
nego), a jeżeli jego wierzytelność nie należy do wąskiej 
grupy wierzytelności umieszczanych na liście z urzędu, 
to syndyk z własnej inicjatywy wierzytelności tej na liście 
nie umieści. Powód nie jest więc nawet stroną w postę-
powaniu upadłościowym.

Ponadto, jak wskazuje się w doktrynie, umieszczenie wie-
rzytelności na liście nie ma waloru prawomocnego osą-
dzenia sprawy. Umieszczenie lub odmowa umieszczenia 
wierzytelności na liście wierzytelności w zasadzie ma 
znaczenie tylko na gruncie postępowania upadłościo-
wego. Rozstrzygnięcia te nie przesądzają o istnieniu lub 
wysokości należności wciągniętej na listę ze skutkami 
powagi rzeczy osądzonej28, a wierzyciel (przynajmniej 
w świetle prawa) może dochodzić zapłaty po umorzeniu 
lub zakończeniu postępowania nawet wówczas, gdy syn-
dyk prawomocnie odmówił mu uznania wierzytelności na 
liście. Wciągnięcie wierzytelności na listę wierzytelności 
ma charakter uproszczony i polega nie tyle na uwzględ-
nieniu zasady prawdy materialnej, weryfikacji podstaw 
oraz istnienia roszczenia (co ma miejsce w postępowa-
niu sądowym o zapłatę i jest realizowane między innymi 
w postępowaniu dowodowym), ale raczej na weryfikacji 
treści ksiąg rachunkowych upadłego (art. 243 PU). Trud-
no zatem nadawać tym działaniom rangę powagi rzeczy 
osądzonej również z tego powodu.

27  Uchwala Sądu Najwyższego z 30 marca 1992 roku, sygn. akt: III CZP 22/92.
28  Prawo upadłościowe, art. 236. System Prawa Handlowego. Tom 6, wyd. 2, red. 

A. Hrycaj, 2020.

Wreszcie, listę wierzytelności sporządza syndyk (sąd, 
a konkretnie sędzia-komisarz ją wyłącznie zatwierdza), 
a ten nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości.

Brak zdolności sądowej

Część sądów, odrzucając pozew skierowany przeciw-
ko upadłemu po ogłoszeniu upadłości, jako podstawę 
prawną wskazuje również art. 199 § 1 KPC, lecz pkt 3), 
zgodnie z którym odrzucenie następuje, „jeżeli jedna ze 
stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma 
zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawi-
ciel ustawowy, albo jeżeli w składzie organów jednostki 
organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki unie-
możliwiające jej działanie”.

Jak wynika z art. 64 § 1 KPC, „Każda osoba fizyczna 
i prawna ma zdolność występowania w procesie jako 
strona (zdolność sądowa)”. Zgodnie z art. 65 § 1 KPC 
„Zdolność do czynności procesowych (zdolność proceso-
wą) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne, o których mowa w art. 64 § 11”.

Fakt ogłoszenia upadłości nie pozbawia upadłego pod-
miotowości i zdolności do występowania w procesie. Co 
więcej, stroną postępowania w znaczeniu materialnym 
zawsze będzie upadły, mimo iż formalnie działa za niego 
syndyk29.

„Brak legitymacji formalnej upadłego w postępowaniach 
dotyczących masy upadłości nie może być utożsamiany 
z brakiem po jego stronie zdolności procesowej. Ogło-
szenie upadłości nie pozbawia nigdy upadłego zdolno-
ści procesowej. Zdolność procesowa nie jest bowiem 
uprawnieniem do występowania w charakterze strony 
w konkretnym procesie, lecz ogólną kwalifikacją podmio-
tu polegającą na tym, że może on osobiście podejmować 
czynności procesowe. Jej wyznacznikiem w odniesieniu 
do osób fizycznych jest posiadanie zdolności do czyn-
ności prawnych (art. 65 k.p.c.), a w odniesieniu do osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej – wyłącznie zdolności sądowej”30.

W konsekwencji odrzucenie pozwu w oparciu o brak 
zdolności sądowej jest działaniem wadliwym, gdyż brak 
ten nie występuje31.

29  Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 14 października 2016 roku, sygn. 
akt: I CSK 714/15.

30  Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, 
LEX 2011, analogicznie: Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, 
WKP 2017 za: Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 2 kwietnia 2009 roku, 
sygn. akt: I ACa 53/09, LEX nr 503250.

31  Uchwala Sądu Najwyższego z 30 marca 1992 roku, sygn. akt: III CZP 22/92.
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KONSEKWENCJE ODRZUCENIA POZWU

Wskutek odrzucenia pozwu dochodzi do zakończenia 
postępowania sądowego bez merytorycznego rozstrzy-
gnięcia co do słuszności roszczenia powoda. Powód jest 
przegrywającym proces sądowy z wszystkimi tego kon-
sekwencjami – w tym z obowiązkiem poniesienia kosz-
tów sądowych wywołanych wytoczonym powództwem.

Jak wskazuje Małgorzata Manowska, „przegrywają-
cym proces jest powód, którego żądanie nie zostało 
uwzględnione, lub pozwany, którego obrona okazała się 
nieskuteczna, bez względu na to, czy strona uległa co do 
istoty, czy też formalnie, np. przez odrzucenie pozwu, 
i bez względu na to, czy doszło do tego z winy strony 
przegrywającej”32.

POZEW JAKO ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

Praktyka procesów o zapłatę wskazuje, że niektóre sądy 
orzekają (czy też dotychczas orzekały) o przekazaniu 
pozwu wniesionego po ogłoszeniu upadłości sędziemu-
-komisarzowi, traktując pozew jako wadliwie wniesione 
zgłoszenie wierzytelności. Działanie to, w mojej ocenie, 
jest błędne – z przyczyn wskazanych poniżej. Jakkol-
wiek bowiem w literaturze wskazuje się, że zgłoszenie 
wierzytelności pełni podobną rolę co pozew33, to jednak 
pozwem niewątpliwie nie jest. Fakt, iż zgłoszenie wie-
rzytelności pozwala na osiągnięcie tego samego celu co 
pozew, to jest uzyskanie zaspokojenia wierzytelności, nie 
zrównuje obu pism. Zresztą zgłoszenie wierzytelności 
bywa porównywane do wniosku o wszczęcie egzekucji, 
co również odróżnia ten instrument prawny od powódz-
twa, bowiem ma on bardziej uniwersalny charakter.

W obecnym stanie prawnym – tj. od 24 marca 2020 roku 
– powstaje dodatkowa wątpliwość co do tego trybu, al-
bowiem aktualnie zgodnie z przepisem art. 236 ust. 1 PU 
zgłoszenie wierzytelności jest kierowane bezpośrednio 
do syndyka, który nie jest sądem.

Na ustalenie, jaka będzie w nowym stanie prawnym 
praktyka sądów w zakresie ewentualnego przekazywa-
nia powództwa jako zgłoszenia wierzytelności, pozostaje 
jeszcze poczekać.

32  Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 
Art. 1-505(38), wyd. III, WK 2015.

33  Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, 
LEX 2011.

Podstawa prawna

Przede wszystkim zacząć należy od uwagi, iż w Prawie 
upadłościowym brak podstawy prawnej pozwalającej 
na traktowanie pozwu jako zgłoszenia wierzytelności. 
Sądy, wydając te rozstrzygnięcia, opierały je o dyspozycję 
art. 200 i 201 KPC.

Art. 200 KPC dotyczy obowiązku badania przez sąd swo-
jej właściwości z urzędu, co dotyczy zarówno właściwo-
ści miejscowej, jak i rzeczowej34. Właściwość rzeczowa 
w Kodeksie postępowania cywilnego została zdefinio-
wana w art. 16-17, właściwość miejscowa – art. 27-30. 
Żaden z tych przepisów nie odnosi się jednak do spraw 
upadłościowych, w tym właściwości sądu, przed którym 
wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wobec upa-
dłego, albowiem kwestie te reguluje odrębna ustawa 
– Prawo upadłościowe, która odsyła wprawdzie do po-
stanowień Kodeksu postępowania cywilnego, jednak tyl-
ko w zakresie nieuregulowanym, nakazując stosowanie 
przepisów odpowiednio.

Brzmienie art. 200 § 14 KPC wskazuje, że sąd winien w ra-
zie stwierdzenia niewłaściwości przekazać sprawę sądowi 
właściwemu, jednak – jak już sygnalizowano – adresatem 
zgłoszenia wierzytelności jest obecnie syndyk, który sta-
tusu sądu nie ma. Tym samym w oparciu o tę podstawę 
prawną nie mogłoby dojść do przekazania pozwu syn-
dykowi, albowiem mechanizm przekazywania, o którym 
mowa w art. 200 KPC, dotyczy działania wewnątrz sądów 
(w ramach struktury sądów powszechnych: „Sąd, który 
stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi 
właściwemu)”. W mojej ocenie również przekazanie po-
zwu jako zgłoszenia wierzytelności do sądu upadłościo-
wego nie jest działaniem właściwym, gdyż sąd upadło-
ściowy nie jest adresatem tej korespondencji, nie jest też 
pośrednikiem pomiędzy wierzycielami a syndykiem.

Z kolei art. 201 KPC nakazuje badanie trybu postępowania 
i ustalenie, czy sprawa nie powinna być rozpoznana w po-
stępowaniu odrębnym, niemniej pojęcia te odnoszą się do 
nomenklatury Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis 
ten nakazuje ustalenie, czy sprawa podlega rozpoznaniu 
w procesie czy też w nie, czy nadaje się do skierowania 
do postępowania o wydanie nakazu zapłaty. Tymczasem 
zgłoszenie wierzytelności jest zupełnie odmiennym żąda-
niem, formułowanym na gruncie odmiennych przepisów 
– Kodeks postępowania cywilnego w ogóle nie przewiduje 
tego trybu. Jeszcze raz wypada odwołać się do cytowane-
go orzeczenia Sądu Najwyższego, iż „szczególne przepisy 

34  Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych 
przepisów nowelizacji 2019, LEX/el. 2019.
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prawa upadłościowego przewidują odrębny tryb zaspo-
kojenia wierzytelności z funduszów masy i w zasadzie nie 
przewidują możności ich zaspokojenia w trybie ogólnym 
postępowania sądowego”35.

Wreszcie wydaje się, że istotna jest też uwaga o charak-
terze bardziej ogólnym, iż art. 200 i 201 KPC mają raczej 
prowadzić w drodze kontroli sądowej do usunięcia drob-
nych uchybień popełnionych przez stronę, która co do za-
sady miała na celu wytoczenie powództwa i żądała roz-
poznania swojej indywidualnej sprawy przed sądem, lecz 
omyłkowo wysłała pozew do niewłaściwego wydziału 
bądź w niewłaściwym trybie. Zgłoszenie wierzytelno-
ści jest jednak innym żądaniem niż pozew czy wniosek 
w postępowaniu nieprocesowym. Fakt, iż powód wystą-
pił z pozwem zamiast ze zgłoszeniem wierzytelności, nie 
wynika z omyłki polegającej na tym, że błędnie zakładał, 
że pozew doprowadzi do umieszczenia jego wierzytelno-
ści na liście. Skierowanie pisma do sądu należy odczyty-
wać jako żądanie powoda rozpoznania sprawy przez sąd 
jako organ wymiaru sprawiedliwości. Zatem również z tej 
przyczyny nie można twierdzić, że pozew podlega prze-
kazaniu jako zgłoszenie wierzytelności.

Przesłanki formalne

Przechodząc na grunt Prawa upadłościowego, należy 
zauważyć, że również względy proceduralne czy braki 
formalne pozwu jako zgłoszenia wierzytelności wydają 
się przemawiać przeciwko traktowaniu pozwu na równi 
ze zgłoszeniem wierzytelności. O ile bowiem pozew wa-
dliwie wniesiony w postępowaniu nakazowym zamiast 
zwykłym albo skierowany do sądu niewłaściwego miej-
scowo spełnia prawem przewidziane wymogi i po jego 
skierowaniu do odpowiedniego sądu/trybu będzie moż-
liwe jego rozpoznanie zasadniczo zgodnie z żądaniem, to 
taka sytuacja nie wystąpi w wypadku przekazania pozwu 
do syndyka (vide art. 241 i 242 PU).

Prawo upadłościowe przewiduje bowiem specyficzne 
wymogi formalne dla zgłoszenia wierzytelności określo-
ne brzmieniem art. 236 i nast. PU. Pozew wymogów tych 
nie spełnia – samo żądanie zawarte w petitum pozwu 
jest żądaniem innego działania niż działanie realizowa-
ne w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wie-
rzytelności wierzyciel sam oblicza odsetki, które mogą 
przysługiwać na specyficznych zasadach określonych 
w ustawie, jest również obowiązany do wskazania kate-
gorii, w której jego wierzytelność podlega zaspokojeniu 
(pojęcie kategorii zaspokojenia nie występuje w postę-

35  Orzeczenie Sądu Najwyższego z 28 października 1937 roku, sygn. akt: I C 
179/37.

powaniach cywilnych). Obowiązkowa jest również infor-
macja o statusie wspólnika lub akcjonariusza upadłego. 
Wierzytelność, co do zasady, powinna również zostać 
zgłoszona na formularzu.

Wreszcie, zgodnie z brzmieniem przepisów po noweli-
zacji, od 24 marca 2020 roku zgłoszenie wierzytelności 
składane jest do syndyka, który nie jest sądem. Zgło-
szenie wierzytelności nie jest więc pismem procesowym 
w rozumieniu art. 125 KPC czy wnioskiem o wszczęcie 
postępowania nieprocesowego z art. 511 KPC, co po-
twierdza też art. 239a PU (gdyby bowiem było to pismo 
procesowe, wówczas wprowadzenie tej regulacji doty-
czącej przerwania biegu terminu przedawnienia nie było-
by konieczne, bo każda czynność przed sądem wywołuje 
ten skutek).

Fakt, iż w oparciu o art. 241 in fine PU art. 130 KPC sto-
suje się odpowiednio, również nie uzasadnia traktowa-
nia zgłoszenia wierzytelności jako pisma procesowego, 
jest to jedynie odwołanie się poprzez odpowiednie za-
stosowanie przepisów, a więc z uwzględnieniem różnic 
pomiędzy postępowaniami – do regulacji prawnej, która 
zawiera stosowny mechanizm działania. Gdyby zgłosze-
nie wierzytelności było pismem procesowym, jak się wy-
daje, nie byłoby konieczne wskazywanie, że braki formal-
ne mogą zostać uzupełnione w taki sposób, jak opisany 
w art. 130 KPC.

Zgłoszenie wierzytelności, mimo iż pełni taką funkcję 
jak wytoczenie powództwa, to jednak aktualnie nie jest 
pismem kierowanym do sądu i to nie sąd rozpoznaje 
zasadność roszczenia. Ta cecha również wyklucza trak-
towanie pozwu jako omyłkowo wniesionego zgłoszenia 
wierzytelności.

„Postępowanie upadłościowe jest sądowym postępo-
waniem cywilnym, które służy dochodzeniu i zaspokoje-
niu wierzytelności istniejących w stosunku do upadłego 
dłużnika. Ogłoszenie upadłości dłużnika sprawia, że po-
jawiają się istotne modyfikacje ogólnych zasad docho-
dzenia roszczeń w stosunku do upadłego. Polegają one 
na tym, że od dnia ogłoszenia upadłości właściwą dro-
gą dochodzenia wierzytelności w stosunku do upadłego 
dłużnika staje się zgłoszenie wierzytelności syndykowi 
(art. 236 ust. 1 PrUpad) w postępowaniu upadłościowym 
(tzw. zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości – zob. 
np. sformułowanie art. 145 PrUpad). Zgłoszenie wierzy-
telności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspo-
kojenia w postępowaniu upadłościowym. Zaniechanie 
zgłoszenia wierzytelności nie oznacza wygaśnięcia zo-
bowiązania, pozbawia jednak wierzyciela możliwości za-
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spokojenia się z masy upadłości. (…) Można zatem skon-
statować, że ogłoszenie upadłości dłużnika, co do zasady, 
wyłącza zwykłe formy dochodzenia roszczeń w stosunku 
do upadłego, takie jak: wytoczenie powództwa, wszczę-
cie postępowania administracyjnego czy sądowoadmi-
nistracyjnego, jak też wyklucza możliwość zaspokojenia 
roszczenia wierzyciela w drodze egzekucji. W ich miejsce 
pojawia się zgłoszenie wierzytelności jako inna forma do-
chodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości dłużnika [za: 
w literaturze wyodrębnia się dwie formy dochodzenia 
roszczeń przez sądem, a mianowicie przez wytoczenie 
powództwa oraz w inny sposób, np. przez wystąpienie 
z wnioskiem o alimenty w toku procesu o rozwód czy 
zgłoszenie wniosku restytucyjnego; zob. np. H. Mądrzak, 
Likwidacja następstw, s. 176; M. Waligórski, O zawisłości, 
s. 493; A. Jakubecki, Restitutio in integrum, s. 82]. (…) Zgło-
szenie wierzytelności i wytoczenie powództwa to po pro-
stu inne sposoby dochodzenia roszczeń”36.

PODSUMOWANIE

W oparciu o zaprezentowane rozważania można poczy-
nić następujące konkluzje:

1. po ogłoszeniu upadłości wszczęcie procesu o zapłatę 
wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upa-
dłości jest niedopuszczalne;

2. wierzyciel chcący dochodzić zaspokojenia wierzytel-
ności w okresie trwania postępowania upadłościo-
wego swojego dłużnika może skorzystać wyłącznie 
z drogi zgłoszenia wierzytelności;

3. zgłoszenie wierzytelności spełnia podobną funkcję 
co pozew, nie jest jednak z pozwem tożsame (nie jest 

36  Prawo upadłościowe, art. 236. System Prawa Handlowego. Tom 6, wyd. 2, red. 
A. Hrycaj, 2020.

pismem procesowym ani wnioskiem o wszczęcie po-
stępowania nieprocesowego), a jego wniesienie wy-
wołuje inne skutki;

4. zgłoszenie wierzytelności podlega odmiennym rygo-
rom formalnym niż pozew w procesie cywilnym, nie 
jest składane do sądu, lecz do funkcjonariusza pu-
blicznego działającego w ramach postępowania pro-
wadzonego przed sądem;

5. pozew o zapłatę wierzytelności podlegającej zgło-
szeniu do masy upadłości wniesiony po ogłoszeniu 
upadłości podlega odrzuceniu z uwagi na przejścio-
wą niedopuszczalność drogi sądowej, ewentualnie 
można rozważać oddalenie powództwa jako przed-
wczesnego żądania ochrony w procesie cywilnym 
niedopuszczalnego w trakcie trwania postępowania 
upadłościowego;

6. postępowanie upadłościowe nie jest postępowaniem 
o to samo roszczenie pomiędzy tymi samym strona-
mi co proces cywilny o zapłatę;

7. w okresie trwania postępowania upadłościowego 
upadły zachowuje zdolność sądową i pozostaje stro-
ną postępowania w znaczeniu materialnym;

8. de lege ferenda należałoby postulować, aby ustawo-
dawca wprowadził przepis stanowiący odpowied-
nik art. 146 PU, z którego wynikałby wprost zakaz 
wszczynania postępowania cywilnego po ogłosze-
niu upadłości o zapłatę wierzytelności podlegają-
cych zgłoszeniu do masy, ale również wskazywałby 
wprost sankcję za wytoczenie powództwa (odrzuce-
nie albo oddalenie powództwa).
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Jednolitym Rynkiem. W 2014 roku Komisja Europejska 
wydała zalecenia w sprawie Nowego podejścia do niepo-
wodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności.

Właśnie to zalecenie było podstawą do wydania dyrek-
tywy. Wyrażało ono potrzebę wprowadzenia wspólnych 
ram prawnych dla zasad dotyczących upadłości krajo-
wych, które umożliwiałyby dłużnikom:

• „restrukturyzację w momencie, gdy zaistnieje praw-
dopodobieństwo niewypłacalności,

• zachowanie kontroli w zakresie bieżącego prowadze-
nia działalności ich przedsiębiorstwa,

• możliwość zwrócenia się o czasowe wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych, które zostały wszczęte na 
wniosek wierzycieli, jeżeli takie działania mogą osłabić 
szanse na restrukturyzację przedsiębiorstwa; długość 
takiego okresu wstrzymania powinna zależeć od zło-
żoności i oczekiwanego efektu restrukturyzacji oraz 
zostać wyjściowo przyznana na okres nie dłuższy niż 
4 miesiące, a sumarycznie na okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy,

• ubiegać się o zatwierdzenie przez sąd planu restruk-
turyzacji, który wpływa na prawa wierzycieli wyraża-
jących sprzeciw; każdy zatwierdzony sądownie plan 
restrukturyzacji jest wiążący dla wierzycieli; zalecenie 
zawiera listę przepisów dotyczących treści planów re-
strukturyzacji oraz wymagań do zatwierdzenia planu 
przez sąd,

• otrzymać ułatwienia w zakresie pozyskania nowych 
źródeł finansowania niezbędnych do wykonania planu 
restrukturyzacji, gdyż zatwierdzone przez sąd nowe 
źródła finansowania nie będą uznane za podlegające 
unieważnieniu”2.

2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?uri=celex:32014H0135.

Paweł Kuglarz1

 

 

Dyrektywa w sprawie restrukturyzacji ma na celu wpro-
wadzenie w państwach członkowskich UE minimalnego 
standardu w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegaw-
czej dostępnych dla dłużników znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej oraz zapewnienie środków służących 
zwiększeniu skuteczności procedur restrukturyzacyjnych. 
Jej wpływ na gospodarkę można analizować w kontekście 
epidemii koronawirusa i ograniczeń w wymianie handlo-
wej, które mogą doprowadzić do upadku wielu przedsię-
biorstw w Europie i na świecie. Zjawisko to może wpłynąć 
na potrzebę przyspieszenia i pogłębienia procesu harmo-
nizacji prawa upadłościowego w UE.

Nowa dyrektywa UE w sprawie ram restrukturyzacji za-
pobiegawczej została opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej 26 czerwca 2019 r., a weszła 
w życie 16 lipca 2019 r. Jej celem jest harmonizacja 
przepisów i procedur państw członkowskich UE dotyczą-
cych restrukturyzacji zapobiegawczej, niewypłacalności 
i umorzenia długów. Jest ona owocem postępującej har-
monizacji prawa upadłościowego.

Pierwszym wspólnotowym unormowaniem dotyczącym 
prawa upadłościowego była Regulacja w sprawie Uzna-
nia zagranicznych postępowań upadłościowych, wydana 
na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 
w sprawie postępowania upadłościowego. Kolejno 
w 2011 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zawiera-
jącą zalecenia dla komisji w sprawie postępowań upadło-
ściowych w kontekście prawa spółek UE – zalecenia doty-
czące najważniejszych zagadnień prawa upadłościowego, 
zasad restrukturyzacji oraz prawa spółek. Następnym 
etapem harmonizacji prawa upadłościowego był Komuni-
kat Komisji Europejskiej w sprawie Lepszego Zarządzania 

1  Wiceprzewodniczący sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego INSO 
(Instytut Allerhanda), dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na UJ, radca prawny.

NOWA SZANSA  
DLA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO 
– DYREKTYWA UE O RESTRUKTURYZACJI ZAPOBIEGAWCZEJ
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ostrzegania, które będą informowały o zbliżającej się  
niewypłacalności.

Przepisy dyrektywy nie narzucają konkretnych mecha-
nizmów ostrzegania, wprowadzają jedynie wymóg ich 
zapewnienia przez państwa członkowskie, tak aby dłuż-
nicy lub przedsiębiorcy mieli możliwość przeprowadze-
nia restrukturyzacji na odpowiednio wczesnym etapie. 
Mechanizm wczesnego ostrzegania może opierać się na 
analizie wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa 
w połączeniu z nałożeniem określonych obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie rachunkowości i księgo-
wości, a także bankowości – w szczególności raportowa-
niem powstałych zaległości finansowych z tytułu wyko-
nywania umów kredytów i pożyczek. Wprowadzenie tego 
rodzaju wskaźnika w połączeniu z odpowiednią akcją in-
formacyjną na temat postępowań restrukturyzacyjnych 
zachęci dłużników do podejmowania decyzji o restruk-
turyzacji na odpowiednio wczesnym etapie. Wynikiem 
podjęcia takich działań będzie duża liczba postępowań 
restrukturyzacyjnych, które przebiegną zgodnie z planem 
i zakończą się sukcesem.

RAMY RESTRUKTURYZACJI ZAPOBIEGAWCZEJ

Dyrektywa w art. 4 zobowiązuje państwa członkow-
skie do zapewnienia, aby tam, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo niewypłacalności, dłużnicy mieli dostęp 
do instytucji restrukturyzacji zapobiegawczej po to, by 
umożliwić im uniknięcie niewypłacalności. Zgodnie z po-
stanowieniami dyrektywy instytucja ta ma być dostęp-
na na wniosek dłużnika (jest to jedynie założenie). Sama 
dyrektywa pozostawia możliwość odmiennej regulacji tej 
materii przez państwa członkowskie UE, dając dostęp do 
tej instytucji innym zainteresowanym podmiotom, np.: 
wierzycielom, przedstawicielom pracowników, ale przy 
zachowaniu wymogu uzyskania zgody dłużnika3.

Pojęcie restrukturyzacji zapobiegawczej należy w tym 
przypadku rozumieć w sensie prawnym jako zmianę 
struktury kapitału. Oznacza to, że wierzyciele akceptują 
fakt, że nie odzyskają swojej należności w całości, przez 
co godzą się z redukcją jej wartości.

W niektórych przypadkach sama zmiana struktury kapi-
tałowej przedsiębiorstwa jest niewystarczająca. Firma 
zmuszona jest do wprowadzenia modyfikacji w codzien-
nej działalności. Chodzi o ograniczenie czynności pocią-
gających za sobą określone koszty – już na tym etapie 

3  www.parp.gov.pl/component/content/article/57491:przedsiebiorca-w-
obliczu-nowej-dyrektywy-ue-o-restrukturyzacji-i-upadlosci-czyli-o-
dyrektywie-drugiej-szansy.

Oczekiwanym etapem harmonizacji było także wejście 
w życie unijnego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 2015/848 w sprawie postępowania 
upadłościowego. Rozporządzenie to regulowało m.in. 
relacje pomiędzy postępowaniami upadłościowymi 
i restrukturyzacyjnymi prowadzonymi w różnych pań-
stwach oraz skutki orzeczeń wydanych w ramach takich  
postępowań.

Z opisanych okoliczności jasno wynika, że poza sektorem 
bankowym i ubezpieczeniowym przepisy UE dotyczące 
niewypłacalności, a wydane przed wejściem w życie dy-
rektywy koncentrowały się przede wszystkim na uregu-
lowaniu transgranicznych postępowań upadłościowych, 
w szczególności na kwestiach dotyczących właściwości 
sądów, uznawania skutków postępowań w innych pań-
stwach członkowskich oraz konfliktów prawa.

Dyrektywa stanowi pierwszy ważny krok w procesie 
harmonizacji różnorodnych europejskich przepisów do-
tyczących niewypłacalności. Ma na celu wprowadzenie 
kluczowych zasad dla wszystkich państw członkowskich 
dotyczących skutecznych ram restrukturyzacji zapo-
biegawczej i drugiej szansy, które pozwolą uniknąć nie-
wypłacalności i kontynuować działalność gospodarczą, 
a także środków, których zadaniem będzie usprawnienie 
wszystkich rodzajów procedur upadłościowych poprzez 
zmniejszenie ich długości i związanych z tym kosztów 
oraz poprawę ich jakości. Ponadto zgodnie z jej postano-
wieniami niewypłacalni lub nadmiernie zadłużeni przed-
siębiorcy powinni skorzystać z pełnego umorzenia dłu-
gów w rozsądnym terminie. Dyrektywa stanowi pierw-
szy ważny krok w procesie harmonizacji różnorodnych 
europejskich przepisów dotyczących niewypłacalności 
– określa minimalne normy wymagane prawem UE, któ-
re mają być stosowane przez państwa członkowskie (tj. 
minimalną harmonizację prawa). Państwa członkowskie 
są zobowiązane do przyjęcia przepisów krajowych w celu 
wdrożenia dyrektywy najpóźniej do 17 lipca 2021 r.

WCZESNE OSTRZEGANIE

Ratowanie rentownych przedsiębiorstw stało się cen-
tralnym punktem europejskiego programu dotyczące-
go prawa upadłościowego. Jednym z najważniejszych 
aspektów kontynuowania i promowania restruktury-
zacji jest wczesne podjęcie działań przez dłużników. Im 
wcześniej dłużnik może wykryć swoje trudności finan-
sowe, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknię-
cia niewypłacalności. Dlatego art. 3 dyrektywy restruk-
turyzacyjnej stanowi, że w gestii państw członkow-
skich leży zapewnienie dostępu do narzędzi wczesnego 
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firma może borykać się z problemem płynności finanso-
wej. W związku z tym w zależności od poziomu trudności 
finansowych podmiot taki może potrzebować dodatko-
wego kapitału na etapie prac nad planem restrukturyza-
cji. Taki dodatkowy kapitał w formie udzielonych kredy-
tów na kontynuację działalności i pracę nad wdrożeniem 
planu restrukturyzacji nazywany jest w dyrektywie fi-
nansowaniem przejściowym. W momencie jego udzie-
lenia strony nie wiedzą jeszcze, czy plan restrukturyzacji 
zostanie zatwierdzony.

Rodzi to pytanie o stopień ochrony dotychczasowych 
i nowych wierzycieli, ponieważ jasne jest, że ci ostatni 
będą wymagać dodatkowych zabezpieczeń – w przypad-
ku niepowodzenia planu restrukturyzacji najczęściej będą 
to zabezpieczenia na aktywach. Zgodnie z art. 17 ust. 4 
dyrektywy to w gestii państw członkowskich leży odpo-
wiednia regulacja stopnia pierwszeństwa w zaspokoje-
niu wierzytelności: „Państwa członkowskie mogą prze-
widzieć, że w związku z późniejszym postępowaniem 
upadłościowym podmioty zapewniające nowe finanso-
wanie lub finansowanie przejściowe są uprawnione do 
otrzymania płatności z pierwszeństwem wobec innych 
wierzycieli, których roszczenia byłyby w przeciwnym ra-
zie tak samo lub bardziej uprzywilejowane”.

Aby zapobiec nadużyciom, państwa członkowskie po-
winny obejmować ochroną tylko takie finansowanie, któ-
re jest niezbędne do kontynuowania działalności przed-
siębiorcy lub które umożliwi jego przetrwanie, lub zwięk-
szy wartość jego przedsiębiorstwa w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym zatwierdzenie planu. Oznacza to, 
że udzielenie takiego finansowania powinno być objęte 
przez organy państw członkowskich kontrolą ex ante4.

Restrukturyzacja zapobiegawcza ma być przeprowadza-
na za pomocą planu restrukturyzacyjnego. Dyrektywa 
określa pewne zasady dotyczące negocjacji planu, jego 
treści i procesu przyjmowania.

UMOŻLIWIENIE NEGOCJACJI

Negocjacje w sprawie planu restrukturyzacji umożliwiają 
przepisy, które przewidują, że dłużnik zachowuje całko-
witą lub częściową kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. 
Zarządca restrukturyzacyjny musi zostać powołany tylko 
wtedy, gdy:

4  Weijs R., Baltejs M., Opening the Door for the Opportunistic Use of Interim 
Financing: A Critical Assessment of the EU Draft Directive on Preventive 
Restructuring Frameworks, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
iir.1305.

1.  sąd zatwierdził zawieszenie czynności egzekucyj-
nych, a organ sądowy stwierdzi, że wyznaczenie 
praktyka jest konieczne dla ochrony interesów zain-
teresowanych stron;

2.  plan restrukturyzacji musi zostać potwierdzony 
w drodze głosowania wierzycieli podzielonych na kla-
sy; lub

3.  o powołanie wnioskuje dłużnik lub większość wie-
rzycieli. W przeciwnym razie o potrzebie powołania 
zarządcy restrukturyzacyjnego decyduje się indy-
widualnie dla każdego przypadku, chociaż państwa 
członkowskie mogą przewidzieć dodatkowe okolicz-
ności, w których wyznaczenie zarządcy restruktury-
zacyjnego jest obowiązkowe.

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnie-
nia dłużnikom możliwości zawieszenia indywidualnych 
czynności egzekucyjnych, jeżeli ma to pomóc w przygo-
towaniu lub negocjowaniu planu restrukturyzacyjnego. 
Zawieszenie to może być ogólne lub ograniczone, obej-
mując jednego lub więcej indywidualnych wierzycieli 
dłużnika. Jeżeli chodzi o roszczenia pracowników, to ich 
egzekucja może zostać zawieszona tylko wtedy, gdy pra-
wo krajowe przewiduje, że wypłata takich roszczeń jest 
gwarantowana w ramach restrukturyzacji zapobiegaw-
czej. Ponadto roszczenia wierzycieli mogą zostać wyłą-
czone z zawieszenia, jeżeli uprawdopodobnione zosta-
nie, że egzekucja nie zagrozi restrukturyzacji przedsię-
biorstwa lub zawieszenie to niesprawiedliwie zaszkodzi 
wierzycielom, których roszczenia podlegają zawieszeniu.

Zawieszenie indywidualnych czynności egzekucyjnych 
jest ograniczone do okresu 4 miesięcy, ale państwa człon-
kowskie mogą przewidzieć jego przedłużenie w pewnych 
okolicznościach do 12 miesięcy5. Przepisy prawa krajo-
wego powinny także w pewnych okolicznościach przewi-
dywać możliwość wstrzymania zawieszenia indywidu-
alnych czynności egzekucyjnych, w szczególności, jeżeli 
nie spełnia już ono celu polegającego na wsparciu nego-
cjacji planu restrukturyzacyjnego. Sytuacja taka miałaby 
miejsce w przypadku, gdyby okazało się, że mniejszość 
blokująca wierzycieli (która zgodnie z prawem krajowym 
mogłaby zapobiec przyjęciu planu restrukturyzacyjnego) 
nie popiera kontynuacji negocjacji. Wstrzymanie zwykle 
zawieszałoby wszelkie obowiązkowe wymogi dotyczące 
zgłoszenia niewypłacalności, ale państwa członkowskie 
mogą tę kwestię uregulować inaczej.

Co ważne, dyrektywa przewiduje zasady uniemożliwia-
jące wierzycielom wstrzymanie się z wykonywaniem zo-

5  https://ipuir.lazarski.pl/pl/aktualnosci/wplyw-unijnej-dyrektywy-drugiej-
szansy-na-polskie-prawo-restrukturyzacyjne/.
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bowiązania lub wypowiedzeniem, przyspieszeniem lub 
zmianą warunków istotnych umów, które doprowadziły-
by do pogorszenia sytuacji dłużnika z tytułu długów po-
wstałych przed zawieszeniem indywidualnych czynności 
egzekucyjnych po warunkiem, że dłużnik wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań (istotne umowy to umowy, które 
są niezbędne do kontynuowania codziennej działalności 
przedsiębiorstwa, w tym umowy o dostawy).

Plan restrukturyzacji musi obejmować, między innymi:

• informacje o aktywach i pasywach dłużnika w mo-
mencie przedłożenia planu restrukturyzacji, opis sytu-
acji finansowej dłużnika oraz przyczyny i zakres trud-
ności dłużnika;

• informacje na temat stron, których to dotyczy, ich 
roszczeń lub interesów objętych planem restruktury-
zacji, a także, w stosownych przypadkach, klas, w któ-
rych strony zostały zgrupowane w celu przyjęcia planu 
restrukturyzacji;

• w stosownych przypadkach szczegółowe informacje 
na temat stron, na które plan restrukturyzacji nie ma 
wpływu, wraz z opisem powodów, dla których propo-
nuje się ich nie ujmować w planie;

• warunki planu restrukturyzacji (w tym wszelkie pro-
ponowane środki restrukturyzacyjne, proponowany 
czas trwania środków restrukturyzacyjnych, ogólne 
konsekwencje dla zatrudnienia, takie jak zwolnienia, 
krótkoterminowe ustalenia dotyczące pracy itp.) oraz 
wszelkie informacje na temat nowego finansowania 
w ramach restrukturyzacji;

• oświadczenie o powodach, dla których plan restruktu-
ryzacji ma uzasadnioną perspektywę zapobiegnięcia 
niewypłacalności dłużnika i zapewnienia rentowności 
przedsiębiorstwa.

PRZYJĘCIE I ZATWIERDZENIE  
PLANU RESTRUKTURYZACJI

Tylko strony, których dotyczy plan, będą miały prawo 
głosu w sprawie jego przyjęcia. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, czy udziałowcy, wierzyciele pozo-
stający w tyle za niezabezpieczonymi wierzycielami oraz 
strony powiązane z dłużnikiem powinny zostać wyklu-
czone z głosowania. Podział na klasy następuje zgodnie 
z brzmieniem art. 9 ust. 4 i przebiega poprzez podział 
wierzycieli na odrębne grupy, „które odzwierciedlają wy-
starczającą wspólnotę interesów na podstawie spraw-
dzalnych kryteriów, zgodnie z prawem krajowym”6.

6  h t t p s : // e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / P L / T X T /
PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=DE.

Zainteresowane strony przyjmują plan restrukturyzacji, 
pod warunkiem że uzyskał poparcie większości ustala-
nej na podstawie kwoty roszczeń (lub wartości udzia-
łów) w każdej grupie wierzycieli. Większość ustalona 
przez państwa członkowskie, a wymagana do przyjęcia 
planu nie powinna przekraczać maksymalnie 75% kwoty 
roszczeń lub wartości udziałów. Państwa członkowskie 
określają również, czy dodatkowo w każdej klasie należy 
uzyskać większość zainteresowanych uczestników.

Niektóre plany restrukturyzacyjne, aby stały się wiążące, 
muszą zostać potwierdzone przez organ sądowy lub ad-
ministracyjny. Warunkiem takiego potwierdzenia jest po-
pieranie go przez co najmniej jedną grupę zainteresowa-
nych oraz brak pokrzywdzenia wierzycieli wyrażających 
sprzeciw. Obejmuje to plany, które wpływają na wierzy-
cieli lub klasy wierzycieli głosujących przeciwko planowi 
oraz przewidują nowe finansowanie. Po zatwierdzeniu 
plany te będą wiążące dla wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym tych, które głosowały przeciwko.

Jeśli co najmniej jedna grupa zainteresowanych wierzy-
cieli nie zagłosuje za planem restrukturyzacyjnym, organ 
administracyjny lub sądowy może go nadal zatwier-
dzić („mechanizm zatwierdzenia planu restrukturyzacji 
wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli”), pod warunkiem 
spełnienia określonych wymogów. Obejmują one za-
twierdzenie planu przez:

• co najmniej jedną grupę zainteresowanych wierzycieli 
lub wierzycieli uprzywilejowanych względem zwy-
kłych niezabezpieczonych wierzycieli, lub, w przypad-
ku braku spełnienia tego wymogu;

• grupę wierzycieli skupiającą samych udziałowców.

Plan musi gwarantować, że grupa zainteresowanych 
wierzycieli głosująca przeciwko jego przyjęciu będzie 
traktowana co najmniej tak samo korzystnie, jak każda 
inna grupa tej samej rangi i bardziej korzystnie niż jaka-
kolwiek grupa mająca niższy stopień uprzywilejowania 
(„zasada bezwzględnego pierwszeństwa”). Wreszcie 
żadna z grup wierzycieli nie może otrzymać więcej niż 
pełną kwotę roszczeń członków danej grupy.

ZASADA DRUGIEJ SZANSY

Dyrektywa wymaga od państw członkowskich zapewnie-
nia, aby niewypłacalni przedsiębiorcy mieli dostęp do co 
najmniej jednej procedury, która mogłaby doprowadzić do 
pełnego umorzenia długów. Okres, po którym niewypła-
calni przedsiębiorcy mają zostać całkowicie zwolnieni ze 
swoich długów, wynosi maksymalnie 3 lata. Prawo krajo-
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we może stanowić, że przedsiębiorca będzie musiał spełnić 
pewne obowiązki przed uzyskaniem jakiegokolwiek umo-
rzenia długu, takie jak na przykład częściowa spłata długu.

Ponadto wszelkie ograniczenia uniemożliwiające przed-
siębiorcom podejmowanie lub wykonywanie działalności 
handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej 
wyłącznie z tego powodu, że są niewypłacalni na mocy 
prawa krajowego, muszą zostać zniesione, gdy przedsię-
biorcy uzyskają umorzenie długów. Ma to zapobiec prze-
noszeniu się przedsiębiorców do szarej strefy i zapewnić 
ich płynny powrót do życia gospodarczego – sprzeczne 
z celami dyrektywy byłoby dawanie przedsiębiorcom 
drugiej szansy, gdyby jednocześnie uniemożliwiono im 
utrzymanie się po całkowitym spłaceniu długów.

Dostęp do umorzenia długów zostanie uniemożliwiony 
lub ograniczony, jeżeli przedsiębiorca działał nieuczci-
wie lub w złej wierze w stosunku do wierzycieli. Ponadto 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć szeroki zakres 
okoliczności, ze względu na wystąpienie których mogą 
ograniczyć lub odmówić dostępu do umorzenia długów. 
Przykłady zawierają:

• skalę długów i moment ich zaciągnięcia;
• naruszenie obowiązków wynikających z planu spłaty 

lub jakiegokolwiek innego zobowiązania mającego na 
celu ochronę interesów wierzycieli;

• brak podejmowania działań mających na celu spłatę 
zadłużenia.

Wreszcie dyrektywa uznaje, że przedsiębiorcy nie skorzy-
staliby skutecznie z zasady drugiej szansy, gdyby musieli 
przejść przez odrębną procedurę o odmiennych warun-
kach dostępu w celu spłacenia długu konsumenckiego 
niemającego związku z rodzajem prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Dlatego też państwa członkowskie 
są zobowiązane do zapewnienia, aby w przypadkach, 
w których długów przedsiębiorców powstałych w związ-
ku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie można 
racjonalnie oddzielić od długów konsumenckich, obie ka-
tegorie długów zostały objęte tą samą procedurą.

W związku z tym przepisy dyrektywy należy analizować 
w kontekście nowelizacji Prawa upadłościowego zmienia-
jącej m.in. przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej. 
Nowelizacja, która miała usprawnić konsumenckie postę-
powanie upadłościowe, wprowadza dwa odrębne postępo-
wania. W pierwszym sędzia będzie decydował o wydaniu 
postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości kon-
sumenckiej, mając jednocześnie świadomość, że w drugim 
postępowaniu w trakcie badania, czy dłużnik doprowadził 

do swojej niewypłacalności celowo, będzie ewentualnie 
decydował o odmowie oddłużenia. Spowodowane to bę-
dzie tym, że zgodnie z nowymi przepisami sąd nie będzie 
badać przyczyn niewypłacalności na etapie otwarcia po-
stępowania, a dopiero po ogłoszeniu upadłości.

Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe, zgodnie 
z przepisami dyrektywy, obejmuje zakresem stosowania 
przepisów o upadłości konsumenckiej także osoby pro-
wadzące jednoosobową działalność gospodarczą7. Ar. 1 
ust. 3 dyrektywy stanowi typowy przykład ius dispositi-
vum i zostawia państwom możliwość uwzględnienia 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej. Motyw 21 dyrektywy mówi wprost o tym, że „mimo 
iż niniejsza dyrektywa nie zawiera wiążących przepisów 
dotyczących nadmiernego zadłużenia konsumentów, 
zaleca się, aby państwa członkowskie jak najwcześniej 
rozpoczęły stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy 
dotyczących umorzenia długów także w odniesieniu do 
konsumentów”8. Pomimo realizacji zapisów tego motywu 
w znowelizowanych przepisach o upadłości konsumenc-
kiej, cel dyrektywy został całkowicie wypaczony, bowiem 
system drugiej szansy przewidziany dla przedsiębiorców 
nie może działać sprawnie, jeżeli przedsiębiorca będzie 
musiał przechodzić dwa odrębne postępowania upadło-
ściowe, nie mając pewności, że zostanie oddłużony.

Ponadto wprowadzona zmiana wydłuża okres planu spłat 
z obecnie maksymalnie 3 do 7 lat (w przypadku gdy sąd 
stwierdzi, że upadły doprowadził do swojej niewypła-
calności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub 
w skutek rażącego niedbalstwa) oraz wydłuża tzw. fa-
kultatywne umorzenie długów z okresem zawieszenia 
do 5 lat. Oznacza to, że jeżeli w ciągu 5 lat od umorzenia 
długów przez sąd w sposób istotny polepszy się sytuacja 
finansowa dłużnika lub nabędzie on coś wartościowego, 
wówczas sąd na wniosek upadłego lub wierzyciela przy-
wróci umorzone długi i nakaże spłatę wierzycieli. Sąd nie 
będzie związany 5-letnim terminem i uchyli postanowie-
nie o warunkowym umorzeniu długów, jeżeli wniosek, 
o którym mowa w art. 49116 ust. 2a Pr. Upad., zostanie 
złożony przed upływem 5 lat od uprawomocnienia się po-
stanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań9. Do-
prowadzi to do absurdalnej sytuacji, gdzie po umorzeniu 
długów sąd może ustalić plan spłaty na kolejne 7 lat, przez 
co dłużnik będzie pozostawał w upadłości konsumenckiej 
nawet do 12 lat bez pewności uzyskania oddłużenia.

7  Morgen Ch., Präventive Restrukturierung. Kommentar und Handbuch zur Richtlinie 
über präventive Restrukturierungsrahmen. Köln 2019, S. 98.

8  h t t p s : // e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / P L / T X T /
PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=DE.

9  Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz 2020, komentarz do art. 49116, 
Legalis.
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Nowe przepisy znacznie utrudnią całkowite oddłużenie 
konsumentów. Oznacza to, że polskie przepisy nowego 
Prawa upadłościowego będą stały w sprzeczności z po-
stanowieniami dyrektywy. Motyw 1 dyrektywy wprost 
mówi m.in. o tym, żeby „(…) uczciwi niewypłacalni lub 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy mogli korzystać 
z całkowitego umorzenia długów po upływie rozsądne-
go terminu, umożliwiając im w ten sposób skorzystanie 
z drugiej szansy (…)”10, podczas gdy polskie Prawo upa-
dłościowe w zakresie, w jakim reguluje upadłość osób 
fizycznych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą (możliwość ogłoszenia upa-
dłości w uproszczonej procedurze przez przedsiębior-
cę działającego w złej wierze), pozostają w całkowitej 
sprzeczności z celami dyrektywy – upadłość przysługuje 
tylko uczciwym dłużnikom (redlicher Schuldner, honest  
debtor). Wielkim krokiem w tył jest także wydłużenie 
okresu, w jakim dłużnik będzie pozostawał w „stanie” 
upadłości konsumenckiej – maksymalnie może to po-
trwać nawet 12 lat.

POPRAWA WYDAJNOŚCI PROCEDUR

Dyrektywa wymaga od państw członkowskich zapewnie-
nia poprawy skuteczności procedur dotyczących restruk-
turyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów. W szcze-
gólności członkowie organów sądowych i administracyj-
nych zajmujących się takimi procedurami muszą zostać 
odpowiednio przeszkoleni i posiadać niezbędną wiedzę 
specjalistyczną do wykonywania swoich obowiązków.

To samo dotyczy praktyków wyznaczonych przez organy 
sądowe lub administracyjne w ramach takiej procedu-
ry. Proces mianowania, odwołania i rezygnacji musi być 
jasny, przejrzysty i sprawiedliwy. Przy podejmowaniu 
decyzji o wyznaczeniu osoby należy wziąć pod uwagę 
doświadczenie i wiedzę specjalistyczną zarządcy, a także 
szczególne cechy sprawy. Należy wprowadzić odpowied-
nie mechanizmy nadzoru i regulacyjne, aby zapewnić 
skuteczny nadzór nad pracą praktyków. Ponadto wyna-
grodzenie praktyków musi podlegać zasadom spójnym 
z celem skutecznego rozwiązania procedur.

Państwa członkowskie są także zobowiązane do za-
pewnienia wszystkim stronom postępowań dotyczących 
restrukturyzacji, niewypłacalności i spłaty długów, prak-
tykom oraz organom sądowym lub administracyjnym 
możliwości wykorzystania elektronicznych środków ko-
munikacji do podejmowania kluczowych działań, takich 
jak: przedkładanie planów restrukturyzacyjnych lub spłat 

10  h t t p s : // e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / P L / T X T /
PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=DE.

oraz powiadomienie wierzycieli. W przypadku Polski wy-
móg ten zostałby spełniony, gdyby zgodnie z wymogiem 
art. 5 Prawa restrukturyzacyjnego utworzony został 
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Do utwo-
rzenia tego rejestru nie doszło i nie dojdzie, ponieważ 
już w 2017 r. rozpoczęto prace legislacyjne nad ustawą 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który ma zastąpić 
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – obecnie 
ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłu-
żonych (Dz. U. 2019, poz. 55), która ma wejść w życie 
1 grudnia 2020 r. – data ta jest także planowanym ter-
minem uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

W treści uzasadnienia do ustawy o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych wskazano, że realizuje ona obowiązek usta-
nowienia rejestru upadłości określony w rozporządzeniu 
nr 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami tej 
ustawy Krajowy Rejestr Zadłużonych stanowi „rejestr 
upadłości” w rozumieniu art. 24 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie postępowania upadłościowego. Zobowiąza-
nie wynikające z rozporządzenia UE dotyczy formalnie 
wprawdzie tylko postępowań transgranicznych, jednak-
że z uwagi na możliwość udziału zagranicznych wierzy-
cieli, każde postępowanie upadłościowe jest potencjal-
nie transgraniczne11. W KRZ będą znajdować się przede 
wszystkim informacje istotne z punktu widzenia postę-
powań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jeżeli 
dojdzie do utworzenia tego rejestru, obowiązek jego uru-
chomienia do 26 czerwca 2018 r. nałożony przez rozpo-
rządzenie nr 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie postępowania upadłościowego z 20 maja 
2015 r. zostanie w końcu spełniony i przestanie on być 
rozwiązaniem funkcjonującym jedynie teoretycznie.

Dyrektywa zapewnia państwom członkowskim dużą 
swobodę przy wdrażaniu jej przepisów. Ustanawia jedy-
nie minimalne standardy ram restrukturyzacji zapobie-
gawczej, umorzenia długów i (w ograniczonym zakresie) 
postępowań upadłościowych, których należy przestrze-
gać w całej UE. Dyrektywa nie odnosi się do harmoniza-
cji podstawowych pojęć Prawa upadłościowego, co jest 
ostrożnym podejściem ze względu na bardzo zróżnico-
wany charakter postępowań restrukturyzacyjnych i upa-
dłościowych oraz różne etapy rozwoju systemów upa-
dłości w państwach członkowskich.

Najważniejszą zmianą poczynioną przez dyrektywę jest 
wprowadzenie wymogu ustanowienia ram restruktury-
zacji zapobiegawczej w każdym państwie członkowskim.

11  Zipperer, EuIns VO, Kommentar zur Verordnung (EU) 2015/848 über 
Insolvenzverfahren, H. Vallender (Hg)Köln 2017, s. 372.
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Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że zostało powołane Centrum Mediacji 
przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Powstało 
ono z uwagi na rosnące potrzeby związane z prowadzeniem 
postępowań mediacyjnych z udziałem specjalistów z zakresu 
prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Wszyscy mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez centrum 
posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez 
ministra sprawiedliwości.

Na listę mediatorów wpisani są wyłącznie eksperci z udoku- 
mentowanym wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy 
zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w Centrum 
Mediacji aktów prawa wewnętrznego, w tym statutu i regulaminów.

Centrum Mediacji ma zasięg ogólnokrajowy.

Zapraszamy do kontaktu:
Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie  

Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Święty Marcin 29, lok. 8

61-806 Poznań
tel. 61 307 09 22
fax 61 666 10 59

e-mail : mediacje@kidr.pl
https: kidr.pl/

Pozostając do Państwa dyspozycji
Prezes Centrum Mediacji 

Ivan Smanio
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