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Szanowni Czytelnicy!

Nigdy nie przypuszczałem, że będę pisał artykuł wstępny do 
„Doradcy Restrukturyzacyjnego” w czasie, kiedy kilka godzin 
jazdy od mojego domu trwa okrutna wojna. Czytelnicy za-
pewne też nie przypuszczali, że w trakcie wojny będą czytać 
nasz kwartalnik. Takich niestety doświadczamy wydarzeń 
i mimo tego, że bardzo trudno w tym okresie się pracuje, 
będąc myślami zupełnie gdzie indziej, napiszę kilka słów, 
nawiązując do tego, co dzieje się w Ukrainie. Zastanawiam 
się w ogóle nad znaczeniem, wagą, jaką w stanie wojny, kie-
dy giną ludzie, grabi się majątki, niszczy różne dobra, mają 
niewypłacalność, bankructwo, restrukturyzacja? Nie wiem, 
czy teraz w Ukrainie ktokolwiek się tym przejmuje, że ktoś 
komuś nie zapłacił, że nie wykonał swoich zobowiązań? Na 
pewno schodzi to na plan dalszy, na późniejsze rozrachunki. 
Najważniejsze jest przetrwanie, odparcie wroga i przywró-
cenie pokoju. Pomagajmy im zwyciężyć, jak tylko możemy, 
bo ich zwycięstwo będzie oznaczało pokój także w Polsce.

Branżowo chciałbym w kilku zdaniach podzielić się prze-
myśleniami z zakresu dobrych praktykach związanych z za-
kończeniem uproszczonych postępowań upadłościowych 
konsumentów. Sądzę, że w ogóle warto temat dobrych 
praktyk doradców restrukturyzacyjnych rozwijać. W bieżą-
cym stanie prawnym postępowanie upadłościowe konsu-
menta, prowadzone na podstawie przepisów części trzeciej 
w przypadku oddłużenia, kończy się w dniu ustalenia planu 
spłaty lub umorzenia jego zobowiązań bez ustalania planu 
spłaty. Wówczas to konsument odzyskuje możliwość zarzą-
dzania swoim majątkiem, a funkcja syndyka co do zasady 
gaśnie. Oczywiście rozmaite dalsze zdarzenia nadal anga-
żują dotychczasowego syndyka i nadal jesteśmy zobowią-
zani wykonywać niektóre czynności (np. wykonać plan po-
działu z planem spłaty, skompletować akta i przesłać je do 
sądu itp.).

Niewątpliwie, choć nie wynika to z przepisów, dobrą 
praktyką syndyka winno być zawiadomienie praco-
dawcy lub organu emerytalnego/rentowego o od-
wołaniu zajęć części wchodzącej do masy upadłości. 
Pomimo tego że przedmiotowe postanowienia są 
obwieszczane, nie łudźmy się, że pracodawca czy 
upadły będzie śledził publikatory, w których ukazują 
się obwieszczenia. Zajęcia nadal będą realizowane. 
Jeśli będą wpływać na rachunek upadłego z adnota-
cją „przekazanie zajęcia”, to w praktyce żaden bank 
nie pozostawi opisanych tak środków do dyspozycji 
upadłego, bez wcześniejszej dyspozycji syndyka. Na 
marginesie, temat „banki” w upadłościach konsu-
menckich to jeden z pilniejszych do jednoznacznego 
ustawowego uregulowania, nie tylko od strony upa-
dłego konsumenta, ale też syndyków.

To jedynie przykład, propozycja dyskusji, którą mieli-
byśmy rozpocząć. Będę wdzięczny za podjęcie tema-
tu „dobrych praktyk doradców restrukturyzacyjnych” 
z różnych punktów widzenia: wierzycieli, sędziów 
i sekretariatu, pełnomocników, upadłych i oczywiście 
nas, doradców. W tym zakresie zapraszam do nadsy-
łania swoich przemyśleń na adres kidr@kidr.pl.

Zakończenie może być tylko jedno – Слава Україні!

Jerzy Sławek

Słowo od dziekana
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PRZEGLĄD ORZECZNICTWA W SPRAWACH 
RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH

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

 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

I. Podjęcie (zawieszonego) postępowania sądowego 
z udziałem syndyka w sprawie wszczętej przeciw-
ko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości 
o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy 
upadłości

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – VIII Wydział 
Gospodarczy z 9 lutego 2022 r., VIII Ga 3/22

Teza:

1. Wierzyciel, by doprowadzić do podjęcia (zgodnie 
z art. 145 ust. 1 p. u.) postępowania sądowego, 
winien wykorzystać wszystkie możliwości proce-
duralne zmierzające do uznania wierzytelności w po-
stępowaniu upadłościowym dłużnika. Tylko wtedy 
możliwe jest uznanie, że tryb dochodzenia wierzy-
telności, określony ustawą, został wyczerpany.

2. Wierzyciel powinien zgłosić sędziemu-komisarzowi 
wierzytelności, dopiero gdy procedura przewidzia-
na w art. 236-266 p. u. nie doprowadzi do uznania 
wierzytelności, możliwe jest podjęcie zawieszonego 
postępowania.

Stan faktyczny:

Powód, M. S., prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą (...) w G., wniósł pozew przeciwko pozwanemu (...) 
z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 12 298,71 zł wraz z od-

1 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa Upa-
dłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek zarządu Stowarzyszenia Sę-
dziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

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

setkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach han-
dlowych od następujących kwot:

– 3610,38 zł od 13 października 2018 r. do dnia zapłaty,
– 1414,50 zł od 14 października 2018 r. do dnia zapłaty,
– 2086 08 zł od 28 października 2018 r. do dnia zapłaty,
– 2183 98 zł od 5 listopada 2018 r. do dnia zapłaty,
– 2147,12 zł od 23 października 2018 r. do dnia zapłaty.

Nadto domagał się zasądzenia od pozwanego kosztów 
procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, we-
dług norm przepisanych.

24 stycznia 2019 r. referendarz sądowy w Sądzie 
Rejonowym w Bydgoszczy wydal nakaz zapłaty (sygn. 
akt VIII GNc 9658/18), orzekając zgodnie z żądaniem po-
zwu. W związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie upadłości 
pozwanego (postanowienie z 14 stycznia 2019 r. wydane 
w sprawie o sygn. akt X GU 2449/18) postanowieniem 
z 2 maja 2019 r. referendarz sądowy uchylił nakaz za-
płaty, zawiesił postępowanie z 14 stycznia 2019 r. oraz 
wezwał syndyka masy upadłości pozwanego do wzięcia 
udziału w sprawie.

Pismem procesowym z 29 stycznia 2021 r. powód pod-
trzymał żądanie zasądzenia od pozwanego na jego rzecz 
kwoty 856,65 zł tytułem rekompensaty za koszty od-
zyskiwania należności oraz 67,49 zł tytułem dalszych 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach han-
dlowych wraz z kosztami procesu, w tym kosztami za-
stępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Postanowieniem z 10 marca 2021 r. (sygn. akt VIII GNc 
9658/18) referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym 
w Bydgoszczy podjął postępowanie z udziałem syndyka 
masy upadłości (...) z siedzibą w W. oraz umorzył postę-
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powanie co do należności głównej w kwocie 11 442,06 zł 
i odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach han-
dlowych w kwocie 182,29 zł, a to na podstawie art. 355 
KPC, uznając za niedopuszczalne wydanie wyroku w tym 
zakresie w sytuacji, gdy wierzytelność została wciągnięta 
na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

18 marca 2021 r. referendarz sądowy w Sądzie 
Rejonowym w Bydgoszczy wydał nakaz zapłaty w po-
stępowaniu upominawczym (sygn. akt VIII GNc 1340/21), 
w którym nakazał pozwanemu syndykowi masy upadło-
ści (...) z siedzibą w W., aby zapłacił powodowi kwoty 
856,65 zł i 6749 zł oraz 2492 zł tytułem zwrotu kosztów 
procesu, w tym 2400 zł tytułem kosztów zastępstwa 
procesowego.

W sprzeciwie od tego nakazu zapłaty pozwany zaskarżył 
nakaz zapłaty w całości.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 17 listopa-
da 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII GC 755/21 upr. za-
sądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 67,49 zł 
(pkt I wyroku), oddalono powództwo w pozostałym za-
kresie (pkt II wyroku) oraz zasądzono od pozwanego na 
rzecz powoda kwotę 3917 zł tytułem zwrotu kosztów 
procesu (pkt III wyroku).

Sąd I instancji ustalił, że strony procesu łączyła umowa, 
na podstawie której powód wykonał na rzecz pozwanego 
usługę i sprzedał towar. W związku z wykonaniem umo-
wy powód wystawił pozwanemu następujące faktury 
VAT:

–  nr FS (...) z 13 sierpnia 2018 r. na kwotę 3610,38 zł, 
płatną do 12 października 2018 r.;

–  nr FS (...) z 14 sierpnia 2018 r. na kwotę 1414,50 zł, 
płatną do 13 października 2018 r.;

–  nr FS (...) z 28 sierpnia 2018 r. na kwotę 2086,08 zł, 
płatną do 27 października 2018 r.;

–  nr FS (...) z 5 września 2018 r. na kwotę 2183,98 zł, 
płatną do 4 listopada 2018 r.;

–  nr FS (...) z 1 października 2018 r. na kwotę 2147,12 zł, 
płatną do 22 października 2018 r.

W piśmie z 15 listopada 2018 r. powód wezwał pozwa-
nego do zapłaty należności wynikających z wskazanych 
faktur VAT wraz z odsetkami. W związku z brakiem za-
płaty przez pozwanego żądanych należności powód 
23 listopada 2018 r. wniósł do sądu pozew inicjujący ni-
niejsze postępowanie.

Postanowieniem z 14 stycznia 2019 r., wydanym w spra-
wie o sygn. akt X GU 2449/18, Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość 
pozwanego. Wierzytelności powoda w łącznej wyso-
kości 11 624,35 zł obejmującej kwotę 11 442,06 zł, 
wynikającą z wystawionych przez powoda faktur VAT 
o numerach: (...),  (...), (...), (...), (...), oraz kwotę 182,29 zł, 
stanowiącą odsetki ustawowe za opóźnienie w transak-
cjach handlowych, zostały zamieszczone na liście wie-
rzytelności w postępowaniu upadłościowym pozwanego 
(...) z siedzibą w W.

Syndyk odmówił uznania kwoty 856,65 zł tytułem re-
kompensaty za koszty odzyskiwania należności, kwoty 
67,49 zł tytułem odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, a ponadto kwoty 2492 zł tytułem kosztów 
procesu.

Postanowieniem z 18 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie zatwierdził 
listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności. 
Sąd I instancji zważył, że powód ostatecznie dochodził 
od pozwanego syndyka kwoty 856,65 zł tytułem rekom-
pensaty za koszty odzyskiwania należności wynikają-
cych z nieuregulowanych przez pozwanego faktur VAT 
oraz kwoty 67,49 zł tytułem skapitalizowanych odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
W pozostałym zakresie, tj. należności głównej w wyso-
kości 11 442,06 zł oraz odsetek ustawowych za opóźnie-
nie w transakcjach handlowych w wysokości 182,29 zł, 
roszczenie dochodzone pierwotnie przez stronę po-
wodową zostało umieszczone na liście wierzytelności 
upadłego dłużnika (...) z siedzibą w W. Spowodowało to 
umorzenie postępowania toczącego się pod sygn. akt 
VIII GNc 9658/18 na mocy postanowienia referendarza 
sądowego z 10 marca 2021 r. co do należności głównej 
w kwocie 11 442,06 zł oraz co do odsetek ustawowych 
za opóźnienie. W ocenie sądu rejonowego przedmiot spo-
ru stanowiły kwestie prawne, a mianowicie w pierwszej 
kolejności dopuszczalność podjęcia przeciwko syndyko-
wi postępowania toczącego się przed dniem ogłoszenia 
upadłości przeciwko upadłemu – syndyk, powołując się 
na treść art. 145 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.), 
podnosił, że wobec niewyczerpania przez powoda trybu 
przewidzianego w tejże ustawie brak jest podstaw do 
podjęcia postępowania przeciwko niemu.

Z uzasadnienia sądu rejonowego:

1. „(…) W myśl art. 145 ustawy – Prawo upadłościowe 
postępowanie sądowe, administracyjne lub sądo-
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woadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko 
upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wie-
rzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upa-
dłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko 
w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym 
wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego 
ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytel-
ności. Z powyższego wynika, że postępowanie sądowe 
przeciwko upadłemu o wierzytelność, która podlega 
zaspokojeniu z masy upadłości, zawieszone z chwi-
lą ogłoszenia upadłości, może być podjęte przeciwko 
syndykowi pod warunkiem niezamieszczenia jej na 
liście wierzytelności, mimo wyczerpania trybu postę-
powania określonego ustawą (por. Z. Świeboda, (w:) 
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, 
Warszawa 2006, art. 145). W doktrynie zwraca się 
przy tym uwagę na fakt, iż wskazany przepis nie jest 
normą wyłączną w tym zakresie, a jego znaczenie na-
leży odczytywać łącznie z postanowieniami art. 144 
i 263 pr. upadł. oraz art. 174 § 1 pkt 4 i § 3 oraz art. 180 
§ 1 pkt 5 lit. b KPC (D. Chrapoński, (w:) Prawo upadło-
ściowe. Komentarz, wyd. II, red. A.J. Witosz, Warszawa 
2021, art. 145).”

2. „Niniejsze postępowanie zostało wszczęte jeszcze 
przed ogłoszeniem upadłości pozwanej spółki. Powód 
dokonał zgłoszenia w toczącym się postępowaniu 
upadłościowym swoich wierzytelności, które zostały 
umieszczone na liście wierzytelności jedynie częścio-
wo, a mianowicie w zakresie należności głównej wyni-
kającej z wystawionych faktur VAT, a także częściowo 
w zakresie dochodzonych odsetek za opóźnienie 
w transakcjach handlowych. Natomiast w pozostałym 
zakresie syndyk odmówił uznania zgłoszonych wie-
rzytelności. Mając na uwadze te okoliczności, zważyw-
szy na treść art. 180 § 1 pkt 5 lit. b KPC, sąd rejonowy 
doszedł do przekonania, że postępowanie zasadnie 
zostało podjęte przeciwko syndykowi, skoro wierzy-
telności powoda częściowo nie zostały uznane przez 
syndyka i nie zostały zamieszczone na liście wierzy-
telności. Bez znaczenia, zdaniem sądu rejonowego, 
jest natomiast okoliczność, czy powód wyczerpał tryb 
postępowania określony ustawą, skoro doszło do za-
twierdzenia listy wierzytelności i uzupełniającej listy 
wierzytelności, w konsekwencji czego obecnie powód 
nie może już skutecznie zgłosić swojej wierzytelności 
w toczącym się postępowaniu upadłościowym. W tym 
zakresie zatem stanowisko syndyka sąd uznał za 
nieuzasadnione.”

3. „Zdaniem pozwanego syndyka przeciwko zasądzeniu 
żądanej przez powoda kwoty tytułem rekompensaty 

za koszty odzyskiwania należności przemawia treść 
art. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziała-
niu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlo-
wych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 424), zgodnie z treścią 
którego przepisów ustawy nie stosuje się do długów 
objętych postępowaniami prowadzonymi na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 i 2320) oraz 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktury-
zacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 814 i 1298). Mając na 
uwadze treść zacytowanego przepisu, sąd rejonowy 
doszedł do przekonania, iż uprawnienie do żądania od 
pozwanego dłużnika rekompensaty za koszty odzy-
skiwania należności nie powstało, bowiem nieuregu-
lowane zobowiązanie zostało objęte postępowaniem 
upadłościowym.”

4. „W tym stanie rzeczy sąd rejonowy doszedł do prze-
konania, iż roszczenie dochodzone przeciwko syn-
dykowi zasługuje na uwzględnienie jedynie w części, 
a mianowicie co do kwoty 67,49 zł stanowiącej skapi-
talizowane odsetki za opóźnienie od należności głów-
nej w zakresie nieuwzględnionym w postępowaniu 
upadłościowym (art. 481 i 482 KC). W pozostałym za-
kresie uwzględnieniu roszczenia powoda obejmujące-
go rekompensatę za koszty odzyskiwania należności 
sprzeciwiał się przepis art. 3 ustawy o przeciwdzia-
łaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach han-
dlowych, z którego wynika, że w przypadku długów 
objętych m.in. postępowaniem prowadzonym na 
podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe 
nie powstaje przewidziane przez art. 10 tej ustawy 
roszczenie o zapłatę rekompensaty za koszty odzyski-
wania należności i w oparciu o tę normę prawną sąd 
powództwo oddalił (punkt II wyroku). O kosztach pro-
cesu (punkt III wyroku) sąd rejonowy orzekł na podsta-
wie art. 100 KPC w zw. z art. 98 i 99 KPC.”

Wyrok sądu rejonowego pozwany zaskarżył apela-
cją w części, tj. co do rozstrzygnięć zawartych w punk-
tach I i III wyroku. Skarżący domagał się uchylenia wyroku 
w tej części i oddalenia powództwa. Wniósł ponadto o za-
sądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W apelacji podniesiono zarzuty naruszenia prawa mate-
rialnego i procesowego:

–  art. 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapła-
ty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021.424. t.j.) 
poprzez jej zastosowanie pomimo wyłączenia sto-
sowania przedmiotowej ustawy do długów objętych 
postępowaniami prowadzonymi na podstawie prze-



7nr 28 [2/2022]

pisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 i 2320) i zasądzenie 
w niniejszej sprawie skapitalizowanych odsetek sta-
nowiących różnicę pomiędzy uznanymi na liście wie-
rzytelności odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
a odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transak-
cjach handlowych (art. 7 ustawy), liczonymi do dnia 
poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości (...);

–  art. 180 § 1 pkt 5 lit. b KPC i art. 145 ust. 1 pr. upadł. 
polegające na ich błędnym zastosowaniu i podjęciu 
postanowieniem z 10 marca 2021 r. (sygn. akt VIII 
GNc 9658/18) postępowania przeciwko pozwanemu 
syndykowi masy upadłości (...) w upadłości, pomimo 
iż postępowanie sądowe w sprawie wszczętej prze-
ciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości 
o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy 
upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi 
tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościo-
wym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu okre-
ślonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście 
wierzytelności.

W uzasadnieniu apelacji podano m.in., że brzmienie 
art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego 
nie budziło wątpliwości co do tego, że możliwość podję-
cia zawieszonego postępowania rozpoznawczego prze-
ciwko syndykowi masy upadłości jest uzależniona od 
wyczerpania przez wierzyciela trybu dochodzenia wie-
rzytelności w postępowaniu upadłościowym, co ozna-
czało, że gdy wierzytelności nie zostały umieszczone 
na liście wierzytelności, wyczerpanie trybu określone-
go ustawą wiązało się z wniesieniem przez wierzyciela 
sprzeciwu od listy wierzytelności (por. postanowienie 
Sądu Najwyższego z 2 lutego 2006 r., II CK 391/05, LEX 
nr 192024). Ponadto tryb odwołania od listy wierzytel-
ności sporządzonej przez syndyka masy upadłości regu-
luje m.in. art. 256 Prawa upadłościowego stanowiący, że 
w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu 
listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi każdy wie-
rzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego-
-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co 
do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania 
zgłoszonej wierzytelności. W niniejszej sprawie wskaza-
ny tryb określony ustawą przez powoda nie został zaś 
wyczerpany.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie 
i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów 
postępowania apelacyjnego.

Postanowieniem z 9 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy 
w Bydgoszczy uchylił zaskarżony wyrok (co do punk-
tów I, III wyroku) i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu 
w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania, pozostawia-
jąc temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowa-
nia apelacyjnego.

Z uzasadnienia postanowienia sądu okręgowego:

1. „Apelacja wywiedziona przez pozwanego okazała się 
o tyle zasadna, że prowadziła do konieczności wy-
dania wyroku o charakterze kasatoryjnym. Dla oceny 
wniesionego środka zaskarżenia wystarczające było 
natomiast odniesienie się do podniesionych przez 
skarżącego zarzutów naruszenia przez Sąd Rejonowy 
art. 180 § 1 pkt 5b KPC w zw. z art. 145 ust. 1 Prawa 
upadłościowego poprzez podjęcie z udziałem syndyka 
jako pozwanego zawieszonego wcześniej postępowa-
nia, pomimo braku zaistnienia ku temu ustawowych 
przesłanek. Należy przy tym podnieść, że w myśl 
art. 380 KPC, sąd drugiej instancji, na wniosek strony, 
rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej 
instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze 
zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. 
Skarżący w apelacji wniósł o dokonanie kontroli wy-
danego przez sąd pierwszej instancji postanowienia 
z dnia 10 marca 2021 r. (sygn. akt VIII GNc 9658/18).”

2. „Nie budzi wątpliwości, że sąd zawiesza postępowanie 
z urzędu, jeżeli postępowanie dotyczy masy upadło-
ści, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono 
upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadło-
ściowe albo ustanowiono zarządcę w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym (art. 174 § 1 pkt 4 KPC). Ad casum 
postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta sto-
łecznego Warszawy w Warszawie z dnia 14 stycznia 
2019 r. (sygn. akt X GU 2449/18) ogłoszono upadłość 
(...) w W. Jak wynika niespornie z akt sprawy, postępo-
wanie sądowe zostało wszczęte przed ogłoszeniem 
upadłości pozwanego. Poza sporem pozostawała 
również okoliczność, że toczące się postępowanie do-
tyczy masy upadłości – żądanie obejmowało wierzy-
telność o charakterze pieniężnym z tytułu należności 
przysługujących powodowi z tytułu świadczonych 
usług i sprzedanych towarów w ramach zawartych 
umów z upadłym.”

3. „Zgodnie z art. 180 § 1 pkt 5b KPC sąd postanowi podjąć 
postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawie-
szenia, w szczególności w przypadku ogłoszenia upa-
dłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania 
upadłościowego, z wyjątkiem określonym w art. 145 
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ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upa-
dłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228) – z chwilą usta-
lenia osoby pełniącej funkcję syndyka. Wobec tego 
poza ustaleniem w zakresie syndyka niezbędne jest 
dodatkowo ustalenie, czy zaszły przesłanki określo-
ne w art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego, zgodnie 
z którym postępowanie sądowe, administracyjne lub 
sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej prze-
ciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości 
o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy 
upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi 
tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościo-
wym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu okre-
ślonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście 
wierzytelności.”

4. „Istota zarzutów zawartych w apelacji sprowadzała 
się do prawidłowości wykładni regulacji art. 145 ust. 1 
Prawa upadłościowego i w konsekwencji istnienia 
podstaw do podjęcia zawieszonego postępowania. 
W ocenie Sądu Okręgowego sformułowany zarzut 
należy ocenić jako zasadny – zaprezentowana w pi-
semnych motywach wyroku wykładnia jest wadliwa. 
Jako słuszny w tym zakresie należy podzielić pogląd 
wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z 9 grud-
nia 2021 r. (Legalis), zgodnie z którym dla wyczerpania 
trybu, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, 
konieczne jest zaskarżenie odmowy uznania wierzy-
telności sprzeciwem do sędziego-komisarza, a w razie 
nieuwzględnienia sprzeciwu − wniesienie zażalenia do 
sądu upadłościowego. W tym zakresie w judykaturze 
(vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 
30 listopada 2020 r., sygn. Legalis) zasadnie podnie-
siono także, iż art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego, 
określający warunki podjęcia postępowania sądowe-
go w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed 
dniem ogłoszenia upadłości, o wierzytelność, która 
podlega zgłoszeniu do masy upadłości, posługuje się 
dwoma pojęciami: odmową umieszczenia wierzy-
telności na liście i wyczerpaniem trybu określonego 
ustawą. Wykładnia, zgodnie z którą do podjęcia po-
stępowania wystarczająca byłaby sama odmowa 
umieszczenia wierzytelności na liście, pomija istnie-
jące w powołanym przepisie pojęcie »wyczerpania«, 
z odwołaniem się do trybu określonego w ustawie.”

5. „Oznacza ono, że wierzyciel, by doprowadzić do pod-
jęcia postępowania sądowego, winien wykorzystać 
wszystkie możliwości proceduralne zmierzające do 
uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościo-
wym dłużnika. Tylko wtedy możliwe jest uznanie, że 

tryb dochodzenia wierzytelności, określony ustawą, 
został wyczerpany. Trafnie przy tym podniesiono, że 
przy wykładni prawa za wadliwą uznaje się taką, której 
rezultat czyni jakąś część przepisu prawnego zbędną, 
a ocena ta stanowi konsekwencję założenia, że w usta-
wie nie zamieszcza się wypowiedzi niesłużących wy-
rażaniu norm prawnych. Dodatkowo należy wskazać, 
że również w doktrynie przedstawiony pogląd co do 
wykładni art. 145 Prawa upadłościowego jest szeroko 
reprezentowany (A. Jakubecki, F. Zedler: Prawo upadło-
ściowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 361, 
S. Gurgul: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 547, D. Zienkiewicz: Prawo upadło-
ściowe i naprawcze, Warszawa 2006). W tym również, 
jak się wydaje, w komentarzu przytoczonym przez 
sąd I instancji (D. Chrapoński, (w:) Prawo upadłościowe. 
Komentarz, wyd. II, red. A.J. Witosz, Warszawa 2021). 
Autor ten bowiem podnosi, że warunkiem podjęcia 
zawieszonego postępowania jest wyczerpanie trybu 
dochodzenia przez wierzyciela wierzytelności w po-
stępowaniu upadłościowym. Oznacza to, że wierzyciel 
powinien zgłosić sędziemu-komisarzowi wierzytelno-
ści i dopiero gdy procedura przewidziana w art. 236- 
-266 nie doprowadzi do uznania wierzytelności, możli-
we jest podjęcie zawieszonego postępowania (szerzej 
A. Hrycaj, Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego 
wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadło-
ści zawieszonego wskutek upadłości pozwanego, „MPH” 
2016/1, s. 7 i n.). Wskazano bowiem normy wyrażone 
w art. 236-266 Prawa upadłościowego, gdzie art. 255 
i n. dotyczy właśnie zaskarżenia listy wierzytelności 
poprzez wniesienie sprzeciwu oraz zażalenia do sądu 
na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie 
sprzeciwu (art. 259 Prawa upadłościowego).”

6. „W przedmiotowej sprawie powód jako wierzyciel 
w postępowaniu upadłościowym nie zaskarżył odmo-
wy uznania wierzytelności sprzeciwem do sędziego-
-komisarza, tym samym nie wyczerpał trybu z art. 145 
ust. 1 Prawa upadłościowego. W konsekwencji nie 
było podstaw do podjęcia zawieszonego postępowa-
nia z udziałem syndyka i wydania wyroku w sprawie. 
Jak podniesiono przy tym w uzasadnieniu zacytowa-
nego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, analiza 
treści przepisu art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego 
prowadzi do jednoznacznego wniosku, że formułuje 
on dwie przesłanki podjęcia zawieszonego postępo-
wania, które wystąpić muszą łącznie, w żadnym przy-
padku ustawodawca nie ograniczył podstaw takiej 
decyzji procesowej jedynie do odmowy umieszczenia 
wierzytelności na liście wierzytelności. Wprost wska-
zał bowiem, że taka odmowa ma nastąpić po wy-
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czerpaniu trybu określonego ustawą. Zdekodowana 
więc w pełnym brzmieniu norma prawna oznacza, 
iż wierzyciel w ramach toczącego się postępowania 
upadłościowego musi wyczerpać wszystkie etapy 
składające się na procedurę umieszczania wierzytel-
ności na liście, których skutkiem jest odmowa uzna-
nia wierzytelności. Za przedstawionym rozumieniem 
powyższego przepisu przemawia nie tylko wykładnia 
językowa i funkcjonalna, ale również wykładnia hi-
storyczna. Konstrukcja bowiem art. 145 ust. 1 Prawa 
upadłościowego jest zbliżona do przyjętej w art. 62 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, który 
stanowił, że postępowanie w sprawie wszczętej prze-
ciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości o wie-
rzytelność, która ulegała zgłoszeniu do masy, może 
być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w tym 
przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sę-
dzia-komisarz nie uznał wierzytelności albo gdy na 
skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania.”

7. „Także więc na gruncie regulacji wynikających z Prawa 
upadłościowego z 1934 r. nie ulegało wątpliwości, 
że prawomocna odmowa uznania wierzytelności 
oznacza sytuację, w której wyczerpano możliwość 
wniesienia odwołania od odmowy jej uznania. W tym 
stanie rzeczy kontrola niezaskarżalnego postanowie-
nia z dnia 10 marca 2021 r. w przedmiocie podjęcia 
postępowania (art. 380 KPC) musiała prowadzić do 
przyjęcia braku podstaw do jego wydania (nieziszcze-
nie się określonych w art. 180 § 1 pkt 5b KPC prze-
słanek do podjęcia zawieszonego postępowania), co 
z kolei skutkowało uchyleniem zaskarżonego wyro-
ku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpozna-
nia na podstawie art. 386 § 4 KPC. Sąd I instancji nie 
miał podstaw do procedowania po dacie zawieszenia 
postępowania. W ramach dalszego toku procesu sąd 
I instancji podejmie decyzję w przedmiocie uchylenia 
postanowienia o podjęciu bądź co do zawieszenia po-
stępowania oraz będzie dokonywał czynności zmie-
rzających do ustalenia etapu, na jakim znajduje się 
postępowanie upadłościowe.”

II. Oddalenie powództwa o świadczenia z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – nie-
wypłacalność pracodawcy

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – VIII Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych z 25 stycznia 2022 r., VIII Pa 
169/21

Teza:

1. Brak podstaw do kwestionowania tezy wynikają-
cej z wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, (...) 
i Spraw Publicznych z 5 sierpnia 2014 r. w sprawie 
I PK 4/14, w świetle której „określenie daty niewy-
płacalności jako dnia wydania orzeczenia sądowego 
wynika z ustawy i jest zgodne ze standardami pra-
wa unijnego. Za datę powstania niewypłacalności 
pracodawcy należy uznać datę wydania przez sąd 
postanowienia w przedmiocie wniosku o ogłoszenie 
upadłości pracodawcy. Przepisy ustawy z 13 lipca 
2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 272) są w tym zakresie zgodne z prawem UE.” 
(opubl. MoPr (...)).

2. Nie należy pomijać, iż niewypłacalność w kontek-
ście art. 11 prawa upadłościowego i naprawczego 
powiązana jest nie ze złożeniem wniosku, lecz orze-
czeniem ferowanym w trakcie postępowania.

Stan faktyczny:

Powódka, A. M., zatrudniona była w (...) spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na podstawie 
umowy o pracę. Pismem z 14 października 2019 r. praco-
dawca rozwiązał wskazaną umowę o pracę z zachowa-
niem skróconego okresu wypowiedzenia, który upłynął 
30 listopada 2019 r. Nakazem zapłaty z 13 stycznia 
2020 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie w sprawie IV Np 12/20 
zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Ł. na rzecz powódki kwotę 18 275,65 zł.

Zarządzeniem sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi- 
-Śródmieścia w Łodzi z 28 stycznia 2020 r. wniosek 
wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w W. o ogłoszenie upadłości (...) spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. został 
zwrócony. 23 kwietnia 2020 r. został złożony ponowny 
wniosek o ogłoszenie upadłości (...) spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł., którego współ-
autorką była powódka. Decyzją z 26 kwietnia 2021 r. 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
odmówił powódce wypłaty świadczeń z tytułu niewy-
płaconej przez pracodawcę odprawy pieniężnej oraz 
odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. 
Podniesiono, że w tej sprawie nie zaszła przesłanka nie-
wypłacalności pracodawcy, bowiem nie zostało wydane 
stosowne postanowienie sądowe w przedmiocie upa-
dłości bądź otwarcia postępowania restrukturyzacyjne-
go. W toku sporu postanowieniem z 25 czerwca 2021 r. 
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Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie 
XIV GU 355/20 postanowił oddalić wniosek o ogłoszenie 
upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo 
upadłościowe.

Wyrokiem z 20 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych, w sprawie XP 437/21 z powództwa A. M. 
przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych z siedzibą w W. o świadczenia z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

I) zasądził od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych z siedzibą w W. na rzecz A. M. kwotę 
18 275,65 zł,

II) zasądził od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych z siedzibą w W. na rzecz A. M. kwotę 
2700 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z uzasadnienia wyroku sądu rejonowego:

1. „(…) W związku z wydaniem postanowienia o ogło-
szeniu upadłości byłego pracodawcy powódki w dniu 
25 czerwca 2021 r., tj. po złożeniu pozwu oraz odpo-
wiedzi na pozew, zmianie uległ stan faktyczny sprawy. 
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. 
(Dz.U. nr 158, poz. 1121 ze zm.) przewiduje szereg 
przypadków powstania niewypłacalności pracodawcy. 
W analizowanym stanie faktycznym znajdzie zastoso-
wanie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 powołanej ustawy, 
zgodnie z którym niewypłacalność pracodawcy, o któ-
rej mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi, gdy sąd upadłościo-
wy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów 
Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjne-
go, wyda postanowienie o: oddaleniu wniosku o ogło-
szenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 
kosztów postępowania. Datą niewypłacalności jest 
data wydania postanowienia sądu upadłościowego 
o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postę-
powania upadłościowego pracodawcy, data wydania 
postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwar-
ciu postępowania restrukturyzacyjnego pracodawcy, 
data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. Jak wynika 
z dokonanych ustaleń, prawomocnym postanowieniem 
z dnia 25 czerwca 2021 r. sąd oddalił wniosek o ogło-
szenie upadłości pracodawcy powódki na podstawie 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), zgodnie 

z którym sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza 
na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza 
jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Stosownie do 
treści art. 12 ust. 1, 2 pkt d i f, ust. 5 powołanej usta-
wy o ochronie roszczeń pracowniczych, w razie nie-
wypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia 
pracownicze, zwane dalej roszczeniami, podlegają 
zaspokojeniu ze środków Funduszu. Zaspokojeniu ze 
środków Funduszu podlegają należności główne z ty-
tułu: odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie 
przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (podpunkt d), odszkodowania, 
o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy (pod-
punkt f). Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 
pkt 2 lit. d-f podlegają zaspokojeniu, jeżeli ustanie 
stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 
12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewy-
płacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 
4 miesiące następujące po tej dacie. Jak wynika z do-
konanych ustaleń, roszczenia powódki mieszczą się 
w katalogu roszczeń ze stosunku pracy podlegających 
zaspokojeniu przez Fundusz i stały się wymagalne 
z dniem ustania stosunku pracy, tj. z dniem 30 listo-
pada 2019 r. Natomiast zgodnie z językową wykładnią 
powołanego art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 
niewypłacalność pracodawcy zaistniała z dniem upra-
womocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości, tj. z dniem 25 czerwca 2021 r. 
Pomiędzy datą ustania stosunku pracy a powstaniem 
niewypłacalności upłynął zatem okres dłuższy niż 
12 miesięcy.”

2. „Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe 
z dnia 23 lutego 2003 r. (Dz.U. nr 60, poz. 535) posta-
nowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje 
w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
Zażalenie na postanowienie w sprawie ogłoszenia 
upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie 
miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy. Jak 
wynika z dokonanych ustaleń, wniosek o ogłoszenie 
upadłości został złożony w dniu 23 kwietnia 2020 r., 
a postanowienie w tym przedmiocie wydano w dniu 
25 czerwca 2021 r., a zatem z uchybieniem terminu, 
o którym mowa w ostatnio cytowanym przepisie. Pełna 
faza rozpoznawcza wniosku o ogłoszenie upadłości 
w obu instancjach nie powinna zatem trwać dłużej niż 
4 miesiące, tj. do drugiej połowy sierpnia 2020 r. Gdyby 
terminy te zostały zachowane, roszczenia powódki 
zmieściłyby się w 12-miesięcznym terminie, o którym 
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mowa w art. 12 ust. 5 powołanej ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-
codawcy. W ocenie sądu należało zatem rozważyć, czy 
zapis art. 3 ust. 2 powołanej ustawy o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
dawcy jest zgodny z przepisami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 paździer-
nika 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypa-
dek niewypłacalności pracodawcy (Dz.Urz. UE.L nr 283, 
str. 36 ze zm.). Nieobowiązująca już dyrektywa Rady 
z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących 
ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności 
pracodawcy z dnia 20 października 1980 r. (Dz.Urz. 
UE.L nr 283, str. 23) w art. 2 ust. 1-2 stanowiła w pier-
wotnym brzmieniu:

1. Do celów niniejszej dyrektywy pracodawcę uważa 
się za niewypłacalnego:

a) w przypadku wszczęcia postępowania prze-
widzianego przez przepisy ustawowe, wyko-
nawcze i administracyjne danego Państwa 
Członkowskiego, które dotyczy aktywów praco-
dawcy i ma na celu zaspokojenie wszystkich wie-
rzycieli oraz pozwala na uwzględnienie roszczeń 
określonych w art. 1 ust. 1; i

b) jeżeli władza, upoważniona na mocy wymienio-
nych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych:
– zadecydowała o wszczęciu postępowania 

przed sądem,
– lub stwierdziła definitywnie zamknięcie przed-

siębiorstwa lub zakładu pracodawcy, jak rów-
nież niewystarczalność aktywów, by pokryć 
koszty wszczęcia postępowania przed sądem.

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla 
prawa krajowego dotyczącego definicji pojęć »pra-
cownik«, »pracodawca«, »wynagrodzenie«, »rosz-
czenie wynikające z prawa nabytego« i »prawo 
prowadzące do nabycia roszczenia«.

 Następnie brzmienie tego przepisu zostało zno-
welizowane dyrektywą 2002/74/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. 
zmieniającą dyrektywę Rady 80/987/EWG 
w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności (Dz.Urz. UE.L 2002 
nr 270, poz. 10) i od dnia 8 października 2002 r. 
przepis art. 2 ust. 1-4 brzmiał:

1. Do celów niniejszej dyrektywy pracodawcę uwa-
ża się za niewypłacalnego, jeżeli zgłoszony został 
wniosek o otwarcie postępowania zbiorowego 
w oparciu o niewypłacalność pracodawcy, zgodnie 
z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i admi-
nistracyjnymi Państwa Członkowskiego, obejmu-
jącego częściowe lub całkowite zbycie aktywów 
pracodawcy oraz wyznaczenie syndyka lub osoby 
wykonującej podobne zadanie, a właściwa władza 
w zastosowaniu wymienionych przepisów:

a) zadecydowała o wszczęciu postępowania przed 
sądem; lub

b) stwierdziła definitywne zamknięcie przedsiębior-
stwa lub zakładu pracodawcy, jak również nie-
wystarczalność aktywów do pokrycia kosztów 
wszczęcia postępowania przed sądem.

2. Niniejsza dyrektywa jest bez uszczerbku dla prawa 
krajowego dotyczącego definicji pojęć »pracow-
nik«, »pracodawca«, »wynagrodzenie«, »prawo 
nabyte« i »prawo w trakcie nabywania«. Jednakże 
Państwom Członkowskim nie wolno wyłączyć z za-
kresu niniejszej dyrektywy:

a) pracowników zatrudnionych w niepełnym wymia-
rze godzin w rozumieniu dyrektywy 97/81/WE;

b) pracowników zatrudnionych w oparciu o umo-
wę na czas określony w rozumieniu dyrektywy 
1999/70/WE;

c) pracowników o czasowym stosunku pracy w ro-
zumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/383/EWG.

3. Państwa Członkowskie nie mogą ustanowić mini-
malnego czasu trwania umowy o pracę lub stosunku 
pracy w celu kwalifikacji pracowników do zgłasza-
nia roszczeń na podstawie niniejszej dyrektywy.

4.  Dyrektywa nie wyklucza rozszerzenia przez 
Państwa Członkowskie ochrony pracowników na 
inne sytuacje związane z niewypłacalnością, na 
przykład w przypadku gdy de facto płatności zo-
stały wstrzymane na stałe, ustanowione inną pro-
cedurą sądową niż wymieniona w ust. 1, na mocy 
prawa krajowego.

 Jednakże takie procedury nie tworzą obowiąz-
ku gwarancyjnego dla instytucji innych Państw 
Członkowskich w przypadkach określonych w sekcji 
III a.
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 Aktualnie obowiązująca i znajdująca w tej sprawie 
zastosowanie powołana dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy w art. 2 
przewiduje, że:

1.  Do celów niniejszej dyrektywy pracodawcę uwa-
ża się za niewypłacalnego, jeżeli zgłoszony został 
wniosek o otwarcie postępowania zbiorowego 
w oparciu o niewypłacalność pracodawcy, przewi-
dzianego w przepisach ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państwa członkowskiego, obej-
mującego częściowe lub całkowite zajęcie majątku 
pracodawcy oraz wyznaczenie syndyka lub osoby 
wykonującej podobne zadanie, a organ, który jest 
właściwy na mocy wyżej wymienionych przepisów:

a)  zadecydował o wszczęciu postępowania; lub
b)  stwierdził definitywne zamknięcie przedsiębior-

stwa lub zakładu pracodawcy, jak również, że 
majątek nie jest wystarczający, by wszczynanie 
postępowania było uzasadnione.

2. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na przepisy prawa 
krajowego dotyczące definicji pojęć »pracownik«, 
»pracodawca«, »wynagrodzenie«, »prawo naby-
te« i »prawo do nabycia uprawnień do świadczeń 
w przyszłości«.

 Jednakże Państwom Członkowskim nie wolno wy-
łączyć z zakresu niniejszej dyrektywy:

a) pracowników zatrudnionych w niepełnym wy-
miarze godzin w rozumieniu dyrektywy 97/81/
WE;

b) pracowników zatrudnionych w oparciu o umo-
wę na czas określony w rozumieniu dyrektywy 
1999/70/WE;

c) pracowników o czasowym stosunku pracy w ro-
zumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/383/EWG.

3. Państwa członkowskie nie mogą ustanowić mini-
malnego czasu trwania umowy o pracę lub stosunku 
pracy w celu kwalifikacji pracowników do zgłasza-
nia roszczeń na podstawie niniejszej dyrektywy.

4. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza rozszerzenia 
przez państwa członkowskie ochrony pracowni-
ków na inne sytuacje związane z niewypłacalno-
ścią, na przykład trwałe faktyczne wstrzymanie 
płatności, które zostały stwierdzone na podstawie 

postępowań przewidzianych w przepisach pra-
wa krajowego, innych niż postępowania określo-
ne w ust. 1. Jednakże takie procedury nie tworzą 
obowiązku gwarancyjnego dla instytucji innych 
państw członkowskich w przypadkach określonych 
w rozdziale IV.”

3. „Zapis art. 3 ust. 2 powołanej ustawy o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
dawcy w zakresie, w jakim nakazuje określać termin, 
o którym mowa w art. 12 ust. 5 powołanej ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy, w odniesieniu do daty wy-
dania postanowienia w przedmiocie upadłości jest 
niezgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. 
w sprawie ochrony pracowników na wypadek nie-
wypłacalności pracodawcy (Dz.Urz.UE.L nr 283, 
str. 36 ze zm.). Sąd Rejonowy nie zgodził się z tezą 
wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, (...) i Spraw 
Publicznych z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie I PK 
4/14, że »określenie daty niewypłacalności jako dnia 
wydania orzeczenia sądowego wynika z ustawy i jest 
zgodne ze standardami prawa unijnego. Za datę po-
wstania niewypłacalności pracodawcy należy uznać 
datę wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie 
wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy. Przepisy 
ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 272) są w tym zakresie zgodne 
z prawem UE.« (opubl. MoPr (...)). Orzeczenie to zo-
stało wydane na gruncie poprzednio obowiązującej 
dyrektywy w brzmieniu obowiązującym od 8 paź-
dziernika 2002 r., niemniej znajdująca zastosowanie 
w sprawie regulacja prawna jest tożsama do obecnie 
obowiązującej. W sprawie I PK 4/14 sądy powszechne 
obu instancji uwzględniły powództwo, natomiast Sąd 
Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przeka-
zał sprawę do ponownego rozpoznania. Na popar-
cie swojej tezy Sąd Najwyższy powołał się na wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
C-247/12 zawierający następującą tezę: »Dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracow-
ników na wypadek niewypłacalności pracodawcy na-
leży interpretować w ten sposób, że nie zobowiązuje 
ona państw członkowskich do ustanowienia gwarancji 
dla roszczeń pracowników na każdym etapie postę-
powania upadłościowego dotyczącego pracodawcy. 
W szczególności nie stoi ona na przeszkodzie temu, 
by państwa członkowskie wprowadziły gwarancję je-
dynie dla roszczeń pracowniczych powstałych przed 
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wpisaniem orzeczenia o wszczęciu postępowania 
upadłościowego do rejestru handlowego, mimo że 
orzeczenie to nie zarządza zaprzestania działalności 
przez pracodawcę«. W ocenie Sądu Rejonowego zacy-
towana teza nie wspiera argumentacji prezentowanej 
w wyroku SN I PK 4/14, zapadł on bowiem w istotnie 
odmiennym stanie faktycznym, niż zaistniał w spra-
wie I PK 4//14, a także odnosi się do innego problemu 
prawnego. W sprawie analizowanej przez TS pracow-
nikowi odmówiono wypłaty po pierwsze dlatego, że 
wniosek nie został złożony w ustawowym terminie 
30 dni, licząc od dnia wpisu orzeczenia o wszczęciu 
postępowania upadłościowego do rejestru handlowe-
go, a po drugie dlatego, że zgłoszona wierzytelność 
powstała później, niż nastąpił wpis do rejestru han-
dlowego orzeczenia stwierdzającego niewypłacalność 
(choć przed wpisaniem do rejestru orzeczenia stwier-
dzającego upadłość). Wskazano, że działalność fundu-
szu gwarancyjnego dotyczy jedynie niezaspokojonych 
wynagrodzeń i ekwiwalentów należnych za okres 
ostatnich sześciu miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających miesiąc, w którym orzeczenie o wszczęciu 
postępowania upadłościowego zostało wpisane do 
rejestru handlowego. TS wskazał, że spór w postę-
powaniu głównym dotyczy w szczególności kwestii, 
czy gwarancja powinna obejmować roszczenia pra-
cownika wobec pracodawcy powstałe z jednej strony 
po dniu wpisania do rejestru handlowego orzeczenia 
o wszczęciu wobec pracodawcy postępowania upa-
dłościowego stwierdzającego jego niewypłacalność, 
a z drugiej strony przed wpisaniem do tego samego 
rejestru orzeczenia stwierdzającego upadłość i zarzą-
dzającego zaprzestanie działalności przez pracodawcę 
(…). Podkreślono, że prawo bułgarskie przewiduje je-
dynie gwarancję dla roszczeń pracowników powsta-
łych przed dniem wpisania do rejestru handlowego 
pierwszego z tych orzeczeń, a sąd odsyłający wyraża 
wątpliwości co do zgodności takiego uregulowania 
krajowego z dyrektywą 80/987, jako że orzeczenie to 
nie stwierdza jeszcze upadłości i nie powoduje zaprze-
stania działalności przez pracodawcę.”

4. „Natomiast w sprawie I PK 4/14, jak również w niniej-
szym postępowaniu występuje zupełnie odmienne 
zagadnienie faktyczne i prawne. Tu nie chodzi o okre-
sy referencyjne w odniesieniu do daty niewypłacal-
ności, ale o określenie samej daty niewypłacalności 
pracodawcy. W stanach faktycznych w obu tych po-
stępowaniach powodowie nie dochodzą zaspokojenia 
roszczeń powstałych później niż data niewypłacalno-
ści, co miało miejsce w sprawie analizowanej przez 
TS. W sprawie I PK 4/14 powód dochodził wynagro-

dzenia za czerwiec 2009 r., datą ogłoszenia upadło-
ści pracodawcy był dzień 23 lipca 2010 r. Natomiast 
w niniejszym postępowaniu powód dochodzi roszczeń 
wymagalnych na dzień 30 listopada 2019 r., a upa-
dłość została ogłoszona w dniu 25 czerwca 2021 r.

 Różnica w stanach faktycznych spraw w ocenie Sądu 
I instancji ma istotne znaczenie. W przypadku bowiem, 
gdy mamy do czynienia z roszczeniami powstałymi po 
dacie niewypłacalności pracodawcy, racjonalne wyda-
je się ograniczenie możliwości ich zaspokojenia przez 
odpowiednie fundusze w krajach członkowskich. 
Pracownik bowiem musi liczyć się z tym, że kontynu-
ując zatrudnienie u niewypłacalnego pracodawcy (co 
zostało stwierdzone odpowiednim orzeczeniem or-
ganu publicznego), naraża się na ryzyko niezaspoko-
jenia swoich świadczeń pracowniczych. Sąd Rejonowy 
uznał, iż tylko w tym zakresie wypowiadał się TS 
w orzeczeniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. C-247/12. 
Zdaniem Sądu w tezie powołanego orzeczenia TS 
z dnia 18 kwietnia 2013 r. stwierdzono słusznie, że nic 
nie stoi na przeszkodzie temu, by państwa członkow-
skie wprowadziły gwarancję jedynie dla roszczeń pra-
cowniczych powstałych przed wpisaniem orzeczenia 
o wszczęciu postępowania upadłościowego do reje-
stru handlowego, mimo że orzeczenie to nie zarządza 
zaprzestania działalności przez pracodawcę. Z treści 
tego orzeczenia nie można jednak wysnuć tez doty-
czących wzajemnego stosunku art. 3 ust. 2 powołanej 
ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy do przepisów dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE 
z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pra-
cowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy 
(Dz.Urz. UE.L nr 283, str. 36 ze zm.).

 Problem, jaki występuje w niniejszym postępowaniu, 
jest zupełnie innej natury i nie jest problemem no-
wym w orzecznictwie. W wyroku Sądu Najwyższego 
– Izba Pracy, (...) i Spraw Publicznych z dnia 18 grud-
nia 2006 r., II PK 17/06 wskazano, że dzień wystą-
pienia niewypłacalności pracodawcy (art. 6 ust. 4 i 6 
ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 
t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.) oznacza dzień 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodaw-
cy, gdy w wyniku jego rozpoznania zostało wydane 
prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku, 
ponieważ majątek pracodawcy oczywiście nie wystar-
cza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania. 
Rozstrzygnięcie to zapadło na gruncie nieobowiązu-
jącej już ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie 
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roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.) 
oraz dyrektywy z dnia 20 października 1980 r. w spra-
wie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich 
dotyczących ochrony pracowników na wypadek nie-
wypłacalności pracodawcy z dnia 20 października 
1980 r. w jej pierwotnym brzemieniu (pomimo że 
stan faktyczny w tej sprawie dotyczył okresu, w któ-
rym dyrektywa z dnia 20 października 1980 r. została 
znowelizowana dyrektywą 2002/74/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r i od 
dnia 8 października 2002 r. przepis art. 2 otrzymał 
nowe brzmienie –tożsame do brzmienia w aktualnie 
obowiązującej dyrektywie).

W zaprezentowanych powyżej poglądach Sądu 
Najwyższego w ocenie Sądu I instancji brak jest za-
tem argumentów dotyczących wzajemnego stosunku 
art. 3 ust. 2 powołanej ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
dawcy do przepisów art. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 paździer-
nika 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wy-
padek niewypłacalności pracodawcy. W ocenie Sądu 
Rejonowego dla prawidłowej wykładni przepisów 
należało sięgnąć do powodów, dla których art. 2 do-
tyczący pojęcia niewypłacalności w dyrektywie z dnia 
20 października 1980 r. został od dnia 8 październi-
ka 2002 r. znowelizowany dyrektywą 2002/74/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 
2002 r., a które to unormowanie zostało przeniesione 
do obecnie obowiązującej dyrektywy z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. W pkt 5 dyrektywy 2002/74/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 
2002 r. wskazano, że: »zmiany są dokonywane w celu 
zapewnienia równej ochrony zainteresowanym pra-
cownikom, definicja niewypłacalności powinna zostać 
dostosowana do nowych tendencji ustawodawczych 
w Państwach Członkowskich i powinna także obej-
mować w ramach tego pojęcia procedurę upadłościo-
wą inną niż likwidacja. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie, w celu ustalenia odpowiedzialności 
instytucji udzielającej gwarancji, powinny być w stanie 
stanowić, że w przypadku skutków niewypłacalności 
w postaci kilku procedur upadłościowych sytuacja 
taka traktowana jest jako pojedyncza procedura upa-
dłościowa«. Cel zmiany pierwotnego brzmienia prze-
pisu dot. niewypłacalności był zatem jasno wskazany 
i nie chodziło o danie Państwom Członkowskim »peł-
nej dowolności« do określenia daty niewypłacalności.”

5. „(…) Zmiana przepisu zawierającego pojęcie »niewy-
płacalności pracodawcy« nie pozwala zatem na uzna-
nie, że państwa członkowskie w sposób całkowicie 
dowolny mogą określać moment niewypłacalności. 
Aktualnie obowiązujący przepis art. 2 dyrektywy z dnia 
22 października 2008 r. stanowi, że do celów niniejszej 
dyrektywy pracodawcę uważa się za niewypłacalnego, 
jeżeli zgłoszony został wniosek o otwarcie postępo-
wania zbiorowego w oparciu o niewypłacalność pra-
codawcy, przewidzianego w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państwa człon-
kowskiego, obejmującego częściowe lub całkowite 
zajęcie majątku pracodawcy oraz wyznaczenie syndy-
ka lub osoby wykonującej podobne zadanie, a organ, 
który jest właściwy na mocy wyżej wymienionych 
przepisów:

a)  zadecydował o wszczęciu postępowania; lub
b)  stwierdził definitywne zamknięcie przedsiębior-

stwa lub zakładu pracodawcy, jak również, że 
majątek nie jest wystarczający, by wszczynanie po-
stępowania było uzasadnione.

Z brzmienia tego przepisu nie wynika nakaz uznania 
takiej czy innej daty jako dzień wystąpienia niewy-
płacalności. Dyrektywa nie przesądza, czy ma to być 
dzień złożenia wniosku, czy też dzień wydania sto-
sownego orzeczenia. Zgodnie z jej treścią niewypła-
calność pracodawcy zachodzi w przypadku, gdy został 
zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania zbioro-
wego w oparciu o niewypłacalność pracodawcy, który 
następnie w fazie rozpoznawczej został uwzględniony 
bądź oddalony z powodu braku środków na koszty po-
stępowania. Zatem w rozumieniu dyrektywy wydanie 
odpowiedniego orzeczenia na skutek złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości jest warunkiem uznania 
pracodawcy za niewypłacalnego. W ocenie Sądu dla 
rozpoznawanej sprawy będzie to oznaczać, że nie 
narusza postanowień dyrektywy, iż wniosek o ogło-
szenie upadłości pracodawcy powódki, jaki złożył wie-
rzyciel (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w W., a który został zarządzeniem sędzie-
go Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
z dnia 28 stycznia 2020 r. zwrócony, nie może być 
punktem odniesienia do ustalenia daty niewypłacal-
ności pracodawcy powódki.

Dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do 
którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, 
który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom 
krajowym swobodę wyboru formy i środków. W oce-
nie sądu, w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę 
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prawodawca polski nie wdrożył w wystarczającym 
stopniu ostatnio powołanej dyrektywy z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r.

Jeżeli pomiędzy datą złożenia wniosku a uprawo-
mocnienieniem się orzeczenia w przedmiocie upa-
dłości upływa w praktyce okres dłuższy niż okresy 
referencyjne, o których mowa w art. 12 ust. 5 po-
wołanej ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy, to nie może 
być mowy o wdrożeniu dyrektywy. W art. 3 dyrekty-
wy z dnia 22 października 2008 r. przewidziano, że 
państwa członkowskie podejmują środki niezbędne, 
aby instytucje gwarancyjne zapewniły, z zastrzeże-
niem art. 4, wypłatę należności z tytułu niezaspoko-
jonych roszczeń pracowników, wynikających z umowy 
o pracę lub stosunku pracy, włączając w to, jeśli sta-
nowi tak prawo krajowe, wypłatę odprawy w związku 
z ustaniem stosunku pracy. Strona polska w ustawie 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. 
nr 158, poz. 1121 ze zm.) takich gwarancji skutecznie 
nie udzieliła. Nawet przy dołożeniu najwyższej staran-
ności pracownicy upadłych przedsiębiorców nie mają 
wpływu na długotrwałość postępowań sądowych 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a w istocie tyl-
ko i wyłączenie od tego, jak długo takie postępowa-
nia trwają, zależy prawo do świadczeń z Funduszu. 
W tej sprawie postępowanie w przedmiocie upadłości 
toczyło się z uchybieniem powołanego art. 27 ust. 3 
powołanej ustawy Prawo upadłościowe, co skutko-
wało wyjściem poza 12-miesięczny okres, o którym 
mowa w powołanym art. 12 ust. 5 powołanej ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła-
calności pracodawcy.”

6. „W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, 
pomimo zmiany treści przepisu dyrektywy dotyczą-
cego pojęcia niewypłacalności, która to zmiana zo-
stała podyktowana koniecznością dostosowania do 
nowych tendencji ustawodawczych w Państwach 
Członkowskich, tak aby obejmować w ramach tego 
pojęcia procedurę upadłościową inną niż likwidacja, 
w pełni zachowuje aktualność orzecznictwo TS wyda-
ne na tle pierwotnego brzmienia pojęcia niewypłacal-
ności określonego w dyrektywie z dnia 20 października 
1980 r. W wyroku z dnia 10 lipca 1997 r. Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie C-373/95 wskazał, że 
»pojęcie terminu zaistnienia niewypłacalności praco-
dawcy, które, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2 
dyrektywy 80/987, określa roszczenia pracowników 
podlegające gwarancji przewidzianej w dyrektywie, 

należy interpretować jako oznaczające datę wniosku 
o wszczęcie postępowania w celu zaspokojenia zbio-
rowych roszczeń wierzycieli, ponieważ gwarancja 
nie może być dostarczona przed podjęciem decyzji 
o wszczęciu takiego postępowania lub stwierdzeniem, 
że przedsiębiorstwo uległo ostatecznie likwida-
cji, w sytuacji, w której aktywa są niewystarczające. 
Wykładnia ta uwzględnia zarówno społeczny cel dy-
rektywy, jak i konieczność dokładnego uregulowania 
okresów referencyjnych, którym dyrektywa przypisuje 
skutki prawne. Gdyby termin zaistnienia niewypłacal-
ności pracodawcy podlegał spełnieniu warunków re-
gulujących stan niewypłacalności określonych w art. 2 
ust. 1 przywołanej dyrektywy, a w szczególności był 
uzależniony od daty wydania decyzji o wszczęciu po-
stępowania w celu zaspokojenia zbiorowych roszczeń 
wierzycieli, która może być wydana w dużym odstępie 
czasu od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, 
wypłata zaległego wynagrodzenia mogłaby, ze wzglę-
du na czasowe ograniczenia, o których mowa w art. 4 
ust. 2, nigdy nie być gwarantowana przez przywoła-
ną dyrektywę, z powodów całkowicie niezwiązanych 
z zachowaniem pracowników«.”

7. „W ocenie Sądu I instancji sąd krajowy, interpretując 
przepisy prawa krajowego (wydane przed, jak i po wy-
daniu dyrektywy), jest obowiązany dokonywać wy-
kładni tych przepisów – tak dalece, jak jest to możliwe 
– w świetle brzmienia i celu dyrektywy, aby osiągnąć 
wynik odpowiadający jej celowi i treści. Prowadzi to do 
wniosku, że przez dzień wystąpienia niewypłacalności 
pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1121 ze zm.) 
należy rozumieć dzień złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości pracodawcy, jeżeli w wyniku jego rozpozna-
nia zostało wydane i uprawomocniło się orzeczenie 
o oddaleniu wniosku, ponieważ majątek pracodaw-
cy oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie 
kosztów postępowania.”

8. „Sąd Rejonowy zgodził się też z poglądem wyrażo-
nym przez pełnomocnika powódki w pozwie, że wy-
kładania zapisu art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. 
nr 158, poz. 1121 ze zm.) w zakresie, w jakim przewi-
dywał, że datą powstania niewypłacalności jest data 
wydania postanowienia przez sąd, a nie data złoże-
nia stosownego wniosku, narusza art. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej, zgodnie z którym Rzeczpospolita 
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
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urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
wielokrotnie przyjęto, że jednym z elementów tej za-
sady jest bezpieczeństwo prawne oby wateli, którzy 
mają prawo działać w zaufaniu do państwa i stano-
wionego przez nie prawa. Zasada zaufania obywatela 
do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się 
na pewności prawa, a więc takim zespole cech przy-
sługujących prawu, które zapewniają jednost ce bez-
pieczeństwo prawne; umożliwiają jej decydowanie 
o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość 
przesłanek działania organów państwowych oraz 
konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą po-
ciągnąć za sobą. Jednostka winna mieć możliwość 
określenia za równo konsekwencji poszczególnych 
zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w da-
nym momencie stanu prawnego, jak też oczekiwać, 
że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. 
Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pew-
nością prawa umożliwia więc przewidywalność dzia-
łań organów państwa, a także prognozowanie działań 
własnych. W ten sposób urzeczywistniana jest wol-
ność jednostki, która według swoich preferencji ukła-
da swo je sprawy i przyjmuje odpowiedzialność za 
swoje decyzje, a także jej godność, poprzez sza cunek 
porządku prawnego dla jednostki, jako autonomicznej, 
racjonalnej istoty (Z. Tabor, Teoretyczne problemy legal-
ności, Katowice 1998, s. 65 i n.).

 W orzeczeniu z 2 marca 1993 r. (K. 9/92) Trybunał 
stwierdził, iż »pewność prawa oznacza nie tyle sta-
bilność przepisów prawa (...) co możliwość przewidy-
wania działań organów państwa i związanych z nimi 
zachowań obywateli. Przewidywalność działań pań-
stwa gwarantuje zaufanie do ustawodawcy i do sta-
nowionego przez niego prawa« (OTK w 1993 r., cz. I, 
poz. 6, s. 70), zaś w orzeczeniu z 24 maja 1994 r. (K. 
1/94) Trybunał, odwołu jąc się do orzecznictwa Sądu 
Najwyższego (I PR 1/91 oraz I PRN 34/91), eksponu-
je wynikają cy z zasady zaufania w stosunkach między 
obywatelem a państwem, niezbędny dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa prawnego jednostki, obowiązek 
lojalnego postępowania państwa wobec jednostki 
– »zasada zaufania w stosunkach między obywate-
lem a państwem przejawia się m.in. w takim stano-
wieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się ono 
swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać 
swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na praw-
ne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie 
podejmowania decyzji i działań oraz w przekona niu, iż 
jego działania podejmowane pod rządami obowiązu-
jącego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa 

będą także i później uznane przez porządek praw-
ny« (OTK w 1994 r., cz. I, poz. 10, s. 78). Wyrażone 
powyżej poglądy Trybunał sformułował przy ocenie 
zachowania przez prawodawcę zasady demokra-
tycznego państwa prawnego, zarówno przed, jak i już 
po wejściu w życie Konstytucji RP (także w orzecze-
niach K. 15/91, K. 8/93, K. 9/95, K. 25/95, U. 11/97, 
K. 10/98, K. 27/98, K. 36/98, K. 4/99, K. 22/99) (wyrok 
z 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00, OTK ZU nr 5/2000, 
poz. 138). Poprawnie realizowana zasada bezpieczeń-
stwa prawnego powinna skutkować przeko naniem 
obywateli, że państwo nie próbuje ich w żaden spo-
sób zaskoczyć za pomocą ogólnej konstrukcji systemu 
prawnego, a także nie pogarsza ich sytuacji poprzez 
poszczególne przepi sy prawne. Dlatego też powinno 
się kwestię bezpieczeństwa prawnego obywateli roz-
patrywać w powiązaniu z innymi dyrektywami wynika-
jącymi z zasady demokratycznego państwa prawnego, 
nawet w przypadku gdy są one wysłowione w kolej-
nych przepisach. »Wyrażona w art. 2 Konstytucji za-
sada demokratycznego państwa prawnego pokrywa 
się z szeregiem zasad wyrażonych w kolejnych prze-
pisach Konstytucji, w tym z zasadą legalizmu (art. 7 
Konstytucji), określającą obowiązek działania organów 
władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. 
Ponadto z zasady tej wynika nakaz takiego kształto-
wania systemu prawnego, by był spójny, kompletny 
i niesprzeczny« (wyrok TK z 24 października 2017 r., 
sygn. K 3/17, (...). (...), poz. 68). (...) Prawny w demo-
kratycznym państwie prawnym powinien być spójny, 
kompletny i niesprzeczny, tak by zarówno obywatele, 
jak i inne podmioty prawa, mogli o każdym działa-
niu lub zaniechaniu powiedzieć, czy jest ono zgodne 
z prawem, nie zgodne z nim, czy indyferentne prawnie, 
a także różne przepisy nie powinny poszczególnych 
działań albo zaniechań zakazywać i nakazywać jedno-
cześnie. (...) Prawny, który nie speł nia tych wymogów, 
nie zapewnia obywatelom minimum bezpieczeństwa 
prawnego.”

9. „Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, pomimo że 
ustawodawca wprowadził terminy do rozstrzygnięcia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, to mają one charak-
ter instrukcyjny. Przekroczenie tych terminów przez 
sąd upadłościowy w ocenie Sądu I instancji przekreśla 
powódce możliwość uzyskania należnych jej świad-
czeń z tytułu niewypłacalności pracodawcy, pomimo 
że obowiązkowo wypracowała składki na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. (...) 
Prawny jest niespójny, bowiem obliguje do opłacania 
składek na Fundusz, świadczenia przewiduje, ale nie 
zapewnia możliwości skorzystania z nich, pomimo 
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zachowania przez obywatela najwyższej staranności. 
Tak stanowione prawo narusza zasadę demokratycz-
nego państwa prawa, urzeczywistniającego zasady 
sprawiedliwości społecznej. Dodać należy, że powód-
ka dołożyła w tej sprawie najwyższej staranności, 
bowiem jest współuczestniczką wniosku o ogłosze-
nie upadłości pracodawcy, jaki został złożony w dniu 
23  kwietnia 2020 r., a zatem w terminie mieszczącym 
się w okresach referencyjnych wypłaty świadczeń 
z Funduszu.”

Apelację od cytowanego orzeczenia wniósł Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reprezento-
wany przez Marszałka Województwa (...) zastępowanego 
przez radcę prawnego. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego 
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szcze-
gólności art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1423 
z późn. zm.) przez przyjęcie, że dyspozycja tego 
przepisu, wbrew jego literalnemu brzmieniu, jako 
przesłankę niewypłacalności wskazuje datę zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy 
powódki, mimo iż ustawodawca nie przewidział ta-
kiej przesłanki,

2. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego 
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szcze-
gólności art. 3 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1423 
z późn. zm.) przez uznanie, że dyspozycja tego prze-
pisu, wbrew jego literalnemu brzmieniu, przez nie-
wskazanie jako przesłanki niewypłacalności daty 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości praco-
dawcy powódki, jest niezgodna z art. 2 Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE 
z dnia 22 października 2008 r. oraz art. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej,

3. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego 
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szczegól-
ności art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535), tekst jednolity 
z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233 z późn. 
zm.), przez przyjęcie, że dyspozycja tego przepisu, 
wbrew jego treści, jako przesłankę niewypłacalno-
ści wskazuje datę złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości pracodawcy powódki,

4. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego 
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szcze-
gólności art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535), 
tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, 
poz. 233 z późn. zm.), przez uznanie, że rozpoznanie 
przez sąd upadłościowy wniosku o ogłoszenie upa-
dłości pracodawcy powódki dokonane z przekro-
czeniem terminu wskazanego w tym przepisie, jako 
pozbawiające powódkę możliwości dochodzenia 
przez nią należnych jej świadczeń, narusza zasadę 
demokratycznego państwa prawa.

Z uwagi na to skarżący wniósł o zmianę wyroku i oddale-
nie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu przed 
sądem I instancji według norm przepisanych oraz za-
sądzenie kosztów procesu za postępowanie apelacyjne 
według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik powódki wniósł 
o oddalenie apelacji pozwanej w całości, zasądzenie od 
pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania ape-
lacyjnego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według 
norm przepisanych. Wyrokiem z 25 stycznia 2022 r. Sąd 
Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych zmienił zaskarżony wyrok i oddalił 
powództwo.

Z uzasadnienia sądu okręgowego:

1. „Zgodnie z art. 3 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła-
calności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 7):

1.  Niewypłacalność pracodawcy, o której mowa 
w art. 2 ust. 1, zachodzi, gdy sąd upadłościowy lub 
restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów Prawa 
upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego, 
wyda postanowienie o:

1)  ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczę-
ciu wobec niego wtórnego postępowania 
upadłościowego;

2)  otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 243, 326, 912, 1655, 1802 
i 2089);

3)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pra-
codawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub 
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 
postępowania;
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4)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika 
jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem 
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipo-
teką morską w takim stopniu, że pozostały jego 
majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania.

2. Datą niewypłacalności jest data wydania posta-
nowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu 
upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania 
upadłościowego pracodawcy, data wydania po-
stanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego pracodawcy, 
data postanowienia sądu upadłościowego o odda-
leniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy 
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

 W myśl art. 12 ust. 1, 2 pkt d i f ust. 5 tej ustawy, 
w razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojo-
ne roszczenia pracownicze, zwane dalej »roszczenia-
mi«, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu. 
Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają na-
leżności główne z tytułu: odprawy pieniężnej przy-
sługującej na podstawie przepisów o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (pod-
punkt d), odszkodowania, o którym mowa w art. 361 
§ 1 Kodeksu pracy (podpunkt f). Roszczenia z tytu-
łów wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. d-f podlegają 
zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło 
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzają-
cych datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy 
lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące 
po tej dacie.”

2. „Sąd Okręgowy z powyższą oceną prawną dokonaną 
przez Sąd I instancji się nie zgadza. Sąd przy tym nie 
neguje, że sąd powszechny ma prawo dokonywać wy-
kładni przepisów, w tym badać, czy ich interpretacja 
koresponduje z dyrektywami unijnymi oraz normami 
konstytucyjnymi i że możliwe jest odejście od wy-
kładni językowej, mimo jednoznaczności brzmienia 
przepisu, jeśli dosłowne jego brzmienie prowadzi do 
niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji, 
a przemawiają za tym szczególnie ważne racje praw-
ne, społeczne lub moralne uwzględnione w wykładni 
funkcjonalnej lub systemowej (zob. uchwała składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 kwiet-
nia 2003 r., III CZP 8/03, OSNC 2004 nr 1, poz. 1). 
Jednakże należy mieć na uwadze, że wskazanej wy-
kładni systemowej i funkcjonalnej w żadnym razie nie 

należy pomijać lub traktować wybiórczo. W ocenie 
Sadu II instancji takich właśnie uchybień na gruncie 
rozpoznawanej sprawy Sąd I instancji się dopuścił.”

3. „Przede wszystkim wskazać należy, iż w orzeczeniu 
(...) z dnia 18 kwietnia 2013 r., C-247/12 M. W. M., wy-
danym po wejściu w życie skodyfikowanej wersji dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/
WE, przyjęto wprost – co Sąd Rejonowy z niewiado-
mych względów, analizując jego treść, w sposób nie-
uprawniony pominął – że art. 3 akapit drugi dyrektywy 
(...) przyznaje państwom członkowskim uprawnienie 
do określenia daty, przed którą – ewentualnie po któ-
rej – zawiera się okres, za który roszczenia z tytułu 
niewypłaconych wynagrodzeń są przejmowane przez 
instytucję gwarancyjną. Jeżeli chodzi o określenie tej 
daty przez państwa członkowskie, TS wskazał, że 
art. 3 ust. 2 dyrektywy 80/987 w pierwotnej wersji, 
przed zmianą wprowadzoną dyrektywą (...), przewi-
dywał jedynie dokonanie przez państwa członkow-
skie wyboru spośród trzech wymienionych w nim dat 
odniesienia. Tymczasem zmiany wprowadzone dy-
rektywą (...) i pozostawione w dyrektywie (...) usunę-
ły wzmiankę o tych trzech datach, w związku z czym 
art. 3 akapit drugi daje państwom członkowskim swo-
bodę w zakresie wskazania właściwej daty. Wreszcie 
wskazał, że art. 11 akapit pierwszy dyrektywy (...) nie 
narusza prawa państw członkowskich do stosowania 
lub wprowadzenia przepisów ustawowych, wyko-
nawczych bądź administracyjnych korzystniejszych 
dla pracowników, a zatem i do przedłużenia okresu 
gwarancji we właściwy sposób, jeżeli uznają to za sto-
sowne (zob. podobnie wyrok z dnia 15 maja 2003 r. 
w sprawie C-160/01 M., R.. s. I- (...), pkt 32). Mając to 
na uwadze, Trybunał doszedł do przekonania, iż na 
zadane mu pytanie należy udzielić następującej odpo-
wiedzi: dyrektywę (...) należy interpretować w ten spo-
sób, że nie zobowiązuje ona państw członkowskich do 
ustanowienia gwarancji dla roszczeń pracowników na 
każdym etapie postępowania upadłościowego doty-
czącego pracodawcy. W szczególności nie stoi ona na 
przeszkodzie temu, by państwa członkowskie wpro-
wadziły gwarancję jedynie dla roszczeń pracowniczych 
powstałych przed wpisaniem orzeczenia o wszczęciu 
postępowania upadłościowego do rejestru handlowe-
go, mimo że orzeczenie to nie zarządza zaprzestania 
działalności przez pracodawcę.

 W konsekwencji powyższego, nie sposób zgodzić się 
z Sądem I instancji, iż TS nie zajął jednoznacznego sta-
nowiska co do określenia samej daty niewypłacalności 
pracodawcy kluczowej także dla przedmiotowego roz-
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strzygnięcia. W istocie orzeczenie to zapadło w nieco 
innym stanie faktycznym, w odniesieniu do innego 
problemu prawnego, nie zmienia to jednak faktu, iż 
TS w sposób kategoryczny we wskazanym orzecze-
niu odniósł się również do kwestii kluczowej w przed-
miotowej sprawie, tj. swobody państw członkowskich 
w zakresie określenia daty, przed którą – ewentualnie 
po której – zawiera się okres, za który roszczenia z ty-
tułu niewypłaconych wynagrodzeń są przejmowane 
przez instytucję gwarancyjną. Sąd Okręgowy uznaje 
przy tym – co podkreślał Sąd Rejonowy – iż wskazana 
swoboda nie może oznaczać z uwagi na cel dyrektywy 
zupełnej dowolności, jednakże w świetle ugruntowa-
nego, jak się wydaje, orzecznictwa SN w tym przed-
miocie, trudno dojść do przekonania, że odniesienie 
się w ustawodawstwie polskim do dnia daty wydania 
orzeczenia przez właściwy sąd wskazane standardy 
narusza.”

4. „Podnieść należy, iż w wyroku Sądu Najwyższego 
– Izba Pracy, (...) i Spraw Publicznych z dnia 28 maja 
2013 r., I PK 294/12, wskazano, że państwo człon-
kowskie Unii Europejskiej ma swobodę w ustalaniu 
daty niewypłacalności. Wersja skodyfikowana dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE 
z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pra-
cowników na wypadek niewypłacalności pracodaw-
cy (Dz.U. UE.L nr 283, s. 36) nie zobowiązuje państw 
członkowskich do ochrony roszczeń na każdym etapie 
postępowania upadłościowego. Od 2002 r. określenie 
daty niewypłacalności jako daty uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu upadłościowego nie jest sprzeczne 
ze standardami Unii Europejskiej. W orzeczeniu tym 
przyjęto również, że skoro państwo członkowskie ma 
pełną swobodę w ustalaniu daty niewypłacalności 
i może ją określać dowolnie względem fazy postępo-
wania upadłościowego, to de lege lata brakuje powodu 
do wykorzystywania szczególnej wykładni dla ustale-
nia, co oznacza w polskiej ustawie data wystąpienia 
niewypłacalności pracodawcy, skoro sformułowanie 
ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. 
Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.) jest jednoznaczne, 
a standardy unijne nie przeciwstawiają się takiej regu-
lacji, bowiem zostały zmodyfikowane w porównaniu 
z wcześniej obowiązującymi. W uzasadnieniu wska-
zanego stanowiska odniesiono się bezpośrednio do 
przywoływanych treści wyroku TS UE z dnia 18 kwiet-
nia 2013 w sprawie C-247/12, podkreślając, że aby 
gwarancja przewidziana w dyrektywie (...) znalazła za-
stosowanie, powinny być spełnione łącznie tylko dwa 
warunki. Po pierwsze, powinien zostać złożony wnio-

sek o wszczęcie postępowania zbiorowego na podsta-
wie niewypłacalności pracodawcy, a po drugie, albo 
powinno być wydane orzeczenie w ramach postępo-
wania upadłościowego, od którego prawo krajowe 
uzależnia datę powstania niewypłacalności (w Polsce 
są to generalnie orzeczenia wymienione w art. 3 ust. 1 
ustawy z 2006 r.), albo powinno zostać stwierdzone 
definitywne zamknięcie zakładu. Zatem brak podstaw 
do uznania, iż wskazana regulacja wykracza poza jaki-
kolwiek unijny standard.”

5. „Także w postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba 
Pracy, (...) i Spraw Publicznych z dnia 4 października 
2013 r., I PK 104/13, stwierdzono, że pozbawione 
jest uzasadnienia prawnego twierdzenie, iż istnieje 
nadal konieczność wykładni przepisów prawa doty-
czących niewypłacalności pracodawcy, a w szczegól-
ności określenia dnia niewypłacalności pracodawcy. 
Rzeczywiście w pewnym okresie można było mó-
wić o konieczności interpretacji zmienionego prawa. 
Standardy unijne zmieniły się w omawianym zakre-
sie od 2002 r. Dyrektywa 2002/74/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r., 
zmieniająca dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich doty-
czących ochrony pracowników na wypadek niewypła-
calności pracodawcy (Dz.Urz. WE L 270 z 8.10.2002 r., 
s. 10; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, 
t. 4, s. 261), nadała nowe brzmienie art. 3 i art. 4 w dy-
rektywie 80/987. W art. 3 i art. 4 dyrektywy 80/987 
w brzmieniu nadanym dyrektywą nr (...) prawodawca 
wspólnotowy odstąpił od ścisłego określania dnia, 
w stosunku do którego mają być ustalane roszczenia 
pracownicze objęte gwarancją. We wskazanych po-
stanowieniach w nowym brzmieniu jest mowa o dniu 
ustalonym przez państwa członkowskie, sprzed któ-
rego i/lub ewentualnie po którym niezapłacone rosz-
czenia pracownicze mają zostać objęte gwarancją. 
Państwa członkowskie były obowiązane wdrożyć 
postanowienia dyrektywy (...) przed dniem 8 paździer-
nika 2005 r. Polska wdrożyła postanowienia dyrek-
tywy (...) w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. W ustawie 
z dnia 13 lipca 2006 r. ustawodawca mógł zastoso-
wać okresy referencyjne ustalane w stosunku do dnia 
niewypłacalności pracodawcy rozumianego jako dzień 
wydania orzeczenia przez właściwy organ, zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 3 i art. 4 dyrektywy 80/987. 
Aktualnie obowiązuje wersja skodyfikowana – dy-
rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/
WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony 
pracowników na wypadek niewypłacalności praco-
dawcy (tekst mający znaczenie dla (...), Dz.Urz. L 283 
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z 28.10.2008, s. 36), która zastąpiła powoływaną już 
dyrektywę Rady z dnia 20 października 1980 r. i na-
dal (tj. od 2002 r.) pozwala państwom członkowskim 
na swobodne ustalanie daty wystąpienia niewypła-
calności (daty odniesienia). Tezę tę potwierdza wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie C-247/12. Skoro zatem państwo człon-
kowskie ma swobodę w ustalaniu daty niewypła-
calności i może ją określać dowolnie względem fazy 
postępowania upadłościowego, to de lege lata brakuje 
powodu do wykorzystywania szczególnej wykładni dla 
ustalenia, co oznacza w polskiej ustawie data wystą-
pienia niewypłacalności pracodawcy, skoro sformuło-
wanie ustawy z 2006 r. jest jednoznaczne, a standardy 
unijne nie przeciwstawiają się takiej regulacji, bowiem 
zostały zmodyfikowane w porównaniu z wcześniej 
obowiązującymi.

 W kontekście powyższego w ocenie Sądu II instan-
cji brak podstaw do kwestionowania – jak uczynił 
to Sąd I instancji – tezy wynikającej z wyroku Sądu 
Najwyższego – Izba Pracy, (...) i Spraw Publicznych 
z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie I PK 4/14, w świe-
tle której »określenie daty niewypłacalności jako dnia 
wydania orzeczenia sądowego wynika z ustawy i jest 
zgodne ze standardami prawa unijnego. Za datę po-
wstania niewypłacalności pracodawcy należy uznać 
datę wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie 
wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy. Przepisy 
ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 272) są w tym zakresie zgodne 
z prawem UE.« (opubl. MoPr (...)). Przepisy unijne, jak 
to podniesiono już wyżej, pozwoliły państwom człon-
kowskim na wprowadzenie przepisów krajowych, 
w których za datę niewypłacalności/datę odniesienia 
uznaje się datę orzeczenia wydaną w trakcie właści-
wego postępowania. Poza tym nie należy pomijać, iż 
niewypłacalność w kontekście z art. 11 prawa upa-
dłościowego i naprawczego powiązana jest nie ze 
złożeniem wniosku, lecz z orzeczeniem ferowanym 
w trakcie postępowania.”

6. „W ocenie Sądu za nieuprawnione w kontekście zasad 
wykładni literalnej, systemowej i funkcjonalnej uznać 
zatem należy odwoływanie się do daty złożenia wnio-
sku o upadłość jako właściwej dla spełnienia prze-
słanki niewypłacalności i poszukiwania uzasadnienia 
dla takiego stanu rzeczy w ogólnym celu zmian do-
konanych w dyrektywie, tj. zmianach dokonywanych 
w celu zapewnienia równej ochrony zainteresowanym 
pracownikom z uwzględnieniem w ramach pojęcia 

niewypłacalności procedury upadłościowej innej niż 
likwidacja, skoro sam (...) potwierdził w swym orze-
czeniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. inne uprawnienia 
państw członkowskich w zakresie wdrożenia przepi-
sów dyrektywy. Wywiedzione w tym zakresie zarzuty 
apelacji uznać więc należy za uzasadnione.

 W ocenie Sądu Okręgowego apelujący także słusznie 
wywodzi, że rozpoznanie przez Sąd upadłościowy 
wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy powódki 
dokonane niewątpliwie z przekroczeniem art. 27 ust. 3 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe, 
jako pozbawiające powódkę możliwości dochodzenia 
przez nią należnych świadczeń w świetle treści art. 3 
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 
samo w sobie nie może być traktowane jako narusza-
jące zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2 
Konstytucji). W istocie kluczowa jest zasada zaufa-
nia obywatela do państwa i stanowionego przez nie 
prawa, tj. co do możliwości przewidywania działań 
organów i związanych z nim zachowań obywateli, bu-
dowania systemu prawnego w sposób spójny, kom-
pletny i niesprzeczny, jednakże samo przekroczenie 
instrukcyjnych terminów do rozstrzygnięcia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, które w praktyce uniemoż-
liwiło powódce dochodzenie roszczeń z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwa-
gi na upływ terminów referencyjnych, nie może być 
traktowane jako naruszające tę zasadę. W orzecznic-
twie TK wskazywano, że nie każda ustawa zawierająca 
nawet błędne rozwiązania prawne, niepozwalające na 
osiągnięcie zamierzonego celu, wychodząca z wadli-
wych założeń czy ocen ekonomicznych i społecznych 
jest per se niezgodna z Konstytucją RP. W ramach 
swobody ustawodawcy pozostaje nawet podjęcie roz-
wiązań dysfunkcjonalnych, chyba że ich konstrukcja 
jest tak oczywiście błędna, że można przewidzieć ich 
całkowitą nieprzydatność do realizacji założonych ce-
lów (zob. wyr. TK z: 11.05.2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, 
nr 5, poz. 48 oraz 7.05.2014 r., K 43/12, OTK-A 2014, 
nr 5, poz. 50). Stosowanie terminów instrukcyjnych 
w kwestiach istotnych dla obywateli jest powszech-
ne, ma szerokie zastosowanie chociażby w przepisach 
KPC, a z samego ich przekroczenia nie wynikają okre-
ślone roszczenia. Przekroczenie wskazanego terminu 
przy rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości nie 
może być więc argumentem wystarczającym dla przy-
znania powódce ochrony na gruncie ustawy o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy. Poza tym należy mieć na względzie, że 
strona, która doznała szkody na skutek niewydania 
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orzeczenia w terminie umożliwiającym zaspokojenie 
z FGŚP, może ewentualnie dochodzić roszczeń od-
szkodowawczych od Skarbu Państwa w odrębnym 
procesie. Powódka nie jest zatem w tym zakresie 
pozbawiona określonych narzędzi prawnych celem 
ochrony jej interesów, to zaś, że ocenia je jako niewy-
starczające, nie uzasadnia jej roszczeń.”

7. „Jeszcze raz podnieść należy, iż w świetle powoła-
nego orzecznictwa SN i w świetle powołanego orze-
czenia (...) prawidłowość implementacji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94 WE z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracow-
ników na wypadek niewypłacalności pracodawcy 
(Dz.Urz UE. L nr 283, str. 36 ze zm.) poprzez wydanie 
przepisów z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
w zakresie rozumienia daty dnia wystąpienia niewy-
płacalności pracodawcy nie może być kwestionowana 
i nie uzasadnia dokonywania dalszej wykładni tego 
pojęcia. Prawidłowość zastosowania terminów refe-
rencyjnych w świetle postanowień dyrektywy unijnej 
nie była zaś na gruncie rozpatrywanego przypadku 
w ogóle negowana i nie stanowiła podstawy żąda-
nia. Stworzono więc instytucję gwarantującą ochro-
nę roszczeń pracowników w razie niewypłacalności 
pracodawcy odpowiadającą zasadom wynikającym 
z dyrektywy. Powódka wobec przekroczenia okresów 
referencyjnych nie uzyskała spodziewanej ochrony. Ta 
jednak poprzez konstrukcję przepisów prawa nie była 
z góry wykluczona. Do braku jej udzielenia przyczyniło 
się przekroczenie procedur związanych z wydaniem 
postanowienia w przedmiocie wniosku o ogłoszenie 
upadłości. Z tym przekroczeniem wiążą się określone 
uprawnienia, natomiast nie oznacza to, iż interesy po-
wódki w związku z niewypłacalnością pracodawcy nie 
były zabezpieczone zgodnie z prawem unijnym.”

III. Umorzenie postępowania kasacyjnego – utrata zdol-
ności sądowej skarżącej spółki

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 13 kwietnia 2022 r., II FSK 1906/19

Teza:

W momencie likwidacji spółki (wykreślenia z KRS) oso-
by ją reprezentujące tracą legitymację do występowa-
nia w postępowaniu dotyczącym zobowiązań spółki, 
jak również nie nabywają automatycznie statusu stro-
ny, gdyż nie są następcami prawnymi spółki, a jedynie 
osobami trzecimi w rozumieniu ustawy z 29 sierp-

nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 900 z późn. zm., dalej: OrdPU), w stosunku do któ-
rych może zostać ewentualnie wydana – w odrębnym 
postępowaniu – decyzja o odpowiedzialności za zale-
głości podatkowe spółki.

Stan faktyczny:

W sprawie ze skargi kasacyjnej syndyka masy upadłości 
P. (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu z 28 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 
923/18 w sprawie ze skargi syndyka masy upadłości 
P. (...) sp.  z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. 
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we 
Wrocławiu z 13 lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie podat-
ku dochodowego od osób prawnych za 2011 r., pismem 
z 14 marca 2022 r. pełnomocnik spółki poinformował, 
iż jego pełnomocnictwo do reprezentowania skarżącej 
wygasło w związku z zakończeniem postępowania upa-
dłościowego i prawomocnym wykreśleniem tej spółki 
z rejestru przedsiębiorców KRS.

Postanowieniem z 13 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny umorzył niniejsze postępowanie 
kasacyjne.

Z uzasadnienia postanowienia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego:

„Rozwiązanie bądź likwidacja spółki z o.o. powodu-
je utratę przez nią zdolności sądowej w rozumieniu 
art. 25 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej zwana: „PostAdmU”). 
i niemożność występowania jako strona postępowania 
sądowoadministracyjnego. W momencie likwidacji spółki 
(wykreślenia z KRS) osoby ją reprezentujące tracą legi-
tymację do występowania w postępowaniu dotyczącym 
zobowiązań spółki, jak również nie nabywają automa-
tycznie statusu strony, gdyż nie są następcami prawnymi 
spółki, a jedynie osobami trzecimi w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 900 z późn. zm., dalej: OrdPU), w stosunku 
do których może zostać ewentualnie wydana – w odręb-
nym postępowaniu – decyzja o odpowiedzialności za za-
ległości podatkowe spółki.”

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

I. Odmowa otwarcia przyspieszonego postępowania 
układowego
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Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie  
– XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z 27 stycznia 
2022 r., XXIII Gz 1566/21

Teza:

1. Pokrzywdzenie wierzycieli ma miejsce zawsze wów-
czas, gdy otwarcie postępowania restrukturyzacyj-
nego jest oczywiście mniej korzystne dla wierzycieli 
niż jego brak, przy czym należy mieć na uwadze oko-
liczność, że ostateczną decyzję podejmują wie-
rzyciele, dla których to postępowanie ma zostać 
przeprowadzone.

2. Nie ma podstaw do odmowy otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jeżeli sąd uznaje, że propono-
wany układ jest dla wierzycieli krzywdzący, bowiem 
o ostatecznym kształcie układu decydują sami wie-
rzyciele, oddając głos za lub przeciw w trakcie zgro-
madzenia wierzycieli.

3. Każde postępowanie restrukturyzacyjne z istoty 
rzeczy zakłada pogorszenie, przynajmniej czasowe, 
sytuacji wierzycieli, ale należy ocenić tę przesłankę 
w szerszej perspektywie czasowej i w kontekście 
alternatywnych sposobów zaspokojenia wierzycieli, 
przy czym winno to dotyczyć wszystkich wierzycieli, 
a nie pojedynczych.

Stan faktyczny:

Przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż 
nieruchomości na rachunek własny. Spółka posiada (...) 
wierzycieli i niesporne wierzytelności na kwotę (...) zło-
tych, w większości z tytułu wyemitowanych przez spółkę 
obligacji serii (...), (...) i (...). Majątek spółki stanowią na-
leżności w kwocie nominalnej (...) złotych. Największym 
dłużnikiem spółki jest (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. na 
kwotę (...) złotych z terminem wymagalności 20 lute-
go 2017 roku. W pozostałym zakresie są to należności 
od (...) podmiotów, w większości wymagalne. Dłużnik 
wycenia posiadany pakiet należności na kwotę (...)  
złotych.

Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej 
poza przepływami finansowymi (bądź księgowymi – ak-
tualizacja odsetek) związanymi z obsługą należności/
zobowiązań. Rachunek zysków i strat przedstawiony za 
2020 i 2021 rok (do 31 sierpnia) wskazuje na przycho-
dy finansowe z tytułu odsetek w kwotach odpowiednio 
(...) złotych i (...) złotych. Po stronie kosztów podstawową 
pozycją są odsetki w kwotach odpowiednio (...) złotych 

i (...) złotych. Za rok 2020 spółka wykazuje stratę netto 
w kwocie (...) złotych, zaś za rok 2021 (do 31 sierpnia) 
stratę netto w kwocie (...) złotych.

Sąd rejonowy ustalił, że wstępny plan restrukturyzacyjny 
nie przedstawia propozycji żadnych działań restruktury-
zacyjnych ani planów co do dalszego istnienia spółki.

W ramach rozważań prawnych sąd rejonowy przywołał 
treść art. 3 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restruk-
turyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 ze zm., dalej: „pr. 
rest.”) i wskazał, że postępowanie restrukturyzacyjne ma 
doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli w drodze wy-
konania zawartego i zatwierdzonego przez sąd układu. 
Prawo restrukturyzacyjne ma zapewnić warunki, o ile to 
możliwe, do wynegocjowania warunków realizacji ukła-
du, które zapewnią maksymalne zaspokojenie wierzy-
cieli, przy maksymalnej ochronie wartości ekonomicznej 
przedsiębiorstwa.

W dalszej części rozważań sąd rejonowy przywołał 
brzmienie art. 8 pr. rest. i podniósł, że analiza wniosku 
dłużnika oraz załączonej do niego dokumentacji wska-
zuje, że w przedmiotowej sprawie cele postępowania 
restrukturyzacyjnego nie mogą zostać zrealizowane. 
Z informacji przedłożonych przez spółkę wynika, że jest 
ona podmiotem niewypłacalnym, a prowadzona działal-
ność w chwili obecnej generuje straty. Analiza informacji 
finansowych dłużnika wskazuje, że nie jest prowadzona 
żadna działalność gospodarcza, spółka nie generuje żad-
nych zysków, zaś przedstawiane dane finansowe doty-
czące przepływów finansowych wynikają z naliczania 
odsetek za kolejne okresy zarówno po stronie należności, 
jak i zobowiązań.

Z uzasadnienia postanowienia sądu rejonowego:

1. „Z treści wniosku oraz wstępnego planu restruk-
turyzacyjnego wynika, że zamiarem dłużnika jest 
dokonanie windykacji posiadanych należności i po-
dzielenie uzyskanych sum w ramach ewentualnego 
układu. Brak przedstawienia jakiegokolwiek projektu 
działalności spółki w przyszłości oznacza, że ewen-
tualny układ miałby w istocie charakter likwidacyjny. 
Wprawdzie brak jest prawnych przeszkód do przyjęcia 
układu tego typu, jak również otwarcia i prowadzenia 
postępowania restrukturyzacyjnego w tym celu, nie-
mniej wniosek o otwarcie postępowania restruktury-
zacyjnego nie może być w takim przypadku oceniany 
według przesłanki uniknięcia upadłości dłużnika i za-
pewnienia mu możliwości dalszej działalności (art. 3 
pr. rest.). W takim przypadku głównymi kryteriami 
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oceny wniosku winno być to, czy zawarcie układu 
i prowadzone postępowanie zapewnią wyższy sto-
pień zaspokojenia wierzycieli niż prowadzenie po-
stępowania upadłościowego oraz czy istnieje realna 
szansa na zawarcie i wykonanie układu. Istotną kwe-
stią jest również zdolność dłużnika do zaspokajania 
kosztów postępowania restrukturyzacyjnego po jego  
otwarciu.”

2. „(…) Dłużnik nie uprawdopodobnił w żaden sposób, że 
jest w stanie wygenerować jakiekolwiek rzeczywiste 
przychody, a tym samym, że wykonanie układu jest 
realne. Jedyny majątek dłużnika stanowią należności 
w nominalnej kwocie ponad 7 mln złotych. Pomimo 
wymagalności tych należności (za wyjątkiem należno-
ści od podmiotu (...) Sp. z o.o.) dłużnik nie jest w stanie 
pokazać jakichkolwiek skutecznych działań windyka-
cyjnych pozwalających na oszacowanie faktycznych 
przychodów. Dłużnik posiadane należności wycenił 
na kwotę (...) złotych, ale nie wyjaśnił podstaw takiego 
stanowiska i podstaw takiej wyceny. Uzyskanie takie-
go przychodu wydaje się być wątpliwe w świetle faktu, 
że od początku 2020 roku z tytułu tych należności nie 
wpłynęły żadne realne środki. Ponadto dłużnik za-
kłada, że w ramach układu wierzyciele, w zależności 
od kategorii, uzyskają 50-55% należności głównej po 
umorzeniu należności ubocznych. Nominalna kwo-
ta wszystkich zobowiązań dłużnika to (...) złotych. 
Oznacza to, że w ramach prowadzonego postępowa-
nia dłużnik winien uzyskać kwotę nie mniejszą niż (...) 
złotych (50%) celem spłaty wierzycieli. Spłata wierzy-
telności zgodnie z propozycjami układowymi miałaby 
nastąpić do dnia 23 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że 
działalność dłużnika będzie się wiązać z kosztami nie 
niższymi niż (...) złotych (ok. (...) złotych/rok). To z kolei, 
w ocenie sądu rejonowego, oznacza, że układ byłby 
możliwy do wykonania, jedynie gdyby udało się dłuż-
nikowi uzyskać kwotę zgodną z przedstawioną wy-
ceną należności. Nie przedstawiono jednak żadnych 
okoliczności mogących wskazywać, że taki scenariusz 
jest realny. Wymagalne wierzytelności od 2017/2018, 
które nie generują żadnych realnych przychodów, na-
leży wycenić jako 0 złotych. Oznacza to, że dłużnik nie 
ma żadnego majątku i nie posiada możliwości wyge-
nerowania przychodu, nie mówiąc już o nierealności 
wykonania jakiegokolwiek układu, zwłaszcza że pro-
pozycje układowe zakładają jednorazowe płatności na 
poziomie 75% wierzytelności objętych układem w ter-
minie 3 miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia 
układu (czyli zapłaty w tym terminie kwoty nie mniej 
niż (...) złotych).”

3. „Brak uprawdopodobnienia realności zakładanych 
działań i prognozowanych ich wyników powoduje, iż 
brak jest podstaw do otwarcia przyspieszonego po-
stępowania układowego z uwagi na brak realności 
wykonania jakiegokolwiek układu.”

 Postanowieniem z 2 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie odmówił otwarcia 
przyspieszonego postępowania układowego dłużnika 
(...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. Zażalenie na to rozstrzy-
gnięcie wniósł dłużnik, zaskarżając je w całości i za-
rzucając mu:

1.  Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. 
art. 8 ust. 1 pr. restr., poprzez jego błędną wykład-
nię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie 
wskutek przyjęcia, że dla rozstrzygnięcia wniosku 
o otwarcie uproszczonego postępowania restruk-
turyzacyjnego w świetle art. 8 ust. 1 pr. restr. zna-
czenie mają takie okoliczności, jak:

a)  realność zakładanych przez dłużnika działań 
restrukturyzacyjnych oraz prognozowanych ich 
wyników, a także

b)  realność wykonania układu przez dłużnika oraz
c)  porównanie stopnia zaspokojenia wierzycieli 

w alternatywnym postępowaniu upadłościo-
wym względem wnioskowanego postępowania 
restrukturyzacyjnego,

 podczas gdy na etapie orzekania w przedmiocie 
otwarcia przyspieszonego postępowania układo-
wego wskazane okoliczności nie podlegają bada-
niu (przez co sąd pierwszej instancji nie powinien 
uzależniać otwarcia przyspieszonego postępowa-
nia układowego od ich zaistnienia), a stwierdzenie 
wystąpienia negatywnej przesłanki pokrzywdzenia 
wierzycieli z art. 8 ust. 1 pr. restr. nie jest w żaden 
sposób powiązane ani z oceną efektywności zakła-
danych przez dłużnika środków naprawczych, ani 
z oceną zdolności dłużnika do wykonania układu.

2.  Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 3 
ust. 1 pr. restr., poprzez jego błędną wykładnię, 
a w konsekwencji niezastosowanie, albowiem sąd 
pierwszej instancji wadliwie przyjął, że w przypadku 
zamiaru zawarcia tzw. układu likwidacyjnego cele 
postępowania restrukturyzacyjnego nie są wyzna-
czane wskazaną w art. 3 ust. 1 pr. restr. przesłan-
ką uniknięcia upadłości dłużnika, a sam wniosek 
restrukturyzacyjny powinien podlegać ocenie pod 
kątem weryfikacji, czy zawarcie układu i prowadzo-
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ne postępowanie zapewnią wyższy stopień zaspo-
kojenia wierzycieli niż prowadzenie postępowania 
upadłościowego oraz czy istnieje realna szansa na 
zawarcie i wykonanie układu, podczas gdy w postę-
powaniu restrukturyzacyjnym:

a. bez względu na charakter przewidywanego ukła-
du rzeczywisty prymat należy zawsze przyznać 
interesowi dłużnika, rozumianemu jako unik-
nięcie ogłoszenia upadłości, i w świetle tego 
nadrzędnego celu postępowania restruktury-
zacyjnego należy dokonywać oceny zasadności 
wniosku o jego otwarcie,

b. nadrzędnym celem każdego postępowania re-
strukturyzacyjnego pozostaje samo zapewnienie 
dłużnikowi możliwości zawarcia z wierzycielami 
układu, zatem prognoza stopnia zaspokojenia 
wierzycieli lub szans na wykonanie układu nie 
mogą stanowić przesłanki odmowy otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego, tym bardziej 
w sytuacji, gdy decyzję w przedmiocie głoso-
wania za układem podejmują sami wierzyciele 
w toku postępowania restrukturyzacyjnego, zaś 
możliwość wykonania układu stanowi element 
oceny sądu dokonywanej na dalszym etapie po-
stępowania w ramach orzekania w przedmiocie 
zatwierdzenia układu, który został przyjęty na 
zgromadzeniu wierzycieli.

3. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 9 
w zw. z art. 227 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 
pr. restr., poprzez ich nieprawidłową wykładnię 
sprowadzającą się do uznania przez sąd pierwszej 
instancji, że na podstawie treści wstępnego planu 
restrukturyzacyjnego oraz przedstawionych propo-
zycji układowych sąd rozpoznający wniosek może 
definitywnie przesądzić, czy wykonanie układu 
przez dłużnika jest realne, podczas gdy wstęp-
ny plan restrukturyzacyjny stanowiący element 
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyza-
cyjnego z uwagi na jego daleko idącą ogólnikowość 
uniemożliwia przesądzenie, czy w toku postępo-
wania uda się przyjąć, zatwierdzić, a następnie 
wykonać układ (przy czym należy podkreślić, że 
kwestie przyjęcia, zatwierdzenia i wykonania pro-
pozycji układowych i tak nie powinny podlegać ba-
daniu na etapie rozpatrywania wniosku o otwarcie 
przyspieszonego postępowania układowego), zaś 
pierwotne propozycje układowe mogą w toku po-
stępowania restrukturyzacyjnego podlegać licz-
nym modyfikacjom zarówno ze strony dłużnika, jak 
i jego wierzycieli.

4. Naruszenie przepisów postępowania, które miało 
istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 232 ust. 1 
w zw. z art. 8 ust. 1 pr. restr. w zw. z art. 233 § 1 KPC 
w zw. z art. 209 pr. restr., poprzez dowolną, a nie 
swobodną ocenę dowodów dokonaną na podstawie 
zebranego w sprawie materiału (w szczególności 
wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowa-
nia układowego, propozycji układowych, wstępne-
go planu restrukturyzacyjnego oraz dokumentów 
finansowych dołączonych do wniosku), na kanwie 
której to oceny sąd pierwszej instancji dokonał 
błędnych ustaleń faktycznych w sprawie, polegają-
cych na przyjęciu przez sąd pierwszej instancji, że:

a. dłużnik jest podmiotem niewypłacalnym, pod-
czas gdy znajduje się on w stanie zagrożenia 
niewypłacalnością;

b. złożony przez dłużnika wniosek restruktu-
ryzacyjny zakłada zawarcie układu stricte 
likwidacyjnego, podczas gdy założenia wstęp-
nego planu restrukturyzacyjnego nie wykluczały 
wprost możliwości dalszego prowadzenia dzia-
łalności przez dłużnika i osiągania z tego tytułu 
przychodów;

c. nie zostały podjęte jakiekolwiek działania windy-
kacyjne wobec przysługujących dłużnikowi na-
leżności, podczas gdy:
– przeciwko spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. 

zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, 
którego skuteczność z uwagi na istniejące za-
bezpieczenie hipoteczne jest wysoce prawdo-
podobne (dot. kwoty (...) zł (należność główna) 
wraz z odsetkami);

– drugi z dłużników, tj. (...) sp. z o.o. z siedzi-
bą w S., zobowiązał się względem dłużnika 
do spłaty zadłużenia (dot. kwoty (...) zł wraz 
z odsetkami);

d. wymagalne wierzytelności przysługujące dłuż-
nikowi względem osób trzecich nie mają żadnej 
wartości, podczas gdy ich szacunkowa wartość 
w pełni realna do odzyskania wynosi ponad (...) zł;

e. dłużnik nie posiada możliwości wygenerowania 
żadnego przychodu celem wykonania układu, 
podczas gdy istnieją realne szanse na odzyska-
nie niemal wszystkich przysługujących dłużniko-
wi należności, przede wszystkich tych opisanych 
pod lit. c);

f. zakładane przez dłużnika działania restruktury-
zacyjne i prognozowane ich wyniki są nierealne, 
podczas gdy już z samych okoliczności wska-
zanych w pkt c) wynika realna możliwość uzy-
skania środków wystarczających na pokrycie co 
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najmniej 80% wartości zakładanych propozycji 
układowych;

g. brak jest szans na wykonanie przez dłużnika ja-
kiegokolwiek układu, podczas gdy już sam fakt 
wysokiego prawdopodobieństwa nieodległego 
w czasie uzyskania przez dłużnika znacznych 
środków finansowych, które mogłyby zostać 
przeznaczone na spłatę wierzycieli w ramach 
planowanej restrukturyzacji, zawarcie i wyko-
nanie układu w ramach zainicjowanego przez 
dłużnika postępowania, pozostaje jak najbardziej 
realne i możliwe do wykonania.

Mając na uwadze podniesione zarzuty, skarżący wniósł 
o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości 
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi 
pierwszej instancji. Nadto dłużnik, wskazując, iż potrzeba 
złożenia przez dłużnika wniosków dowodowych powsta-
ła dopiero na obecnym etapie niniejszego postępowania, 
celem odniesienia się do argumentacji sądu pierwszej 
instancji zawartej w uzasadnieniu zaskarżonego posta-
nowienia, wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie do-
wodów z dokumentów w postaci:

a. wniosku o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika (...) sp. 
z o.o. z siedzibą w K. z 2 listopada 2021 roku w zakre-
sie kwoty (...) zł (należność główna) wraz z ustawowy-
mi odsetkami za opóźnienie w zapłacie;

b. odpisu księgi wieczystej nr (...),na wykazanie faktu 
wszczęcia przez dłużnika postępowania egzekucyj-
nego przeciwko spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., 
wysokości dochodzonych należności, dysponowania 
przez dłużnika zabezpieczeniem w postaci hipoteki 
do kwoty (...) mln zł z pierwszeństwem zaspokojenia 
przed pozostałymi wierzycielami hipotecznymi.

Postanowieniem z 27 stycznia 2022 r. (XXIII Gz 1566/21) 
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy 
Odwoławczy, uchylił zaskarżone postanowienie i prze-
kazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi 
Rejonowemu dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Z uzasadnienia postanowienia sądu okręgowego:

1. „W szczególności uprawione okazało się postawienie 
zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 pr. rest., który stanowi, 
że sąd odmawia otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania było-
by pokrzywdzenie wierzycieli. Pojęcie pokrzywdzenia 
wierzycieli stanowi klasyczną klauzulę generalną, 
którą rzeczywistą treścią wypełnia sąd, podejmując 
decyzję w przedmiocie otwarcia postępowania re-

strukturyzacyjnego. W literaturze dostrzeżono m.in., 
że pokrzywdzenie wierzycieli zachodzi wówczas, 
gdy nie ma szans na osiągnięcie celu postępowa-
nia. Badając zatem zasadność wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego, nie można po-
mijać celu tego postępowania wskazanego w treści 
art. 3 pr. rest. Zgodnie z tym przepisem celem tym 
jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez 
umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia 
układu z wierzycielami, a w przypadku postępowa-
nia sanacyjnego – również przeprowadzenie działań 
sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw 
wierzycieli. Skorelowane z powyższym jest zapatry-
wanie, iż odmowa otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego może być uzasadniona tym, że brak 
jest realnych szans na przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji. Zasadniczo będzie tu chodziło o oko-
liczności dotyczące samego dłużnika (nikły majątek), 
ale konieczne do uwzględnienia są także wpływy ze-
wnętrzne, a zwłaszcza aktualna koniunktura na rynku 
właściwym (zob. A.J. Witosz, Komentarz do art. 8 usta-
wy – Prawo restrukturyzacyjne, system Lex).”

2. „Pokrzywdzenie wierzycieli ma miejsce zawsze wów-
czas, gdy otwarcie postępowania restrukturyzacyjne-
go jest oczywiście mniej korzystne dla wierzycieli niż 
jego brak, przy czym należy mieć na uwadze okolicz-
ność, że ostateczną decyzję podejmują wierzyciele, dla 
których to postępowanie ma zostać przeprowadzone. 
To wierzyciele są interesariuszami postępowania re-
strukturyzacyjnego i ta grupa głosuje w przedmiocie 
przyjęcia układu nad złożonymi propozycjami ukła-
dowymi. Nie ma podstaw do odmowy otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli sąd uznaje, 
że proponowany układ jest dla wierzycieli krzywdzą-
cy, bowiem o ostatecznym kształcie układu decydują 
sami wierzyciele, oddając głos za lub przeciw w trak-
cie zgromadzenia wierzycieli. Każde postępowanie 
restrukturyzacyjne z istoty rzeczy zakłada pogorsze-
nie, przynajmniej czasowe, sytuacji wierzycieli, ale 
należy ocenić tę przesłankę w szerszej perspektywie 
czasowej i w kontekście alternatywnych sposób za-
spokojenia wierzycieli, przy czym winno to dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, a nie pojedynczych.”

3. „W literaturze wskazuje się, że pokrzywdzenie wie-
rzycieli można przyjąć wtedy, gdy działania dłużnika, 
sposób zarządzania przez niego przedsiębiorstwem, 
prowadzenia negocjacji z wierzycielami wskazują, że 
celem dłużnika jest uniemożliwienie wierzycielom pro-
wadzenia skutecznej egzekucji albo przegłosowanie 
układu przez wierzycieli zawierających z dłużnikiem 
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pozorne umowy (A. Hrycaj, Pokrzywdzenie wierzycieli 
jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego, „DR” 2016, nr 1, s. 86; S. Gurgul, Prawo 
upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Legalis 2016). Pokrzywdzenie wierzycieli zachodzi 
także, gdy prowadzenie postępowania mogłoby spo-
wodować zmniejszenie wartości majątku dłużnika 
lub mogłoby uniemożliwić wierzycielom zaspokoje-
nie się z określonych składników majątku dłużnika 
wskutek »utwardzenia« czynności bezskutecznych. 
Podobnie z pokrzywdzeniem wierzycieli możemy mieć 
do czynienia w sytuacji składania pozornego wniosku 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a za-
tem w sytuacji braku niewypłacalności lub zagroże-
nia niewypłacalnością albo składania wniosku celem 
manipulowania poziomem zobowiązań spornych, tak 
by umożliwić skorzystanie z kolejnych postępowań 
restrukturyzacyjnych. Z takimi sytuacjami nie mamy 
do czynienia w niniejszym stanie faktycznym, bowiem 
analiza wniosku prowadzi do konkluzji, że dłużnik nie 
składa fasadowego wniosku o otwarcie przyspieszo-
nego postępowania układowego.”

4. „W ocenie sądu okręgowego, w niniejszym stanie fak-
tycznym, przesłanka pokrzywdzenia wierzycieli nie 
zachodzi. W tym miejscu wskazać należy, że faktycz-
nie dłużnik nie ma żadnego majątku rzeczowego, zaś 
w propozycjach układowych przewidział zaspokojenie 
wierzycieli z windykacji posiadanych należności. Nie 
jest jednak tak, że okoliczność ta sama w sobie sta-
nowi podstawę do uznania, że układ jest mało realny 
i w konsekwencji jego otwarcie prowadzi do pokrzyw-
dzenia wierzycieli. Należy mieć bowiem na uwadze, że 
postępowanie to jest prowadzone także w interesie 
wierzycieli i ich stanowisko winno mieć decydujące 
znaczenie, zaś wyłącznie ewidentne pokrzywdzenie 
wierzycieli może zamykać dłużkowi drogę do restruk-
turyzacji. Oddalenie wniosku o otwarcie postępo-
wania restrukturyzacyjnego w oparciu o przesłankę 
z art. 8 ust. 1 pr. rest. jest dopuszczalne tylko, gdy 
pokrzywdzenie wierzycieli w razie otwarcia restruktu-
ryzacji byłoby pewne i oczywiste. Z taką sytuacji nie 
mamy do czynienia w niniejszym stanie faktycznym. 
Reasumując te rozważania, wskazać należy za skarżą-
cym, że badając przesłankę pokrzywdzenia wierzycie-
li, należy dokonywać wykładni art. 8 ust. 1 pr. rest. tak, 
aby w nieuzasadniony sposób nie zamykać dłużnikowi 
możliwości skorzystania z restrukturyzacji.”

5. „W tym zakresie zgodzić się można z twierdzeniem 
dłużnika, że wystąpienie negatywnej przesłanki po-
krzywdzenia wierzycieli z art. 8 ust. 1 pr. restr. nie jest 

w żaden sposób powiązane ani z oceną efektywności 
zakładanych przez dłużnika środków naprawczych, 
ani z oceną zdolności dłużnika do wykonania układu. 
Badając potencjalne »pokrzywdzenie wierzycieli«, nie 
należy odwoływać się do spodziewanego stopnia za-
spokojenia w ramach wykonania układu. Warto pod-
kreślić, że pokrzywdzenie wierzycieli ma być skutkiem 
postępowania, a nie skutkiem układu. Na etapie roz-
poznawania wniosku o otwarcie postępowania sąd 
nie powinien analizować złożonych propozycji układo-
wych, chociażby dlatego, że mogą one ulec modyfika-
cji i zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i propozycje 
układowe mają charakter wstępny. Propozycje ukła-
dowe niekorzystne dla wierzycieli mogą być co naj-
wyżej podstawą odmowy zatwierdzenia układu, a i to 
nie w każdym przypadku, ale jedynie wówczas, gdy 
warunki układu są rażąco krzywdzące dla wierzy-
cieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili 
zastrzeżenia (art. 165 ust. 2 pr. rest.). Ustawodawca 
bowiem posługuje się w ustawie zarówno pojęciem 
»postępowanie restrukturyzacyjne«, jak i pojęciem 
»postępowanie o otwarcie postępowania restruk-
turyzacyjnego«. Dlatego pokrzywdzenie wierzycieli 
wskazane w art. 8 ust. 1 pr. rest. ma być skutkiem po-
stępowania a nie skutkiem samego układu. Podobnie 
przesłanką otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego nie jest posiadanie zabezpieczenia majątkowego 
dla wykonania układu, bowiem postępowanie restruk-
turyzacyjne może być otwarte względem dłużnika nie-
posiadającego jakiekolwiek majątku. Reasumując ten 
wątek, ocena spodziewanej efektywności wstępnego 
planu restrukturyzacyjnego, wstępnych propozycji 
układowych oraz możliwości zawarcia na ich podsta-
wie, a następnie zatwierdzenia i wykonania układu 
nie wchodzi w zakres kognicji sądu w toku rozpozna-
nia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyza-
cyjnego, w tym w kontekście negatywnej przesłanki 
otwarcia postępowania wymienionej w art. 8 ust. 1 pr. 
rest. Z uwagi na powyższe uprawione było zarzucenie 
sądowi rejonowemu naruszenia art. 9 w zw. z art. 227 
ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 pr. rest.”

6. „Niemniej jednak nie można przyjąć na chwilę obecną, 
że nie ma żadnych szans na realizację układu, w szcze-
gólności nie sposób przyjąć za sądem rejonowym, że 
dłużnik nie podjął działań windykacyjnych, zaś war-
tość majątku dłużnika jest zerowa. W pierwszej kolej-
ności należy zgodzić się ze skarżącym, że ewentualny 
brak podejmowania działań windykacyjnych nie ma 
żadnego wpływu na nominalną wartość należności, 
które są na kwotę (...) złotych i bezwzględnie stanowią 
majątek dłużnika. Po drugie, dłużnik dokonał przesza-
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cowania możliwych do odzyskania należności z kwoty 
nominalnej wynoszącej (...) złotych do poziomu kwo-
ty (...) złotych, co świadczy o realności zamierzeń. Po 
trzecie, największa należność dłużnika przysługująca 
mu od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. na kwotę (...) zło-
tych jest zabezpieczona rzeczowo poprzez wpis hi-
poteki do księgi wieczystej nr (...) do kwoty (...) mln zł 
z pierwszeństwem zaspokojenia przed pozostałymi 
wierzycielami hipotecznymi, przy czym szacunkowa 
wartość tej nieruchomości to około (...) mln złotych. 
Po czwarte, i to w zakresie podjętych przez dłużnika 
działań windykacyjnych, dłużnik w dniu 2 listopa-
da 2021 roku złożył wniosek o wszczęcie egzekucji 
wobec (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. w zakresie kwoty 
(...) zł. Odnośnie zaś do innych działań zmierzających 
do odzyskania należności przysługujących dłużnikowi, 
to należy wskazać na powołane przez dłużnika w za-
żaleniu porozumienie z (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. 
zawarte w dniu 4 listopada 2021 roku. Stosownie do 
twierdzeń dłużnika, zapisy tego porozumienia prze-
widują spłatę całości zadłużenia wynoszącego (...) zł 
z odsetkami, przy czym 40% zadłużenia miało zostać 
uregulowane do 31 grudnia 2021 roku, zaś pozostała 
kwota do końca marca 2022 roku. Nadto wydaje się 
już przesądzone zarówno w doktrynie, jak i orzecznic-
twie sądów powszechnych, że pokrzywdzenie wierzy-
cieli w rozumieniu art. 8 ust. 1 pr. rest. to nie jest stan 
niższego zaspokojenia w porównaniu do zaspokojenia 
uzyskanego w upadłości (tak A. Hrycaj, Pokrzywdzenie 
wierzycieli, s. 84-86; P. Filipiak, w: P. Filipiak, A. Hrycaj 
(red.), Prawo, 2017, art. 8, pkt 5).”

7. „Niemniej jednak wskazać można, że de facto na obec-
nym etapie wierzyciele mają wybór – albo otrzymać 
około połowy wierzytelności w stosunkowo krótkim 
czasie, albo zdecydować się na długotrwałe i niepewne 
dochodzenie należności do dłużnika, którego jedynym 
majątkiem są należności. Choć oczywiste jest, jak już 
wskazano wyżej, że nie można porównywać stopnia 
zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu restruktury-
zacyjnym wprost do postępowania upadłościowego, 
to z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać moż-

na, że ewentualne postępowanie upadłościowe nie 
zostanie otwarte z uwagi na brak majątku płynnego. 
Reasumując, jednym realnym sposobem zaspokojenia 
wierzycieli jest doprowadzenie do zawarcia układu.”

8. „Celem bowiem postępowania restrukturyzacyjnego 
jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, co wynika wprost 
z art. 3 pr. rest. Ustawa, definiując jako cel postępo-
wania restrukturyzacyjnego uniknięcie ogłoszenia 
upadłości dłużnika, wyraźnie wskazuje, że zawarcie 
układu jest w ocenie ustawodawcy znacznie korzyst-
niejszym rozwiązaniem problemów dłużnika niż jego 
zlikwidowanie w drodze procedur upadłościowych. 
Tym samym procedury restrukturyzacyjne i zawarcie 
w ich wyniku układu uzyskują jednoznaczny prymat 
nad zaspokojeniem wierzycieli w wyniku likwidacji 
przedsiębiorstwa dłużnika. Nie można jednak tego 
celu rozumieć jako zakazu przeprowadzania postępo-
wań zmierzających do zawarcia układu likwidacyjnego 
– wprost dopuszczonego przepisami ustawy. W takim 
bowiem wypadku korzyścią odnoszoną przez wierzy-
cieli nadal jest uniknięcie upadłości, jako generującej 
z zasady znacząco mniejsze zaspokojenie wierzycieli. 
O ile bowiem kontrahenci syndyka zawsze oczeku-
ją obniżenia ceny do poziomu wartości likwidacyjnej, 
o tyle dłużnik w restrukturyzacji ma znacznie większe 
szanse na doprowadzenie do transakcji na warunkach 
zbliżonych do rynkowych (por. P. Zimmerman, Prawo 
upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
wydanie 7, Warszawa 2002 r. Legalis). Przyjmując 
nawet, co na obecnym etapie nie jest przesądzone, 
że układ proponowany przez dłużnika ma charakter 
likwidacyjny, to nadal celem jego jest umożliwienie 
dłużnikowi podjęcia wszelkich działań zmierzających 
do uniknięcia upadłości. W konsekwencji zasadnie 
podniesiono w zażaleniu, że niezasadne było pomi-
nięcie przez sąd pierwszej instancji badania wnio-
sku dłużnika z perspektywy uniknięcia ogłoszenia 
upadłości, a dokonanie tego wyłącznie w oparciu 
o kryterium pokrzywdzenia wierzycieli. Tym samym 
zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 pr. rest. okazał się  
zasadny.”
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UPADŁOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ  
A POSTĘPOWANIA CYWILNE  
DOTYCZĄCE JEJ ZOBOWIĄZAŃ

dr Dariusz Chrapoński1

 

WPROWADZENIE

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych 
prowadzi się w dwóch wariantach, w zależności od 
przyznanego przez ustawodawcę rodzaju zdolności 
upadłościowej. Na zasadach ogólnych toczy się po-
stępowanie w stosunku do osoby fizycznej, będącej 
przedsiębiorcą. Lege non distinguente art. 5 ust. 1 pr.up. 
reguła ta odnosi się do każdego podmiotu mającego 
status przedsiębiorcy. Również w tym samym trybie 
toczy się postępowanie upadłościowe w odniesieniu 
do wspólników spółek osobowych, odpowiadających 
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem, nawet wtedy gdy nie są oni przedsiębior-
cami (art. 5 ust. 2 pkt 2 pr.up.), do wspólników spółki 
partnerskiej (art. 5 ust. 2 pkt 3 pr.up.) i zmarłych przed-
siębiorców (art. 7 pr.up.).

Na drugim biegunie leży regulacja upadłości osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności, do której sto-
suje się przepisy tytułu V części trzeciej prawa upa-
dłościowego. Z mocy art. 8 ust. 1 pr.up. tzw. zdolność 
upadłościową konsumencką mają byli przedsiębiorcy, 
gdy wierzyciel wniosek o ogłoszenie upadłości złożył 
w terminie roku od dnia wykreślenia z właściwego re-
jestru2. Regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie do 
byłych wspólników spółek osobowych3. Do postępo-
wania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej w zakresie nieunormowa-
nym w tytule V stosuje się przepisy ogólne regulujące  

1 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły 
Sądownictwa, ORCID nr 0000-0003-2506-0563.

2 Kozub G., Zakres podmiotowy odrębnego postępowania upadłościowego 
względem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Monitor 
Prawniczy” 2016, nr 14, s. 251.

3  A.J. Witosz, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 
2021, s. 72.

upadłość przedsiębiorców, poza wyraźnymi włącze-
niami zawartymi w art. 4912 ust. 1 pr.up.4

Zakres wyłączeń stosowania przepisów ogólnych został 
gruntownie zmodyfikowany na mocy art. 1 pkt 56 usta-
wy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upa-
dłościowe oraz niektórych innych ustaw5. Ta nowelizacja 
weszła w życie 24 marca 2020 r. i ma zastosowanie do 
postępowań upadłościowych wszczętych na podstawie 
wniosków o ogłoszenie upadłości wniesionych do sądu 
przed tą datą (art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej). Tym 
samym do postępowań upadłościowych, w których do-
szło do ogłoszenia upadłości przed datą obowiązywania 
przepisów w kształcie nadanym ustawą nowelizującą, 
stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy.

Nowelizacja z 30 sierpnia 2019 r. wprowadziła szereg 
zmian w upadłości konsumenckiej również w odniesie-
niu do zagadnień będących przedmiotem niniejszego 
opracowania. I tak, nie stosuje się art. 145 pr.up., który 
stanowi, że postępowanie sądowe, administracyjne lub 
sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko 
upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzy-
telność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, 
może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypad-
ku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność 
ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zosta-
nie umieszczona na liście wierzytelności. Nie stosuje się 
również skorelowanego z tym przepisem art. 263 pr.up., 
według którego odmowa uznania wierzytelności według 
przepisów niniejszego działu nie stanowi przeszkody do 
jej dochodzenia we właściwym trybie. Wyłączono także 
zastosowanie przepisów o sporządzeniu listy wierzy-

4 Zob. A. Hrycaj, Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu 
upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności 
gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika, „Doradca Restrukturyzacyjny” 
2020, nr 3, s. 22 i n.

5 Dz.U. z 2019 r., poz. 1802.
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telności (art. 244-245, art. 253-254 pr.up.), zaskarżeniu 
listy wierzytelności (art. 255-259 pr.up.), zatwierdze-
niu, sprostowaniu i uzupełnieniu listy wierzytelności 
(art. 260-264 pr.up.). Tak ukształtowane zmiany legisla-
cyjne uzasadniają potrzebę określenia wpływu ogłosze-
nia upadłości osoby fizycznej na postępowania cywilne 
dotyczące jej zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości w obu wariantach postępowania upadłościo-
wego. Pozwoli to na wskazanie różnic pomiędzy oboma 
wariantami postępowania upadłościowego w tym zakre-
sie oraz stwierdzenie, czy w obu przypadkach interesy 
wierzycieli są w jednakowy sposób chronione.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE  
TOCZĄCE SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH

Zasadniczym skutkiem ogłoszenia upadłości w trakcie 
postępowania cywilnego, w tym o zobowiązania po-
zwanego, jest zawieszenie postępowania na podstawie 
art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. i skutek ten nastąpi z chwilą ogło-
szenia upadłości. Nadto sąd pierwszej instancji winien 
uchylić orzeczenia wydane po ogłoszeniu upadłości, o ile 
nie doszło jeszcze do uprawomocnienia się wyroku. Po 
tej chwili wzruszenie prawomocnego orzeczenia koń-
czącego postępowanie w sprawie jest możliwe jedynie 
w ramach środków przysługujących od prawomocnych 
orzeczeń6. Obligatoryjność zawieszenia postępowania 
cywilnego wynika z faktu, że postępowanie to na skutek 
ogłoszenia upadłości staje się postępowaniem doty-
czącym masy upadłości, a z mocy art. 144 ust. 1 pr.up. 
stroną takich procesów staje się syndyk7. Jednocześnie 
art. 144 ust. 2 pr.up. nadaje syndykowi status zastępcy 
pośredniego, albowiem procesy dotyczące masy upa-
dłości prowadzi w imieniu własnym, lecz na rachunek 
upadłego8. Tym samym syndyk jest stroną procesu cy-
wilnego w ujęciu formalnym, co nie zmienia stanowiska, 
że pozwany pozostaje w dalszym ciągu podmiotem praw 
i obowiązków procesowych, posiadając status strony 
procesu w ujęciu materialnoprawnym9.

6 Por. postanowienia SN: z 25 marca 2018 r., I CSK 673/17, OSNC 2019, nr 5, 
poz. 60; i z 16 października 2015 r., I CZ 83/15, OSNC-ZD 2017, nr 2, poz. 26.

7 Zob. postanowienie SN z 24 czerwca 1999 r., II CKN 358/99, OSNC 1999, nr 12, 
poz. 219; oraz wyrok SN z 23 stycznia 2007 r., III CSK 275/06; oraz wyrok SA 
w Warszawie z 29 listopada 2017 r., VII ACa 839/17, a także M. Mrówczyński, 
Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych 
ze względu na rozstrzygnięcia wydane w postępowaniu upadłościowym 
i w postępowaniu restrukturyzacyjnym, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 6, s. 36 i n.; 
I. Gil, Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007, s. 168.

8 W. Broniewicz, Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem, 
„Państwo i Prawo” 1993, nr 2, s. 43; P. Feliga, Stanowisko prawne syndyka 
w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013, s. 158 i n.; K. Babiarz- 
-Mikulska, Skutki procesowe ogłoszenia upadłości strony w procesie – regulacja 
prawna, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 6, s. 14.

9 Zob. postanowienie SN z 21 lipca 2011 r., V CZ 37/11; wyrok SN 
z 7 października 2004 r., IV CK 86/04, Biul. SN 2005, nr 2, s. 15; wyrok SA 
w Krakowie z: 23 czerwca 2015 r., I ACA 464/15, i 20 listopada 2012 r., I ACa 
1034/12; wyrok SA w Warszawie z: 31 marca 2015 r., VI ACa 481/14, i 29 lipca 
2009 r., VI ACa 37/09, oraz wyrok SA w Szczecinie z 2 kwietnia 2009 r., I ACa 
53/09.

Drugą przyczyną zawieszenia postępowania – niewyni-
kającą wprost z art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. – jest wprowa-
dzenie przez ustawodawcę do prawa upadłościowego 
odrębnego trybu dochodzenia i ustalenia wierzytelno-
ści podlegających zaspokojeniu w postępowaniu upa-
dłościowym, który regulują przepisy tytułu V prawa 
upadłościowego. Jest to wyłączny tryb dochodzenia 
roszczeń przeciwko upadłem w tym znaczeniu, że nie 
jest możliwe równoległe prowadzenie procesu o wierzy-
telność podlegającą zaspokojeniu z masy upadłości10. Na 
taki zakaz wskazuje pośrednio art. 145 ust. 1 i art. 263 
pr.up., dopuszczając możliwość podjęcia zawieszone-
go postępowania przeciwko syndykowi jedynie wtedy, 
gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta 
po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie 
umieszczona na liście wierzytelności. Nie można jednak 
pomijać faktu, że co do zasady uczestnictwo wierzycie-
la w postępowaniu upadłościowym, które zmierza do 
zaspokojenia wierzytelności z masy upadłości, nie jest 
przymusowe. Wymaga zgłoszenia wierzytelności w tym 
postępowaniu i uwzględnienia na liście wierzytelności. 
Jeśli zatem wierzyciel nie zgłosi wierzytelności, brak bę-
dzie możliwości podjęcia zawieszonego postępowania 
cywilnego. Może to nastąpić dopiero po zakończeniu lub 
umorzeniu postępowania upadłościowego – z udziałem 
upadłego – gdyż w takiej sytuacji odpada przyczyna za-
wieszenia postępowania (art. 180 § 1 k.p.c.).

W razie zgłoszenia przez wierzyciela wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym dalszy rozwój wypad-
ków w postępowaniu upadłościowym zależy od tego, czy 
wierzytelność zostanie uznana na liście wierzytelności. 
Jeśli to nastąpi, to wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny, 
o którym mowa w art. 264 ust. 1 pr.up. Jak stanowi ten 
przepis, w razie ukończenia lub umorzenia wyciąg z za-
twierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytel-
ności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy 
otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem 
egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Wyciąg z listy wie-
rzytelności jest zatem tytułem egzekucyjnym w ujęciu 
art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c., a wobec czego wierzyciel może 
po uzyskaniu klauzuli wykonalności – po umorzeniu lub 
zakończeniu postępowania upadłościowego – prowadzić 
na jego podstawie egzekucję11. 

Jak przyjmuje się w orzecznictwie, uzyskanie przez po-
woda tytułu egzekucyjnego w postaci wyciągu z zatwier-

10 A. Jakubecki, Ogłoszenie upadłości strony procesu cywilnego – uwagi na tle 
nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7-8, 
s. 30; Zob. wyrok SN z 29 września 1967 r., OSNC 1968, nr 7, poz. 121; 
uchwała SN z 30 marca 1992 r., III CZP 22/92, OSNC 1992, nr 11, poz. 188, 
oraz postanowienia SN z: 27 lutego 1998 r., II CKN 627/97, 1 października 
1999 r., II CKN 672/99, 23 czerwca 2004 r., V CK 679/03.

11 Zob. wyrok SA w Poznaniu z 20 listopada 2008 r., I ACa 821/08.
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dzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności 
winno skutkować umorzeniem postępowania o zasą-
dzenie wierzytelności na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.12. 
Umorzenie postępowania – po jego podjęciu – będzie 
rezultatem powstania stanu prawnego, w którym proces 
o zasądzenie świadczenia wynikającego z wierzytelności 
uznanej na liście wierzytelności staje się bezprzedmio-
towy13. Również odmowa uznania wierzytelności w po-
stępowaniu upadłościowym oddziałuje na zawieszone 
postępowania cywilne o zapłatę nieuznanej wierzytelno-
ści. Na podstawie art. 145 ust. 1 pr.up. w zw. z art. 180 
§ 1 pkt 5 lit. b k.p.c. takie postępowanie podlega podję-
ciu z udziałem syndyka jako pozwanego (art. 144 ust. 2 
pr.up.). Podjęcie zawieszonego postępowania winno na-
stąpić z urzędu – po stwierdzeniu przez sąd rozpoznający 
sprawę, że nastąpiła odmowa uznania na liście wierzy-
telności, o którą toczy się postępowanie. Warunkiem 
podjęcia zawieszonego postępowania jest jednak wy-
czerpanie trybu dochodzenia wierzytelności w postępo-
waniu upadłościowym. 

W literaturze w różny sposób pojmowano pojęcie „wyczer-
pania trybu określonego ustawą”, tj. czy wystarczająca była 
odmowa uznania wierzytelności na liście przez właściwy 
organ postępowania upadłościowego, czy też konieczne 
było skorzystanie przez wierzyciela z wszystkich przy-
sługujących mu środków odwoławczych14. Za tym drugim 
stanowiskiem opowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale 
z 9 grudnia 2021 r., przyjmując, że dla wyczerpania trybu, 
o którym mowa w art. 145 ust. 1 pr.up., konieczne jest za-
skarżenie odmowy uznania wierzytelności sprzeciwem do 
sędziego-komisarza, a w razie nieuwzględnienia sprzeci-
wu − wniesienie zażalenia do sądu upadłościowego15. Sąd 
w postępowaniu rozpoznawczym nie jest związany odmo-
wą uznania wierzytelności, gdyż wydane w tym przedmiocie 
w postępowaniu upadłościowym orzeczenie nie korzysta 
z przymiotów określonych w art. 365 § 1 k.p.c. Skutkiem 
uwzględnienia powództwa przeciwko syndykowi będzie uję-
cie wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu  
upadłościowym16.

12 Uchwała SN z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18, OSNC 2019, nr 9, poz. 90.
13 D. Chrapoński, Umorzenie postępowania wskutek uzyskania przez powoda po 

wszczęciu postępowania cywilnego tytułu egzekucyjnego w postaci wyciągu 
z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności – glosa do 
uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18, „Doradca 
Restrukturyzacyjny” 2019, nr 3, s. 142.

14 Zob. M.J. Zieliński, O wymogu „wyczerpania trybu określonego ustawą” w rozumieniu 
art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 24, s. 1311 i n.; 
i A. Hrycaj, Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego wierzytelności podlegającej 
zgłoszeniu do masy upadłości zawieszonego wskutek upadłości pozwanego, „Monitor 
Prawa Handlowego” 2016, nr 1, s. 7 i n.; P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, s. 396; P. Janda, Prawo 
upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, s. 425; S. Gurgul, Prawo upadłościowe. 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, s. 414.

15 III CZP 96/20; por. również postanowienie SN z 2 lutego 2006 r., II CK 391/05, 
i z 22 stycznia 1966 r., I CZ 137/65, oraz wyrok SA w Szczecinie z 30 listopada 
2020 r., I AGa 4/20.

16 Por. wyrok SN z 25 października 2006 r., III CSK 156/06.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w razie wniesienia 
pozwu przeciwko upadłemu o zasądzenie wierzytelno-
ści po ogłoszeniu jego upadłości17. Na tym tle na gruncie 
prawa upadłościowego z 1934 r.18 w orzecznictwie za-
rysowały się trzy stanowiska. W wyroku z 29 września 
1967 r. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że wierzycielowi, 
który zamierza uczestniczyć w czynnościach postępo-
wania upadłościowego, przysługuje prawo zgłoszenia 
wierzytelności we właściwym trybie. Jeżeli natomiast 
wierzyciel zamiast zgłosić wierzytelność sędziemu-ko-
misarzowi w celu realizacji tego uprawnienia wystąpił 
na drogę procesu, to pozew jako mylnie skierowany na-
leży przekazać sędziemu-komisarzowi. Wierzyciel, który 
nie chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, 
może dochodzić swoich praw w procesie przeciwko 
upadłemu19. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w po-
stanowieniach Sądu Najwyższego z 27 lutego 1998 r.20, 
z 1 października 1999 r.21 i z 23 czerwca 2004 r.22

Inne natomiast zapatrywanie wyraził Sąd Najwyższy 
w uchwale z 30 września 1992 r., stwierdzając, że pozew 
przeciwko upadłemu wniesiony po ogłoszeniu upadłości 
o należność dotyczącą jej masy podlega odrzuceniu23. 
W uzasadnieniu co do zasady podzielono pogląd zawarty 
w wyroku z 29 września 1967 r., niemniej jednak w sta-
nie faktycznym w tej sprawie, gdzie wierzyciel dochodził 
roszczenia niejako „dwutorowo”, tj. poprzez zgłoszenie 
wierzytelności i poprzez wszczęcie postępowania cywil-
nego, zachodzi przejściowy brak drogi sądowej (art. 199 
§ 1 pkt 1 k.p.c.). Orzeczenie to zostało poddane krytyce 
w literaturze24, ale wyrażano również poglądy aprobują-
ce to rozstrzygnięcie25. Trzeci pogląd wyraził w wyroku 
z 22 kwietnia 2016 r., stwierdzając, że pozew o zapła-
tę wierzytelności, która podlegała zgłoszeniu do masy 
upadłości, złożony po ogłoszeniu upadłości, w razie 
niezgłoszenia wierzytelności do masy, należy przeka-
zać sędziemu-komisarzowi w trybie art. 200 k.p.c. w zw. 
z art. 229 pr.up.26.

17 Zob. I. Gil, P. Gil, Prawnorzeczowe skutki wytoczenia powództwa przeciwko 
upadłemu po ogłoszeniu upadłości, „Radca Prawny” 1999, nr 4, s. 77 i n.; 
A. Machowska, Pozew w postępowaniu cywilnym po ogłoszeniu upadłości 
pozwanego, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20, s. 1087 i n.; M. Ujma, 
Konsekwencje procesowe wniesienia powództwa o zapłatę wierzytelności 
podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, „Doradca 
Restrukturyzacyjny” 2020, nr 2, s. 144 i n.

18 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r., poz. 512 ze zm.).

19 I CR 100/67, OSNC 1968, nr 7, poz. 121.
20 II CKN 627/97.
21 II CKN 672/99.
22 V CK 679/03, Glosa 2006, nr 3, s. 9.
23 III CZP 22/92, OSNC 1992, nr 11, poz. 188.
24 Zob. W. Broniewicz, Glosa do uchwały z dnia 30 marca 1992 r., „Przegląd 

Sądowy” 1993, nr 9, s. 109 i n.
25 Zob. R. Niczyporuk, W. Wawer, Glosa do uchwały z dnia 30 marca 1992 r., 

„Palestra” 1994, nr 11, s. 163 i n.
26 II CSK 404/15; zob. P. Feliga, Pozew o zapłatę jako zgłoszenie wierzytelności do 

masy upadłości – glosa, II CSK 404/15, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 2, s. 92 
i n.
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Niewątpliwie w omawianym przypadku nie mamy do 
czynienia z niedopuszczalnością drogi sądowej – procesu 
o zasądzenie wierzytelności. Dochodzenie wierzytelności 
jest możliwe w postępowaniu cywilnym, lecz w innym 
trybie – przewidzianym w prawie upadłościowym – po-
przez zgłoszenie wierzytelności. Nie występuje zatem 
podstawa do odrzucenia pozwu z uwagi na czasową nie-
dopuszczalność drogi sądowej. Oznacza to, że wierzyciel 
domaga się ochrony prawnej w niewłaściwym trybie, 
a w konsekwencji sprawę należy przekazać do rozpo-
znania sędziemu-komisarzowi na podstawie art. 201 § 2 
k.p.c.27 Trzeba się wszakże zastanowić, czy ten pogląd 
nie stracił na aktualności w obecnym stanie prawnym. 
Zgłoszenie wierzytelności dokonywane jest syndykowi za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 236 
pr.up.), który sporządza listę wierzytelności (art. 244 
pr.up.). Nie zmienia to zapatrywania, że postępowanie 
mające na celu ustalenie listy wierzytelności w dalszym 
ciągu pozostaje postępowaniem sądowym mającym 
na celu dochodzenie i zaspokojenie wierzytelności od 
upadłego dłużnika. Nie można bowiem tracić z pola wi-
dzenia faktu, że środki odwoławcze od listy rozpoznają 
sędzia-komisarz i sąd, a listę wierzytelności zatwierdza 
sędzia-komisarz (art. 260 ust. 1 pr.up.). Niezachowanie 
warunków formalnych zgłoszenia wierzytelności wyma-
ganych przez art. 216a ust. 1 pr.up. nie wywoła jednak 
skutku prawnego, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pi-
sma albo dokumentu do sądu. W takiej sytuacji sędzia-
-komisarz poucza wnoszącego pismo albo dokument 
o skutku braku złożenia pism procesowych i dokumen-
tów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jeśli wierzyciel przed ogłoszeniem upadłości nie zaini-
cjował przeciwko dłużnikowi postępowania cywilnego 
o zasądzenie wierzytelności, to w razie odmowy uzna-
nia wierzytelności na liście nie może wszcząć przeciwko 
syndykowi postępowania o zasądzenie wierzytelności, 
której ochrony się domaga. Taki wniosek wynika wprost 
z art. 263 pr.up. Przewiduje on bowiem wyraźnie, że 
w razie odmowy uznania wierzytelności na liście możli-
we jest jej dochodzenie przeciwko dłużnikowi po zakoń-
czeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. 
Wyjątek stanowi tutaj przypadek nawiązujący do art. 145 
ust. 1 pr.up. Jedynie bowiem w przypadku zawieszenia 
postępowania cywilnego w związku z ogłoszeniem upa-
dłości pozwanego możliwe jest kontynuowanie procesu 
przeciwko syndykowi, o ile wierzytelność po wyczerpa-

27 W. Broniewicz, Glosa…, s. 115; A. Jakubecki, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, 
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 350; 
S. Cieślak, Wpływ postępowania upadłościowego na postępowania w sprawach 
gospodarczych, „Palestra” 2008, nr 9-10, s. 18.

niu trybu określonego ustawą nie została umieszczona 
na liście wierzytelności. Niedopuszczalne jest natomiast 
inicjowanie nowych procesów przeciwko syndykowi 
o wierzytelności, które nie zostały umieszczone na liście 
wierzytelności28. Powództwo w takiej sytuacji z uwagi na 
jego przedwczesność winno zostać oddalone.

Na końcu tej części opracowania winno się przybliżyć 
problematykę wpływu zakończenia postępowania upa-
dłościowego na postępowania cywilne dotyczące zobo-
wiązań upadłego. Jak stanowi art. 368 ust. 1 pr.up., sąd 
po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza 
zakończenie postępowania upadłościowego. Jeśli zatem 
w postępowaniu upadłościowym wierzytelność nie zo-
stała uznana na liście wierzytelności, a postępowanie cy-
wilne nie zostało podjęte lub prawomocnie ukończone do 
zakończenia postępowania upadłościowego, względnie 
gdy wierzyciel nie dokonał stosownego zgłoszenia wie-
rzytelności, postępowanie o zapłatę wierzytelności może 
być kontynuowane lub wszczynane przeciwko dłużniko-
wi. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o za-
kończeniu postępowania upadłościowego syndyk traci 
legitymację procesową w postępowaniach dotyczących 
masy upadłości i jako strona przestaje istnieć29. Na pod-
stawie art. 367 ust. 2 w zw. z art. 368 ust. 3 pr.up. w miej-
sce syndyka do procesu wchodzi upadły. Wykładnia 
językowa tego przepisu prowadzi do wniosku, że wejście 
do procesu następuje ex lege z datą uprawomocnienia 
się postanowienia o zakończeniu postępowania upa-
dłościowego, bez potrzeby zawieszania postępowania 
i podejmowania go z udziałem upadłego. Nie stosuje się 
również art. 194 § 1 k.p.c., a w konsekwencji upadły nie 
składa również oświadczenia o wstąpieniu do proce-
su30. Pogląd ten można wzmocnić argumentem, że utra-
ta bytu prawnego przez syndyka prowadzi do sukcesji 
procesowej na rzecz upadłego i nie stosuje się w takim 
przypadku art. 192 pkt 3 k.p.c. Jeśli zatem postępowa-
nie rozpoznawcze prowadzone przeciwko syndykowi nie 
zostało zakończone do daty uprawomocnienia się posta-
nowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, 
sąd po stwierdzeniu tego faktu kontynuuje proces z upa-
dłym jako pozwanym.

28 A. Hrycaj, Podjęcie…, s. 14; A. Jakubecki, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo…, 
s. 565; por. odmiennie: D. Pawłyszcze, Postępowanie cywilne i administracyjne 
z udziałem syndyka oraz egzekucja z masy upadłości, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 1994, nr 7-8, s. 11.

29 Por. SN: z 3 grudnia 2008 r., V CSK 338/08; z 11 marca 2009 r., I CSK 201/08 
i z 18 października 2004 r., I PZ 22/04, OSNP 2005, nr 10, poz. 146.

30 W. Broniewicz, Stanowisko syndyka w procesach z jego udziałem, „Państwo 
i Prawo” 1993, nr 2, s. 47; A. Torbus, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, 
red. A.J. Witosz, Warszawa 2021, s. 953; D. Altman, Prawo upadłościowe. 
Komentarz, Warszawa 1936, s. 385; por. odmiennie J. Korzonek, Prawo 
upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowem. Komentarz, Warszawa 
1935, s. 698; S. Gurgul, Prawo…, s. 819; Z. Świeboda, Prawo upadłościowe 
i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2003, s. 435; P. Sobolewski, Skutki 
umorzenia postępowania upadłościowego dla postępowań z udziałem syndyka, 
„Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 79 i n.
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Zakończenie postępowania upadłościowego osoby fi-
zycznej może uruchomić procedurę restrukturyzacyj-
ną niewykonanych w tym postępowaniu zobowiązań. 
Uwzględniając dyrektywę zawartą w art. 2 ust. 2 pr.up., 
zgodnie z którą postępowanie upadłościowe w odniesie-
niu do osoby fizycznej ma prowadzić również do jej oddłu-
żenia, ustawodawca w art. 369-370f pr.up. wprowadził 
do porządku prawnego postępowanie oddłużeniowe. 
Co prawda jest ono zawarte w prawie upadłościowym, 
lecz jest postępowaniem autonomicznym w stosunku do 
postępowania upadłościowego, gdyż toczy się poza jego 
ramami, a ściślej – po jego zakończeniu31. To postępowa-
nie oddłużeniowe oddziałuje na postępowania cywilne 
dotyczące zobowiązań upadłego i dlatego też koniecz-
ne jest skrótowe wskazanie reguł tego postępowania 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla określenia jego 
wpływu na postępowania rozpoznawcze dotyczące zo-
bowiązań dłużnika.

Postępowanie oddłużeniowe może zostać wszczęte je-
dynie na wniosek dłużnika, złożony w terminie 30 dni od 
dnia obwieszczenia o zakończeniu postępowania upa-
dłościowego (art. 369 ust. 1 pr.up.). Wniosek dłużnika 
winien zawierać żądanie ustalenia przez sąd planu spła-
ty wierzytelności i umorzenia pozostałej części zobo-
wiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu 
upadłościowym. Plan spłaty obejmuje jedynie wierzytel-
ności uznane na liście wierzytelności32, które nie zostały 
zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, oraz zo-
bowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości – w toku 
postępowania upadłościowego oraz koszty tego postę-
powania (art. 370a ust. 1 i 7 pr.up.). Plan spłaty nie obej-
muje zatem wierzytelności nieuznanych na liście oraz 
wierzytelności niezgłoszonych przez wierzycieli w po-
stępowaniu upadłościowym. Na warunkach określonych 
w art. 370d ust. 3 pr.up. możliwe jest także uwzględnie-
nie w planie spłaty wierzytelności, które powstały przed 
zakończeniem postępowania upadłościowego, w tym 
przed ogłoszeniem upadłości, o ile po ustaleniu spłaty 
zostały one stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, 
ugodą sądową lub ostateczną decyzją. Wykonanie pla-
nu spłaty skutkuje wydaniem przez sąd postanowienia 
o stwierdzeniu jego wykonania i umorzeniu zobowiązań 
(art. 370f ust. 1 pr.up.). Umorzeniu podlegają wszystkie 
wierzytelności powstałe przed zakończeniem postępo-
wania upadłościowego, w tym przed ogłoszeniem upa-
dłości, bez względu na to, czy zostały one uznane na 
liście wierzytelności, czy też zostały stwierdzone orze-

31 A. Torbus, [w:] System Prawa Handlowego, Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2020, 
s. 1287.

32 Por. postanowienie SN z 27 marca 2013 r., I CSK 399/12, OSNC 2013, nr 11, 
poz. 133.

czeniami sądowymi. A contrario nie podlegają umorzeniu 
wierzytelności powstałe po zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego33 oraz taksatywnie wymienione 
w art. 370f ust. 2 pr.up.

Drugi sposób przeprowadzenia postępowania oddłu-
żeniowego polega na umorzeniu zobowiązań upadłego 
bez planu spłaty, a przesłanki zastosowania tego trybu 
wyznacza art. 369 ust. 1a pr.up. Umorzeniu podlegają 
analogiczne zobowiązania jak w przypadku oddłużenia 
będącego następstwem wykonania planu spłaty przez 
dłużnika. Trzecia forma oddłużenia polega na warunko-
wym umorzeniu zobowiązań upadłego bez planu spłaty 
w razie wystąpienia przesłanek z art. 369 ust. 2 pr.up. 
W tym wypadku jeżeli żaden z wierzycieli nie złoży wnio-
sku o ustalenie planu spłaty, zobowiązania upadłego 
podlegają umorzeniu z upływem 5 lat od dnia uprawo-
mocnienia się postanowienia o warunkowym umorze-
niu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 
wierzycieli.

Opisane postępowanie oddłużeniowe w 3 wariantach 
ma następujący wpływ na postępowania cywilne do-
tyczące zobowiązań upadłego. Rozpocząć wypada od 
oddłużenia polegającego na ustaleniu planu spłaty 
wierzytelności. W przypadku uznania wierzytelności 
na liście wierzytelności jest ona objęta planem spłaty, 
a po jego wykonaniu zostanie umorzona w zakresie 
nieobjętym tym planem. Inaczej sprawa przedstawia 
się w sytuacji odmowy umieszczenia wierzytelności na 
liście – gdy postępowanie o jej zasądzenie zostało pod-
jęte przeciwko syndykowi, a następnie po zakończeniu 
postępowania upadłościowego było kontynuowane 
przeciwko dłużnikowi. W razie uzyskania przez wierzy-
ciela tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi przed 
wykonaniem planu spłaty i umorzeniem zobowią-
zań wierzyciel może domagać się zmiany planu spłaty 
w taki sposób, aby uwzględniał spłatę tej wierzytelności 
(art. 370d ust. 2 i 3 pr.up.). W następstwie wykonania 
zmienionego planu spłaty wierzytelności sąd umorzy 
niezaspokojone zobowiązania upadłego. Możliwa jest 
oczywiście sytuacja, że postępowanie rozpoznawcze 
nie zostanie zakończone do czasu wydania postanowie-
nia, o jakim mowa w art. 370f ust. 1 pr.up. Nie tamuje 
to jednak wydania przez sąd postanowienia o stwier-
dzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań 
upadłego. Uprawomocnienie się takiego postanowienia 
w toku postępowania rozpoznawczego – o zasądze-
nie wierzytelności – w razie jego podtrzymania przez 
powoda winno zostać oddalone. Wynika to z faktu, że 

33 A.J. Witosz, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 
2021, s. 992.
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umorzenie zobowiązania w omawianym trybie powo-
duje wygaśnięcie wierzytelności34.

W orzecznictwie utrwalony został pogląd, że wygaśnię-
cie roszczenia objętego pozwem w toku procesu prowa-
dzi do oddalenia powództwa. Innymi słowy, taka sytuacja 
wywołuje skutki materialnoprawne, co skutkuje bezza-
sadnością powództwa. Tym samym brak jest podstaw 
do umorzenia postępowania na podstawie art. 355 k.p.c. 
z uwagi na zbędność wyrokowania35. Analogicznie należy 
potraktować powództwo wniesione po uprawomocnie-
niu się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu 
spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego. Również w po-
zostałych dwóch sposobach postępowania oddłużenio-
wego (warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego 
i umorzenie zobowiązań upadłego) wystąpienie skutku 
prawnego w postaci umorzenia zobowiązań upadłego 
w toku procesu cywilnego skutkuje oddaleniem powódz-
twa. Do oddalenia powództwa dojdzie także w razie jego 
wniesienia po umorzeniu zobowiązań upadłego. Nie do-
znaje natomiast żadnych ograniczeń możliwość docho-
dzenia na drodze sądowej wierzytelności, w razie gdy 
dłużnik nie złoży w terminie wniosku o wszczęcie po-
stępowania oddłużeniowego (art. 369 ust. 1 i 1a pr.up.), 
gdy ten wniosek zostanie oddalony (art. 369 ust. 3 pr.up.) 
oraz w przypadku uchylenia postanowienia o warunko-
wym umorzeniu zobowiązań upadłego (art. 369 ust. 2g 
pr.up.) i uchylenia planu spłaty zobowiązań upadłego 
(art. 370e ust. 3 pr.up.). W tych bowiem przypadkach zo-
bowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. Opisane 
reguły nie odnoszą się do zobowiązań upadłego po-
wstałych po zakończeniu postępowania upadłościowe-
go, gdyż nie są one objęte planem spłaty i nie podlegają  
umorzeniu.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE KONSUMENTA

Jak napisano na wstępie, odrębny tryb postępowania 
upadłościowego – wobec osoby fizycznej nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej – stosuje się do osób, 
wobec których nie można ogłosić upadłości na zasadach 
ogólnych (art. 4911 ust. 1 pr.up.). Tenże katalog podmio-
towy uzupełniają przypadki określone w art. 8 i 9 pr.up. 
Wypada jednak zaznaczyć, że ustawodawca w art. 4911 
ust. 2 pr.up. przyznał sądowi upadłościowemu upraw-
nienie do inwersji trybu postępowania – na ogólne po-

34 R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, s. 1007; 
A.J. Witosz, [w:] Prawo…, s. 993; por. wyrok SA w Krakowie z 23 lutego 2017 r., 
I ACa 1372/16, w którego ocenie umorzenie długu ma podobny cel jak 
zwolnienie z długu.

35 Zob. uchwała SN z 26 lutego 2014 r., III CZP 119/13, OSNC 2015, nr 1, poz. 1; 
oraz wyroki SN: z 9 czerwca 1999 r., III CKN 936/98, i z 15 marca 1955 r., II CR 
1449/54, OSNCK 1956, nr 1, poz. 12; oraz I. Wolwiak, Spełnienie świadczenia 
w toku procesu (cześć pierwsza), „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 1, s. 54.

stępowanie upadłościowe. Możliwe to będzie, gdy jest 
to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużni-
ka, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi 
przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skompli-
kowania postępowania. Na postanowienie sądu o prze-
prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie 
z przepisami ogólnymi przysługuje zażalenie. Lege non 
distinguente przepis ten, odwołując się do zakresu pod-
miotowego wynikającego z art. 4911 ust. 1 pr.up., ma 
zastosowanie również do przypadków wszczęcia postę-
powania upadłościowego, o których mowa w art. 8 i 9 
pr.up. Wzmiankowania wymaga, że przepisy prawa upa-
dłościowego nie przewidują możliwości konwertowania 
postępowania upadłościowego, toczącego się na zasa-
dach ogólnych, w postępowanie odrębne – osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydając 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości, sąd określa, czy 
toczy się ono według zasad ogólnych, czy też w trybie 
odrębnego postępowania upadłościowego konsumenta 
(art. 4915 ust. 1 pkt 6 pr.up.).

Regulacja wyłączeń stosowania ogólnych przepisów 
o postępowaniu upadłościowym zawarta w art. 4912 
ust. 2 pr.up. odnosi się jedynie do przepisów prawa upa-
dłościowego i nie normuje stosowania przepisów pro-
cesowych, do których ta ustawa odsyła. Tym samym za 
pośrednictwem art. 35 pr.up. i art. 229 ust. 1 pr.up. od-
powiednio do postępowania w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości konsumenckiej i postępowania upadłościo-
wego konsumenta stosuje się przepisy księgi pierwszej 
części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Co 
prawda nie stosuje się przepisów o zawieszeniu postę-
powania, niemniej jednak nie obejmuje to regulacji okre-
ślających wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania 
dotyczące masy upadłości. Tym samym, analogicznie jak 
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasa-
dach ogólnych, ogłoszenie upadłości konsumenta w toku 
postępowania cywilnego dotyczącego masy upadłości 
skutkować będzie zawieszeniem postępowania na pod-
stawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c.

Na dalszy tok czynności w zawieszonym postępowaniu 
rzutuje fakt wyłączenia zastosowania art. 145 i art. 263 
pr.up. do upadłości konsumenckiej, przy jednoczesnym 
utrzymaniu stosowania art. 144 pr.up., zgodnie z którym 
po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe dotyczą-
ce masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wy-
łącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Także w tym 
postępowaniu upadłościowym zawieszenie postępowa-
nia rozpoznawczego – o zasądzenie świadczeń wynika-
jących z zobowiązań dłużnika – podyktowane jest utratą 
jego legitymacji biernej procesowej, którą nabywa syndyk.
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Wyłączenie stosowania do upadłości konsumenckiej 
art. 145 oraz art. 263 pr.up. przesądza jednocześnie, 
że odpada druga przyczyna zawieszenia postępowania 
związana z założeniem, że wyłącznym trybem docho-
dzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 
jest jej zgłoszenie syndykowi i umieszczenie na liście wie-
rzytelności. Takie ujęcie tej kwestii daje asumpt do wnio-
sku, że w razie ogłoszenia upadłości dłużnika w trakcie 
postępowania rozpoznawczego sąd zawiesza postępo-
wanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c., a następnie 
podejmuje z urzędu czynności mające na celu ustalenie 
osoby syndyka. Z chwilą poczynienia w tym zakresie 
ustaleń sąd na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. a k.p.c. 
podejmuje zawieszone postępowanie z udziałem syn-
dyka jako pozwanego, kontynuując dalsze procedowa-
nie. Takie rozwiązanie podyktowane jest założeniem, że 
syndyk nie sporządza w postępowaniu upadłościowym 
listy wierzytelności. Temu też ma służyć wyłączenie sto-
sowania przepisów art. 244-245 i art. 353-264 pr.up.36.

Osobnego omówienia wymaga natomiast przypadek 
wniesienia pozwu przeciwko pozwanemu po ogłosze-
niu przez niego upadłości, z uwagi na fakt, że co praw-
da dokonane zmiany legislacyjne wyłączyły stosowanie 
do upadłości konsumenckiej przepisów regulujących 
zasady ustalenia listy wierzytelności, niemniej jednak 
w mocy pozostawiono przepisy regulujące zgłaszanie 
i sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności (art. 236-243 
pr.up.). Utrzymany został w mocy model, zgodnie z któ-
rym wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestni-
czyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne 
jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie 
oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości 
zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Wypada zatem 
rozważyć, czy również w upadłości konsumenckiej winno 
stosować się wcześniej opisaną zasadę, że wytoczenie 
przeciwko dłużnikowi powództwa po ogłoszeniu wie-
rzytelności winno być traktowane jako zgłoszenie wie-
rzytelności w postępowaniu upadłościowym. Przyjęcie 
takiego stanowiska prowadziłoby do przekazania spra-
wy sędziemu-komisarzowi, jak to ma miejsce w postę-
powaniu upadłościowym, które toczy się na zasadach 
ogólnych. Prima facie wydawałoby się w takiej sytuacji, 
że również w przypadku upadłości konsumenta winno 
się stosować wypracowany w doktrynie i judykaturze 
wzorzec postępowania w tym zakresie. Przy ocenie tej 
kwestii nie można pomijać założenia, iż w razie ogłosze-
nia upadłości dłużnika, co do którego postępowanie upa-
dłościowe toczy się na zasadach ogólnych, ustawodawca 
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wprowadził zasadę jednotorowości dochodzenia rosz-
czeń przez dłużników. Jeśli wierzyciel chce uczestniczyć 
w postępowaniu upadłościowym, winien zgłosić syndy-
kowi wierzytelność.

Tryb ustalania na liście wierzytelności jest quasi-postę-
powaniem rozpoznawczym, które na potrzeby postę-
powania upadłościowego ma na celu ocenę istnienia 
i wysokości zgłoszonej wierzytelności. Ustawodawca 
nie przewidział alternatywnej czy równoległej drogi po-
stępowania cywilnego, którego przedmiotem mogłoby 
być ustalenie wierzytelności na potrzeby postępowania 
upadłościowego. Skutek prawny w postaci uznania wie-
rzytelności na liście wykracza poza ramy postępowania 
upadłościowego, gdyż w razie umorzenia lub zakończe-
nia postępowania upadłościowego wyciąg z listy wierzy-
telności daje wierzycielowi tytuł egzekucyjny przeciwko 
upadłemu na podstawie art. 264 ust. 1 pr.up. W postę-
powaniu upadłościowym konsumenta w rezultacie wyłą-
czenia stosowania wskazanych wcześniej przepisów nie 
można mówić o jednotorowości postępowania w przed-
miocie ustalenia wierzytelności. Wierzyciel zatem po 
ogłoszeniu upadłości nie jest ograniczony do prawa do 
zgłoszenia wierzytelności w tym postępowaniu. Może 
jednocześnie wystąpić na drogę sądową o zasądzenie 
świadczenia przeciwko upadłemu, przy założeniu, że 
legitymowanym biernie jest syndyk. Choć nie zostało to 
wysłowione wprost przez ustawodawcę, rzecz zatem 
przedstawia się podobnie jak w postępowaniu restruk-
turyzacyjnym, gdyż otwarcie jednego z typów sądowych 
postępowań układowych nie zamyka wierzycielom moż-
liwości dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej – 
równolegle do ustalania spisu wierzytelności.

Przyjęcie założenia, że postępowanie cywilne o zobowią-
zania objęte postępowaniem upadłościowym może po 
podjęciu zawieszonego postępowania być prowadzone 
przeciwko syndykowi – w przypadku pozwu wniesione-
go przed ogłoszeniem upadłości – oraz że możliwe jest 
wytoczenie przeciwko syndykowi powództwa o wierzy-
telność podlegającą zgłoszeniu w postępowaniu upadło-
ściowym – po ogłoszeniu upadłości, prokuruje potrzebę 
odpowiedzi na pytanie, czy w takich przypadkach wierzy-
ciel jest zwolniony od zgłoszenia wierzytelności w postę-
powaniu upadłościowym. Na tak postanowione pytanie 
odpowiedź winna być negatywna. Co prawda w postę-
powaniu upadłościowym konsumenta nie ustala się listy 
wierzytelności w rozumieniu zasad ogólnych, niemniej 
jednak stosuje się przepisy o zgłoszeniu wierzytelno-
ści. W rezultacie, jeśli wierzyciel osobisty dłużnika chce 
uczestniczyć w tym postępowaniu, winien dokonać zgło-
szenia wierzytelności we właściwym trybie. Tę koncepcję 
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wzmocnić można argumentem wynikającym z art. 49114 
ust. 6 pr.up., który stanowi, że zgłoszenie wierzytelno-
ści dokonane po złożeniu przez syndyka projektu planu 
spłaty wierzycieli albo informacji, że zachodzą przesłan-
ki, o których mowa w art. 49114a ust. 1 lub art. 49116 
ust. 1 lub 2a, pozostawia się bez rozpoznania. Lege non 
distinquente dotyczy to każdego spóźnionego zgłosze-
nia wierzytelności, w tym także wierzytelności objętych 
toczącymi się lub prawomocnie zakończonymi postępo-
waniami przeciwko dłużnikowi czy syndykowi. Z przepi-
su tego wypływa zasadniczy wniosek, że niezgłoszona 
wierzytelność w postępowaniu upadłościowym nie jest 
objęta planem spłaty. Inna jest natomiast sprawa, że 
taki wierzyciel może domagać się zmiany planu spłaty, 
o ile zostaną zachowane warunki wynikające z art. 49119 
ust. 4 pr.up., o czym będzie jeszcze mowa.

Kolejnym zagadnieniem, jakie wyłania się na tle upadło-
ści konsumenckiej, jest przebieg postępowania sądo-
wego o wierzytelności podlegające zgłoszeniu w takim 
postępowaniu upadłościowym. Sposób procedowania 
jest w dużej mierze zależny od przebiegu postępowania 
upadłościowego i szeroko pojętego sposobu jego za-
kończenia w odniesieniu do bytu zobowiązań upadłego. 
Postępowanie upadłościowe konsumenta co do zasady 
kończy się zakończeniem tego postępowania w rozu-
mieniu reguł ogólnych prawa upadłościowego, niemniej 
jednak może ono zostać umorzone w przypadkach okre-
ślonych w art. 49110 ust. 1 i 2 pr.up. Rozpocząć wypada 
od tego drugiego przypadku, który jest najmniej skom-
plikowany. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia 
o umorzeniu postępowania upadłościowego syndyk traci 
legitymację procesową w postępowaniach dotyczących 
masy upadłości i jako strona przestaje istnieć. Na pod-
stawie art. 367 ust. 2 pr.up. w miejsce syndyka do pro-
cesu wchodzi upadły. Sytuacja jest identyczna jak w razie 
zakończenia postępowania upadłościowego. Również 
w tym przypadku wejście do procesu następuje ex lege 
z datą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 
postępowania upadłościowego, bez potrzeby dokony-
wania innych zabiegów procesowych, regulujących za-
sady przekształcenia podmiotowego w postępowaniu 
cywilnym.

Skomplikowane jest jednak określenie, jaki wpływ na 
toczące się procesy ma zakończenie postępowania upa-
dłościowego, gdyż otwiera ono co do zasady rozpoczęcie 
procedury restrukturyzacyjnej zobowiązań upadłego. Po 
pierwsze, postępowanie upadłościowe może zakończyć 
się ustaleniem planu spłaty, po drugie, możliwe jest umo-
rzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, 
a po trzecie, sąd może warunkowo umorzyć postępo-

wanie upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. 
W każdym z tych przypadków wydanie przez sąd posta-
nowienia oznacza zakończenie postępowania upadło-
ściowego (art. 49114 ust. 8 pr.up.). W konsekwencji z datą 
uprawomocnienia się postanowienia oznaczającego za-
kończenie postępowania upadłościowego, analogicznie 
jak w przypadku umorzenia postępowania upadłościo-
wego, legitymację procesową odzyskuje upadły (art. 367 
ust. 2 w zw. z art. 368 ust. 3 pr.up.). Wspólny mianow-
nik tych trzech trybów restrukturyzacji upadłościowej 
sprowadza się do tego, że każdy wierzyciel upadłego, 
o ile wyraża wolę uczestnictwa w postępowaniu upa-
dłościowym, winien zgłosić wierzytelności w terminie, 
którego krańcową datę wyznacza art. 49114 ust. 6 pr.up. 
Co prawda w upadłości konsumenckiej zlikwidowany zo-
stał tryb ustalania wierzytelności na liście przez syndyka, 
nie oznacza to jednak, że syndyk nie prowadzi swoistego 
postępowania w przedmiocie ustalenia zakresu podmio-
towego i przedmiotowego zgłoszonych wierzytelności. 
Przede wszystkim syndyk składa sądowi projekt planu 
spłaty wierzytelności (art. 49114 ust. 1 pr.up.), który wi-
nien zawierać wszystkie elementy postanowienia o usta-
leniu spłaty wierzytelności z art. 49115 pr.up.37. Projekt 
spłaty winien tym samym określać poszczególnych wie-
rzycieli oraz przysługujące im wierzytelności, wraz z za-
szeregowaniem do stosownej kategorii (art. 342 pr.up.). 
Jeśli zachodzą przesłanki odmowy ustalenia planu spła-
ty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty lub warunkowego umorzenia zo-
bowiązań bez ustalenia planu spłaty (art. 49114a ust. 1 
pr.up.), umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia 
planu spłaty wierzycieli (art. 49116 ust. 1 pr.up.) lub wa-
runkowego umorzenia zobowiązań upadłego (art. 49116 
ust. 2a pr.up.), składa sądowi stosowną w tym zakresie 
informację. Również ten dokument winien wymieniać 
wierzycieli i przypadające im wierzytelności.

Najmniej kontrowersji budzi restrukturyzacja zobowiązań 
upadłego polegająca na ich umorzeniu bez ustalenia pla-
nu spłaty. Może to nastąpić w dwóch odmiennych i nie-
zależnych przypadkach. Pierwszy uregulowany został 
w art. 49114 ust. 5 pr.up. i zgodnie z nim w przypadku bra-
ku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które 
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgod-
nie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu 
umieszczeniu na liście wierzytelności, sąd, po upływie 
terminu do zgłoszenia wierzytelności, wydaje postano-
wienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia 
planu spłaty wierzycieli, chyba że w toku postępowa-
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nia nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania, 
tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa, lub inne zo-
bowiązania masy upadłości. Sankcją niezgłoszenia wie-
rzytelności przez wierzycieli oraz braku wierzytelności 
podlegających uwzględnieniu w planie spłaty z urzędu 
– przy braku kosztów postępowania i długów masy upa-
dłości – jest obligatoryjne umorzenie wszystkich zobo-
wiązań upadłego. Nie ma znaczenia w tym przypadku, 
czy upadły posiada majątek objęty masą upadłości oraz 
czy byłby on w stanie podołać obowiązkom wynikają-
cym z planu spłaty. Drugi przypadek został uregulowany 
w art. 49116 ust. 1 pr.up. Sąd umarza zobowiązania upa-
dłego bez planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja 
upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale 
niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach 
planu spłaty wierzycieli. Wpływ zakończenia postępo-
wania w każdym z tych przypadków w jednakowy spo-
sób oddziałuje na procesy dotyczące jego zobowiązań 
podlegających zgłoszeniu w postępowaniu upadłościo-
wym. O ile takie procesy nie zostały jeszcze zakończo-
ne z udziałem syndyka, traci on legitymację procesową, 
a stroną procesu ex lege staje się upadły. O ile powódz-
two zostanie podtrzymane przez powoda (wierzyciela), 
to podlega ono oddaleniu z uwagi na wygaśnięcie wie-
rzytelności objętej sporem. Orzeczenia takiej samej tre-
ści winien wydać sąd w razie wytoczenia powództwa po 
uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu zobo-
wiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty.

Odmiennie kształtuje się wpływ restrukturyzacji upadłe-
go, która polega na warunkowym umorzeniu jego zobo-
wiązań. Zgodnie z art. 49116 ust. 2a pr.up. jeżeli niezdolność 
do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu 
spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłe-
go nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiąza-
nia upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, pod 
warunkiem że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowią-
zań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upa-
dły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie 
planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, 
że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakich-
kolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli 
postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań 
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali 
plan spłaty wierzycieli. Warunkowe umorzenie nie doty-
czy zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 pr.up.

Uprawomocnienie się postępowania w przedmiocie wa-
runkowego umorzenia zobowiązań upadłego nie wy-
wołuje skutku umorzenia wierzytelności. Zobowiązania 
upadłego podlegają bowiem umorzeniu z upływem 

5 lat od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia 
(art. 49116 ust. 2i pr.up.). Zatem z chwilą wydania postano-
wienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego 
odzyskuje on legitymację procesową w niezakończonych 
sprawach dotyczących jego zobowiązań. Takie postę-
powania toczą się na zasadach ogólnych, gdyż dopie-
ro upływ 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia 
o warunkowym umorzeniu zobowiązań wywołuje skutek 
umorzenia wierzytelności upadłego. Jeśli do tego czasu 
postępowanie rozpoznawcze nie zostanie prawomocnie 
zakończone, to skutek umorzenia wierzytelności wywoła 
oddalenie powództwa z uwagi na wygaśnięcie docho-
dzonej pozwem wierzytelności.

Uprawomocnienie się natomiast wyroku zasądzającego 
od upadłego świadczenia przed upływem 5 lat od upra-
womocnienia się postanowienia o warunkowym umo-
rzeniu nie tamuje oraz nie wydłuża terminu nastąpienia 
skutku umorzenia wierzytelności. Również w takim 
przypadku następuje umorzenie wszystkich zobowiązań 
upadłego, w tym także objętych tytułami egzekucyjnymi. 
Umorzenie zobowiązań upadłego może stanowić pod-
stawę powództwa przeciwegzkucyjnego z art. 840 § 1 
pkt 2 k.p.c.

Analogicznie postrzegać należy przypadek wytoczenia 
powództwa przeciwko upadłemu po uprawomocnie-
niu się postanowienia o warunkowym umorzeniu wie-
rzytelności. W razie uzyskania przez wierzyciela tytułu 
egzekucyjnego przed umorzeniem zobowiązań z mocy 
art. 49115 ust. 6 w zw. z art. 49116 ust. 2f pr. upadł. niedo-
puszczalna jest ich egzekucja, z wyłączeniem wierzytel-
ności wymienionych w art. 49121 ust. 2 pr.up. Odnotować 
wypada również przypadek uchylenia postanowienia 
o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego. W ta-
kiej sytuacji zobowiązania upadłego nie podlegają umo-
rzeniu (art. 49116 ust. 2h pr.up.), gdyż postanowienie 
o umorzeniu zobowiązań traci moc, a to z kolei wywo-
łuje konieczność ustalenia planu spłaty wedle przepisów 
ogólnych (art. 49116 ust. 2a w zw. z art. 49114 ust. 7 pr.up.). 
W takim przypadku wpływ postępowania upadłościowe-
go na postępowania cywilne dotyczące zobowiązań upa-
dłego regulują przepisy art. 49115, art. 49119-49121.

Nie można tracić z pola widzenia art. 49114a ust. 1 pr.up., 
który daje sądowi możliwość odmowy ustalenia planu 
spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty lub warunkowego umorzenia 
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wie-
rzycieli z powodu naruszenia przez dłużnika tzw. moral-
ności płatniczej. Ust. 3 tego przepisu zastrzega, że tylko 
odmowa ustalenia planu spłaty oznacza zakończenie 
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postępowania, nie odnosząc się do pozostałych dwóch 
cytowanych przypadków. W ocenie autora wbrew języ-
kowemu brzmieniu tego przepisu również odmowa umo-
rzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 
lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie 
postępowania upadłościowego. Sąd upadłościowy nie 
mógłby bowiem ustalić planu spłaty z tych samych przy-
czyn co w przypadku restrukturyzacji zobowiązań we-
dług zasad wynikających z art. 49115 pr.up.

W rezultacie wydanie postanowienia o odmowie umo-
rzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 
lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty oznacza zakończenie postępowa-
nia upadłościowego i nie prowadzi do wygaśnięcia bądź 
redukcji jego zobowiązań. Upadły staje się zatem w miej-
sce syndyka stroną procesów o wierzytelności podle-
gające zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym. 
Może też być pozywany na zasadach ogólnych.

W przypadku upadłości, której celem jest restrukturyza-
cja polegająca na ustaleniu planu spłaty po przeprowa-
dzeniu likwidacji majątku, a w razie jego braku, po upływie 
terminu do zgłaszania wierzytelności, syndyk przedkłada 
sądowi projekt planu spłaty, który winien określać uzna-
nych wierzycieli oraz przysługujące im wierzytelności 
(art. 49114 ust. 3 pr.up.). W szerszym znaczeniu projekt 
winien zawierać wszystkie elementy, które ustawo-
dawca stawia w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty 
w art. 49115 ust. 1 pr.up. Przyjmuje się, że ustalenie planu 
spłaty jest orzeczeniem o charakterze konstytucyjnym, 
które w sposób merytoryczny rozstrzyga o kształcie re-
strukturyzacji zadłużenia38. Plan spłaty określa zakres 
i czas spłacania przez upadłego zobowiązań, których nie 
udało się zaspokoić w fazie likwidacyjnej, oraz jaka część 
zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty 
wierzytelności. Nadto obejmuje on, oprócz zobowiązań 
powstałych przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, także 
zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości, o któ-
rych mowa w art. 49115 ust. 2 pr.up. Plan spłaty dotyczy 
tylko wierzytelności objętych projektem planu spłaty, 
a ich ustalenie w postanowieniu (art. 49115 ust. 1 pkt 1 
pr.up.) stanowi niejako odpowiednik zatwierdzenia listy 
wierzytelności w ujęciu art. 260 ust. 1 pr.up.

Prawomocne postanowienie o ustaleniu planu spła-
ty kończy postępowanie upadłościowe, lecz per se nie 
skutkuje umorzeniem zobowiązań upadłego. Nastąpi 

38 A.J. Witosz [w:], Prawo…, s. 1288.

to dopiero na skutek wydania przez sąd postanowienia 
o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zo-
bowiązań upadłego (art. 49121 ust. 1 pr.up.). Wtedy wy-
gasają zobowiązania dłużnika, co winno prowadzić do 
oddalenia powództwa o zasądzenie wierzytelności ob-
jętej umorzeniem. Orzeczenie w zakresie umorzenia zo-
bowiązań upadłego ma charakter konstytutywny, gdyż 
może to nastąpić jedynie w przypadku, gdy sąd uzna, 
że dłużnik wykonał plan spłaty. W okresie pomiędzy 
uprawomocnieniem się postanowienia o ustaleniu pla-
nu spłaty a postanowieniem o umorzeniu zobowiązań 
upadłego mogą toczyć się przeciwko upadłemu postę-
powania cywilne o zasądzenie wierzytelności. Dotyczy 
to zarówno przypadku, gdy wierzytelność została objęta 
planem spłaty, jak i gdy odmówiono jej uznania.

Co do pierwszego przypadku pamiętać trzeba, że po-
stanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzytelności nie 
jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu, gdyż 
żaden przepis nie przyznaje mu atrybutów określonych 
w art. 264 ust. 1 pr.up. Nie można pomijać możliwości 
uchylenia przez sąd planu spłaty, a to powoduje, że zo-
bowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu (art. 49120 
ust. 3 pr.up.). Z tego względu wierzyciel może być zain-
teresowany uzyskaniem tytułu egzekucyjnego przeciwko 
dłużnikowi, albowiem w razie uchylenia układu może on 
dochodzić przeciwko niemu na drodze egzekucyjnej cało-
ści zasądzonego świadczenia.

Prowadzenie przeciwko upadłemu po ustaleniu planu 
spłaty procesu o wierzytelność nieuznaną w całości lub 
w części w postępowaniu upadłościowym ma również 
uzasadnienie w przyznaniu wierzycielowi prawa do żą-
dania zmiany tego planu. Stosownie do treści art. 49119 

ust. 4 pr.up. wierzyciele, których wierzytelności powstałe 
przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli zostały po jego 
ustaleniu stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, ugo-
dą zawartą przed sądem lub ostateczną decyzją, mogą 
w okresie wykonywania planu spłaty domagać się jego 
zmiany. Wypada również nadmienić, że z uwagi na nega-
tywne zachowanie dłużnika sąd na podstawie art. 49114a 

ust. 1 pr.up. może wydać postanowienie o odmowie usta-
lenia planu spłaty wierzytelności, a tego typu orzeczenie 
kończy postępowanie upadłościowe. W konsekwencji 
zobowiązania upadłego nie zostaną umorzone, a w razie 
niezaspokojenia wierzytelności z funduszów masy upa-
dłości wierzyciele mogą dochodzić od dłużnika na drodze 
sądowej wierzytelności w pełnej wysokości.

Na koniec warto poruszyć zagadnienia wiązane z moż-
liwością zawarcia układu w upadłości konsumenckiej, 
do czego może dojść niejako w dwóch trybach. Zgodnie 
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z art. 49122 ust. 1 pr.up. jeżeli zostanie uprawdopodob-
nione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele po-
stępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, 
postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycie-
li w celu zawarcia układu. Z mocy art. 49123 pr.up. do 
zawarcia układu w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie przepisów niniejszego tytułu, do jego skut-
ków, zmiany oraz uchylenia stosuje się odpowiednio 
przepisy o układzie w postępowaniu upadłościowym 
prowadzonym wobec przedsiębiorców, z wyjątkiem 
przepisów art. 192 ust. 1 i 2. Pomija się tym samym 
przepisy regulujące postępowanie związane z likwida-
cją masy upadłości, ustaleniem planu spłaty wierzycieli 
i umorzeniem zobowiązań39, a w to miejsce stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 266a-266f pr.up. Skutek umo-
rzenia wierzytelności następuje z chwilą uprawomoc-
nienia się postanowienia o wykonaniu układu (art. 172 
ust. 1 pr.rest. w zw. z art. 266f pr.up.). Do tego czasu 
wierzyciel może dochodzić przeciwko dłużnikowi wie-
rzytelności objętych układem. Dłużnik może też zawrzeć 
układ w ramach postępowania o zatwierdzenie układu 
na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125-49138 pr.up.), do 
którego mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa 
restrukturyzacyjnego dotyczące przyspieszonego postę-
powania układowego40. Otwarcie postępowania restruk-
turyzacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez 
wierzyciela postępowań sądowych w celu dochodzenia 
wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wie-
rzytelności (art. 276 pr.rest.). Również w tym przypadku 
skutek umorzenia wierzytelności następuje z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu ukła-
du (art. 172 ust. 1 pr.rest.).

UWAGI PODSUMOWUJĄCE

Wpływ ogłoszenia upadłości osoby fizycznej – przedsię-
biorcy i upadłości konsumenta na postępowania sądowe 
dotyczące ich zobowiązań został podobnie uregulowany 
w obu postępowaniach i ma on realizować zasadę, że od-
dłużenie dłużnika, oprócz zaspokojenia jego wierzycieli, 
jest celem tego postępowania (art. 2 ust. 2 pr.up.).

W obu typach postępowania upadłościowego restruktu-
ryzacja zobowiązań upadłego może nastąpić wedle trzech 
tożsamych sposobów, tj. poprzez ustalenie planu spłaty 
i umorzenie niezaspokojonych wierzytelności, umorzenie 
wierzytelności bez ustalenia planu spłaty lub warunko-
we umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. 
Te cele postępowania upadłościowego rzutują także na 

39 P. Zimmerman, Prawo…, s. 1316; P. Janda, Prawo.., s. 1225.
40 Szerzej: A. Machowska, Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą 

z 30.08.2019 r. – cz. 2, „Monitor Prawniczy” 2022, nr 6, s. 303 i n.

postępowania cywilne dotyczące zobowiązań upadłego, 
które w razie umorzenia zobowiązań winny zakończyć 
się oddaleniem powództwa w przypadku jego podtrzy-
mania przez powoda. Taki skutek wszakże nastąpi dopie-
ro wtedy, gdy w postępowaniu upadłościowym dojdzie 
do umorzenia zobowiązań upadłego. Do tego czasu, za-
równo w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy, 
jak i upadłości konsumenckiej, możliwe jest wszczynanie 
i prowadzenie postępowań rozpoznawczych przeciwko 
syndykowi (do daty zakończenia postępowania upadło-
ściowego) lub upadłemu (po zakończeniu postępowania 
upadłościowego). W zasadniczej zatem istocie skutki 
wszczęcia i zakończenia postępowania upadłościowego 
oraz umorzenia wierzytelności i ich wpływ na postępo-
wania dotyczące zobowiązań upadłego są takie same.

Fundamentalna różnica pomiędzy obu postępowania-
mi sprowadza się do sposobu ustalenia wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym, a to może przekładać 
się na procesy cywilne dotyczące zobowiązań upadłego. 
W postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej będą-
cej przedsiębiorcą ustala się listę wierzytelności, tak jak 
w przypadku każdego innego postępowania. Nie wdając 
się w szczegóły tego zagadnienia, wierzycielom i upa-
dłemu przysługują środki odwoławcze co do uznania lub 
odmowy uznania wierzytelności na liście, co ma istotne 
znaczenie z uwagi na wymóg zapewnienia im należnej 
ochrony prawnej. W końcu też niebagatelną sprawą jest 
uzyskanie przez wierzyciela w wyniku uznania wierzytel-
ności na liście tytułu egzekucyjnego przeciwko upadłemu 
w razie zakończenia lub umorzenia postępowania upa-
dłościowego (art. 264 ust. 1 pr.up.). Jak to już zaznaczono 
w części pierwszej niniejszej pracy, wywoła to taki sku-
tek, że zawieszone postępowania rozpoznawcze o zasą-
dzenie wierzytelności zostaną umorzone na podstawie 
art. 355 k.p.c. W razie wniesienia powództwa przeciwko 
upadłemu po zakończeniu postępowania upadłościowe-
go winno ono zostać oddalone z uwagi na uzyskanie już 
przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w postaci wycią-
gu z listy wierzytelności. Jedynie w przypadku nieuznania 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym po za-
kończeniu postępowania wierzyciel winien szukać ochro-
ny prawnej na drodze powództwa przeciwko upadłemu 
(art. 263 pr.up.).

Ochrona wierzyciela w związku z uzyskaniem w postę-
powaniu upadłościowym tytułu egzekucyjnego przeja-
wia się także w tym, że w razie w razie uchylenia planu 
spłaty albo uchylenia postanowienia o warunkowym 
umorzeniu zobowiązań lub oddalenia wniosku: o ustale-
nie planu spłaty, o umorzenie zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umo-
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rzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 
wierzycieli, wierzyciel może wszcząć przeciwko upadłe-
mu postępowanie egzekucyjne bez potrzeby występo-
wania przeciwko niemu z powództwem o zasądzenie 
nieumorzonej wierzytelności.

Inaczej – niekorzystnie dla wierzyciela przedstawia się 
sytuacja w upadłości konsumenckiej. Wyłączony z niej 
został tryb ustalenia wierzytelności według reguł ogól-
nych, tym samym nawet w razie uznania jego wierzy-
telności na liście nie będzie on dysponował tytułem 
egzekucyjnym, gdyż takiego atrybutu nie posiada po-
stanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty. Niejasne jest 
także na gruncie art. 49115 ust. 1 pr.up., czy wierzycielowi 
przysługuje prawo do zaskarżenia postanowienia o usta-
leniu planu spłaty jedynie z uwagi na nieuznanie jego 
wierzytelności w całości lub części. Jak się wydaje, należy 
opowiedzieć się za dopuszczalnością takiego zażalenia, 
gdy w przeciwnym razie wierzyciel zostałby pozbawiony 
prawa do zaskarżenia orzeczenia z powodu naruszenia 
jego prawa do zaspokojenia się w ramach postępowania 

podziałowego funduszów masy upadłości oraz w ramach 
planu spłaty41. Może to wywołać komplikacje w postępo-
waniu odwoławczym, gdyż sąd, rozpoznając zażalenie, 
będzie zobowiązany do oceny nie tylko warunków planu 
spłaty (art. 49115 ust. 4 pr.up.), ale i istnienia wierzytel-
ności objętych planem spłaty, a ta kwestia winna być na 
tym etapie postępowania jednoznacznie przesądzona.

W końcu brak tytułu egzekucyjnego w ujęciu art. 264 
ust. 1 pr.up. może skłaniać wierzycieli do występowania 
na drogę sądową celem zasądzenia od upadłego należ-
nych im wierzytelności, gdyż w razie uchylenia planu 
spłaty czy uchylenia warunkowego umorzenia wierzytel-
ności nie będą oni dysponowali nadającym się do wyko-
nania w ramach postępowania egzekucyjnego wyrokiem 
sądowym. Taka sytuacja nie jest optymalna i może pro-
wadzić do mnożenia różnorakich bytów procesowych. 
Z tego powodu wydaje się, że ustawodawca nazbyt po-
chopnie znowelizował art. 4912 ust. 1 pr.up., wyłączając 
ze stosowania do upadłości konsumenckiej przepisy re-
gulujące zasady ustalania listy wierzytelności.

41 M. Gajdzińska-Sudomir, Nowelizacja…, s. 21; A. Machowska, Zmiany…, s. 301.
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Zasady te znajdują zastosowanie zarówno w toku postępo-
wania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości (art. 151 
ust. 1 Pr. Up.), jak i w ramach odrębnego postępowania 
upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej w trybie komisarycznym 
z art. 4911 ust. 2 przywołanej ustawy. Nie dotyczą one 
jednak odrębnych postępowań wobec osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej – wg mode-
lu uproszczonego z art. 4911 ust. 1 Pr. Up. Otóż w ramach 
tego ostatniego ustawodawca eliminuje organ postępo-
wania upadłościowego w postaci sędziego-komisarza, 
a wprowadza instytucję „sędziego wyznaczonego”, do 
którego odpowiednio stosuje się przepisy o czynnościach 
sędziego-komisarza (art. 4915 ust. 3 wskazanej ustawy). 
Zasadnicza różnica polega też na tym, iż „sędziego wy-
znaczonego” nie wyznacza się w SLPS w rep. GUp (§ 209 
ust. 1a wskazanego zarządzenia), ale pod kolejnym nume-
rem w kategorii „SędziaUiR” – § 232a ust. 2 zarządzenia.

W praktyce jednostek upadłościowych sądów po-
wszechnych powstała wątpliwość, czy „sędziego wyzna-
czonego” należy wyznaczać poprzez SLPS już na etapie 
założenia akt GUp „of”, czy też dopiero wówczas, gdy 
ujawni się potrzeba wykonania przez niego określonej 
czynności (art. 4953 ust. 5 Pr. Up.). Za tym drugim rozwią-
zaniem przemawia zasadniczy argument – otóż zgodnie 
z treścią art. 4912 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe 
w postępowaniu toczącym się w jej trybie z art. 4911 
ust. 1 nie stosuje się m.in. art. 151-155. Tym samym 
wyeliminowano dla tej kategorii spraw (tj. z art. 4911 

ust. 1 Pr. Up.) kierowanie przez „sędziego wyznaczone-
go” tokiem postępowania upadłościowego, nadzór nad 
czynnościami syndyka, oznaczanie czynności, których 
wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez 
jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, 
jak również możliwość zwracania uwagi na popełnione 
przez syndyka uchybienia. Uprawnienia te – jak wska-

Łukasz Zawadzki1

 

W obecnym stanie prawnym w toku postępowania upa-
dłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej (art. 4911 i nast. 
ustawy z 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe – 
Dz.U. z 2020 roku, poz. 1228 ze zm.) ciężar czynności wy-
konawczych spoczywa na syndyku tak dalece, że „sędzia 
wyznaczony” został de lege lata pozbawiony możliwości 
kierowania tokiem aktywności syndyka i nadzorowania go.

Dla uporządkowania – po ogłoszeniu upadłości czynności 
postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komi-
sarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd 
(art. 151 ust. 1 Pr. Up.). Sprawa podlega rejestracji w rep. 
GUp (§ 227 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu 
działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 
administracji sądowej – Dz.Urz. MS z 2019 roku, poz. 138 
ze zm.) i pod tą sygnaturą przydziela się ją losowo sę-
dziom albo referendarzom sądowym (art. 151 ust. 1a Pr. 
Up.) jako referentom, tj. sędziom-komisarzom (§ 43 ust. 1 
i § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 18 czerwca 2019 roku, Regulamin urzędowania są-
dów powszechnych – t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2046). 
Jeżeli w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości (art. 149 
i nast. Pr. Up.) wymagane będzie wyznaczenie składu 
sądu, sprawę rejestruje się w SLPS pod kolejnym nu-
merem w kategorii „Sąd UiR”; z kolei dla wyznaczenia 
zastępcy sędziego-komisarza przydział odbywa się w ra-
mach SLPS pod kolejnym numerem w kategorii „Sędzia 
UiR” (§ 232a ust. 1 i 2 wskazanego zarządzenia). Zatem 
w jednych aktach, oznaczonych sygnaturą GUp, znajdą 
się w takim wypadku trzy wydruki raportu z losowania, 
a mianowicie: sędziego-komisarza („GUp”), zastępcy sę-
dziego-komisarza („Sędzia UiR”) oraz sądu („Sąd UiR”) – 
§ 36 ust. 1 wskazanego zarządzenia.

1 Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu, wykładowca Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury.

NOWE PROBLEMY W STARYCH „OFACH”. 
PRAKTYCZNE UWAGI O ROLI „SĘDZIEGO WYZNACZONEGO” 
W UPROSZCZONEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
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zano – posiada sędzia-komisarz (art. 151 ust. 1 Pr. Up. 
w zw. z art. 152 ust. 1 wskazanej ustawy), natomiast wy-
zuty został z nich „sędzia wyznaczony”. Ba – nie posia-
da on uprawnienia nawet do tego, aby kontaktować się 
z syndykiem poprzez urządzenia typu faks, telefon, pocz-
ta elektroniczna w sprawach dotyczących postępowania 
upadłościowego (art. 152 ust. 3 w zw. z art. 4952 ust. 1 
Pr. Up.). Nie dość na tym – syndyk jest zwolniony nawet 
z obowiązku składania „sędziemu wyznaczonemu” spra-
wozdań czynnościowych oraz rachunkowych (art. 168 
ust. 1 w zw. z art. 4952 ust. 1 Pr. Up.).

Ograniczanie w ten sposób kompetencji „sędziego wyzna-
czonego” skłania ku tezie o jego daleko posuniętym elimi-
nowaniu de lege lata z postępowania toczącego się w trybie 
art. 4911 ust. 1 Pr. Up. Wypadało zatem zapytać de lege 
ferenda – skoro „sędzia wyznaczony” nie kieruje tokiem 
postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości 
oraz nie nadzoruje syndyka, to w jakim celu ustawodawca 
dla spraw prowadzonych w myśl art. 4911 ust. 1 Pr. Up. na-
kazuje zakładać akta sądowe GUp „of” (§ 227 ust. 1 w zw. 
z § 209 ust. 2 wskazanego zarządzenia)?

Wydaje się, iż dostrzeżono zasygnalizowane kolizje. 
W obecnym stanie prawnym, gdy urządzenia biurowe 
prowadzi się w systemie teleinformatycznym – tj. od 1 
grudnia 2021 roku i po wejściu w życie ustawy z 6 grudnia 
2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j.: Dz.U. 
z 2021 nr 1909) – por. jej art. 36 – nakazano sądom pro-
wadzenie w miejsce repertorium GUp „of” (§ 209 ust. 1 
pkt 7 i ust. 2 wskazanego zarządzenia) – tylko wykazu 
„GUp-Sędzia-upr”, zachowując obowiązek prowadzenia 
repertoriów dla postępowań upadłościowych po ogło-
szeniu upadłości na podstawie art. 51 i 4911 ust. 2 Pr. Up.

Niezależnie jednak od tego omówione zasady przydzia-
łu mają zastosowanie do tych wszystkich spraw, które 
wszczęto przed 1 grudnia 2021 roku, a jest to gros spraw 
rozpoznawanych obecnie w jednostkach upadłościo-
wych sądów rejonowych. Jeżeli zatem przed 1 grudnia 
2021 roku założono akta GUp „of” dla trybu z art. 4911 
ust. 1 Pr. Up., rozważenia wymaga, czy istotnie brak jest 
podstaw do badania jakości działań syndyka – choć-
by w zakresie terminowości, tak istotnej wedle optyki 
orzeczniczej. Syndyk winien przecież zakończyć swoje 
czynności w terminie 6 miesięcy (art. 308 ust. 2 w zw. 
z art. 4912 ust. 1 in initio Pr. Up.), a brak dynamiki w jego 
aktywności rzutuje na okres spłaty wierzycieli w planie 
spłaty (art. 49115 ust. 1d Pr. Up.).

W praktyce Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego 

w Opolu zaprezentowano m.in. następującą koncepcję 
zmierzającą do zapewnienia energiczności w działaniach 
syndyka w sprawach z repertorium GUp „of” w trybie 
art. 4911 ust. 1 Pr. Up., zarejestrowanych przed 1 grud-
nia 2021 roku. Idea poniżej przedstawiona stwarza wa-
runki dla zakreślenia sprawy w repertorium GUp „of” na 
podstawie § 83 ust. 1 pkt 1) wskazanego zarządzenia, 
zapewniając realizację zasady szybkości postępowania 
(art. 6 § 1 in initio k.p.c. w zw. z art. 229 Pr. Up.).

Otóż wskazano, iż w podobnych sprawach nie ma za-
stosowania m.in. art. 152 ust. 1 Pr. Up. Jakkolwiek za-
tem „sędzia wyznaczony” nie jest legitymowany do 
nadzorowania czynności syndyka, to jednak ustawa nie 
wyłącza wobec niego działań kontrolnych. W tym uję-
ciu odróżnienia wymaga kategoria „nadzoru” – o czym 
mowa w art. 152 ust. 1 Pr. Up. – od „kontroli”. Ta ostatnia 
w prawoznawstwie obejmuje badanie zgodności sta-
nu istniejącego (sposób wykonania normy) ze stanem 
postulowanym (treść normy), ustalenie przyczyn oraz 
zakresu rozbieżności i przekazanie wyników kontroli 
podmiotowi kontrolowanemu; z kolei „nadzór” obejmu-
je kontrolę sprzężoną z modyfikacją działań podmiotu 
nadzorowanego.

Teza, zgodnie z którą „sędzia wyznaczony” posiada legi-
tymację ustawową do aktywności kontrolnych, posiada 
oparcie i wzmocnienie w treści art. 169a ust. 1 i ust. 2 Pr. 
Up. Przepis ten – po pierwsze – stanowi prawną podsta-
wę dla zastosowania przez sędziego-komisarza, a wobec 
syndyka, środków dyscyplinujących (upomnienie, grzyw-
na) oraz – po drugie – nie został wyłączony – poprzez 
art. 4912 ust. 1 Pr. Up. – z postępowania prowadzonego 
w trybie art. 4911 ust. 1 Pr. Up. Innymi słowy, nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby „sędzia wyznaczony” na podstawie 
art. 4915 ust. 3 Pr. Up. w ramach aktywności kontrolnych 
wskazane środki stosował; ba – wręcz winien to czynić, 
zaś o stwierdzonych uchybieniach zawiadomić Ministra 
Sprawiedliwości, jako organ nadzoru nad działalnością 
syndyka (art. 20b ust. 1 i nast. ustawy z 15 czerwca 
2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego; t.j. 
Dz.U. z 2020 roku, poz. 242).

W zaprezentowanej koncepcji „sędzia wyznaczony” nie 
jest zatem organem nadzoru z art. 152 ust. 1 Pr. Up., 
ale organem kontroli badającym jakość działań syndyka 
z normą prawną; w konsekwencji „sędzia wyznaczony” 
nie kieruje tokiem postępowania upadłościowego, nie 
nadzoruje syndyka i nie zwraca mu uwagi na stwierdzo-
ne in concreto uchybienia, lecz uprzedza – na zasadzie 
art. 169a ust. 1-2 i art. 229 ust. 1 Pr. Up. w zw. z art. 362 
k.p.c. – o nakazie wykonania lub należytego wykonania 
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określonego obowiązku (np. o terminowym prowadze-
niu postępowania – art. 308 ust. 2 Pr. Up.). W Sądzie 
Rejonowym w Opolu zarządzenie kierowane do syndyka 
uzupełnione jest rygorem, tj. zapowiedzią procesowych 
konsekwencji ujawnienia przez „sędziego wyznaczone-
go” okoliczności, o których mowa w art. 169a ust. 1-2 Pr. 
Up. Skoro zatem ustawodawca nie wyłączył w sprawach 
prowadzonych w trybie art. 4911 ust. 1 Pr. Up. stoso-
wania wobec syndyka środków z jej art. 169a ust. 1-2, 
a do ich użycia legitymowany jest „sędzia wyznaczony” 
– art. 4915 ust. 3 Pr. Up. – to z tych powodów dla każdej 
sprawy zarejestrowanej przed 1 grudnia 2021 roku w re-
pertorium GUp „of” zasadne jest wyznaczenie referenta 
(„sędziego wyznaczonego”) poprzez SLPS pod kolejnym 
numerem w kategorii „Sędzia UiR”.

Z kolei proponowany tekst pouczenia syndyka mógłby 
przybrać na przykład taką treść:

Pouczenie dla syndyka w sprawach uproszczonych 
w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 roku 
– Prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1228)

W wypadku stwierdzenia niewykonywania albo niena-
leżytego wykonywania obowiązków przez syndyka za-
stosowanie znajdą środki dyscyplinujące przewidziane 
w art. 169a ust. 1 i nast. ww. ustawy bez uprzedniego 
podejmowania czynności nadzorczych na podstawie 
art. 152 ust. 1 Pr. Up. – a to na podstawie art. 4912 ust. 1 
Pr. Up.

Sędzia wyznaczony na podstawie art. 229 Pr. Up. w zw. 
z art. 362 k.p.c. i w zw. z art. 208 § 1 k.p.c. uprzedza syn-
dyka o procesowych konsekwencjach niewykonania za-
rządzenia kontrolnego.

Poucza się, że w każdej sprawie toczącej się w trybie 
art. 4911 ust. 1 Pr. Up. o stwierdzonych przez sędziego 
wyznaczonego uchybieniach syndyka polegających na 
niewykonaniu albo nienależytym wykonaniu swoich obo-
wiązków – w tym o uchybieniach w zakresie terminowe-
go ukończenia postępowania jw. – będzie zawiadamiany 
Minister Sprawiedliwości celem rozważenia podjęcia czyn-
ności nadzorczych na podstawie art. 20b ust. 1 i nast. 
ustawy z 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restruk-
turyzacyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 242).
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Publikowane opracowanie jest przeglądem wybranych 
problemów prawnych związanych z wierzytelnościami 
zabezpieczonymi hipotecznie na mieniu dłużnika w po-
stępowaniu restrukturyzacyjnym („wierzytelności hi-
poteczne”). Wierzytelności hipoteczne w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym mają charakter uprzywilejowany. 
W praktyce są one źródłem wielu sporów i wątpliwości. 
1 grudnia 2021 roku weszła w życie nowela ustawy –
Prawo restrukturyzacyjne, w istotny sposób zmieniając 
status wierzytelności hipotecznych.

ZMIANA PODEJŚCIA USTAWODAWCY  
DO ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNEGO  
W OGÓLNYCH PRZEPISACH O UKŁADZIE

Ogólne zasady dotychczasowe

Zasada ogólna stanowi, że układ w postępowaniu re-
strukturyzacyjnym nie obejmuje wierzytelności za-
bezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, w części 
znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpie-
czenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej 
układem. Innymi słowy, jest to tzw. wierzytelność ukła-
dowa za zgodą wierzyciela (art. 151 ust. 2 pr. restr.2).

„Wierzytelność zabezpieczona” to wierzytelność pienięż-
na3. Zabezpieczenie w chwili otwarcia restrukturyzacji 
musi być ustanowione na „mieniu dłużnika” (wierzytel-
ność zabezpieczona hipotecznie na mieniu osoby trze-
ciej jest wierzytelnością układową). Hipoteka może być 
umowna albo przymusowa. Hipoteka nie musi być wpi-
sana do księgi wieczystej na moment otwarcia postę-

1 www.adamusrafal.pl.
2 „Pr. restr.” – ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1588.
3 Por. art. 68 ust. 1 u.k.w.h. (u.k.w.h. – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204; z 2021 r., poz. 1177, 
w brzmieniu: „hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną”.

powania restrukturyzacyjnego, np. w razie wykreślenia 
hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy praw-
nej (przed otwarciem restrukturyzacji) hipoteka wygasa 
po upływie 10 lat.

Niezaspokojona przez dłużnika wierzytelność zabez-
pieczona hipotecznie musi mieć „pokrycie w wartości 
przedmiotu zabezpieczenia”. Wartość przedmiotu zabez-
pieczenia należy oszacować: a) według wartości likwi-
dacyjnej netto (bez podatków), b) na dzień sporządzenia 
spisu wierzytelności. Oszacowanie nie musi nastąpić na 
podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy mająt-
kowego. Możliwość zaspokojenia z przedmiotu zabez-
pieczenia należy oceniać : a) z uwzględnieniem wysokości 
kosztów egzekucyjnych, b) z uwzględnieniem tzw. przy-
wilejów egzekucyjnych, c) z uwzględnieniem pierwszeń-
stwa zaspokojenia wynikającego z prawa rzeczowego. 
Przypisanie do określonej wierzytelności statusu wie-
rzytelności zabezpieczonej lub niezabezpieczonej nie ma 
statusu res iudicata czy res transacta. Oznacza to moż-
liwość sporu na zasadach ogólnych co do statusu wie-
rzytelności według treści układu. Objęcie wierzytelności 
hipotecznej układem nie oznacza utraty (wygaśnięcia) 
zabezpieczenia4.

Czy w przypadku objęcia wierzytelności hipotecznej 
układem za zgodą wierzyciela propozycje układowe 
mogą przewidywać inny sposób zaspokojenia niż zapła-
ta w pieniądzu (np. konwersja wierzytelności na udziały 
lub akcje)? Volenti non fit iniuria. Konwersja wierzytelności 
układowej na udziały lub akcje w kapitale zakładowym 
dłużnika na mocy prawomocnego zatwierdzenia układu 

4 Zgodnie z art. 168 ust. 1 i 2 układ nie narusza praw wynikających z hipoteki, 
jeżeli były ustanowione na mieniu dłużnika, chyba że uprawniony wyraził 
zgodę na objęcie zabezpieczonej wierzytelności układem. W przypadku 
wyrażenia zgody na objęcie układem zabezpieczonej wierzytelności prawa te 
pozostają w mocy, z tym że zabezpieczają one wierzytelność w wysokości i na 
warunkach płatności określonych w układzie.

WYBRANE PROBLEMY PRAWNE  
DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNYCH 
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM
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dygmat kierunkowy dla interpretacji przepisów. Otwarcie 
restrukturyzacji stabilizuje pewien specyficzny stan 
relacji pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. W kon-
sekwencji dopuszczalne są transformacje wierzytelności, 
hipoteki, przedmiotu zabezpieczenia w trakcie postępo-
wania restrukturyzacyjnego, jeżeli są one „neutralne” dla 
tego stanu.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 pr. restr.7 po otwarciu restruk-
turyzacji niedopuszczalne jest obciążenie składników 
majątku dłużnika hipoteką w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności powstałej przed otwarciem restrukturyza-
cji. Dotyczy to lege non distinguente zarówno hipoteki 
umownej, jak i hipoteki przymusowej8. Od tej zasady do-
puszczono dwa wyjątki. Po pierwsze, obciążenie mienia 
dłużnika hipoteką za zgodą rady wierzycieli na podstawie 
art. 129 ust. 1 pkt 1 pr. restr. dla zabezpieczenia wierzy-
telności nieobjętej układem. Po drugie, obciążenie hipo-
teką jest możliwe, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został 
złożony co najmniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku o otwarcie postępowania.

Wpis w księdze wieczystej dokonany z naruszeniem 
wskazanych zasad podlega wykreśleniu z urzędu. 
Podstawą wykreślenia jest prawomocne postanowienie 
sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność 
wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie 
przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielowi (art. 246 ust. 3 
pr. restr.).

Problem zastąpienia zabezpieczonej wierzytelności 
inną wierzytelnością tego samego wierzyciela

Zgodnie z art. 683 u.k.w.h. można zastąpić zabezpieczoną 
wierzytelność inną wierzytelnością tego samego wierzy-
ciela. Do zmiany zabezpieczonej wierzytelności stosuje 
się przepisy o zmianie treści hipoteki. Zgoda osób, któ-
rym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub 
niższym, nie jest potrzebna. Jak się wydaje, po otwarciu 
restrukturyzacji dłużnika zamiana wierzytelności byłaby 
dopuszczalna tylko wtedy, gdyby nie naruszała status 
quo na dzień otwarcia restrukturyzacji. Innymi słowy, 
nie byłoby dopuszczalne wykorzystanie zabezpiecze-
nia dla ochrony wierzytelności wyższej niż dotychczas 
zabezpieczona.

7 Przepis art. 246 ust. 1 pr. restr. odnosi się do przyspieszonego postępowania 
układowego, ale z mocy art. 273 do postępowania układowego i z mocy 
art. 295 pr. restr. do postępowania sanacyjnego.

8 Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 26 lutego 2021 r., III CZP 
23/20: „Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu 
przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 (… ), 
ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej”.

konwersyjnego przez sąd oznacza automatyczne użycie 
wierzytelności układowej jako wkładu do spółki zawiera-
jącej układ z wierzycielami5. W wyniku konwersji dojdzie 
do zaspokojenia interesu wierzyciela uzasadniającego 
wykreślenie hipoteki.

Zmiana ustawodawstwa od 1 grudnia 2021 roku

1 grudnia 2021 roku wszedł w życie art. 151 ust. 2a 
pr. restr. Nawiązuje on do rozwiązań znanych dotych-
czas z układu częściowego (art. 181 ust. 1 pr. restr.) 
i z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego 
(art. 17 ust. 1 Tarcza 4.0.6). Zgodnie z jego treścią jeżeli 
dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytel-
ność jest zabezpieczona hipoteką, propozycje układowe 
przewidujące pełne zaspokojenie w terminie określonym 
w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami 
ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej 
podstawą ustanowienia zabezpieczenia (nawet jeżeli 
umowa ta została skutecznie rozwiązana albo wygasła) 
albo przewidujące zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie 
niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przy-
padku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościa-
mi ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia 
wierzytelności z mocy prawa układem nie jest konieczna 
zgoda takiego wierzyciela. Zatem propozycje układowe 
mogą obejmować karencję w spłacie czy rozłożenie spła-
ty na raty.

To niewątpliwie dobra korekta legislacyjna. Wierzyciele 
zabezpieczeni hipotecznie najczęściej dysponują kluczo-
wymi wierzytelnościami. Nie zawsze są skłonni do wyra-
żenia zgody na objęcie ich wierzytelności układem. Z tej 
przyczyny pozostawienie poza orbitą układu istotnych 
wierzycieli utrudniałoby pomyślną restrukturyzację.

TRANSFORMACJE WIERZYTELNOŚCI, HIPOTEKI, 
PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA W TRAKCIE 
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Zagadnienia wstępne

W toku postępowania restrukturyzacyjnego może do-
chodzić do różnych transformacji: (i) wierzytelności 
zabezpieczonej, (ii) hipoteki, (iii) przedmiotu zabez-
pieczenia. Można w związku z tym wskazać na para-

5 Wpis w rejestrze sądowym dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego 
w wyniku konwersji wierzytelności na akcje – dokonanej w wyniku 
prawomocnego zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym 
wobec spółki – ma charakter jedynie deklaratoryjny (ujawniający).

6 „Tarcza 4.0” – ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem Covid-19, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1072.
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Problem zmiany zabezpieczonej wierzytelności  
wpływającej na zakres zaspokojenia  
z nieruchomości obciążonej

Po otwarciu restrukturyzacji niedopuszczalne byłyby do-
konanie zmiany zabezpieczonej wierzytelności w drodze 
czynności prawnej (art. 684 u.k.w.h.) zwiększające zakres 
zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Nic jednak nie 
stałoby na przeszkodzie zmianom zmniejszającym zakres 
zaspokojenia wierzyciela z nieruchomości obciążonej.

Problem podziału hipoteki w czasie trwania  
postępowania restrukturyzacyjnego

Hipoteka umowna może także zabezpieczać kilka wie-
rzytelności z różnych stosunków prawnych przysługują-
cych temu samemu wierzycielowi (art. 681 ust. 1 u.k.w.h.). 
Wierzyciel hipoteczny, co do zasady, także w trakcie 
postępowania restrukturyzacyjnego może podzielić hi-
potekę. Oświadczenie o podziale hipoteki należy złożyć 
właścicielowi nieruchomości. Jeżeli właścicielem nieru-
chomości jest dłużnik w restrukturyzacji, oświadczenie 
powinno być skierowane do zarządcy masy układowej 
(jeżeli go ustanowiono) albo do zarządcy masy sanacyj-
nej. Podział hipoteki staje się skuteczny z chwilą wpisu 
w księdze wieczystej. Co do zasady, podział hipoteki 
może nastąpić po otwarciu restrukturyzacji dłużnika, o ile 
będzie on neutralny dla relacji dłużniczo-wierzycielskich 
istniejących w dacie otwarcia restrukturyzacji.

Problem podziału nieruchomości w czasie trwania  
postępowania restrukturyzacyjnego

W toku postępowania restrukturyzacyjnego może dojść do 
podziału nieruchomości obciążonej hipotecznie. Wówczas 
hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie 
nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łącz-
na). Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obcią-
ża w tym samym zakresie części ułamkowe wszystkich 
nieruchomości utworzonych przez podział. Hipoteka na 
części ułamkowej nieruchomości obciąża nieruchomość 
otrzymaną w wyniku zniesienia współwłasności przez 
współwłaściciela, którego udział był obciążony hipoteką.

W toku postępowania sanacyjnego podział nieruchomo-
ści może być elementem planu sanacyjnego. Zarządca 
może dokonać zbycia nieruchomości powstałej w wyniku 
podziału ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 
pr.restr.). Dzięki temu jeszcze przed zawarciem układu 
może dojść do zaspokojenia wierzycieli, którym przy-
sługiwały zabezpieczenia o charakterze rzeczowym na 
zbywanej nieruchomości. Ponadto zbycie przez zarządcę 

zbędnych elementów majątku dłużnika może przyczynić 
się do zmniejszenia obciążeń podatkowych z tytułu po-
datku od nieruchomości. Niekiedy w związku z dużą licz-
bą obciążeń hipotecznych na nieruchomości może nie być 
w praktyce możliwe uzyskanie zgód wierzycieli hipotecz-
nych na jej bezciężarowe zbycie. Wówczas sprzedaż nie-
ruchomości przez zarządcę ze skutkiem egzekucyjnym 
może być jedyną praktyczną drogą dla przeprowadzenia 
transakcji sprzedaży.

Administrator hipoteki

Jedna hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności 
przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinan-
sowaniu tego samego przedsięwzięcia (art. 682 ust. 1 
u.k.w.h.). W tym celu powoływany jest tzw. administrator 
hipoteki. Taka konstrukcja przyznaje wspólnie zabezpie-
czonym wierzycielom zabezpieczenie równe co do ko-
lejności zaspokojenia. Administrator hipoteki może być 
ustanowiony w przypadku, gdy jedna hipoteka zabez-
piecza przynajmniej dwie wierzytelności przysługujące 
przynajmniej dwóm różnym wierzycielom. Nie ma nato-
miast górnej granicy liczby zabezpieczanych wierzytel-
ności i wierzycieli9.

Administrator hipoteki wykonuje prawa i obowiązki 
wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na 
rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte 
zabezpieczeniem (art. 682 ust. 3 u.k.w.h.). Nie staje się on 
jednak wierzycielem dokonującym czynności prawnych 
do własnego majątku.

Powstaje w tym miejscu pytanie, jaka jest pozycja prawna 
wierzycieli (w imieniu i na rachunek których działa admi-
nistrator hipoteki) w przypadku otwarcia restrukturyza-
cji dłużnika osobistego, na mieniu którego ustanowiono 
hipotekę. W pierwszej kolejności podnieść należy, że do 
księgi wieczystej jako wierzyciela hipotecznego wpisuje 
się administratora hipoteki, a administrator wykonuje 
prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego także w po-
stępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Dalej należy 
przyjąć założenie, że wierzyciele hipoteczni zabezpie-
czeni w sposób, o którym mowa w art. 682 u.k.w.h., co do 
skutków zabezpieczenia hipotecznego, powinni być, co 
do zasady, traktowani jak inni wierzyciele hipoteczni, o ile 
przepisy o hipotece nie wprowadzają normy szczególnej. 
Instytucja hipoteki zawiadywanej przez administratora 
nie pogarsza sytuacji wierzycieli na wypadek otwarcia 
restrukturyzacji albo ogłoszenia upadłości ich dłużnika 

9 R. Adamus, Kompetencja administratora hipoteki do wyrażenia zgody na 
objęcie wierzytelności układem i do głosowania nad układem, „Monitor Prawa 
Bankowego” 2020, nr 1, s. 82-91.
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osobistego, na mieniu którego została ustanowiona hi-
poteka, względem innych wierzycieli zabezpieczonych 
hipotecznie. Administrator hipoteki jest instrumen-
tem uproszczonego zawiadywania hipoteką w sytu-
acjach, w których występuje większa liczba wierzycieli. 
Instytucja ta nie odbiera hipotece jej walorów prawnych 
na wypadek otwarcia restrukturyzacji czy ogłoszenia 
upadłości dłużnika osobistego, na mieniu którego usta-
nowiono hipotekę.

Do zbiorowego reprezentowania praw obligatariuszy 
w odrębnym postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd re-
strukturyzacyjny obowiązkowo i z urzędu ustanawia ku-
ratora (curator creditorum, art. 363 ust. 1 zd. 1 pr.restr.), 
o ile nie ma administratora hipoteki10. Obligatariusze 
w oparciu o każdą z posiadanych obligacji emitowanych 
w serii mają podobną sytuację prawną. Z tej przyczyny re-
prezentacja zbiorowości przez wspólnego przedstawicie-
la jest trafnym rozwiązaniem legislacyjnym. Konstrukcja 
instytucji kuratora obligatariuszy o tyle wymaga przed-
stawienia, że w przypadku istnienia w danej sprawie ad-
ministratora hipoteki to administrator hipoteki wykonuje 
funkcje, jakie przepisy przewidują dla kuratora.

Kurator przede wszystkim reprezentuje prawa obligata-
riuszy (wierzycieli) w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
dłużnika. Do kuratora stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 68 ust. 4 pr.restr., co oznacza, że ponosi on odpowie-
dzialność za szkodę związaną z nienależytym wykony-
waniem jego obowiązków.

Dłużnik, nadzorca sądowy albo zarządca udzielają kurato-
rowi wszelkich informacji potrzebnych dla prawidłowego 
reprezentowania interesów obligatariuszy (art. 365 ust. 1 
p.r.). Kurator – w celu wykonywania swoich obowiązków 
– może przeglądać księgi i dokumenty dłużnika (art. 365 
ust. 2 p.r.). O ile nie jest to uzasadnione celami należytego 
pełnienia obowiązków kuratora, nie ma wglądu w tajem-
nicę przedsiębiorstwa dłużnika. Na zgromadzeniu wierzy-
cieli – m.in. celem zawarcia układu – kurator ma prawo 
głosu tylko w tych sprawach, które mogą mieć wpływ na 
prawa obligatariuszy (art. 365 ust. 3 p.r.).

Prawo restrukturyzacyjne nie określa, jaka jest istota 
prawna instytucji administratora hipoteki. W postępo-
waniu odrębnym wskazano na istnienie pewnego instru-
mentu prawnego, który może być „podpięty” do instytucji 
administratora hipoteki. W konsekwencji można wycią-
gnąć wniosek, że do administratora hipoteki „pasuje” 
konstrukcja głosowania nad układem.

10 P. Filipiak, [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, 
Warszawa 2017, s. 1151.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym sfera działa-
nia każdego wierzyciela hipotecznego obejmuje m.in. 
zaskarżanie spisu wierzytelności, wyrażenie zgody na 
objęcie wierzytelności układem, głosowanie na zgroma-
dzeniu wierzycieli, w tym głosowanie nad układem. Nie 
istnieje jakakolwiek norma prawna, która wyłączałaby 
wprost kompetencje administratora hipoteki do takich 
czynności, jak wyrażenie zgody na objęcie wierzytelno-
ści układem, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, 
w tym głosowanie nad układem.

Co do zasady, nie jest zakazana wykładnia typu analogia 
legis, w ramach której przepisy o postępowaniu odręb-
nym stosuje się per analogiam do zagadnień związanych 
z postępowaniem zwykłym.

Kurator w postępowaniu odrębnym prowadzonym wo-
bec emitenta obligacji, którego administrator hipoteki 
jest „zamiennikiem”, posiada wyrażoną wprost w usta-
wie kompetencję do brania udziału w głosowaniu nad 
układem. Analogicznie taką kompetencję należałoby 
przyznać administratorowi hipoteki. Z kolei jeżeli admini-
strator ma kompetencje do głosowania nad układem, to 
również powinien mieć kompetencje do wyrażania zgody 
na objęcie wierzytelności układem.

Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego w relacjach po-
między kuratorem a obligatariuszem zapewniają 
poszanowanie autonomii woli obligatariusza. Kurator re-
prezentuje wierzycieli „pasywnych”. Wierzyciele aktywni 
mogą podejmować własne działania, niezależne od dzia-
łań kuratora, a nawet idące w innym kierunku niż dzia-
łania kuratora. Podobny model relacji należałoby przyjąć 
pomiędzy administratorem hipoteki a wierzycielem hipo-
tecznym. Ergo administrator hipoteki ma kompetencję do 
wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności układem i do 
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. Z kolei aktyw-
ny wierzyciel hipoteczny może: (a) wyrazić indywidualną 
zgodę na objęcie jego wierzytelności układem, (b) sprze-
ciwić się stanowisku administratora co do objęcia przy-
sługującej mu wierzytelności układem, (c) indywidualnie 
głosować nad układem.

Przyznanie kompetencji do wyrażania zgody na objęcie 
wierzytelności układem i do głosowania nad układem 
wyłącznie wierzycielom hipotecznym stałoby w sprzecz-
ności z ratio legis instytucji administratora hipoteki. 
Niekiedy wierzycieli mogłoby być tak wielu, że ich indy-
widualne działanie byłoby całkowicie niewydolne.

W płaszczyźnie postępowania restrukturyzacyjnego za-
chowania takie jak wyrażanie zgody na objęcie wierzytel-
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ności układem i głosowanie nad układem są sposobem 
realizacji zabezpieczenia wierzytelności11.

Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym 
przez dłużnika w układzie

W toku postępowania restrukturyzacyjnego może dojść 
do zdarzenia, w wyniku którego wierzytelność zabezpie-
czona hipotecznie wygaśnie. Może to być następstwem 
zapłaty przez osobę trzecią, która odpowiada solidarnie 
z dłużnikiem w restrukturyzacji. Pociąga to za sobą wy-
gaśnięcie hipoteki (art. 94 u.k.w.h.).

Zgodnie z zasadami ogólnymi, jeżeli hipoteka wyga-
sła wskutek egzekucji z nieruchomości, właściciel 
nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym 
miejscem hipotecznym. Przy egzekucji z nieruchomości 
nie uwzględnia się opróżnionych miejsc hipotecznych 
(art. 1013 u.k.w.h.). Analogicznie rzecz będzie się działa 
w przypadku upadłości i w sanacji, jeżeli hipoteka wyga-
sła wskutek sprzedaży upadłościowej albo sprzedaży ze 
skutkiem egzekucyjnym w sanacji.

Zgodnie z art. 1011 u.k.w.h. w razie wygaśnięcia hipote-
ki właścicielowi nieruchomości (który w analizowanym 
przypadku jest dłużnikiem w restrukturyzacji) przysługu-
je w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozpo-
rządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on 
ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść 
na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek ob-
ciążających nieruchomość. Jeżeli hipoteka wygasła tylko 
częściowo, właściciel może rozporządzać opróżnionym 
miejscem hipotecznym w tej części. W myśl art. 1019 

u.k.w.h. hipotece ustanowionej na opróżnionym miejscu 
hipotecznym lub przeniesionej na opróżnione miejsce 
hipoteczne przysługuje pierwszeństwo takie samo jak 
wygasłej hipotece.

Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie 
jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę 
może być ujawnione w księdze wieczystej jeszcze przed 
otwarciem restrukturyzacji. W takim przypadku hipoteka 
uzyskuje przyrzeczone miejsce z chwilą, gdy stało się ono 
wolne (art. 1019 u.k.w.h.). Ziszczeniu się tego wymogu nie 
stoi na przeszkodzie otwarcie restrukturyzacji.

11 W literaturze podniesiono również, że „w przypadku upadłości likwidacyjnej 
wierzytelności zabezpieczone w sposób, o którym mowa w art. 682 u.k.w.h., 
również korzystają z dobrodziejstw tzw. prawa odrębności (zaspokojenia poza 
ogólnym podziałem funduszów masy), przy czym wypłata kwot należnych 
w ramach odrębnego planu podziału (art. 339 p.u.n.) winna nastąpić do rąk 
administratora hipoteki, który działa w imieniu własnym, ale na rachunek 
wierzycieli”. R. Adamus, Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010, 
s. 51-52.

Czy po otwarciu restrukturyzacji dłużnik może rozporzą-
dzać opróżnionym miejscem hipotecznym? Uprawnienie 
do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym 
nie podlega zajęciu (art. 1016 zd. 1 u.k.w.h.). Należy uznać, 
że właściciel nieruchomości może zadysponować opróż-
nionym miejscem hipotecznym w restrukturyzacji, by-
leby nie doszło do nieuzasadnionego uprzywilejowania 
niektórych wierzycieli.

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

Przepis art. 79 u.k.w.h. dopuszcza przelew (cesję) wierzy-
telności hipotecznej. W razie przelewu wierzytelności hi-
potecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności 
hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. 
Natomiast sama hipoteka nie może być przeniesiona bez 
wierzytelności, którą zabezpiecza.

Nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu cesji wierzytel-
ności po otwarciu restrukturyzacji12. Jeżeli na cesję wie-
rzytelności potrzebna jest zgoda dłużnika cedowanej 
wierzytelności, wówczas obowiązują zasady ogólne.

PROBLEM KONWERSJI NA UDZIAŁY LUB AKCJE 
WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE 
BEZ ZGODY WIERZYCIELA

Należy przyjąć, że konwersja wierzytelności hipo-
tecznej na udziały lub akcje bez zgody wierzyciela jest 
niedopuszczalna13.

Pierwszy argument za niedopuszczalnością konwersji 
na akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika z istoty wierzytelności hipo-
tecznej jako wierzytelności pieniężnej. Zgodnie z art. 68 
ust. 1 u.k.w.h. hipoteka zabezpiecza wierzytelność pie-
niężną, w tym również wierzytelność przyszłą. W myśl 
art. 68 ust. 2 zd. 1 uk.w.h. hipoteka zabezpiecza wierzy-
telność do oznaczonej sumy pieniężnej.

Drugi argument za niedopuszczalnością konwersji na 
akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika z istoty sposobu zaspokoje-
nia wierzytelności pieniężnej wierzyciela hipotecznego. 
Przepisy prawa hipotecznego nie przewidują możliwo-
ści jednostronnego zaspokojenia wierzyciela hipotecz-
nego in natura, np. poprzez przejęcie nieruchomości, tak 

12 Zob. np. R. Adamus, Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie 
restrukturyzacyjne, „Doradca Restrukturyzacyjny” 4/2016, s. 90-96.

13 Zob. np. R. Adamus, Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej 
hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2021, nr 1, s. 32-37.



48 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

jak ma to miejsce w przypadku zaspokojenia wierzyciela 
zabezpieczonego przewłaszczeniem nieruchomości na 
zabezpieczenie. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej 
następuje zatem zawsze w pieniądzu.

Trzeci argument za niedopuszczalnością konwersji na ak-
cje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgo-
dy wierzyciela, wynika z istoty datio in solutum. Przepis 
art. 453 k.c. stanowi, że jeżeli dłużnik w celu zwolnie-
nia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela 
inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy 
przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany 
jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprze-
daży. Jest to tzw. świadczenie w miejsce wypełnienia, 
czyli datio in solutum. Absolutnie niezbędnym warunkiem 
dla spełnienia świadczenia innego niż pierwotnie umó-
wione jest zgoda wierzyciela. Nie istnieje obowiązek wie-
rzyciela hipotecznego w przyjęciu innego świadczenia niż 
świadczenie pieniężne.

Czwarty argument za niedopuszczalnością konwersji 
na akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika z istoty przymusowego za-
spokojenia wierzyciela hipotecznego. Zgodnie z art. 75 
u.k.w.h. zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nie-
ruchomości następuje według przepisów o sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomo-
ści dłużnika jest prowadzona egzekucja przez admini-
stracyjny organ egzekucyjny. Z kolei z istoty przepisów 
egzekucyjnych wynika, że postępowanie egzekucyjne 
polega na spieniężeniu majątku dłużnika egzekwowane-
go i zaspokojeniu wierzyciela hipotecznego w pieniądzu. 
Podobnie w postępowaniu upadłościowym zaspokoje-
nie wierzyciela hipotecznego może nastąpić wyłącznie 
w pieniądzu i wykluczone jest zaspokojenie wierzyciela  
in natura.

Piąty argument za niedopuszczalnością konwersji na ak-
cje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody 
wierzyciela, wynika z możliwości przejęcia przedmiotu 
egzekucji w ramach przymusowego zaspokojenia wie-
rzyciela hipotecznego tylko w oparciu o wyraźną podsta-
wę prawną. Zgodnie z art. 984 § 1 k.p.c. jeżeli również na 
drugiej licytacji nieruchomości nikt nie przystąpi do prze-
targu, przejęcie nieruchomości na własność może nastą-
pić w cenie nie niższej od 2/3 części sumy oszacowania, 
przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi 
egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielo-
wi. Model zaspokojenia wierzyciela hipotecznego w inny 
sposób niż w pieniądzu opiera się na dwóch filarach: wy-
raźnej podstawie prawnej i woli wierzyciela.

Szósty argument za niedopuszczalnością konwersji na 
akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika ze zwrotu „pełne zaspoko-
jenie wierzytelności”. Wymienione dotychczas argu-
menty nie rozstrzygają analizowanej kwestii spornej, 
tym bardziej że konwersja wierzytelności na akcje jest 
dozwoloną propozycją układową. Niemniej sama oko-
liczność, że ustawodawca przewidział konwersję wie-
rzytelności, nie oznacza możliwości jej stosowania we 
wszystkich możliwych przypadkach, czy to z uwagi 
na osobę wierzyciela (np. ZUS, wierzyciel hipoteczny), 
czy z uwagi na osobę dłużnika (np. handlowa spółka  
osobowa).

Siódmy argument za niedopuszczalnością konwersji na 
akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgo-
dy wierzyciela, wynika z faktu pokrycia akcji restruktury-
zowanej spółki wartością konwertowanej wierzytelności. 
Akcja uzyskiwana za skonwertowaną wierzytelność, jako 
element podwyższonego kapitału zakładowego spółki, 
ma pokrycie w wierzytelności, której dłużna spółka nie 
zaspokoiła. Nie jest to pokrycie w realnie wniesionym 
mieniu. Konwersja zakłada po stronie wierzyciela doko-
nanie przymusowego wkładu do spółki. Skonwertowanie 
wierzytelności nie jest zatem tożsame z „pełnym zaspo-
kojeniem wierzyciela”. Tak pozyskane akcje w kapitale 
zakładowym nie są odpowiednikiem sumy pieniężnej, 
jaka powinna przypadać za zabezpieczoną hipotecznie 
wierzytelność.

Ósmy argument za niedopuszczalnością konwersji na 
akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika ze zwrotu „zaspokojenie (…), 
jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia 
wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przed-
miotu zabezpieczenia”. Użyty przez ustawodawcę zwrot 
jednoznacznie wskazuje, że może tu chodzić wyłącznie 
o zaspokojenie wierzytelności pieniężnej w pieniądzu. 
W przypadku „dochodzenia” wierzytelności pełne zaspo-
kojenie może nastąpić jedynie w pieniądzu, a nie w ak-
cjach dłużnika.

Dziewiąty argument za niedopuszczalnością konwersji 
na akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika z intensywności zabezpiecze-
nia hipotecznego. Hipoteka jest bardzo intensywnym 
instrumentem zabezpieczenia. Po pierwsze, przełamu-
je ogólne skutki przedawnienia wierzytelności. Zgodnie 
z art. 77 u.k.w.h. przedawnienie wierzytelności zabez-
pieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela 
hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomo-
ści obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń 
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o świadczenia uboczne. Po drugie, hipoteka przełamuje 
ogólne skutki ogłoszenia upadłości z uwagi na tzw. pra-
wo odrębności. Tak daleko idąca ochrona prawna nie 
może zostać zdewaluowana przez interpretację o do-
puszczalności konwersji wierzytelności hipotecznej na 
akcje spółki. Tymczasem układ zakładający konwersję 
wierzytelności hipotecznych na akcje pozbawiałby hi-
potekę jej waloru ochronnego. Teoretycznie możliwy 
jest scenariusz, w którym dłużnik po oczyszczeniu nie-
ruchomości z hipotek14 wyprowadza je ze spółki, która 
po uchyleniu układu wchodzi w stan upadłości, a były 
wierzyciel hipoteczny pozostaje z bezwartościowymi  
akcjami.

14 Zgodnie z art. 169 ust. 1 pr.restr. prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu 
układu stanowi podstawę wpisu informacji o zatwierdzeniu układu w księgach 
wieczystych.

Dziesiąty argument za niedopuszczalnością konwersji 
na akcje wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez 
zgody wierzyciela, wynika z bezwzględnej zgody wierzy-
ciela na ograniczenie jego prawa podmiotowego skutecz-
nego erga omnes. Wierzyciel hipoteczny może zrzec się 
hipoteki, może zrzec się wierzytelności, którą zabezpie-
cza hipoteka (w takim przypadku dojdzie do wygaśnięcia 
hipoteki, która jest prawem akcesoryjnym), może zgo-
dzić się na przyjęcie od właściciela nieruchomości innego 
świadczenia niż pieniężne, może zgodzić się na objęcie 
swojej wierzytelności układem, może zgodzić się na pro-
pozycje mniej korzystne. Niemniej pozbawienie wierzy-
ciela jego prawa rzeczowego, skutecznego erga omnes, 
wymaga jednoznacznej zgody wierzyciela.
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WIERZYTELNOŚĆ PRACOWNICZA  
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

PODZIAŁ WIERZYTELNOŚCI WEDŁUG KRYTERIUM 
CZASU ICH POWSTANIA

Dla prawidłowej oceny statusu wierzytelności pracow-
niczej w postępowaniu upadłościowym toczącym się 
wobec upadłego pracodawcy należy odnieść się do wy-
powiedzi przedstawicieli nauki w zakresie rozróżnienia 
wierzytelności na te powstałe przed ogłoszeniem upa-
dłości i te powstałe po ogłoszeniu upadłości. W dok-
trynie tradycyjnie rozróżniało się wierzytelności, które 
powstały przed ogłoszeniem upadłości, i wierzytelności 
powstałe już po ogłoszeniu upadłości, tzw. wierzytel-
ności do masy upadłości. Rozróżnienie to sięga jeszcze 
czasów obowiązywania na ziemiach polskich pruskiej 
i austriackiej ustawy konkursowej (pruska ustawa kon-
kursowa z 8 maja 1855 r., austriacka ustawa konkur-
sowa z 25 grudnia 1868 r.). Pojęcie konkursu używane 
w kontekście postępowania upadłościowego pojawiło 
się w polskiej literaturze przedwojennej za pośrednic-
twem języka niemieckiego (concursus creditorum). Termin 
ten, używany w prawie niemieckim i austriackim, zwią-
zany był z tym, że w postępowaniach upadłościowych 
z reguły dochodziło do konkurencji między wierzycielami. 
Nazwa odzwierciedlała zatem fakt, że w ustawach kon-
kursowych ustalano kolejność zaspokajania wierzycieli. 
Zdaniem J. Trammera jako wierzytelności konkursowe 
traktuje się – obok wierzytelności powstałych przed 
ogłoszeniem upadłości – również należności powstałe 
dopiero w trakcie postępowania, tj. długi masy2.

Jednak zdaniem E. Tilla wierzytelność konkursowa po-
winna powstać przed otwarciem postępowania kon-
kursowego, podlegać zaspokojeniu z majątku objętego 
konkursem, mieć osobisty charakter. Według tego autora 
poza zakresem wskazanego pojęcia pozostawały więc 

2 J. Trammer, Ustawa konkursowa, Kraków 1904, s. 100.
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W niniejszym artykule podjąłem się próby klasyfika-
cji wierzytelności wynikających ze stosunku pracy na 
gruncie prawa upadłościowego. Określenie statusu wie-
rzytelności pracowniczych determinuje różnice w ich 
dochodzeniu i zaspokajaniu w zależności od tego, czy 
wierzytelności te powstały przed, czy też po ogłoszeniu 
upadłości dłużnika. W pierwszym przypadku stanowić 
one będą wierzytelności upadłościowe, ujmowane na 
liście wierzytelności z urzędu i zaspokajane w kategorii 
pierwszej w ramach podziału funduszów masy upadłości. 
W drugim zaś należności pracowników sklasyfikowane 
zostaną jako koszty postępowania albo inne zobowią-
zania masy upadłości, zaspokajane w drodze bieżących 
wypłat z masy upadłości. Z kolei dla prawidłowego 
ustalenia, czy wierzytelności pracownicze powstałe po 
ogłoszeniu upadłości stanowią koszty postępowania czy 
też inne zobowiązania masy, wymagana jest weryfika-
cja, czy praca świadczona przez pracowników upadłego 
związana była bezpośrednio z likwidacją masy upadłości 
i wykonywana na zlecenie organów postępowania upa-
dłościowego w ramach przysługujących im kompetencji.

Jeżeli zatem przyjmiemy, że wskazane przesłanki zosta-
ły spełnione, zaliczymy wydatki związane ze stosunkami 
pracy pracowników upadłego do kosztów postępowa-
nia, które zaspokajane są w pierwszej kolejności, przed 
innymi zobowiązaniami masy i wierzytelnościami upa-
dłościowymi powstałymi przed ogłoszeniem upadło-
ści. Jeżeli jednak należności pracowników nie spełniają 
przesłanek do sklasyfikowania ich jako kosztów postę-
powania, traktuje się je jako inne zobowiązania masy, za-
spokajane w drodze bieżących wypłat, o ile pozwolą na to 
fundusze masy upadłości.

1 Adwokat, Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o., Uniwersytet Rzeszowski.
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wierzytelności w stosunku do masy oraz te wierzytel-
ności upadłego, które nie miały charakteru osobistego, 
lecz wyłącznie rzeczowy3. Podziału wierzytelności na 
gruncie Prawa upadłościowego z 1934 r. na wierzytel-
ności w stosunku do masy oraz wierzytelności upadłego 
dokonał J. Korzonek4 (J. Korzonek, Prawo upadłościowe..., 
1935, s. 498). Na tle art. 150 pr. up. z 1934 r. przyjmował, 
że do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadło-
ściowym uprawnieni są wierzyciele upadłego, natomiast 
uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności do masy upa-
dłości powstałych już po ogłoszeniu upadłości, czy to 
z czynności syndyka, czy innych zdarzeń powodujących, 
że dłużnikiem stała się masa upadłości. Podobne zapa-
trywanie prezentował M. Allerhand, twierdząc, że zgło-
szeniu nie podlegają wierzytelności, które nie przysługują 
do upadłego, lecz do masy upadłości, i to bez względu na 
to, czy opierają się na umowie, czy też na innej podsta-
wie prawnej (M. Allerhand, Prawo upadłościowe..., s. 350). 
Na tle dawnego Prawa upadłościowego podobnego roz-
różnienia wierzytelności dokonał także S. Cieślak, z tym 
jednak zasadniczym zastrzeżeniem, że do wierzytelności 
w stosunku do masy, tzw. długów masy, oprócz zobowią-
zań powstałych po dniu ogłoszenia upadłości wskutek 
przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zaliczył 
także należności powstałe przed ogłoszeniem upadłości, 
które zrównano z nimi pod względem kolejności zaspoka-
jania z funduszów masy upadłości. Rozróżnienie to autor 
oparł nie tylko na kryterium czasu powstania wierzytel-
ności, ale także na kryterium sposobu i kolejności zaspo-
kajania. I tak, do długów masy upadłości S. Cieślak zalicza 
np. należności pracownicze powstałe przed ogłoszeniem 
upadłości, gdyż według art. 204 § 1 pr. up. z 1934 r. za-
liczały się one do pierwszej kategorii w planie podziału5.

Aktualny jest podział wierzytelności podlegających za-
spokojeniu z masy upadłości na dwie grupy, dokonany 
przez A. Jakubeckiego. Autor ten przyjmował kryterium 
czasu powstania wierzytelności. I tak do wierzytelności 
upadłościowych zaliczał wierzytelności powstałe prze-
ciw upadłemu przed ogłoszeniem upadłości, natomiast 
do wierzytelności w stosunku do masy zaliczył wierzy-
telności powstałe po ogłoszeniu upadłości, a więc wy-
nikające w zasadzie z czynności syndyka lub zarządcy  
masy upadłości, ale również upadłego działającego 
pod nadzorem nadzorcy sądowego6. Z kolei S. Gurgul 

3 E. Till, Zasady materialnego prawa konkursowego austriackiego, Lwów b.d.w., 
s. 81-92.

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

5 S. Cieślak, Charakterystyka pojęć wierzytelności upadłościowej, wierzyciela 
upadłościowego oraz sposobu zaspokojenia wierzytelności upadłościowej, „PPH” 
1997, nr 12, s. 22.

6 A. Jakubecki, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Warszawa 2003, s. 610-611.

przyjmuje, że w zakres pojęcia wierzytelności upadło-
ściowej wchodzą nie tylko wierzytelności powstałe przed 
ogłoszeniem upadłości, ale również wierzytelności po-
wstałe po jej ogłoszeniu. Autor ten uważa ponadto, że 
w zakres pojęcia wierzytelności upadłościowych wchodzą 
nie tylko wierzytelności podlegające zgłoszeniu (art. 236 
p.u.n.), lecz także takie, które mogą być zaspokajane 
z masy upadłościowej bez konieczności ich zgłaszania. 
Zdaniem S. Gurgula przez wierzytelność upadłościową 
należy rozumieć wierzytelność podlegającą zaspokojeniu 
ze składników masy upadłości7. Rozgraniczenie pomię-
dzy wierzytelnościami upadłościowymi a wierzytelno-
ściami w stosunku do masy nie jest więc w literaturze 
ujmowane jednolicie. Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że zgodnie z art. 189 pr. up. wierzycielem w rozumieniu 
ustawy jest każdy uprawniony do zaspokojenia z masy 
upadłości, choćby wierzytelność nie wymagała zgłosze-
nia (wierzycielem jest również ten, kto stara się wykazać, 
że jego wierzytelności podlegają zaspokojeniu z masy 
upadłości)8.

NALEŻNOŚĆ ZWIĄZANA ZE STOSUNKIEM PRACY  
JAKO WIERZYTELNOŚĆ UPADŁOŚCIOWA

Wykładnia art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. up. nie budzi wątpliwo-
ści zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Jak stanowi 
przywołana regulacja, poza wyjątkami wymienionymi 
w treści przepisu, należności ze stosunku pracy powstałe 
przed dniem ogłoszenia upadłości podlegają zaspoko-
jeniu w kategorii pierwszej, w ramach podziału fundu-
szów masy upadłości. Nie analizując w tym opracowaniu 
szczegółowo kwestii związanych z precyzyjnym wskaza-
niem momentu ogłoszenia upadłości, należy ograniczyć 
się do stwierdzenia, że dzień ogłoszenia upadłości jest 
determinantą czasową pozwalającą na uznanie konkret-
nych należności za wierzytelności pracownicze z art. 342 
ust. 1 pkt 1 pr. up. Wskazać należy także, że zgodnie 
z przeważającym stanowiskiem doktryny przytoczona 
regulacja odnosi się do stosunku pracy sensu stricto – 
w rozumieniu wynikającym z Kodeksu pracy9. Należności 
za pracę świadczoną w ramach stosunków cywilnopraw-
nych, takich jak umowa-zlecenie czy umowa o dzieło lub 
innych pokrewnych, nie podlegają zaspokojeniu w ra-
mach należności ze stosunku pracy ujętych w kategorii 
pierwszej. Reguluje się je jako wierzytelności masy upa-
dłości należące do kategorii drugiej – jako inne należno-
ści niepodlegające zaspokojeniu w innych kategoriach10.

7 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Warszawa 2005, 
s. 588.

8 F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004, s. 121.
9 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
10 S. Gurgul, Prawo upadłościowe, [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo 

restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2020, nb. 8.
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Przechodząc do analizy termin „należności ze stosun-
ku pracy”, należy zwrócić uwagę na tezę wyroku Sądu 
Najwyższego z 24 kwietnia 2007 r., w której wskazano, 
że „użyte w art. 342 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (…) pojęcie »należności ze 
stosunku pracy« należy rozumieć w taki sam sposób, 
w jaki ujmuje tę kwestię (roszczeń pracowniczych) usta-
wa z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. 
z 2002, nr 9, poz. 85 ze zm.) – w art. 6, jak również obec-
nie obowiązująca ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
dawcy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 272 ze zm.) – w art. 12”11. 
Tym samym w zakresie pojęciowym „należności ze sto-
sunku pracy” mieści się zarówno wynagrodzenie za pra-
cę, jak i inne roszczenia związane ze stosunkiem pracy, 
premie, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz 
świadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę, 
np. odprawa, odszkodowanie za skrócenie okresu wy-
powiedzenia, roszczenie odszkodowawcze z tytułu bez-
prawnego rozwiązania umowy o pracę oraz roszczenia 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
o zwrot z masy upadłości świadczeń należnych za okres 
po ogłoszeniu upadłości wypłaconych pracownikom 
upadłego12.

NALEŻNOŚĆ PRACOWNICZA  
JAKO KOSZT POSTĘPOWANIA  
LUB INNE ZOBOWIĄZANIE MASY UPADŁOŚCI

Należności wynikające ze stosunków pracy pracowników 
upadłego, które powstały po ogłoszeniu jego upadłości, 
stanowią koszty postępowania albo inne zobowiązania 
masy upadłości.

Jak stanowi art. 230 ust. 1 pr. up., do kosztów postępo-
wania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z usta-
leniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy 
upadłości oraz ustaleniem wierzytelności, w szczególno-
ści wynagrodzenie syndyka i jego zastępcy, wynagrodze-
nie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wyna-
grodzenia tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków 
rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem 
wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów, korespon-
dencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń, 
podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją 

11 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych z 24 kwietnia 2007 r., I PK 281/06, Legalis.

12 Podobnie: P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2020, nb. 2; S. Gurgul, Prawo upadłościowe, [w:] 
S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, 
Warszawa 2020, nb. 8; S. Cieślak, [w:], System Prawa Handlowego. Tom 6. 
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj.

masy upadłości. Innymi zobowiązaniami masy upadłości, 
zgodnie z art. 230 ust. 2 pr. up., są wszystkie niewymie-
nione w ust. 1 zobowiązania masy upadłości powstałe 
po ogłoszeniu upadłości, w szczególności należności ze 
stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upa-
dłości, zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzboga-
cenia masy upadłości, zobowiązania z zawartych przez 
upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których 
wykonania zażądał syndyk, inne zobowiązania powsta-
łe z czynności syndyka oraz przypadające za czas po 
ogłoszeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania za 
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych tre-
ścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Z cytowanego przepisu wynika dychotomiczny podział 
zobowiązań masy upadłości na: opisane w ust. 1 art. 230 
pr. up. koszty postępowania oraz wskazane w ust. 2 tego 
samego artykułu inne zobowiązania masy upadłości. 
Podział taki jest wynikiem nowelizacji przepisów postę-
powania upadłościowego dokonanej wskutek uchwalenia 
ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. 
W celu dokonania prawidłowej wykładni terminów „kosz-
ty postępowania” oraz „inne zobowiązania masy upadło-
ści” w pierwszej kolejności należy zatem odwołać się do 
projektu uzasadnienia ustawy – Prawo restrukturyzacyj-
ne prezentującego podstawy postulowanych zmian.

W uzasadnieniu projektu podkreślono potrzebę zakwali-
fikowania zobowiązań dłużnika powstałych po ogłosze-
niu upadłości do grupy zwanej „zobowiązaniami masy 
upadłości”, a następnie wydzielenia w obrębie tej grupy 
„kosztów postępowania upadłościowego”, ograniczonych 
wyłącznie do wydatków bezpośrednio związanych z pro-
wadzeniem postępowania. W projekcie ustawy wska-
zano: „obecna definicja kosztów postępowania przyjęta 
w art. 230 p.u.n. jest bardzo szeroka. W szczególności 
obecnie art. 230 ust. 2 p.u.n. wskazuje, że do kosztów po-
stępowania zalicza się również przypadające za czas po 
ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz 
należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 
Taka regulacja bardzo często jest podstawą oddalania 
przez sądy wniosków o ogłoszenie upadłości na podsta-
wie art. 13 p.u.n. Jeżeli dłużnik zatrudnia wielu pracow-
ników, to koszty związane z koniecznością zwolnienia 
pracowników po ogłoszeniu upadłości (odprawy i od-
szkodowania) bardzo często są tak wysokie, że uzasad-
niają oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi 
na fakt, że majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie 
kosztów postępowania. Taka praktyka jest w rezultacie 
niekorzystna dla pracowników, gdyż uniemożliwia ich 
zaspokojenie chociażby w części. Dodatkowo szeroka 
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definicja kosztów postępowania wywołuje wrażenie, że 
polskie postępowania upadłościowe są niezwykle kosz-
towne, a przynajmniej bardziej kosztowne niż analogicz-
ne postępowania w innych krajach. Tymczasem koszty 
związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowania 
z reguły nie są wygórowane. Stąd też uznano, że poję-
cie kosztów w prawie upadłościowym powinno obejmo-
wać jedynie te wydatki, które rzeczywiście są kosztem 
postępowania, a nie stanowią zaspokojenia wierzycieli 
(w szczególności pracowników). Pozostałe zobowiązania 
powstające po ogłoszeniu upadłości, a związane z za-
rządem masą upadłości, w tym z ewentualnym dalszym 
prowadzeniem przedsiębiorstwa upadłego, będą mieści-
ły się w zakresie ugruntowanego już w doktrynie pojęcia 
»zobowiązań masy« i jako takie będą zaspokajane za-
raz po kosztach postępowania (art. 230 ust. 1 i 2 w zw. 
z art. 343 ust. 1 p.u.n.)”13.

Kwalifikacja wydatków związanych z wynagrodzeniem 
pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, 
jako kosztów postępowania z art. 230 ust. 1 pr. up.

Przechodząc do analizy pojęcia „koszty postępowania”, 
należy zauważyć, że z treści art. 230 ust. 1 pr. up. wy-
nika jedynie dość ogólne stwierdzenie, iż są to „wydatki 
bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, 
zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem 
wierzytelności”. W dalszej części przywołanego prze-
pisu wskazano, iż do kosztów postępowania zalicza się 
„w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego za-
stępcy, wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syn-
dyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzenia tych osób, wynagrodzenie 
i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane 
ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji do-
kumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji ko-
niecznych pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne 
związane z likwidacją masy upadłości”. Użycie wyrażenia 
„w szczególności” pozwala na wyprowadzenie wniosku, 
iż katalog kosztów postępowania nie ma charakteru za-
mkniętego. Wyjaśniając precyzyjniej, ów przykładowy 
katalog ma charakter zamknięty w zakresie, w jakim 
stanowi, że kosztem postępowania upadłościowego są 
wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z zabezpie-
czeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, i otwar-
ty w zakresie, w jakim zawiera przykładowe wyliczenie 
tych wydatków14. W tym miejscu przypomnieć należy 
również, że koszty postępowania wchodzą, obok innych 

13 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, druk Sejmu 
VII kadencji nr 2824, s. 77-79.

14 A. Hrycaj, System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, nb. 83.

zobowiązań masy upadłości, w skład szerszego pojęcia 
– „zobowiązań masy upadłości”. Niemniej jednak z uwa-
gi na brak definicji legalnej określającej w sposób enu-
meratywny katalog kosztów postępowania w doktrynie 
proponuje się różne podejścia pozwalające na ocenę, czy 
konkretne wydatki stanowią koszty postępowania w ro-
zumieniu art. 230 ust. 1 pr. up.

P. Zimmerman wskazuje, że dla ustalenia, czy poniesiony 
konkretny wydatek był zasadny i może zostać zaliczony 
do kosztów postępowania, należy odpowiedzieć na py-
tanie, czy wydatek ten był niezbędny dla osiągnięcia celu 
postępowania, a jednocześnie mieści się w kategoriach 
wydatku bezpośrednio związanego z zabezpieczeniem, 
zarządem i likwidacją masy upadłości. Dalej przekonuje, 
że pojęcie to jest wystarczająco elastyczne, aby pomie-
ścić wydatki każdego właściwie rodzaju, a jednocześnie 
cechuje się wysokim rygoryzmem – skoro bowiem ist-
nieje wymóg „bezpośredniości”, a zatem wydatek ma 
tego rodzaju charakter, że pozostaje w ścisłym związku 
z zakresem kompetencji i obowiązków realizowanych 
przez organy i uczestników postępowania upadłościo-
wego w toku zabezpieczenia, zarządu i likwidacji mienia 
stanowiącego masę upadłości15.

W mojej ocenie należy zwrócić uwagę na fakt, że dla 
uznania określonych wydatków za koszty postępo-
wania upadłościowego istotne znaczenie ma bezpo-
średnie przywiązanie tych wydatków do ustawowych 
powinności syndyka w zakresie zabezpieczenia, zarządu 
i likwidacji masy upadłości16. Do kategorii kosztów postę-
powania zaliczyć należy zatem wszelkie wydatki związa-
ne z zabezpieczeniem majątku przed jego uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub zabraniem przez osoby postronne, np. 
koszty sporządzenia spisu inwentarza, a także wydatki 
poniesione na monitoring majątku wchodzącego w skład 
masy upadłości, utrzymanie mediów oraz opłaty związa-
ne z właściwym składowaniem ruchomych składników 
majątku.

Analizując dalej, zauważyć należy, że koszty postępo-
wania związane z zarządem majątkiem upadłego, czy-
li sprawowaniem władztwa nad majątkiem upadłego 
przygotowującego składniki masy upadłości, to koszty 
obejmujące m.in. dokonanie opisu i oszacowania składni-
ków masy upadłości, wydatki związane z podziałem nie-
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, koszt 
obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do-
konanych w ramach postępowania upadłościowego czy 
też wydatki, które poniesione zostały na poszukiwanie  

15 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe…, nb. 1.
16 P. Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020, teza 1.
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lub odzyskiwanie majątku upadłego, np. związane 
z wytoczeniem powództwa o uznanie za bezskuteczną 
czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem innych 
wierzycieli. Według mnie do kosztów związanych bez-
pośrednio z zarządem i likwidacją masy upadłości zali-
cza się także te związane z obsługą prawną, księgową, 
kadrową itp. oraz koszty zatrudnienia pracowników lub 
zawarcia umów z innymi podmiotami, których przed-
miotem jest udzielenie syndykowi pomocy w dokonaniu 
takich czynności, jak sporządzenie i przedstawienie spra-
wozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłosze-
nie upadłości, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych 
dotyczących wierzytelności podlegających zgłoszeniu do 
masy upadłości17.

A. Hrycaj i B. Sierakowski wskazują z kolei, że koszty po-
stępowania, na tle innych zobowiązań powstałych po 
dniu ogłoszenia upadłości, należy w zamyśle ustawo-
dawcy rozumieć wąsko. Można je – wobec braku defi-
nicji legalnej tego terminu – określić mianem wydatków 
„administracyjnych” postępowania upadłościowego 
zarówno o charakterze sądowym, jak i pozasądowym, 
bezpośrednio wynikających z faktu objęcia dłużnika pro-
cedurą upadłościową. Co do zasady, nie będą kosztami 
postępowania te zobowiązania masy upadłości, które 
by powstały i obciążały dłużnika nawet pomimo braku 
ogłoszenia upadłości i związanych z tym faktem czynno-
ści likwidacyjnych podejmowanych przez syndyka w celu 
realizacji dyrektywy określonej w art. 2 ust. 1 pr. up., 
czyli maksymalnego zaspokojenia ogółu wierzycieli18. 
Komentatorzy wskazują, że zgodnie z poglądami innych 
przedstawicieli doktryny do kosztów postępowania zde-
finiowanych w art. 230 ust. 1 pr. up., zalicza się m.in. zo-
bowiązania natury procesowej (tj. opłaty sądowe, opłaty 
kancelaryjne i wydatki w rozumieniu ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych), inne wydatki nie-
mieszczące się w pojęciu kosztów sądowych lub kosztów 
w rozumieniu art. 230 ust. 1 pr. up., ale z mocy odrębnego 
przepisu ustawy zakwalifikowane do kategorii kosztów 
postępowania upadłościowego (np. stwierdzone orze-
czeniem sędziego-komisarza koszty związane z funk-
cjonowaniem organów upadłego oraz realizacją jego 
uprawnień organizacyjnych – art. 185 ust. 4 pr. up.) oraz 
stanowiące największą kategorię kosztów postępowania 
– wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, 
zarządem i likwidacją masy upadłości.

17 P. Janda, Prawo upadłościowe…, teza 1.
18 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego 

i innych zobowiązań masy upadłości, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, nr 3, 
s. 56.

Analizując dalej, wskazani komentatorzy podnoszą, że 
prawidłowe ustalenie zakresu normy prawnej z art. 230 
ust. 1 pr. up. wymaga dokonania uprzedniej wykładni 
wyrażenia „bezpośrednio”, a następnie odniesienia jej 
do czynności określonych przez ustawodawcę mianem 
„zabezpieczenia, zarządu i likwidacji masy upadłości”. 
Zastosowanie dyrektyw wykładni językowej prowadzi do 
wniosku, że wydatek – by być zakwalifikowanym do ka-
tegorii kosztów postępowania – musi posiadać cechę po-
zostawania w ścisłym związku z zakresem kompetencji 
i obowiązków realizowanych przez organy i uczestników 
postępowania w toku zabezpieczenia, zarządu i likwidacji 
mienia stanowiącego masę upadłości19.

Zdaniem komentatorów wydatki związane wprawdzie 
z czynnościami dotyczącymi zarządu, zabezpieczenia 
czy likwidacji masy upadłości nawet w sposób bezpo-
średni nie mogą zostać uznane za koszty postępowania, 
w przypadku jeżeli wydatki te wystąpiły, nawet gdyby 
likwidacji masy nie dokonywano (np. zobowiązanie do 
zapłaty podatku od nieruchomości). Przekonują oni tak-
że, że do kosztów postępowania wskazanych w art. 230 
ust. 1 pr. up. nie można zaliczyć wydatków wiążących się 
wprawdzie z czynnościami zarządu i likwidacji masy, ale 
związek ten ma jedynie pośrednie powiązanie z procedu-
rą likwidacji, np. doręczenie orzeczeń zapadłych w toku 
postępowania kuratorowi upadłego20.

W ocenie A. Hrycaj i B. Sierakowskiego pod pojęciem 
wydatków związanych z zabez pieczeniem masy należy 
rozumieć koszty podejmowania czynności o charakterze 
faktycznym i prawnym, które mają na celu przygotowanie 
składników masy upadłości do ich sprzedaży. W pewnych 
wypadkach będą to także koszty związane z czynnościa-
mi mającymi na celu przywrócenie niektórych składni-
ków do masy upadłości (np. wydatki związane z obsługą 
procesu o wydanie rzeczy czy o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym) czy ich za-
chowanie w masie (np. wydatki na obronę przed wnio-
skiem o zasiedzenie, powództwem o wyłączenie mienia 
z masy upadłości itp.). Jako wydatki związane z zabezpie-
czeniem masy upadłości rozumiane będą także dodat-
kowe nakłady finansowe poczynione w celu uniknięcia 
spadku wartości konkretnego składnika masy upadłości 
(np. dodatkowe koszty niezbędne do doprowadzenia 
budynku do stanu pozwalającego na pozyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie, o ile koszty są niższe niż suma, 
o jaką wzrośnie war tość nieruchomości). Na czynności 

19 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego…, 
s. 56.

20 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego…, 
s. 57.
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zabezpieczenia i zarządu masą składają się także koszty, 
które w żaden sposób nie wpływają na wyższy poziom 
zaspokojenia wierzycieli, ale trzeba je ponieść w związ-
ku z likwidacją masy upadłości, np. wydatki związane 
z przygotowaniem spisu inwentarza i spisu należności, 
koszty prowadzenia księgowości i usług biurowo-ad-
ministracyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywa-
nia przez syndyka obowiązków określonych przepisami 
ustawy, koszty opisu i oszacowania składników masy. 
Kosztem bezpośrednio związanym z zabezpieczeniem 
i zarządem masą są także wydatki wprowadzenia syn-
dyka w posiadanie, takie jak koszty podróży, transportu, 
inwentaryzacji celem objęcia majątku w posiadanie i jego 
zabezpieczenia.

Jednocześnie w przekonaniu komentatorów wydat-
ki bezpośrednio związane z likwidacją masy upadłości 
wynikają z wszelkich czynności o charakterze faktycz-
nym i prawnym niezbędnych do realizacji obowiązków 
i uprawnień syndyka określonych w art. 306-334 pr. up. 
Wśród wydatków tych wymienić należy zarówno wydatki 
typowe dla każdego postępowania upadłościowego (np. 
koszty obwieszczeń czy wynagrodzenie osób zatrud-
nionych przez syndyka na potrzeby procesu sprzedaży), 
jak i wydatki nadzwyczajne zmierzające do podniesienia 
efektywności likwidacji (np. koszty podziału geodezyj-
nego nieruchomości, wytyczenia dróg wewnętrznych, 
odrolnienia gruntów itp.).

W doktrynie wskazuje się także, że zawarty w art. 230 
ust. 1 pr. up. przykładowy katalog kosztów postępowa-
nia, w którym wymieniono m.in. wynagrodzenie syndyka 
i jego zastępcy czy też wynagrodzenia osób zatrudnio-
nych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, 
nie pozostaje bez znaczenia dla zrozumienia różnic 
pomiędzy pojęciem „wydatki bezpośrednio związane 
z zabezpiecze niem, zarządem i likwidacją masy upadło-
ści” z art. 230 ust. 1 pr. up. a „innymi zobowiązaniami 
masy upadłości z art. 230 ust. 2 pr. up. W ocenie komenta-
torów katalog ten należy odczytywać nie tylko jako przy-
kładowe i niepełne wyliczenie kosztów postępowania, 
ale także jako dyrektywę pomocną przy kwalifikowaniu 
innych, niewymienionych wprost w przepisie wydatków. 
Jak bowiem wynika z zawartego w tym przepisie wylicze-
nia, ustawodawca pod pojęciem kosztów postępowania 
upadłościowego rozumie wyłącznie te wydatki, które nie 
wystąpiłyby, gdyby do wszczęcia postępowania upadło-
ściowego nie doszło. Wydaje się więc, że chodzi tu nie tyl-
ko o każdy wydatek bezpośrednio związany z zarządem 
masą (a więc z zabezpieczaniem oraz likwidacją masy, 
które przecież mieszczą się w zakresie szerszego pojęcia 

„zarząd”) w powszechnym tego wyrażenia znaczeniu, ale 
z zarządem, który jest ściśle związany z faktem ogłosze-
nia upadłości i realizacją przez organy postępowania celu 
nadrzędnego, jakim jest likwidacja masy zmierzająca do 
zaspokojenia wierzycieli21.

Kwalifikacja wydatków związanych z wynagrodzeniem 
pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, 
jako kosztów postępowania z art. 230 ust. 2 pr. up.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 pr. up. do innych zobowiązań 
masy upadłości zalicza się wszystkie niewymienio-
ne w ust. 1 zobowiązania masy upadłości powstałe po 
ogłoszeniu upadłości, w szczególności należności ze 
stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upa-
dłości, zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzboga-
cenia 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 ogło-
szeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania za wywo-
łanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci 
i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią pra-
wa dożywocia na dożywotnią rentę.

„Inne zobowiązania masy upadłości”, określane w dok-
trynie niekiedy jako „koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej upadłego”22, to wszystkie niebędące kosz-
tami postępowania upadłościowego zobowiązania masy 
upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości. Podobnie 
jak w przypadku kosztów postępowania zdefiniowanych 
w art. 230 ust. 1 pr. up., także w odniesieniu do innych 
kosztów postępowania upadłościowego ustawodawca 
wskazał przykładowy katalog zobowiązań, wśród któ-
rych wymienia się m.in. należności ze stosunku pracy 
przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Koszty te 
stanowią jednocześnie największą część innych zobo-
wiązań masy upadłości.

Moim zdaniem natomiast, odnosząc się do treści art. 342 
ust. 1 pkt 1 pr. up., „należności ze stosunku pracy” należy 
interpretować zgodnie z regułami wykształconymi przez 
prawo pracy. Termin ten obejmuje zatem roszczenia wo-
bec pracodawcy wywodzące się bezpośrednio z treści 
stosunku pracy. Do należności tych nie zaliczają się ani 
roszczenia powstałe „przy okazji” wykonywania pracy 
(np. związane z osiągnięciami racjonalizatorskimi, wy-
nalazczymi, jeżeli obowiązki te nie są objęte konkretną 

21 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego…., 
s. 57.

22 Filipiak P., [w:] System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz.
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treścią stosunku pracy), ani roszczenia wynikające z in-
nych umów, choćby pokrewnych do stosunku pracy (np. 
umowa-zlecenie)23.

A. Hrycaj i B. Sierakowski wskazują z kolei, analizując po-
jęcie „należności ze stosunku pracy” na tle art. 230 ust. 2 
pr. up., że termin ten należy rozumieć szeroko, a więc jest 
to wynagrodzenie zasadnicze wraz ze wszelkimi świad-
czeniami dodatkowymi wynikającymi z aktów prawa 
pracy, o ile nie wynikają z czynności prawnych bezsku-
tecznych względem masy upadłości24.

Jak wynika z przedstawionych tez formułowanych w lite-
raturze przedmiotu, tematyka kosztów postępowania lub 
innych zobowiązań masy stanowi przedmiot zaintereso-
wania przedstawicieli doktryny, na co z pewnością wpływ 
ma fakt, że poczynione ustalenia w zakresie charakteru 
należności pracowniczej wyznaczać będą następnie tryb 
dochodzenia i zaspokajania tychże wydatków.

Jak wspomniałem na wstępie, przedstawiony podział 
zobowiązań masy upadłości i będąca jego skutkiem 
prawidłowa klasyfikacja zobowiązań masy upadłości 
powstałych na gruncie przedmiotowej sprawy mają 
istotne znaczenie z uwagi na treść art. 343 ust. 1 pr. up.  
i art. 344 pr. up.

Zgodnie z przywołanym art. 343 pr. up. z masy upadło-
ści zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępo-
wania, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają 
– również inne zobowiązania masy upadłości, o których 
mowa w art. 230 ust. 2 pr. up., w miarę wpływu do masy 
upadłości stosownych sum. Dalej art. 343 ust. 1 pr. up. 
stanowi, że jeżeli inne zobowiązania masy upadłości, 
o których mowa w art. 230 ust. 2 pr. up., nie zostaną za-
spokojone w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja 
się je stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze 
podziału funduszów masy upadłości. Wynika z tego 
zatem, że koszty postępowania w rozumieniu art. 230 
ust. 1 pr. up. podlegają zaspokojeniu w trybie uprzywile-
jowanym wynikającym z art. 343 pr. up. – przed innymi 
zobowiązaniami masy upadłości z art. 230 ust. 2 pr. up., 
do zaspokojenia których finalnie może dojść w drodze 
planu podziału wierzytelności ujętych w kategorii pierw-
szej z art. 342 pr. up.

Analizując dalej, konsekwencją zaliczenia należności 
pracowniczych do kategorii innych zobowiązań masy 

23 P. Janda, Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po 
nowelizacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 5, s. 15-21.

24 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego…, 
s. 57.

upadłości określonych w art. 230 ust. 2 pr. up., jako „na-
leżności ze stosunku pracy”, jest przyjęcie takiej samej 
kwalifikacji dla roszczeń z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych kierowanych do masy upa-
dłości o zwrot wypłaconych pracownikom świadczeń, 
w przypadku jeżeli wskutek zaspokojenia pracowni-
ków przez fundusz wszedł on w prawa i obowiązki 
tychże pracowników25. Wynika to z art. 238 § 1 pr. up., 
który stanowi, że przepisy dotyczące roszczeń pracow-
niczych stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot 
z masy upadłości świadczeń funduszu wypłaconych 
pracownikom upadłego. W wyniku przyjętej kwalifika-
cji roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych podlegać będą zaspokojeniu na zasadach 
właściwych dla innych zobowiązań masy wskazanych 
w art. 230 pr. up.

Zaliczenie należności pracowniczych do kosztów postę-
powania albo innych zobowiązań masy ma znaczenie 
także dla określenia możliwości zaspokojenia odsetek od 
niewypłaconych wynagrodzeń. W pierwszej kolejności 
zauważyć należy, że ani koszty postępowania, ani inne 
zobowiązania masy nie podlegają kategoryzacji wynika-
jącej z art. 342 pr. up.

W orzecznictwie przedstawiono pogląd, że w przypadku 
przypisania konkretnych wydatków do grupy kosztów 
postępowania, a następnie zaspokajania tych kosztów 
postępowania z opóźnieniem, skutkującym powstaniem 
odsetek, brak podstaw do przyjęcia koncepcji, że syndyk 
nie jest obowiązany do uregulowania długu odsetkowe-
go. Skoro bowiem ustawodawca uznał, że koszty po-
stępowania, analogicznie jak należności alimentacyjne, 
muszą być regulowane na bieżąco i jednocześnie nie za-
warł normy regulującej byt prawny odsetek, to dzielą one 
los roszczenia głównego, a więc muszą być płacone na 
bieżąco26.

Komentatorzy podkreślają jednocześnie, że kwestia 
odsetek nie jest już tak oczywista w przypadku innych 
zobowiązań masy upadłości z art. 230 ust. 2 pr. up., 
które także nie są kwalifikowane do kategorii pierwszej, 
niemniej sposób ich zaspokajania ustawodawca okre-
ślił w art. 343 ust. 1-1a pr. up. Z tego przepisu wynika 
wprost, że syndyk – o ile brak w masie płynnych fundu-
szów – może zaspokajać zobowiązania nie w terminach 
płatności wynikających ze stosunku będącego źródłem 

25 S. Gurgul, Prawo upadłościowe, [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2020, nb. 8.

26 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego…, 
s. 65.
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zobowiązania, ale „w miarę wpływu do masy upadłości 
stosownych sum”. Zgodnie zaś z kodeksem cywilnym 
odsetki zaczynają biec z chwilą bezskutecznego upływu 
terminu spełnienia świadczenia głównego. Co za tym 
idzie, można by przyjąć koncepcję, że art. 343 ust. 1-1a 
pr. up. wyłącza stosowanie przepisów kodeksu cywil-
nego dotyczących skutków wymagalności świadczenia. 
Takie podejście pozwalałoby zaś na licze nie odsetek 
dopiero od chwili, w której – ze względu na wpływ sto-
sownych sum do masy upadłości – syndyk ma nie tylko 
faktyczną, ale i prawną możliwość zaspokojenia wie-
rzytelności, przyjmując, że dopiero od tego momentu 
opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Komentatorzy 
zwracają uwagę, że nie rozwiązuje to jednak problemu, 
jak takie odsetki regulować: czy w miarę wpływu kolej-
nych sum do masy po zaspokojeniu świadczeń głównych, 
czy w innej kolejności? Podnoszą, że dla rozwiania wąt-
pliwości w tym zakresie zasadna byłaby ingerencja usta-
wodawcy poprzez wskazanie, że odsetki od zobowiązań 
masy upadłości albo nie podlegają zaspokojeniu z masy 
upadłości, albo – jeśli podlegają (co wydaje się koncepcją 
słuszną) – to należy wskazać, w jakiej kolejności syndyk 
ma je zaspokajać. Obecna bowiem konstrukcja art. 342 
ust. 1 pkt 1 p.u. nie pozwala na przyjęcie, że mieszczą 
tam się odsetki od zobowiązań masy upadłości, skoro te 
ostatnie nie podlegają kategoryzacji. Nie sposób również 
wywodzić, że płatność odsetek jest wyłączona normą 
z art. 92 ust. 1 p.u., gdyż przepis ten umieszczony jest 
w rozdziale „Skutki ogłoszenia upadłości co do zobo-
wiązań upadłego” i, jak wynika z jego treści, odnosi się 
wyłącznie do „odsetek należnych od upadłego”. A zatem 
wyrażony w art. 92 ust. 1 p.u. zakaz zaspokajania odse-
tek nie obejmuje wierzytelności powstałych po ogłosze-
niu upadłości27.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku należności 
pracowniczych stanowiących wierzytelności masy upa-
dłości, a więc powstałych przed dniem ogłoszenia upa-
dłości. Artykuł. 344 pr. up. wprowadza bowiem zasadę, 
iż podlegają one zaspokojeniu dopiero po zaspokojeniu 
w całości kosztów postępowania, zobowiązań masy upa-
dłości i należności alimentacyjnych zgodnie z art. 343 pr. 
up. Innymi słowy, koszty postępowania upadłościowego, 
inne zobowiązania masy upadłości określone w przepisie 
art. 230 ust. 2 pr. up. oraz zobowiązania alimentacyjne 
przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości „wyprze-
dzają” w zaspokojeniu wszystkie wierzytelności uprzy-
wilejowane, wyliczone w treści art. 342 ust. 1 pr. up. 
(art. 344 ust. 1). Wierzytelności pracownicze nie wyma-
gają jednak zgłoszenia, bowiem są umieszczane na liście 

27 A. Hrycaj, B. Sierakowski, Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego…, 
s. 66.

wierzytelności z urzędu na podstawie danych zgroma-
dzonych w dokumentach upadłego, niemniej jednak pra-
cownik może również samodzielnie dokonać zgłoszenia 
wierzytelności.

PODSUMOWANIE

Przedstawiona w niniejszej pracy analiza przepisów 
ustawy – Prawo upadłościowe, literatury przedmiotu 
oraz poglądów prezentowanych w orzecznictwie prowa-
dzi do wniosku, że w zależności od poczynionych w kon-
kretnej sprawie ustaleń należności pracownicze mogą 
mieć różny charakter, determinując tym samym spo-
sób ich dochodzenia, a przede wszystkim zaspokajania 
w ramach prowadzonego postępowania upadłościowe-
go. Właściwe określenie charakteru wierzytelności pra-
cowniczej wymaga z kolei swego rodzaju dwuetapowej 
weryfikacji, prowadzącej do ustalenia dwóch faktorów: 
w pierwszej kolejności, czy powstanie należności datu-
je się przed ogłoszeniem upadłości, a w dalszym etapie, 
czy należność ta wynika z czynności podjętych na zlece-
nie syndyka i zmierzających do likwidacji masy upadłości.

W ramach pierwszego etapu weryfikacji, w przypadku 
uznania, iż należności te powstały w okresie poprzedza-
jącym ogłoszenie upadłości, powinny one zostać uznane 
za wierzytelność upadłościową, umieszczaną na liście 
wierzytelności z urzędu bądź zgłoszoną przez pracownika 
upadłego w trybie art. 236 i nast. pr. up.28. Wierzytelności 
takie sklasyfikowane są w kategorii pierwszej, zgod-
nie z art. 342 pr. up., i podlegają zaspokojeniu w sposób 
określony w art. 344 pr. up.

Z kolei należności pracownicze powstałe po ogłoszeniu 
upadłości mogą zostać uznane bądź jako koszty postę-
powania, wskazane w art. 230 ust. 1 w pr. up., bądź jako 
inne zobowiązania masy upadłości, określone w art. 230 
ust. 2 pr. up. W obu przypadkach nie ujmuje się ich na 
liście wierzytelności, zaś ich zaspokojenie następuje 
odpowiednio, w trybie wskazanym w art. 343 ust. 1 pr. 
up. – w przypadku kosztów postępowania albo zgod-
nie z art. 343 ust. 1a pr. up. Inaczej też niż w przypadku 
wierzytelności pracowniczych powstałych przed dniem 
ogłoszenia upadłości, ewentualne powództwo, którego 
treścią jest roszczenie związane z kosztami postępowa-
nia lub innymi zobowiązaniami masy, wytoczone winno 
zostać przeciwko syndykowi masy upadłości.

28 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495), 
dalej: „pr. up.”.
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Przechodząc do drugiego etapu weryfikacji, przyjąć na-
leży, że wynagrodzenia należne pracownikom świadczą-
cym pracę na rzecz masy upadłości (wraz z ewentualnymi 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie tego 
wynagrodzenia), która to praca ma na celu doprowadze-
nie do likwidacji masy upadłości, stanowią koszty postę-
powania wskazane w art. 230 ust. 1 pr. up. Wydatki tego 
rodzaju muszą stanowić jednocześnie wydatki pozosta-
jące w ścisłym związku z zakresem kompetencji organów 
postępowania upadłościowego, w tym wypadku syndy-
ka. Jedynie spełnienie tychże warunków łącznie pozwoli 
na kwalifikację tychże należności jako kosztów postępo-
wania upadłościowego z art. 230 ust. 1 pr. up., które pod-
legają zaspokojeniu przed innymi zobowiązaniami masy, 
zgodnie z art. 343 pr. up.

Jeżeli jednak dokonując analizy w ramach drugiego eta-
pu weryfikacji, doprowadzi ona do wniosku, że czynno-
ści pracownika nie dotyczą zarządu lub likwidacji masy 
upadłości albo dotyczą ich w sposób pośredni, wydatki 
takie kwalifikowane winny zostać jako inne zobowiązania 
masy określone w art. 230 ust. 2 pr. up. Należności takie, 
wynikające ze stosunku pracy, powstałe po ogłoszeniu 
upadłości, niezwiązane bezpośrednio z likwidacją masy 
upadłości, sklasyfikowane jako inne zobowiązania masy 

upadłości z art. 230 ust. 2 pr. up., podlegają zaspokoje-
niu zgodnie z art. 343 ust. 1 pr. up., to jest po uprzednim 
zaspokojeniu kosztów postępowania, jeżeli pozwalają 
na to fundusze masy upadłości. Jeżeli jednak należności 
ze stosunku pracy, stanowiące inne zobowiązania masy 
upadłości, nie zostaną zaspokojone w sposób, o którym 
mowa w art. 343 ust. 1a pr. up., zaspokaja się je stosun-
kowo do wysokości każdej z nich w drodze podziału fun-
duszów masy upadłości, to jest zgodnie z art. 342 ust. 1 
pkt 1 pr. up.

Finalnie wywieść należy, że jeżeli należności z tytułu za-
wartych umów o pracę świadczoną po dniu ogłoszenia 
upadłości uznane zostaną za inne zobowiązania masy 
upadłości z art. 230 ust. 2 pr. up., roszczenia podlegać 
będą zaspokojeniu na takich samych zasadach jak na-
leżności ze stosunku pracy przypadające za czas po 
ogłoszeniu upadłości, to jest zgodnie z art. 343 ust. 1 pr. 
up. – po wcześniejszym zaspokojeniu kosztów postępo-
wania i tylko wtedy, jeżeli pozwolą na to fundusze masy 
upadłości. W przypadku jeżeli roszczenia te nie zostaną 
zaspokojone w tym trybie, zaspokaja się je stosunkowo 
do wysokości każdego roszczenia w drodze podziału fun-
duszów masy upadłości, to jest zgodnie z art. 342. ust. 1 
pkt 1 pr. up.
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Prawo holdingowe – zwane także prawem koncerno-
wym lub prawem grup spółek – zostało wprowadzone 
do polskiego porządku prawnego stosunkowo niedawno, 
a mianowicie ustawą z 9 lutego 2022 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw3, i ma planowo wejść w życie po upływie 6 mie-
sięcy od daty obwieszczenia, a zatem 13 października 
2022 r.

Jednym z zasadniczych celów tej regulacji było uwzględ-
nienie kategorii działanie w interesie grupy spółek. Tym 
samym wprowadzono do polskiego prawa tzw. doktrynę 
Rosenbluma. Jest to koncepcja wykształcona w orzecz-
nictwie francuskich sądów karnych, która weszła do 
prawa handlowego. W sprawie Rosenblum członkowie 
władz spółki zostali oskarżeni o działanie na jej szko-
dę. Oskarżeni bronili się argumentem, że działali w in-
teresie grupy kapitałowej, której częścią była spółka, 
jaką zarządzali. Ostatecznie sądy uniewinniły oskar-
żonych, uznając, że interes holdingu może mieć pry-
mat nad krótkookresowym interesem poszczególnej  
spółki.

Ponadto wprowadzono prawo spółki dominującej do 
żądania szczegółowych informacji od spółek zależ-
nych. Istotną częścią tej nowelizacji KSH jest ustalenie 
prawa rady nadzorczej spółki dominującej do nadzoru 
nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji strategii  
holdingu.

1 Radca prawny w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k., dyrektor Szkoły Prawa 
Austriackiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, członek INSOL Europe, członek grupy ekspertów Komisji 
Europejskiej ds. harmonizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, 
wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego 
i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

2 Prawnik i menedżer w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k., członek INSOL Europe, 
sekretarz INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego 
Instytutu Allerhanda.

3 Dz.U. z 2022 r., poz. 807, publ. 12 kwietnia 2022 r., dalej: „Nowelizacja”.

Rozwiązania przewidziane Nowelizacją w istotnym za-
kresie zmieniają Kodeks spółek handlowych4, 5, a w ob-
szarze będącym przedmiotem niniejszego artykułu 
wprowadzają nowe przepisy art. 211-2116 KSH, dodając 
Dział IV zatytułowany Grupa spółek.

Przedmiotem niniejszego artykułu są opis i ocena nowych 
regulacji z punktu widzenia odpowiedzialności członków 
organów – zwłaszcza z uwzględnieniem kontekstu nie-
wypłacalności zarówno spółki matki, jak i spółek córek, 
uczestniczących w holdingu (grupie spółek).

OGÓLNE REGULACJE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW W KSH

KSH przewiduje, w odniesieniu do menedżerów – człon-
ków zarządu6, stosunkowo daleko idącą odpowiedzial-
ność w sytuacjach związanych z niewypłacalnością 
– mowa tutaj zarówno o odpowiedzialności o charak-
terze cywilnoprawnym, stypizowanej w art. 299 KSH, 
jak i o odpowiedzialności karnoprawnej, uregulowanej 
zwłaszcza w art. 586 KSH.

Co jednak istotne, na odpowiedzialność menedżerów po-
winno się spoglądać szerzej, gdyż uniwersalną podstawą 
odpowiedzialności w sytuacjach niewypłacalnościowych 
jest także art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe7, 
który dotyczy menedżerów zarówno spółek z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, jak 
i spółek akcyjnych – nawet jeżeli nie ma ku temu bez-
pośredniej, dodatkowej i odrębnej podstawy prawnej 
w przepisach samego KSH. Z tych względów autorzy ni-
niejszego artykułu również nie koncentrują się wyłącznie 

4 R. Szczepaniak, Rola sądów w procesie przeciwdziałania nadużyciom osobowości 
prawnej, [w:] „Studia Prawnoustrojowe” nr 30, 2015, s. 29.

5 Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, dalej: „KSH”.
6 Czasami również członków innych organów, np. rady nadzorczej.
7 Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, dalej: „PU”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW  
W SYTUACJI NIEWYPŁACALNOŚCI SPÓŁKI  
W KONTEKŚCIE PRAWA HOLDINGOWEGO
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na KSH, spoglądając na problematykę holistycznie, co 
jest też postulowaną metodą i sposobem wykładni ana-
lizowanych przepisów i reżimów odpowiedzialności, od-
wołując się także w tym kontekście do zasad wykładni 
systemowej oraz teleologicznej – gdyż cel przepisu bar-
dzo często uzależniony jest od osadzenia go w konkret-
nym, szerszym kontekście interpretacyjnym.

Na gruncie KSH, jak już zasygnalizowano, specyficz-
ną podstawą odpowiedzialności menedżerów jest 
przepis art. 299 KSH, dotyczący spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i przewidujący indywidualną od-
powiedzialność członków zarządu tej spółki względem 
wierzycieli, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się  
bezskuteczna.

Upadłościowy kontekst omawianej regulacji przejawia 
się w sposobie uregulowania przesłanek egzoneracyj-
nych uregulowanych w § 2 art. 299 KSH, a mianowicie 
podstawie uwolnienia się od odpowiedzialności, jeżeli we 
właściwym czasie zostanie zgłoszony wniosek o ogło-
szenie upadłości spółki8 lub zostanie zawarty układ 
w jednym z postępowań restrukturyzacyjnych uregulo-
wanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne9.

Szersze analizowanie ogólnych zasad odpowiedzialności 
nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, w tym zakre-
sie autorzy odsyłają do bogatej literatury i orzecznictwa 
dotyczącego zwłaszcza odpowiedzialności z art. 299 
KSH10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW NA GRUNCIE 
NOWELIZACJI KSH – PRAWA HOLDINGOWEGO

Analizując reżim nowej odpowiedzialności, warto wska-
zać w pierwszej kolejności, iż Nowelizacja wprowadza 
przede wszystkim regulacje dotyczące odpowiedzial-
ności samych spółek uczestniczących w grupie spółek, 
czyli zarówno spółek dominujących (spółek matek), jak 
i ich spółek zależnych (spółek córek). Odrębną interesu-
jącą sprawą – którą w głównej mierze zamierzają opisać 
autorzy – jest jednak kwestia odpowiedzialności osób 
zarządzających spółkami uczestniczącymi w grupach 
spółek.

Zgodnie z nowym art. 211 § 1 KSH: „Spółka dominująca 
oraz spółka zależna, które uczestniczą w grupie spółek, 
kierują się obok interesu spółki interesem grupy spółek, 

8 Do czego zobowiązuje członków zarządu art. 21 PU.
9 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, dalej: „PR”.
10 W tym zakresie, zamiast wielu zob. np. liczne komentarze do art. 299 KSH, 

dostępne także w elektronicznych systemach informacji prawnej, i podaną 
tam literaturę.

o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub 
wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniej-
szościowych spółki zależnej”. Przepis ten, wskazujący na 
zasadnicze zręby celowości specyficznej regulacji pra-
wa holdingowego, już w pierwszej regulacji podkreśla 
prymat interesu wierzycieli – poprzez użycie sformu-
łowania o braku kierowania się interesem grupy, gdyby 
miało to zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli. Kwestia 
pokrzywdzenia mniejszościowych udziałowców11 po-
zostaje poza zakresem zainteresowania w niniejszym 
artykule, choć sama w sobie również wydaje się bardzo  
ciekawa.

Jak jednak ma się możliwość kierowania się interesem 
grupy spółek (obok interesu samej spółki) do odpowie-
dzialności członków zarządu? Otóż, to zarząd podejmuje 
i organizuje, co do zasady, bieżącą aktywność gospodar-
czą samej spółki, a zatem to członkowie zarządu są od-
powiedzialni za decyzje podejmowane przez spółkę jako 
taką, ponieważ zgodnie z art. 38 ustawy – Kodeks cywil-
ny spółka, jako osoba prawna, działa przez swoje organy. 
W konsekwencji to członkowie zarządu poszczególnych 
osób prawnych są zobowiązani do kierowania się inte-
resem wierzycieli, spółki oraz – co jest nowością – grupy 
spółek, jak zostało to zadekretowane. Warunkiem możli-
wości powołania się na interes grupy jest jednak – zgod-
nie z art. 211 § 4 KSH – ujawnienie faktu uczestnictwa 
w grupie spółek w rejestrze, czyli co do zasady w reje-
strze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego obecnie zasadniczo elektronicznie, na 
podstawie przepisów zwłaszcza ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym12. Zgodnie z przewidzianymi tam 
przepisami i zasadami osoby trzecie, a zwłaszcza wie-
rzyciele, nie mogą zasłaniać się nieznajomością wpi-
sów w KRS, co też ma znaczenie z punktu widzenia 
możliwości powołania się na sygnalizowane zwolnienie 
z odpowiedzialności w przypadku działania w interesie  
grupy.

Z punktu widzenia prawa upadłościowego i restruktu-
ryzacyjnego istotne postanowienia dotyczą wydawania 
przez spółki matki wiążących poleceń spółkom córkom 
oraz stosowanie się do nich przez spółki zależne lub od-
mowa zastosowania. Zgodnie z nowym art. 212 § 3 KSH 
wiążące polecenie wskazuje co najmniej:

11 Wspólników lub akcjonariuszy – odpowiednio w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej lub spółce akcyjnej.

12 Wyjaśnienia wymaga, że stosownie do postanowień art. 211 § 3 in fine KSH, 
jeżeli spółka dominująca posiada siedzibę za granicą, wystarczające będzie 
ujawnienie faktu uczestnictwa w grupie we właściwym rejestrze polskiej 
spółki zależnej.
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1) Oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie 
spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego 
polecenia.

2) Interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie 
przez spółkę zależną wiążącego polecenia.

3) Spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, któ-
re będą następstwem wykonania wiążącego polece-
nia, o ile występują.

4) Przewidywany sposób i termin naprawienia spółce 
zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wią-
żącego polecenia.

Samo zaś wiążące polecenie zostało zdefiniowane 
w art. 212 § 1 KSH, jako wiążące polecenie dotyczące 
prowadzenia spraw spółki i może być ono wydane przez 
spółkę dominującą spółce zależnej, uczestniczącej w gru-
pie spółek, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy 
spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Okazuje się zatem, że ustawodawca wprost przewidział, 
iż wykonanie wiążącego polecenia może odbyć się ze 
szkodą dla spółki zależnej, która jednak powinna być na-
prawiona, a przewidywania w tym zakresie powinny zna-
leźć się już w treści wiążącego polecenia oraz – zgodnie 
z art. 213 § 2 KSH – odpowiadającej jej uchwały zarządu 
spółki zależnej.

Na marginesie wskazać można jednak, iż o ile wiążące 
polecenie, stosownie do postanowień art. 212 § 2 KSH, 
powinno być pod rygorem nieważności wydane w formie 
pisemnej lub elektronicznej, o tyle już uchwała zarządu 
spółki zależnej odnosząca się do wiążącego polecenia nie 
wymaga formy szczególnej. Uchwała pozytywna nie ma 
specyficznych wymagań co do podjęcia, jednak uchwa-
ła o odmowie wykonania wiążącego polecenia powinna, 
zgodnie z art. 214 § 5 KSH, zawierać uzasadnienie.

Jednym z najbardziej interesujących zagadnień zwią-
zanych z obszarem niewypłacalności są przesłanki 
odmowy wykonania przez spółkę zależną wiążącego po-
lecenia. Zgodnie z art. 214 § 1 KSH spółka zależna uczest-
nicząca w grupie spółek podejmuje uchwałę o odmowie 
wykonania wiążącego polecenia, jeżeli jego wykonanie 
doprowadziłoby do niewypłacalności albo zagrożenia 
niewypłacalnością tej spółki.

Pojęcia niewypłacalności czy zagrożenia niewypłacal-
nością nie zostały odrębnie zdefiniowane w Nowelizacji 
ani w KSH, dlatego celowe jest sięgnięcie do uregulo-
wania tych zagadnień odpowiednio w art. 11 ust. 1 i 2 
PU („Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność 
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych”, a także „Dłużnik będący osobą prawną 
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobo-
wiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, 
a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwa-
dzieścia cztery miesiące”) oraz art. 6 ust. 3 PR („Przez 
dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozu-
mieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, 
że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny”).

Należy zatem przyjąć, że to zarząd spółki zależnej jest 
w pierwszej kolejności zobowiązany do wewnętrz-
nej oceny, czy w stosunku do zarządzanej spółki mogą 
wystąpić przesłanki niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością. Warto dodać, że ustawodawca nie 
przewidział czasokresu, w którym miałoby dojść do po-
wstania niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalno-
ścią, a zatem w tym zakresie mogą wystąpić spory na linii 
spółka matka i spółka córka. Tym bardziej, że art. 6 ust. 3 
PR posługuje się zwrotem niedookreślonym „niedługi 
czas”.

Pozostawienie oceny zarządowi spółki zależnej jest, 
w ocenie autorów, zdecydowanie rozsądnym założe-
niem, gdyż to zarząd tej spółki powinien na bieżąco mo-
nitorować jej płynność i sytuację finansową. Nowelizacja 
KSH wymagać będzie zdaniem autorów bardziej długo-
falowych analiz w szerszej perspektywie, tym bardziej 
że w planach jest także nowelizacja prawa restruktury-
zacyjnego, która będzie przewidywała przeprowadzanie 
na szerszą skalę testów wypłacalności13. Testy takie są 
już zresztą w pejzażu normatywnym, w ramach wpro-
wadzonej całkiem niedawno nowej spółki kapitałowej, 
jaką jest prosta spółka akcyjna14. W szczególności ryzyko 
niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością po-
winno być ocenione w sytuacji, w której treść wiążące-
go polecenia wprost wskazuje na spodziewaną szkodę 
spółki zależnej.

Odrębną podstawą odmowy wykonania wiążącego pole-
cenia jest, zgodnie z art. 214 § 2 KSH, uzasadniona oba-
wa sprzeczności polecenia z interesem spółki zależnej 
i wyrządzenie tej spółce szkody, która nie będzie napra-
wiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną 

13 W związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz 
w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących 
restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej 
dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

14 Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej zostały dodane do polskiego 
porządku prawnego ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca 
2021 r.
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uczestniczącą w grupie spółek w okresie 2 lat, licząc od 
dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szko-
dę, chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej. 
Bardzo istotne jest przy tym, że dotyczy to spółki uczest-
niczącej w grupie spółek, która nie jest spółką jednooso-
bową, oraz że w określeniu wysokości szkody spółka 
zależna uwzględnia korzyści uzyskane przez tę spółkę 
w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie 
ostatnich 2 lat obrotowych.

Dla spółki jednoosobowej przewidziano bowiem specjal-
ny reżim, a mianowicie za wyrządzoną jej szkodę spółka 
dominująca odpowiada, tylko jeżeli wykonanie wiążące-
go polecenia doprowadziło do niewypłacalności spółki 
zależnej, stosownie do postanowień art. 2112 § 2 KSH15.

Czy jednak wskazane regulacje wpływają na ocenę prze-
słanki odmowy wykonania wiążącego polecenia, tak-
że jeżeli występuje podstawa do ogłoszenia upadłości 
(czyli niewypłacalność) spółki zależnej lub zagrożenie jej 
niewypłacalnością? Jak do oceny tych regulacji ma się 
wprowadzony termin 2 lat obrotowych oraz obowiązek 
uwzględniania korzyści z uczestnictwa w grupie spółek?

W ocenie autorów, argumentując z art. 2112 § 2 KSH, 
szkodą spółki zależnej, która nie jest spółką jednoosobo-
wą, może być także wystąpienie jej stanu niewypłacal-
ności lub zagrożenia niewypłacalnością i związane z tym 
następstwa, w tym także konieczność złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, które jest zdarzeniem zupeł-
nie zmieniającym optykę kadry zarządzającej i całego 
otoczenia biznesowego – tak zewnętrznego, jak i we-
wnętrznego – podmiotu, który kwalifikuje się do złożenia 
przedmiotowego wniosku.

Tym niemniej regulacja Nowelizacji, która odwołuje się 
w kilku miejscach do liczenia okresu 2 lat jako punktu od-
niesienia dla chociażby oceny korzyści, jakie czerpie spół-
ka zależna z tytułu uczestnictwa w grupie spółek, skłania 
autorów do postawienia tezy, że odmowa wykonania 
wiążącego polecenia z powołaniem się na niewypła-
calność lub zagrożenie niewypłacalnością powinna być 
rozpatrywana właśnie w horyzoncie 2 lat obrotowych. 
Koresponduje to z okresem nieprzerwanych 24 miesięcy, 
o których mowa w przesłance majątkowej niewypłacal-
ności, czyli w art. 11 ust. 2 PU.

15 Nawiasem mówiąc, pojawia się interesujące pytanie, czy wówczas 
uprawnioną do uzyskania odszkodowania byłaby sama spółka, która 
w niedługim czasie może być postanowiona w stan upadłości, i czy wówczas 
do dochodzenia odpowiedzialności uprawniony byłby syndyk, a także jak 
perspektywa odzyskania tego rodzaju odszkodowania wpływa na przykład 
na ocenę braku majątku wystarczającego na przeprowadzenie postępowania 
upadłościowego w kontekście art. 13 PU.

Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy spółka dominu-
jąca zadowoli się odmową z powołaniem na obawę za-
grożenia niewypłacalnością, która może wystąpić np. 
za 1,5 roku, czy też podejmie dopuszczalne prawem 
korporacyjnym kroki prawne, np. celem wymiany zarzą-
du spółki zależnej odmawiającej wykonania wiążącego 
polecenia. Autorzy dostrzegają tutaj szczególne pole do 
ocen z punktu widzenia profesjonalnie przygotowanych 
testów wypłacalności, ale i płaszczyznę do występowa-
nia sporów wewnątrzgrupowych.

Dodać jednocześnie warto w każdym przypadku, iż zgod-
nie z art. 214 § 3 KSH umowa albo statut spółki zależnej 
uczestniczącej w grupie spółek może przewidywać do-
datkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego po-
lecenia. W takich przypadkach Nowelizacja przewiduje 
także korporacyjne możliwości przekształceń wewnętrz-
spółkowych, aby udziałowcy16 przestali uczestniczyć 
w spółce wprowadzającej takie szczególne uregulowa-
nia. W przypadku sporów skutkujących podejmowaniem 
uchwał w takim zakresie atrakcyjną formą ich rozstrzy-
gania mogłaby być mediacja korporacyjna, wprowadzona 
do polskiego prawa handlowego17.

Tym niemniej, w ocenie autorów, z uwagi na uregulowa-
nie odrębnych podstaw odmowy wykonania wiążącego 
polecenia w przypadkach niewypłacalnościowych od 
tych, kiedy spółce zależnej niebędącej spółką jednooso-
bową mogłaby być odległa do naprawienia szkoda (po-
łączona koniunkcją z obawą sprzeczności z interesem tej 
spółki), nie uprawnia do uwzględniania w rachunku nie-
wypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością korzy-
ści, jakie w ciągu ostatnich 2 lat uzyskała spółka zależna 
z tytułu uczestnictwa w grupie. Tego rodzaju korzyści nie 
powinny wpływać na ocenę, czy wykonanie wiążącego 
polecenia nie doprowadzi do niewypłacalności lub zagro-
żenia niewypłacalnością.

Inną kwestią jest zakres tych korzyści, gdyż łatwo wy-
obrazić sobie sytuację, w której spółka dominująca lub 
np. inne spółki zależne uczestniczące w grupie spółek 
dokonają operacji korporacyjnych, nie wyłączając prze-
cież dokapitalizowania spółki zależnej, które to działania 
mogą doprowadzić do oddalenia widma niewypłacalno-
ści lub zagrożenia niewypłacalnością. Tego rodzaju prze-
słanki, zapewnienia i zabezpieczenia na przyszłość nie 
zostały jednakże wspomniane w Nowelizacji, aczkol-
wiek powinny być w ocenie autorów uwzględniane przy 

16 Wspólnicy albo akcjonariusze.
17 Mediacje w prawie spółek wprowadzono w związku z implementacją 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z 21 maja 2008 r. 
w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.



63nr 28 [2/2022]

podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji przez zarządy 
spółek borykających się z prawidłową oceną ich aktu-
alnej – ale też, jak już zasygnalizowano, przewidywanej 
sytuacji finansowej, zwłaszcza w kontekście możliwego 
wystąpienia stanu niewypłacalności. Od nowelizacji PU 
z 2016 r. jednak, aczkolwiek również wcześniej w orzecz-
nictwie sądowym18, jasne jest, że stan niewypłacalności 
powinien cechować się trwałością i tylko taki stan uza-
sadnia wnioskowanie o ogłoszenie upadłości oraz jest 
podstawą do odpowiedzialności osób zobowiązanych do 
wnioskowania o upadłość.

Innym przepisem Nowelizacji, który dotyczy sytuacji bę-
dących przedmiotem niniejszego artykułu, jest art. 215 
§ 1 i 2 KSH, który przewiduje, iż – w interesującym nas 
zakresie – członek zarządu ani likwidator spółki zależnej 
nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
wykonaniem wiążącego polecenia, w tym na podstawie 
art. 293, art. 300125 i art. 483 KSH19.

Czy przepis ten znajdzie zastosowanie do odpowiedzial-
ności przewidzianej chociażby w – niewymienionym 
przecież wprost – art. 299 KSH? Jak sprawa ma się z od-
powiedzialnością z art. 21 ust. 3 PU? Regulację art. 586 
KSH i innych przepisów karnoprawnych można w tym 
miejscu pominąć, gdyż tam podstawą odpowiedzialno-
ści (karnej) jest niedopełnienie określonych, nałożonych 
przez prawo obowiązków, bardziej niż powstanie szkody 
u jakiegokolwiek podmiotu.

W ocenie autorów, taka redakcja przepisu art. 215 § 1 
KSH pozwala na przyjęcie, że ustawodawcy nie chodziło 
tylko i wyłącznie o odpowiedzialność wewnętrzną, ure-
gulowaną chociażby w art. 293 KSH20, a zatem zakresem 
wyłączenia przy powołaniu się na wykonywanie wiążą-
cego polecenia jest również regulacja art. 299 KSH lub 
też – w pewnym sensie korespondującego z nim, a cza-
sami uzupełniającego pejzaż podstaw odpowiedzialności 
– art. 21 ust. 3 PU.

Ustawodawca posłużył się bowiem w analizowanym 
przepisie art. 215 § 1 KSH pojęciem odpowiedzialności za 

18 Zob. przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., sygn. 
akt V CSK 211/10; postanowienie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2011 r., 
sygn. akt V CSK 320/10; postanowienie Sądu Najwyższego z 13 maja 2011 r., 
sygn. akt V CSK 352/10; postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie 
z 14 czerwca 2014 r., sygn. akt XII Ga 113/14. Z zakresu relewantnej literatury 
w tym temacie zamiast wielu zob. wywody P. Zimmermana, z powołaniem 
aktualnego orzecznictwa sądowego: P. Zimmerman, Prawo upadłościowe 
i naprawcze. Komentarz, Legalis 2014.

19 Co odnosi się także – z mocy art. 215 § 2 KSH – do członków zarządu 
i likwidatorów spółki dominującej, działających w interesie grupy spółek.

20 Przepis ten przewiduje bowiem, iż „członek zarządu, rady nadzorczej, komisji 
rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną 
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 
umowy spółki, chyba że nie ponosi winy”.

szkodę, a takim samym pojęciem w art. 299 § 2 in fine 
KSH, gdzie mowa jest o możliwości wyłączenia odpowie-
dzialności z tego szczególnego przepisu, jeżeli wierzyciel 
nie poniósł szkody. Jak się wydaje, również w literatu-
rze i orzecznictwie dominuje przyjęcie odpowiedzialno-
ści z art. 299 KSH jako odpowiedzialności o charakterze 
odszkodowawczym21. Okazuje się zatem, że w przepi-
sach Nowelizacji, znajduje się kolejna możliwość wyłą-
czenia odpowiedzialności menedżerów w sytuacjach 
niewypłacalnościowych.

Istotne jest jednak jedno zastrzeżenie. Skoro bowiem 
Nowelizacja wprost wprowadza możliwość odmowy 
wykonania wiążącego polecenia – a nawet taki obowią-
zek, gdyż ustawa posługuje się zwrotem „podejmuje 
uchwałę22 o odmowie wykonania wiążącego polecenia” 
– jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do niewypłacal-
ności albo zagrożenia niewypłacalnością spółki zależnej 
uczestniczącej w grupie spółek.

Zdaniem autorów, taka regulacja wpisuje się w kontekst 
ochrony wierzycieli. Jest tak, ponieważ niewypłacalność 
jest tak istotnym zdarzeniem – zaważającym czasami 
nawet na samym bycie danego podmiotu gospodarcze-
go – że bezrefleksyjne wykonanie wiążącego polecenia 
od spółki matki nie powinno samo z siebie wyłączać od-
powiedzialności względem wierzycieli za podstawowy 
obowiązek, jakim jest złożenie we właściwym czasie 
wniosku o ogłoszenie upadłości – lub też podjęcie odpo-
wiednio wczesnej próby restrukturyzacji zarządzanego 
przez menedżerów podmiotu.

Interesująca jest także perspektywa spółki matki i jej 
menedżerów. Cytowany już art. 215 KSH dotyczy bowiem 
w § 2 wyłączenia odpowiedzialności m.in. członków za-
rządu lub likwidatora spółki dominującej, którzy działają 
w interesie grupy spółek. Postanowienia Nowelizacji nie 
dotyczą bowiem bezpośrednio obowiązków menedże-
rów spółek matek, co jest zrozumiałe z punktu widze-
nia praktyki obrotu, a mianowicie mając na względzie, 
że w funkcjonujących obecnie faktycznych holdingach23 
to z reguły spółki córki prowadzą działalność opera-
cyjną i są bardziej narażone na ryzyko niewypłacalno-
ści, podczas gdy spółki matki raczej zarządzają całymi 

21 W tym zakresie zob. szeroko przykładowo A. Kidyba, Komentarz do art. 299 
Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2014, czy też również opisujący tę 
dyskusję M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 299 Kodeksu spółek handlowych, 
Warszawa 2014, lub S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, I. Szwaja, 
Komentarz do art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych, t. II, Warszawa 2005, s. 968. 
Wszyscy autorzy również podają odpowiednie przykłady z orzecznictwa 
sądowego dla oceny charakteru odpowiedzialności.

22 A nie, przykładowo – może podjąć lub podobne, mniej stanowcze określenia.
23 Czyli niesformalizowanych, już chociażby z tego powodu, że brak było 

szczególnych regulacji ich dotyczących, poza art. 7 KSH, normującym 
specyficzne postanowienia odnośnie do wewnętrznej, wewnątrzgrupowej 
umowy o zarządzanie.
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holdingami, nie koncentrując się na bieżącej działalności  
operacyjnej.

Tym niemniej w przypadku wystąpienia przesłanek nie-
wypłacalności spółki dominującej i powstania sytuacji 
odpowiedzialności względem wierzycieli, w ocenie au-
torów, nie będzie wystarczające powołanie się na wy-
łączenie odpowiedzialności motywowane działaniem 
w interesie grupy, gdyż interes ten nie jest nadrzędny 
względem interesu wierzycielskiego w sytuacji wystą-
pienia przesłanek niewypłacalności.

Postulowane byłoby jednak przewidzenie szczególnego, 
specyficznego reżimu dotyczącego niewypłacalności lub 
zagrożenia niewypłacalnością dla całych grup spółek, co 
ma tym większe znaczenie, iż nierzadko grupy takie mają 
znaczenie i charakter międzynarodowy, a już na pewno 
w znacznej liczbie przypadków wewnątrzunijny.

Sytuacja może jawić się jako tym ciekawsza, iż czasami 
grupy spółek – holdingi bywają bardziej rozbudowanymi 
strukturami piętrowymi, gdy jedna ze spółek może być 
zarówno spółką zależną w stosunku do nadrzędnej nad 
wszystkimi spółki dominującej, jak też może być spółką 
dominującą dla niższych w korporacyjnej hierarchii jej 
spółek zależnych.

W kontekście odpowiedzialności warto także wskazać, iż 
z mocy wyraźnego brzmienia art. 2112 § 7 KSH omówione 
sytuacje odpowiedzialności nie naruszają praw również 
osób trzecich – a w tym także oczywiście wierzycieli – 
do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogól-
nych. Jak się wydaje, takim przepisem może być także 
w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
art. 299 KSH lub w stosunku do pozostałych spółek także 
art. 21 ust. 3 PU.

Na koniec rozważań z zakresu odpowiedzialności, a za-
razem jako dodatkowy argument przemawiający za 
tezą autorów, iż samo zastosowanie się do wiążące-
go polecenia, bez rzetelnej i możliwie dokładnej jego 
analizy, zwłaszcza w kontekście ryzyka i obawy dopro-
wadzenia jego wykonaniem do wystąpienia stanu nie-
wypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością spółki, 
nie powoduje braku przedmiotowej odpowiedzialności 
czy też jej wyłączenia, jest przewidziane w art. 2116 § 2 
pkt 2 KSH wyłączenie możliwości zastosowania no-
wych przepisów do spółki zależnej, która jest spółką  
w upadłości.

Co przy tym znamienne, ustawodawca nie odniósł się 
w żaden sposób do spółki w restrukturyzacji, a zatem 

przyjąć należy, iż przepisy Nowelizacji dotyczące sytu-
acji spółki zależnej będącej w restrukturyzacji stosuje 
się łącznie z analizowanymi zagadnieniami związanymi 
z odpowiedzialnością. Może to budzić pewne kontrower-
sje zwłaszcza w przypadku najbardziej rozbudowanego 
i wiążącego się z najdalej idącymi konsekwencjami jed-
nego z postępowań restrukturyzacyjnych, jakim jest po-
stępowanie sanacyjne.

W postępowaniu sanacyjnym, co do zasady, na podsta-
wie art. 288 ust. 2 in fine PR powoływany jest zarządca, 
którego pozycja – nieco upraszczając – podobna jest do 
syndyka w postępowaniu upadłościowym. Warto za-
uważyć, że poważne zagrożenie dla holdingu stanowić 
będzie sytuacja, w której syndyk masy upadłości spół-
ki zależnej na podstawie przepisów o bezskuteczności 
czynności prawnych może kwestionować poszczególne 
czynności tej spółki zależnej.

Z drugiej strony przepisy Nowelizacji w żaden sposób nie 
regulują sytuacji, w której to do zarządcy zostanie skie-
rowane wiążące polecenie ze spółki dominującej, a moż-
liwości takiej w świetle przepisów nie można wykluczyć. 
Konsekwentnie również Nowelizacja nie reguluje kwestii 
odpowiedzialności zarządcy ani za działanie w interesie 
grupy spółek24, ani też za zastosowanie się do wiążącego 
polecenia.

Interesująca jest także kwestia, czy zarządca – lub też 
zarząd dłużnika w restrukturyzacji, którego nie pozba-
wiono zarządu własnego – może odmówić wykonania 
wiążącego polecania od spółki dominującej w sytuacji, 
w której przecież podstawą wszczęcia postępowania re-
strukturyzacyjnego jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 PR, niewy-
płacalność lub zagrożenie niewypłacalnością.

Czy redakcja art. 214 § 1 KSH skłania do przyjęcia, że tyl-
ko „doprowadzenie” do niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością uprawnia, a nawet – jak już to sygna-
lizowano – obliguje do odmowy wykonania wiążącego 
polecenia, czego nie można powiedzieć o ewentualnym 
zwiększeniu – pogłębieniu stanu niewypłacalności? 
W toku prac legislacyjnych uzupełnienie tego przepi-
su o kategorię „zwiększenie stopnia niewypłacalności”. 
Jednakże postulat ten nie został przyjęty.

W ocenie autorów problem ten w praktyce nie wy-
stąpi w kontekście odpowiedzialności menedżerów, 
gdyż rozpoczynając restrukturyzację, byli oni świadomi 
trudnej sytuacji, a może także roszczeń w stosunku do 

24 Gdyby zarządca został powołany w postępowaniu sanacyjnym dotyczącym 
spółki dominującej.
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wierzycieli i zareagowali w sposób przewidziany wprost 
w art. 299 KSH lub też innych przepisach regulujących 
analizowaną odpowiedzialność. Nawet zatem zważyw-
szy, że pogłębienie stanu niewypłacalności nie jest pożą-
dane, to jednak sytuacje wydawania wiążących poleceń 
spółkom w restrukturyzacji – a w tym zwłaszcza zarząd-
com w postępowaniach sanacyjnych – nie powinny być 
częste, choć nie jest oczywiście możliwe ich wykluczenie 
w realiach obrotu gospodarczego i szybko zmieniającej 
się rzeczywistości.

Warto także zasygnalizować dokonane mocą art. 2116 
§ 2 pkt 1) wyłączenie stosowania przepisów Nowelizacji 
do spółek publicznych, które przecież – jak pokazuje 
praktyka – również mogą przechodzić problemy finan-
sowe, a nawet podlegać restrukturyzacji lub zmagać się 
z niewypłacalnością.

Przeprowadzona analiza pozwala także na postawienie 
tezy, iż nie została wprowadzona nowa przesłanka egzo-
neracyjna, mogąca pozwolić uniknąć odpowiedzialności 
względem wierzycieli, np. z art. 299 KSH lub art. 21 ust. 3 
PU, w stosunku do menedżera spółki zależnej. Zatem sy-
tuacja menedżerów w kontekście ich odpowiedzialności 
zasadniczo się nie zmienia.

PODSUMOWANIE

Należy podkreślić, iż nowa regulacja prawa grup spół-
ek – prawa holdingowego ma szansę odpowiedzieć na 
wyzwania praktyki, nawet mając na uwadze pewien 
formalizm przewidzianych Nowelizacją postanowień. 
Nowelizacja dotyka także obszaru związanego z prawem 
upadłościowym i restrukturyzacyjnym – w tym zakresie 
celowe jest wskazanie na wyłączenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej w sytuacjach niewypłacalnościowych 
w przypadku powołania się menedżerów spółki zależnej 
na działanie w ramach wykonania wiążącego polecenia, 
które jednak nie powinno prowadzić do powstania stanu 
niewypłacalności zarządzanej spółki. Możliwości wyłą-
czenia odpowiedzialności w takich przypadkach należy 
zatem szukać w podołaniu obowiązkowi zgłoszenia we 
właściwym czasie odpowiedniego wniosku o ogłoszenie 
upadłości lub wszczęcia odpowiednio wczesnej, skutecz-
nej restrukturyzacji. Oznacza to także, iż Nowelizacja nie 
wprowadza dodatkowej podstawy do wyłączenia odpo-
wiedzialności menedżerów względem wierzycieli.

Postulatem pozostaje natomiast wyraźne uregulowanie 
grupowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjne-
go z uwagi na istotny charakter tej materii i częste wy-
stępowanie skomplikowanych struktur holdingowych, 
nierzadko o charakterze międzynarodowym i funkcjonu-
jących w ramach Unii Europejskiej.
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WYBRANE PROBLEMY PRAWNE  
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O ZMIANĘ UKŁADU

postępowania o zmianę układu. Przede wszystkim 
odniosą się do zagadnienia (i) merytorycznych prze-
słanek dla zmiany układu zawartego w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, (ii) jakie przepisy stosuje się do 
postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania 
o zmianę układu, (iii) skutków otwarcia postępowania 
o zmianę układu, w szczególności z uwzględnieniem 
(iv) ochrony przeciwegzekucyjnej dla dłużnika w ra-
mach postępowania o zmianę układu.

PRZESŁANKI MERYTORYCZNE  
DLA ZMIANY UKŁADU ZAWARTEGO  
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Instytucję zmiany układu do polskiego porządku praw-
nego wprowadziły przepisy ustawy – Prawo upadło-
ściowe i naprawcze z 2003 roku. We wcześniejszym 
stanie prawnym, na podstawie przepisów o układzie 
z 1934 roku wyrażany był pogląd, że zmiana ukła-
du była możliwa na podstawie normy prawnej wpro-
wadzającej klauzulę rebus sic stantibus (art. 3571 

k.c.). Zatem tzw. „nadzwyczajna zmiana stosunków” 
umożliwiała dłużnikowi i wierzycielowi wprowadzenie 
zmian do treści zobowiązań układowych. W 2003 roku 
konstrukcję dopuszczalności zmiany układu nazywano 
„małą klauzulą rebus sic stantibus”. Instytucja zmiany 
układu została przyjęta także przez Prawo restruktu-
ryzacyjne. Niemniej przesłanki zmiany układu uległy 
bardzo daleko idącej liberalizacji. Oznacza to szerokie 
otwarcie ustawodawcy na stosowanie instrumentu 
zmiany układu. Kierunek zmian ustawowych determi-
nuje wektory wykładni aktualnie obowiązujących prze-
pisów prawa.

Zgodnie z treścią art. 298 p.u.n. przesłanką do wystą-
pienia z wnioskiem o zmianę układu była, po pierwsze, 

dr hab. Rafał Adamus1 
Wojciech Bokina2

Prawo restrukturyzacyjne nie zawiera szczegółowej 
regulacji w zakresie zmiany zawartego układu. Za-
wiera jedynie trzy przepisy (rozumiane jako jednostki 
redakcyjne tekstu prawnego) dotyczące tego zagad-
nienia, tj. (i) art. 173 p.r. dotyczący przesłanek zmiany 
układu, (ii) art. 174 p.r. odwołujący się do procedury 
zmiany układu oraz (iii) art. 175 p.r. dotyczący zgro-
madzenia wierzycieli i wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad zmienianym układem. Również 
doktryna i piśmiennictwo nie wypowiadały się szero-
ko odnośnie do tego zagadnienia. Brak szczegółowej 
regulacji po części uzasadniony jest tym, że instytu-
cja ta nie jest często stosowana w praktyce. Niemniej 
jednak w przypadku konieczności jej zastosowania 
szczupłość regulacji napotyka problemy interpre-
tacyjne. W szczególności warto zwrócić uwagę na 
art. 174 ust. 2 p.r., zgodnie z którym: „w postępowa-
niach o zmianę układu przepisy o nadzorcy sądowym 
oraz o zawarciu i zatwierdzeniu układu stosuje się 
odpowiednio”. Jak wiadomo stosowanie odpowied-
nie oznacza bądź stosowanie odnośnych przepisów 
bez żadnych zmian do innego zakresu odniesienia, 
bądź stosowanie ich z pewnymi zmianami, bądź też 
niestosowanie tych przepisów do innego zakresu  
odniesienia3.

Wskazane odwołanie do przepisów o zawarciu i za-
twierdzeniu układu w istocie odsyła do znacznej ilości 
przepisów prawa restrukturyzacyjnego. Dlatego w ni-
niejszym artykule autorzy chcieliby skupić się jedynie 
na wybranych zagadnieniach prawnych dotyczących 

1 Prof. Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Opolski, Katedra Prawa 
Gospodarczego i Podatkowego, www.adamusrafal.pl. ORCID: 0000-0003-
4968-459X.

2 Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Brysiewicz, 
Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp. k.

3 Tak wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2008 r., I CSK 357/07, por. m.in. 
uchwała Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2006 r., III CZP 56/06, OSNC 2007, 
nr 3, poz. 43.
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„nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych”4. 
Przy czym owa nadzwyczajna zmiana stosunków go-
spodarczych winna mieć, po drugie, wpływ na wzrost 
lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa upadłego. 
Po trzecie, ów wpływ nadzwyczajnej zmiany stosunków 
gospodarczych na dochód z przedsiębiorstwa upadłego 
winien cechować się dwoma okolicznościami: winien być 
„istotny”, a zarazem „trwały”. Przepis art. 298 p.u.n. nale-
żało potraktować jako tzw. szczególną klauzulę rebus sic 
stantibus w prawie upadłościowym. Nadzwyczajna zmia-
na stosunków gospodarczych, w rozumieniu art. 298 
p.u.n., była zdarzeniem o charakterze obiektywnym. 
A. Witosz trafnie precyzował to w ten sposób, że zarów-
no przyczyny, jak i skutek zmian powinny mieć charakter 
obiektywny5. Niewątpliwie nadzwyczajna zmiana sto-
sunków winna była nastąpić po zawarciu układu. Jeżeli 
przed zawarciem układu nie zmodyfikowano propozycji 
układowych pomimo istnienia takiego prawa i zmienia-
jących się warunków rynkowych, wówczas – co do za-
sady – nie można skorzystać z instytucji zmiany układu. 
Czy nadzwyczajna zmiana stosunków powinna była 
być przewidywalna przy zawieraniu układu? Przepis 
art. 298 p.u.n., w swojej surowej postaci, w porównaniu 
z obecnym stanem prawnym, nie zawierał w swej treści 
elementu „nieprzewidywalności” zmiany stosunków go-
spodarczych jako przesłanki do wystąpienia z wnioskiem 
o zmianę układu (por. art. 3571 k.c.)6. Ustawodawca poza 
zakresem swojego zainteresowania pozostawiał przy-
czyny powstania nadzwyczajnej zmiany stosunków jako 
zdarzenia o charakterze obiektywnym. Mogły one mieć 
zatem podłoże przyrodnicze, społeczne, gospodarcze7. 
Zmniejszenie albo zwiększenie się dochodu z przedsię-
biorstwa upadłego musiało być powiązane z nadzwy-
czajną zmianą stosunków gospodarczych. Przesłanka 
„trwałości” wykluczała dopuszczalność złożenia wniosku 
o zmianę układu w wyniku przejściowych trudności. Nie-
kiedy jednak duża powtarzalność krótkotrwałych stanów 
kryzysowych może w ocenie sądu upadłościowego przy-
brać postać trwałości. A. Witosz podniósł, iż kryterium 
trwałości winno być odnoszone do czasu, na jaki został 

4 Zob. np. F. Zedler, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, Zakamycze 2006, wyd. 2; A. Witosz, Klauzula rebus sic stantibus 
w prawie upadłościowym i naprawczym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006 r., 
nr 1, s. 33 i n.; tenże: Spółka w upadłości układowej, Warszawa 2008, s. 71 
i n.; tenże: Układ i jego zmiana w postępowaniu upadłościowym z możliwością 
zawarcia układu, [w:] Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego, Katowice 
2006, s. 135 i n.; S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 
Warszawa 2006, wyd. 6, s. 831; D. Zienkiewicz, [w:] Prawo upadłościowe 
i naprawcze. Komentarz, red. D. Zienkiewicz, Warszawa 2006, wyd. 2, s. 656 i n.

5 A. Witosz, Klauzula…, s. 35. Por. także omówienie problematyki łączenia 
się upadłego z układem jako nadzwyczajnej zmiany stosunków, A. Witosz, 
Spółka…, s. 176 i n.

6 A. Witosz, Klauzula…, s. 36.
7 A. Witosz, Klauzula…, s. 35. Por. jednak uwagi P. Zimmermana (Prawo 

upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2008, s. 450), zdaniem 
którego pożar czy katastrofa nie są „zjawiskami z katalogu zmiany stosunków 
gospodarczych”.

zawarty układ8. Nie był to jednak wyłączny punkt odnie-
sienia. Należało wówczas brać pod uwagę wpływ nad-
zwyczajnej zmiany stosunku na możliwość wykonania 
układu przy prowadzeniu bieżącej działalności.

Obecnie przepis art. 173 ust. 1 p.r. ma następujące 
brzmienie: „jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwa-
ły wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa 
dłużnika, dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna oso-
ba, która z mocy układu jest uprawniona do wykonywa-
nia lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel 
mogą wystąpić o zmianę układu”. Ustawodawca w wi-
doczny sposób poszerzył możliwość stosowania proce-
dury zmiany układu. Nie jest to już zatem odpowiednik 
cywilistycznej klauzuli rebus sic stantibus.

Nie każdy układ zawarty w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym musi być wykonywany w oparciu o dochody uzy-
skiwane z przedsiębiorstwa dłużnika. Przykładem takim 
może być: układ likwidacyjny (oparty na wyprzedaży mie-
nia dłużnika i podziale środków uzyskanych ze sprzedaży 
lub na przeniesieniu składników mienia dłużnika na wie-
rzycieli), układ zawierany przez wspólnika spółki osobo-
wej, który nie ma przedsiębiorstwa, układ spłacany przez 
innego współdłużnika solidarnego, układ finansowany 
ze środków pochodzących od inwestora, układ spłacany 
w pieniądzu, ale finansowany ze sprzedaży składników 
majątku dłużnika. Wreszcie wymienić należy układ kon-
wersyjny: konwersja wierzytelności na akcje, udziały, ob-
ligacje, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem 
pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne.

Czy merytorycznym sensem artykułu 173 p.r. jest wy-
łączenie niektórych układów spod możliwości przepro-
wadzenia ich zmiany? Pogląd taki nie jest zasadny. Po 
pierwsze, ustawodawca expresis verbis nie limituje w ja-
kikolwiek sposób rodzajów układów, które mogą być 
zmieniane, a jak obszernie to wykazano, została dokona-
na znaczna liberalizacja podstaw do wszczęcia postępo-
wania o zmianę układu. Po drugie, objęcie komentowaną 
regulacją tylko układów wykonywanych na podstawie 
dochodów przedsiębiorstwa, a wykluczenie innych ukła-
dów, nie ma żadnego systemowego, merytorycznego 
uzasadnienia. Po trzecie, procedura z art. 173 i n. odnosi 
się do każdego układu, argument lege non distinguente. Po 
czwarte, treść art. 173 można prawidłowo interpretować 
w ten sposób, że chodzi o każdą trwałą zaszłość wpły-
wającą in plus i in minus na możliwość wykonania układu. 
Po piąte, prawo o niewypłacalności jest skonstruowane 
w ten sposób, że pierwszeństwo ma restrukturyzacja 

8 A. Witosz, Klauzula…, s. 37.
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dłużnika. Po szóste, zmiana układu może polegać na 
polepszeniu propozycji układowych dla wierzycieli albo 
na pogorszeniu propozycji układowych dla wierzycieli. 
Gdyby przyjąć, że tylko niektóre układy mogą podlegać 
zmianie, to pogląd taki byłby wysoce niekorzystny dla 
wierzycieli, którzy mogliby oczekiwać zmiany układu 
z uwagi na polepszenie się perspektyw dla jego spłaty. 
Po siódme, pogląd przeciwny prowadziłby do chaosu 
prawnego: co z układami, które tylko częściowo byłyby 
finansowane z dochodów przedsiębiorstwa?

JAKIE PRZEPISY STOSUJE SIĘ DO POSTĘPOWANIA 
W PRZEDMIOCIE OTWARCIA POSTĘPOWANIA  
O ZMIANĘ UKŁADU

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że aby 
wystąpić o zmianę układu, uprawnione podmioty muszą 
złożyć do sądu restrukturyzacyjnego za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego (KRZ) wniosek, który, co 
nie ulega wątpliwościom, jest jednym z rodzajów wnio-
sku restrukturyzacyjnego w jego szerokim rozumieniu. 
Konsekwencją tego jest fakt, iż w przypadku zbiegu wnio-
sku o zmianę układu i wniosku o ogłoszenie upadłości 
stosuje się art. 9b p.u., zgodnie z którym pierwszeństwo 
rozpoznania przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości 
ma wniosek restrukturyzacyjny. W przypadku zaś zbiegu 
wniosku o zmianę układu z wnioskiem o uchylenie ukła-
du sąd restrukturyzacyjny winien je rozpoznawać jedno-
cześnie przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, chyba 
że sąd upadłościowy dojdzie do przekonania, że zasadne 
jest wspólne rozpoznanie wniosku/wniosków restruktu-
ryzacyjnego/restrukturyzacyjnych z wnioskiem o ogło-
szenie upadłości. Oczywiste jest również, że w przypadku 
gdy postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę 
układu zostanie wydane, nie można ogłosić upadłości 
do zakończenia lub prawomocnego zakończenia postę-
powania o zmianę układu, zgodnie z regułą określoną 
w art. 9a p.u.

Przepisy dotyczące zmiany układu9 w żaden sposób nie 
odsyłają do przepisów o postępowaniu w przedmiocie 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a zatem 
nie wskazują, jakie konkretnie przepisy należy stosować. 
Art. 173 ust. 3 p.r. stanowi jedynie, że postanowienie 
o otwarciu postępowania o zmianę układu obwieszcza 
się. Zatem skoro sąd wydaje postanowienie o otwarciu 
postępowania o zmianę układu, to musi w tym przed-
miocie toczyć się postępowanie. Powstaje więc pytanie: 
na podstawie jakich przepisów postępowanie w przed-
miocie zmiany układu winno się toczyć? Można argu-

9 Art. 173-175 p.r.

mentować, że do postępowania w przedmiocie zmiany 
układu winno stosować się przepisy dotyczące postę-
powania o otwarciu danego rodzaju postępowania, 
w ramach, którego doszło do zawarcia układu. Np. jeśli 
zawarto układ w ramach przyspieszonego postępowania 
układowego, to do postępowania w przedmiocie otwar-
cia postępowania o zmianę układu winno się stosować 
przepisy o otwarciu przyspieszonego postępowania 
układowego. A jeśli układ został zawarty w postępowa-
niu sanacyjnym, to przepisy o otwarciu postępowania 
sanacyjnego.

Niemniej jednak nie byłoby to właściwe rozwiązanie, al-
bowiem tym sposobem można dojść do wniosku, że nie 
można zmienić układu zawartego (i) w nieobowiązują-
cym już uproszczonym postępowaniu restrukturyza-
cyjnym10 oraz (ii) zawartego w postępowaniu o zmianie 
układu, bowiem w tych rodzajach postępowań restruk-
turyzacyjnych nie ma przepisów dotyczących otwarcia 
postępowania. Bez wątpienia nie taka była intencja usta-
wodawcy, aby wyłączyć możliwość zmiany układu dla 
niektórych rodzajów postępowań.

Powstaje zatem pytanie, które przepisy postępowa-
nia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 
stosować: czy te dotyczące przyspieszonego postę-
powania układowego, postępowania układowego, czy 
postępowania sanacyjnego, albowiem przepisy odno-
śnie do otwarcia wskazanych rodzajów postępowań róż-
nią się od siebie. Czy też postępowanie w przedmiocie 
otwarcia procedury zmiany układu jest postępowaniem 
„modelowym”? Główne różnice sprowadzają się do tego, 
że w przyspieszonym postępowaniu układowym zgodnie 
z art. 232 p.r. wniosek jest rozpoznawany tylko na pod-
stawie dokumentów oraz winien być rozpoznany w ciągu 
tygodnia (termin instrukcyjny). W związku z tak krótkim 
terminem instrukcyjnym rozpoznania wniosku o otwar-
cie przyspieszonego postępowania układowego ustawo-
dawca nie przewidział potrzeby zabezpieczenia majątku 
dłużnika na czas trwania postępowania w przedmiocie 
otwarcia układu. Podczas gdy postępowanie w przed-
miocie otwarcia postępowania układowego oraz postę-
powania sanacyjnego winno być rozpoznane w terminie 
2 tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje 
konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku 
wniosek rozpoznaje się w terminie instrukcyjnym 6 ty-
godni11. Jednocześnie w postępowaniu w przedmiocie 
otwarcia postępowania układowego oraz postępowania 

10 Fakt, że przepisy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 
nie obowiązują, nie oznacza, że nie obowiązują układy zawarte w tych 
postępowaniach.

11 Art. 270 ust. 2 p.r. oraz art. 288 ust. 1 p.r. w zw. z art. 270 p.r.



69nr 28 [2/2022]

sanacyjnego ustawodawca dopuścił możliwość przepro-
wadzenia rozprawy i dopuszczenia dowodów ze źródeł 
osobowych. W związku zaś z wydłużeniem czasu rozpo-
znania wniosku o otwarcie postępowania ustawodawca 
przewidział możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika.

Zdaniem autorów może okazać się, że z punktu widzenia 
sądu zasadne będzie przeprowadzenie środków dowo-
dowych ze źródeł osobowych i przesłuchanie np. zarządu 
dłużnika na okoliczność przesłanek i zasadności otwar-
cia postępowania, dlatego też najbardziej odpowiednimi 
przepisami do postępowania w przedmiocie otwarcia 
postępowania o zmianę układu są w zasadzie przepisy 
o postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania 
układowego. Dzięki nim możliwe jest stworzenie „postę-
powania modelowego”. W przypadku gdy sąd restruktu-
ryzacyjny lub upadłościowy, który będzie rozpoznawał 
wniosek o zmianę układu łącznie z wnioskiem o ogłosze-
nie upadłości, będzie widział konieczność przeprowadze-
nia rozprawy i związku z tym okres rozpoznania wniosku 
o otwarcie postępowania o zmianę układu zostanie 
wydłużony, będzie mógł zabezpieczyć majątek dłużni-
ka do czasu rozpoznania wniosku. Natomiast gdy sąd 
nie będzie widział konieczności wyznaczenia rozprawy 
i wystarczające będą dla niego dokumenty dołączone do 
wniosku, winien wniosek rozpoznać jak najszybciej bez 
potrzeby wydawania postanowienia o zabezpieczeniu 
majątku. Warto jednak, żeby przy najbliższej nowelizacji 
ustawodawca kwestię tę wprost uregulował.

SKUTKI OTWARCIA POSTĘPOWANIA  
O ZMIANĘ UKŁADU

Aby przejść do kwestii skutków otwarcia postępowania 
o zmianę układu, w pierwszej kolejności należy określić 
zakres wierzytelności objętych takim postępowaniem. 
Art. 175 ust. 1 p.r. stanowi, iż: „w zgromadzeniu wierzy-
cieli uczestniczą wierzyciele, którzy mieli prawo głosu na 
zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia 
układu. Głosują oni sumą wierzytelności, z jaką głosowali 
na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przy-
jęcia układu, pomniejszoną o kwoty otrzymane w ramach 
wykonania układu lub w wyniku zaspokojenia wierzytel-
ności w inny sposób, z tym że w przypadku zaspokojenia 
przez osobę trzecią, która weszła w prawa zaspokojo-
nego wierzyciela, osoba ta głosuje z sumą, w jakiej za-
spokoiła wierzyciela”12. Nie ulega zatem wątpliwości, że 

12 W zgromadzeniu wierzycieli mogą również uczestniczyć wierzyciele, 
których wierzytelności były sporne, a po przyjęciu układu zostały 
stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją 
administracyjną (art. 175 ust. 2 p.r.). Natomiast w zgromadzeniu wierzycieli 
nie mogą uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności zostały w całości 
zaspokojone (art. 175 ust. 3 p.r.).

postępowanie o zmianę układu dotyczy jedynie wierzy-
telności, które objęte były pierwotnym postępowaniem 
restrukturyzacyjnym, w którym doszło do zawarcia ukła-
du (albo powinny były nim być objęte).

Zatem wszelkie wierzytelności, które powstały po dacie 
otwarcia pierwotnego postępowania restrukturyzacyjne-
go, dłużnik winien regulować na bieżąco. Jednocześnie co 
do wierzytelności, które są objęte układem, istnieje zakaz 
ich regulowania zgodnie z art. 252 p.r. w trakcie trwania 
postępowania restrukturyzacyjnego, który to zakaz na-
leży stosować odpowiednio na podstawie art. 174 ust. 2 
p.r. do postępowania o zmianę układu. Art. 252 p.r. do-
tyczy przyspieszonego postępowania układowego, jed-
nak na mocy odesłań z art. 273 p.r., art. 297 p.r., art. 16 
ust. 3 pkt 3 ust. o upr.13 stosuje się go odpowiednio do 
postępowania układowego, sanacyjnego oraz uprosz-
czonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przepisy 
o postępowaniu o zatwierdzenie układu nie zawierają 
odesłania do art. 252 p.r., co należy traktować jako prze-
oczenie ustawodawcy, niemniej jednak niemożliwa jest 
egzekucja wobec majątku dłużnika w związku z ode-
słaniem w art. 226e p.r. do art. 312 p.r. Konsekwencją 
zakazu regulowania zobowiązań objętych układem jest 
ochrona egzekucyjna tych zobowiązań14, o czym szerzej 
w kolejnym rozdziale.

Bardzo ważnym skutkiem otwarcia postępowania 
o zmianę układu jest uzyskanie przez dłużnika ochrony 
przed wypowiedzeniem umowy najmu lub dzierżawy 
lokalu czy nieruchomości, w których prowadzone jest 
przedsiębiorstwo dłużnika, oraz innych umów istotnych 
z punktu widzenia kontynuowania działalności dłużnika 
bez zgody rady wierzycieli lub sędziego-komisarza.

Ogólność odesłania z art. 174 p.r. sprawia, że istnie-
ją znaczne problemy interpretacyjnie, jakie przepisy 
stosować po otwarciu postępowania o zmianę układu 
odnośnie do postępowań dotyczących majątku dłuż-
nika. Ustawodawca przy kolejnej nowelizacji p.r. wi-
nien jasno określić te kwestie, czy stosować przepisy 
po otwarciu postępowania o zmianę układu dotyczące 
poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, tj. 
jeśli układ został zawarty w przyspieszonym postępo-
waniu układowym, to w trakcie postępowania o zmia-
nę układu winno się stosować również te przepisy, czy 
też ustawodawca winien wskazać, że do postępowania 
o zmianę układu stosujemy przepisy o zawarciu ukła-

13 Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym Covid-19 oraz uproszczone postępowanie 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19.

14 Z zastrzeżeniem uwag dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu.
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du dotyczące jednego poszczególnego postępowania 
restrukturyzacyjnego. Autorzy zbliżają się do tego dru-
giego poglądu, wskazując, że najbardziej odpowiednimi 
do postępowania w przedmiocie zmiany układu byłyby 
przepisy o przyspieszonym postępowaniu układowym. 
Sam ustawodawca w art. 174 ust. 1 p.r. wskazuje, że 
sąd wraz z postanowieniem o otwarciu postępowania 
o zmianę układu wyznacza nadzorcę sądowego, a nie 
zarządcę. Jednocześnie postępowanie o zmianę układu 
winno być przeprowadzone jak najszybciej, same działa-
nia restrukturyzacyjne zostały już podjęte w pierwotnym 
postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obecnie w trakcie 
postępowania o zmianę układu nadzorca winien w ciągu 
2 tygodni sporządzić wykaz wierzycieli uprawnionych do 
udziału w zgromadzeniu wierzycieli i niezwłocznie do-
prowadzić do głosowania nad zmienionymi propozycjami 
układowymi15. Postępowanie sanacyjne łączy się zazwy-
czaj z koniecznością przeprowadzenia działań sanacyj-
nych, co przedłuża też ten rodzaj postępowania.

Warto zatem, aby ustawodawca jednoznacznie określił, 
jakie przepisy należy stosować w ramach postępowa-
nia o zmianę układu, tak aby nie było wątpliwości, jakie 
uprawnienia i obowiązki przysługują dłużnikowi, wie-
rzycielom czy nadzorcy sądowemu w ramach postępo-
wań restrukturyzacyjnego oraz poza nim. Kwestia ta jest 
również kluczowa dla postępowań dotyczących majątku 
dłużnika, aby wyeliminować jakikolwiek zarzut dotyczący 
nieważności postępowania w związku z nieodpowiednim 
uczestnictwem procesowym po stronie dłużnika.

PROBLEM OCHRONY PRZECIWEGZEKUCYJNEJ  
DLA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU O ZMIANĘ UKŁADU

Regulacja postępowania o zmianę układu jest szczątko-
wa i bardzo intuicyjna. Występują w niej ewidentne luki 
prawne. Składa się ona z norm merytorycznych i pro-
ceduralnych, ale także z norm odsyłających. Do dopro-
wadzenia do zawarcia układu ustawodawca przewidział 
4 postępowania restrukturyzacyjne (w czasie pandemii 
Covid-19 było ich 5) z różnym stopniem ochrony dłuż-
nika przed egzekucją. Niemniej zawieszenie egzekucji 
właściwie można było uznać za dominujący „standard”. 
Tymczasem postępowanie o zmianę układu jest postę-
powaniem jednolitym. Nie ma 4 osobnych postępowań 
o zmianę układu.

15 W trakcie postępowania o zmianę układu może być również potrzeba 
ponownego przeprowadzenia testu prywatnego wierzyciela czy testu 
prywatnego inwestora, jeśli propozycje dla wierzytelności publicznoprawnych 
byłyby gorsze niż w zatwierdzonym układzie.

Norma odsyłająca to taka, która sama „nie formułuje 
pełnego określenia należnego sposobu zachowania się 
adresatów, lecz – unikając powtórzeń – wskazuje inne 
przepisy, w których owe skutki prawne lub sposób za-
chowania się adresata zostały już ustalone”16. Przepis 
art. 174 ust, 2 prawa restrukturyzacyjnego stanowi, że 
„do postępowania o zmianę układu przepisy o nadzorcy 
sądowym oraz o zawarciu i zatwierdzeniu układu stosuje 
się odpowiednio”. Podkreślić należy, że w tej normie od-
syłającej nie wskazano konkretnych przepisów prawa, 
do których odesłanie następuje. Norma prawna odsyła-
jąca została sformułowana – w odniesieniu do zakresu 
odesłania – za pomocą bardzo ogólnych wyrażeń, jak np. 
„przepisy o zawarciu układu”. Należy zatem stwierdzić, 
że do bardzo powierzchownego uregulowania instytucji 
zmiany układu normami prawnymi bezpośrednimi usta-
wodawca dołączył bardzo szerokie, bliżej nieokreślone 
odesłanie. Powstaje zatem pytanie, czy w zakresie tego 
odesłania mieści się stosowanie przepisów o warunkach, 
w jakich układ ma być przyjęty? Innymi słowy, czy ode-
słanie odnosi się do przepisów przewidujących ochronę 
przed egzekucją sądową i administracyjną na czas proce-
dowania układu?

Zawarcie układu w postępowaniu restrukturyzacyj-
nym ma miejsce w warunkach czasowego zablokowa-
nia egzekucji co do wierzytelności objętych układem. 
W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyj-
nego standardy ochrony przeciwegzekucyjnej dłużnika 
są w pewien sposób zróżnicowane. Niemniej jeśli chodzi 
o zawieszenie egzekucji, to jest to w zasadzie podstawo-
wy standard prawny „otoczenia prawnego” niezbędnego 
dla zawarcia układu. Przy czym przepisów o „zawarciu 
układu”, które będą miały zastosowanie w postępowaniu 
o zmianę układu poprzez ogólną normę odsyłającą, jest 
więcej niż sama tylko regulacja o zawieszeniu egzekucji. 
Będą to przepisy o ograniczeniach egzekucji wierzycieli 
zabezpieczonych rzeczowo na składnikach mienia dłuż-
nika, moratorium na spłatę zobowiązań itp.

Jeżeli ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany ukła-
du, to przepisy prawa powinny wspomagać dłużnika 
w możliwości osiągnięcia tego celu. Dotyczy to również 
ochrony przed egzekucją. Możliwość zmiany układu nie 
powinna być tylko iluzoryczna (pozorna).

Jeżeli postępowanie o zmianę układu ma na nowo roz-
strzygać odnośnie do sposobu zaspokojenia konkretnych 
wierzytelności, dłużnik mógłby płacić swoje zobowią-

16 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 41; 
Z. Radwański, M. Zieliński, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – 
część ogólna, t. I, Warszawa 2007, s. 314.
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zania układowe, a wierzyciel mógłby je bez przeszkód 
windykować w oparciu o tytuł wykonawczy, to wówczas 
o „zmianie” układu nie przesądzałoby głosowanie wie-
rzycieli, ale faktyczne działania windykacyjne.

Jest jeszcze taki argument przemawiający za zamrożeniem 
wykonywania układu w związku ze złożeniem wniosku 
o jego zmianę: gdyby wniosek o zmianę układu na korzyść 
wierzycieli złożył wierzyciel, a dłużnik miałby wolną rękę 
co do wykonywania zobowiązań układowych, to wówczas 
dłużnik mógłby wykonać układ korzystny dla siebie i wno-
sić o wydanie postanowienia o wykonaniu układu

Dalej należy się powołać na zasadę proporcjonalności 
regulacji. Przyjęcie układu w postępowaniu restruktury-
zacyjnym dzieje się w określonym otoczeniu prawnym, 
przy zachowaniu pewnych standardów. Podobne stan-
dardy powinny obowiązywać w postępowaniu o zmianę 
układu. Zatem odesłanie do przepisów dotyczących za-
warcia układu może być potraktowane jako odesłanie do 
wszystkich przepisów, które regulują warunki, w jakich 
układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym zostaje za-
warty, nie wyłączając ochrony przeciwegzekucyjnej, jaką 
ma dłużnik dążący do zawarcia układu.

Mając na uwadze przytoczone argumenty, możliwe, 
a nawet wskazane jest zatem zastosowanie w po-
stępowaniu o zmianę układu przepisów o czasowym 
„blokowaniu” egzekucji. Po pierwsze, w drodze sze-
roko rozumianego odesłania z art. 174 (w kontekście 
szczupłości bezpośredniej regulacji przepisów o zmia-
nie układu) do wszelkich warunków zawierania układu, 
a w tym także do posiadania immunitetu egzekucyj-
nego. Po drugie, względnie w drodze analogii legis. Po 
trzecie, w przypadku ewentualnego braku akceptacji 
poglądu o możliwości zastosowania takich przepisów 
do postępowania o zmianę układu i zawieszenia postę-
powania egzekucyjnego z mocy prawa, sąd restruktu-
ryzacyjny mógłby zawiesić postępowania egzekucyjne 
na ogólnych zasadach prawa postępowania cywilnego. 
Wykładnia prawa proceduralnego powinna uwzględ-
niać istniejące potrzeby co do zapewnienia skuteczno-
ści przepisów. Brak zabezpieczenia wniosku o zmianę 
układu w postaci zawieszenia egzekucji mógłby skut-
kować niemożliwością osiągnięcia zakładanego celu. Do 
czasu wydania postanowienia o otwarciu postępowania 
o zmianę układu należy odpowiednio stosować przepisy  
o zabezpieczeniu.
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DOPUSZCZALNOŚĆ EGZEKUCJI  
Z PRZEDMIOTU BEZSKUTECZNEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ 
UPADŁEGO

BEZSKUTECZNOŚĆ

Bezskuteczność czynności prawnych upadłego to in-
stytucja, która ma na celu ochronę masy upadłości 
przed czynnościami dokonanymi przez upadłego przed 
ogłoszeniem upadłości, które mogły uszczuplić przy-
szłą masę upadłości. Bezskuteczność może dotyczyć 
czynności, które mogą mieć za przedmiot wszelkie 
składniki majątku upadłego (np. rzeczy, prawa), poje-
dyncze składniki lub ich zespoły (np. przedsiębiorstwo)3.

Na gruncie szeroko rozumianego prawa upadłościowe-
go możemy wyróżnić bezskuteczność ex lege (art. 127 
i 128a ust. 1 PrUp), bezskuteczność z mocy orzeczenia 
sędziego-komisarza (art. 128-129 PrUp) oraz bezsku-
teczność na podstawie przesłanek określonych w ko-
deksie cywilnym, tj. na mocy orzeczenia uznającego 
czynność prawną za bezskuteczną (art. 527 § 1 k.c. 
w zw. z art. 131 PrUp).

Bezskuteczność z mocy prawa

Zgodnie z art. 127 ust.1 PrUp bezskuteczne w stosun-
ku do masy upadłości są czynności prawne dokona-
ne przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził 
on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nie-
odpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia 
upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość 
świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrze-
żonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania 
powództwa i zrzeczenia się roszczenia (art. 127 ust. 2 
PrUp). Bezskuteczne są również zabezpieczenie i za-
płata długu niewymagalnego dokonane przez upadłe-

3 R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2021, Legalis, 
teza 18 do art. 127.

Izabela Skonieczna-Powałka1 
Beata Kotula2

Skutkiem bezskuteczności względem masy upadłości 
czynności prawnej jest brak możliwości wszczęcia lub 
kontynuacji egzekucji skierowanej do jej przedmiotu 
przez wierzycieli beneficjenta tej czynności.

WPROWADZENIE

Z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek upadłe-
go staje się masą upadłości, która służy zaspokoje-
niu wierzycieli (art. 61 PrUp). Stąd właściwe ustalenie 
masy upadłości, a następnie jej likwidacja są najistot-
niejszymi elementami każdego postępowania upadło-
ściowego. Odpowiedzialny za ustalenie składników 
masy upadłości jest syndyk, przy czym nie skupia się 
on wyłącznie na tych przedmiotach, które objął w po-
siadanie, ale ma także obowiązek zbadać, czy upadły 
w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie rozporządził swoim majątkiem z po-
krzywdzeniem wierzycieli. Jeśli takowe czynności zo-
staną ujawnione, syndyk zobowiązany jest podjąć 
działania celem odzyskania przedmiotów tych czyn-
ności do masy upadłości. Jest to proces długotrwały 
i częstokroć skomplikowany. Obok ryzyka związanego 
z dalszym zbywaniem przez osobę trzecią przedmio-
tu bezskutecznej czynności prawnej, może pojawić się 
zagadnienie kierowania do tego przedmiotu, z wnio-
sku wierzycieli osoby trzeciej (lub dalszego nabywcy), 
egzekucji. Rodzi się wówczas pytanie o jej dopusz-
czalność, na które postaramy się odpowiedzieć w ni-
niejszym artykule.

1 Radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Syndyków.

2 Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, członek Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Syndyków.
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W przypadku takich czynności nie mamy do czynienia 
z bezskutecznością z mocy prawa – bezskuteczność 
uznaje z urzędu albo na wniosek syndyka sędzia-ko-
misarz oraz sąd upadłościowy jako sąd II instancji, 
stosownie do art. 222 ust. 1 PrUp. Prawomocne po-
stanowienie sędziego-komisarza lub sądu upadłościo-
wego korzysta z powagi rzeczy osądzonej i brak jest 
możliwości podważenia takiego rozstrzygnięcia poza 
postępowaniem upadłościowym6.

Bezskuteczność z mocy  
konstytutywnego wyroku sądu – actio pauliana

Jak wynika z treści art. 131 PrUp7, czynność prawna 
upadłego, o ile nie jest bezskuteczna na podstawie 
przepisów prawa upadłościowego, może zostać uzna-
na za bezskuteczną wobec masy w oparciu o przepisy 
kodeksu cywilnego, a dokładnie o przepisy regulujące 
instytucję tzw. skargi pauliańskiej, która uregulowana 
została w art. 527-534 k.c.

Przesłankami skargi pauliańskiej są, po pierwsze, 
dokonanie przez dłużnika z osobą trzecią czynności 
prawnej, na skutek której osoba trzecia uzyskała ko-
rzyść majątkową, wskutek czego doszło do pokrzyw-
dzenia wierzycieli; po drugie, działanie dłużnika ze 
świadomością pokrzywdzenia wierzyciela; po trzecie, 
wiedza lub możliwość (przy zachowaniu należytej sta-
ranności) dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią. 
W myśl art. 527 § 2 k.c. czynność prawna jest doko-
nana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej 
czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się 
niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed do-
konaniem czynności. Z kolei art. 527 § 3 k.c. wprowa-
dza domniemanie, że jeżeli wskutek czynności prawnej 
dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli 
korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim 
z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedzia-
ła, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli. Natomiast art. 528 k.c. stanowi, że jeżeli 
korzyść majątkową osoba trzecia uzyskała bezpłatnie, 
wówczas wierzyciel może żądać uznania czynności za 
bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i na-
wet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła 
się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością po-
krzywdzenia wierzycieli.

6 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. 
Wyd. 7, Warszawa 2022, teza 14 do art. 128 PrUp.

7 Art. 131 PrUp: w sprawach nieuregulowanych przepisami art. 127-130a PrUp 
do zaskarżenia czynności prawnych upadłego, dokonanych z pokrzywdzeniem 
wierzycieli, przepisy art. 132-134 PrUp oraz przepisy kodeksu cywilnego 
o ochronie wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika stosuje się 
odpowiednio.

go w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości (art. 127 ust. 3 PrUp). Ponad-
to, stosownie do art. 128a ust. 1 PrUp, bezskuteczny 
w stosunku do masy upadłości jest przelew wierzy-
telności przyszłej, jeżeli wierzytelność ta powstanie 
po ogłoszeniu upadłości, a także ustanowienie roz-
dzielności majątkowej w przypadkach przewidzianych 
w art. 125 PrUp.

Bezskuteczność czynności upadłego określona 
w art. 125 PrUp, art. 127 ust. 1-3 PrUp oraz art. 128a 
ust. 1 PrUp powstaje z mocy samego prawa, jako sku-
tek ogłoszenia upadłości dłużnika, a więc bez potrzeby 
jej zaskarżania, zaś ewentualny wyrok sądu stwierdza-
jący tę bezskuteczność ma charakter deklaratywny4.

Bezskuteczność z mocy orzeczenia 
sędziego-komisarza

Nie podlegają także ochronie odpłatne czynności 
prawne dokonane przez upadłego w terminie 6 mie-
sięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym 
w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocz-
nej do drugiego stopnia włącznie, z osobą pozostającą 
z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim 
wspólnie gospodarstwo domowe albo z przysposo-
bionym lub przysposabiającym, chyba że druga stro-
na czynności wykaże, że nie doszło do pokrzywdzenia 
wierzycieli (art.128 ust. 1 PrUp). Zasadę tę stosuje się 
także do czynności upadłego dokonanych ze spół-
ką, w której upadły jest członkiem zarządu, jedynym 
wspólnikiem lub akcjonariuszem, oraz ze spółkami, 
w których osoby wymienione w art. 128 ust. 1 PrUp są 
członkami zarządu lub jedynymi wspólnikami czy ak-
cjonariuszami (art. 128 ust. 1a), do czynności upadłego 
będącego spółką, których dokonał z inną spółką, jeżeli 
jedna z nich była spółką dominującą, a także jeżeli ta 
sama spółka jest spółką dominującą w stosunku do 
upadłego i drugiej strony czynności (art. 128 ust. 3), 
a nadto stosuje się odpowiednio do czynności upadłe-
go będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej 
wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, 
jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnika-
mi, reprezentantami lub małżonkami tych osób5.

4 Wyrok SN z 3 października 2017 r., IV CSK 184/07, OSNC 2008, nr 12, 
poz. 142.

5 Z uwagi na przedmiot niniejszego artykułu pominięta została bezskuteczność 
wynagrodzenia reprezentanta upadłego określona w art. 129 PrUp, 
bezskuteczność obciążeń majątku upadłego z art. 130 PrUp oraz 
bezskuteczność kar umownych z art. 130a PrUp.
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Wskazane przesłanki muszą zostać spełnione kumula-
tywnie. Ciężar ich udowodnienia spoczywa na powodzie. 
Wyrok uznający czynność prawną dokonaną z pokrzyw-
dzeniem wierzycieli za bezskuteczną ma charakter kon-
stytutywny, co oznacza, że staje się ona bezskuteczna 
z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia8.

Co do zasady, instytucja skargi pauliańskiej odnosi 
skutki względem wierzyciela, na rzecz którego zostało 
wydane pozytywne orzeczenie. Poza postępowaniem 
upadłościowym każdy z wierzycieli musi wytaczać 
odrębne powództwo w trybie skargi pauliańskiej. Po 
ogłoszeniu upadłości dłużnika, stosownie do art. 132 
ust. 1 PrUp, legitymację czynną do wszystkich proce-
sów aktualnych i przyszłych przeciwko osobie trzeciej 
o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną ma wy-
łącznie syndyk.

SKUTKI BEZSKUTECZNOŚCI

Konsekwencje uznania w toku postępowania upadło-
ściowego czynności prawnej za bezskuteczną określone 
zostały w art. 134 ust. 1 PrUp, zgodnie z którym jeżeli 
czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub 
została uznana za bezskuteczną, to to, co wskutek tej 
czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie 
weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli 
przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadło-
ści wpłaca się równowartość w pieniądzu. Za zgodą sę-
dziego-komisarza druga strona czynności może zwolnić 
się z obowiązku przekazania do masy upadłości tego, co 
wskutek tej czynności z majątku upadłego ubyło, przez 
zapłatę różnicy między wartością rynkową świadczenia 
dłużnika z dnia zawarcia umowy a wartością świadcze-
nia otrzymanego przez dłużnika.

Przepis reguluje skutki bezskuteczności czynności 
prawnej niezależnie od tego, w jakim trybie ta bezsku-
teczność została stwierdzona. Dotyczy zatem: bez-
skuteczności z mocy prawa (art. 125, 127, 128a PrUp), 
bezskuteczności stwierdzonej postanowieniem sę-
dziego-komisarza (art. 128, 129, 130, 130a PrUp), 
bezskuteczności stwierdzonej wyrokiem w postępo-
waniu wytoczonym przez syndyka (art. 527 k.c. w zw. 
z art. 132 PrUp) i bezskuteczności stwierdzonej wyro-
kiem na skutek powództwa wytoczonego przez wie-
rzyciela i rozstrzygniętego, ale niewyegzekwowanego 
przed ogłoszeniem upadłości9.

8 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3 czerwca 1982 r., sygn. akt: III CRN 105/82.
9 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. 

Wyd. 7, Warszawa 2022, teza 1 do art. 134 PrUp. Podobnie: R. Adamus, Prawo 
upadłościowe. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2021, teza 1 do art. 134 PrUp.

Bez względu zatem, czy czynność upadłego jest 
bezskuteczna z mocy prawa, czy została uznana za 
bezskuteczną, to, co wskutek tej czynności ubyło 
z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega 
przekazaniu do masy. Na osobę trzecią został wyraź-
nie nałożony obowiązek przekazania do masy uzyska-
nej korzyści albo wpłaty jej równowartości (odmiennie 
niż ma to miejsce na gruncie regulacji kodeksu cywil-
nego, gdzie na osobie trzeciej ciąży obowiązek zno-
szenia egzekucji skierowanej do przedmiotu uzyskanej 
korzyści10). Jeżeli osoba trzecia, pomimo wydania wy-
roku uznającego czynność za bezskuteczną, odmawia 
wydania masie przedmiotów, które na tej podstawie 
ubyły z majątku upadłego lub do niego nie weszły, to 
syndyk po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko 
osobie trzeciej powinien wszcząć egzekucję wydania 
nieruchomości (art. 1046 k.p.c.).

Jak zostało już wskazane, zwrot winien nastąpić w na-
turze, co oznacza, że podlegają mu dokładnie te same 
przedmioty, które zostały wydane z majątku upadłe-
go, a poprzez to nie weszły w skład masy upadłości11, 
a dopiero gdy nie jest to możliwe (np. z powodu dal-
szego zbycia), powinna nastąpić zapłata równowarto-
ści w pieniądzach.

Uznanie czynności prawnych za bezskuteczne w sto-
sunku do masy upadłości, czy to z mocy prawa, czy 
to na skutek orzeczenia, nie powoduje, że czynno-
ści te są nieważne, nie dochodzi też do zwrotnego 
przeniesienia własności. Skutek tych czynności spro-
wadza się do tego, że syndyk staje się osobą upraw-
nioną z mocy przepisów prawa upadłościowego do 
rozporządzania ich przedmiotem. Przedmiot bez-
skutecznej czynności prawnej pozostaje zatem nadal 
składnikiem majątku beneficjenta czynności, ale na 
potrzeby upadłości jest on traktowany jako składnik 
tworzący masę upadłości upadłego ze wszystkimi tego  
konsekwencjami12.

Bezskuteczność czynności prawnej powoduje, że 
wierzyciele upadłego mają prawo do zaspokoje-
nia się z przedmiotu tej czynności tak, jak gdyby nie 
została ona dokonana. Na potrzeby upadłości ma 
nastąpić swoista restytucja majątku upadłego we-

10 Art. 532 k.c.: „Wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została 
uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby 
trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek 
czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego 
nie weszły”.

11 Wyrok SA w Katowicach z 7 grudnia 2012 r., V ACa 560/2012, http://
orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/details/$N/151500000002503_V_
ACa_000560_2012_Uz_2012-12-07_001.

12 Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2016 r., V CSK 321/15, OSNC 2016, 
nr 12, poz. 147, sprostowanie OSNC 2017, nr 2, s. 112.



75nr 28 [2/2022]

dług stanu sprzed dokonania bezskutecznej czyn-
ności prawnej, stąd przedmiot tej czynności jest 
traktowany jako objęty węzłem upadłości niezależ-
nie od jego aktualnej jurydycznej przynależności do 
majątku beneficjenta czynności13. Przedmiot bezsku-
tecznej czynności upadłego – na cele upadłości – zo-
staje przypisany do masy upadłości ze wszystkimi tego  
konsekwencjami.

Zarówno bezskuteczność czynności upadłego oparta 
na skardze pauliańskiej, jak i bezskuteczność czynności 
dłużnika oparta na przepisach prawa upadłościowego 
mają charakter względny „w stosunku do masy upa-
dłości”, co w istocie rzeczy oznacza bezskuteczność 
czynności względem wszystkich wierzycieli upadłego 
(masa upadłości nie jest podmiotem prawa)14.

Istota bezskuteczności względnej sprowadza się do 
tego, że czynność prawna jest dokonana, jednakże 
wywołuje ograniczone podmiotowo skutki prawne, 
tj. czynność prawna jest bezskuteczna jedynie wo-
bec określonych osób, przy czym pozostaje skutecz-
na względem innych. Konstrukcja bezskuteczności 
względnej czynności prawnej polega na tym, że chroni 
ona osobę, której zaspokojenie słusznych roszczeń zo-
stało wyłączone przez dokonanie czynności prawnej 
z osobą niebędącą właścicielem rzeczy. Czynność taka 
jest więc ważna, bo bezskuteczność jest sankcją nie 
tyle z tytułu nieprawidłowości tkwiącej w samej czyn-
ności prawnej (co jest istotą nieważności bezwzględ-
nej), lecz z tytułu intencji osób, które daną czynność 
podjęły. O uznaniu czynności za bezskuteczną przesą-
dzają warunki i okoliczności, w jakich dana czynność 
została podjęta, a nie nieprawidłowości tkwiące w niej 
samej. Jest to więc sankcja z tego powodu, że czynność 
prawną zawarto w określonej sytuacji, a nie z tego po-
wodu jak jest przy sankcji nieważności, że dokonana 
ona była wadliwie i nie spełniała warunków (przesła-
nek) prawidłowości15.

Z uwagi na względną bezskuteczność czynności 
prawnej upadłego rodzi się pytanie: w jakim stop-
niu ta bezskuteczność obejmuje osoby inne aniżeli 
wierzyciele, a dokładnie, czy wierzyciele osoby, która 
jest beneficjentem bezskutecznej czynności prawnej, 
mogą z przedmiotu tej czynności prowadzić egzekucję. 
Zdaniem autorek bezskuteczność względna czynno-
ści prawnych dokonanych przez upadłego wywołuje 

13 Postanowienie SN z 23 marca 2017 r. (V CSK 297/16, OSNC 2017/11/128/ 
LEX 2273878).

14 Wyrok SN z 3 października 2017 r., IV CSK 184/07, OSNC 2008, nr 12, 
poz. 142.

15 Wyrok SA w Krakowie z 16 stycznia 2015 r. (I ACa 1493/14, Legalis).

skutki także wobec wierzycieli osoby trzeciej (benefi-
cjenta tych czynności) w postaci niedopuszczalności 
tego rodzaju egzekucji16.

Jak już zostało wskazane, prawodawca posługuje się 
konstrukcją bezskuteczności względnej wówczas, gdy 
chce zapobiec temu, aby czynność prawna nie pozba-
wiała możliwości wykonywania prawa podmiotowego 
przysługującego osobie nieuczestniczącej w tej czyn-
ności. W związku z tym prowadzenie egzekucji skie-
rowanej do przedmiotu tej czynności niweczyłoby ów 
cel – wierzyciele, w interesie których prowadzone jest 
postępowanie upadłościowe, mogliby nie uzyskać za-
spokojenia z przedmiotu tej czynności17.

Ponadto, zdaniem autorek, należy mieć na uwadze 
fakt, że na gruncie prawa upadłościowego stoso-
wanie statuującego obowiązek znoszenia egzekucji 
art. 532 k.c. jest wyłączone. Przepisy Tytułu X kodek-
su cywilnego w stosunku do przepisów prawa upa-
dłościowego dotyczących bezskuteczności czynności 
prawnych mają bowiem charakter subsydiarny (brak 
relacji lex specialis – lex generalis) i stosuje się je tylko 
w przypadku, gdy stan faktyczny nie jest unormowany 
w przepisach prawa upadłościowego18. Z treści prze-
pisu art. 131 PrUp wprost wynika, że do zaskarżania 
czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzyw-
dzeniem wierzycieli przepis art. 134 PrUp stosuje się 
odpowiednio. Tym samym uznanie czynności prawnej 
na gruncie przepisów prawa upadłościowego za bez-
skuteczną względem masy upadłości skutkuje przeka-
zaniem do masy tego wszystkiego, co wyszło z masy 
na skutek zaskarżonej czynności lub nie zostało do niej 
przekazane (ewentualnie obowiązek zwrotu równo-
wartości), a nie obowiązkiem osoby trzeciej znoszenia 
egzekucji wobec składników majątku upadłego, które 
wyszły z masy upadłości.

Niezależnie od przedstawionych argumentów, za nie-
dopuszczalnością egzekucji przemawia treść przepisu 
art. 146 ust. 3 PrUp, zgodnie z którym po dniu ogło-
szenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie 

16 Inaczej SO we Wrocławiu, Wydział II Cywilny Odwoławczy, który 
w postanowieniu z 29 grudnia 2017 r., II Cz 1714/17, stwierdza, że skutek 
bezskuteczności względnej czynności rozporządzającej upadłego jest 
ściśle egzekucyjny, gdyż umożliwia prowadzenie egzekucji z danej rzeczy 
jako składnika majątku upadłego dłużnika, mimo że pozostaje ona nadal 
własnością osoby trzeciej.

17 Wyrok SA w Lublinie z 13 października 2015 r., I ACa 293/15, Legalis: „Celem 
leżącym u podstaw art. 128 i art. 134 PrUpN, a także innych przepisów działu 
trzeciego ustawy, jest ochrona wszystkich wierzycieli upadłego, a nie tylko 
niektórych z nich. Chodzi o to, aby czynności prawne zdziałane przez upadłego 
z określonym kręgiem podmiotów nie wpływały negatywnie na możliwość 
zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym wszystkich wierzycieli”.

18 Wyrok SN z 3 października 2007 r. (IV CSK 184/07, OSNC 2008, nr 12, 
poz. 142); wyrok SA w Krakowie z 30 lipca 2015 r. (I ACa 635/15, Legalis).
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egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy 
upadłości.

Nie powinno budzić wątpliwości, że przedmiot bezsku-
tecznej czynności prawnej upadłego jest składnikiem 
masy upadłości. Wynika to wprost z przepisu art. 69 
ust. 1a PrUp, zgodnie z którym, jeżeli syndyk na pod-
stawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych 
ustali, że w skład masy upadłości wchodzą ruchomo-
ści, nieruchomości oraz środki pieniężne, których syn-
dyk nie objął, sporządza ich spis, wskazując, których 
składników masy nie objął na skutek czynności bez-
skutecznych, oraz art. 69 ust. 1d PrUp stanowiącym, 
że po zakończeniu ustalania składu masy upadłości 
syndyk składa spis inwentarza, który obejmuje raporty 
ze sporządzonych według stanu na dzień ogłoszenia 
upadłości spisów:

1) objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, 
środków pieniężnych oraz przysługujących upadłe-
mu praw majątkowych;

2) ruchomości, nieruchomości oraz środków pienięż-
nych, których syndyk nie objął;

3) należności.

Przepisy te jednoznacznie przesądzają, że również 
nieobjęte składniki majątku upadłego stanowią ele-
ment masy upadłości. Co więcej, jak wskazuje się 
w piśmiennictwie, wydanie przedmiotów majątko-
wych syndykowi nie jest warunkiem niezbędnym do 
dokonania ich sprzedaży, a jedynie może mieć wpływ 
na krąg potencjalnych nabywców19.

Przyjmując, że egzekucja z przedmiotu bezskutecz-
nej względem masy upadłości czynności prawnej jest 
w świetle przepisu art. 146 ust. 3 PrUp niedopusz-
czalna, powstaje pytanie o kroki prawne, jakie winien 
podjąć syndyk, by zapobiec zbyciu w toku postępowa-
nia egzekucyjnego przedmiotu tej czynności. W pierw-
szej kolejności syndyk winien rozważyć wystąpienie 
z powództwem ekscydencyjnym (interwencyjnym), 
przewidzianym w art. 841 § 1 k.p.c. Zgodnie z treścią 
art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze po-
wództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od 
egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji naru-
sza jej prawa. W piśmiennictwie podnosi się, że chodzi 
o naruszenie tego rodzaju, że doszło do zajęcia takiego 

19 E. Gniewek, Sprzedaż nieruchomości przez syndyka masy upadłości w toku 
postępowania upadłościowego w razie bezskuteczności względnej wcześniejszego 
rozporządzenia przez upadłego, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), 
Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, 
Kraków 2005, s. 961 i nast.; tak też: S. Gurgul, Prawo upadłościowe, [w:] 
S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, 
Warszawa 2020, teza do art. 134 PrUp.

składnika majątkowego, z którego wierzyciel nie ma 
prawa zaspokoić swojej wierzytelności20. Powództwo 
to przysługuje w przypadku, gdy prawa osoby trzeciej 
zostały naruszone w wyniku czynności egzekucyjnych 
podjętych zgodnie z prawem. Osoba trzecia nie zarzuca 
niezgodności z prawem dotychczas dokonanych czyn-
ności, jak również nie zwalcza tytułu wykonawczego 
uzyskanego przez wierzyciela. Przeciwstawia się jedy-
nie prowadzeniu egzekucji z określonego przedmiotu. 
Powództwo ekscydencyjne zmierza do zakwestio-
nowania zasadności lub dopuszczalności egzekucji 
z określonego przedmiotu z uwagi na naruszenie przez 
nią prawa podmiotowego osoby trzeciej21. Powództwo 
ekscydencyjne należy wytoczyć przeciwko wierzycie-
lowi, a jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, oprócz 
wierzyciela należy pozwać również dłużnika (art. 841 
§ 2 k.p.c.).

Z uwagi na to, że skierowanie egzekucji do skład-
nika masy upadłości z omówionych przyczyn jest 
sprzeczne z przepisem art. 146 ust. 3 PrUp, syndyko-
wi przysługuje także skarga na czynności komornika 
z art. 767 k.p.c., w szczególności gdy do wszczęcia 
egzekucji dochodzi po ogłoszeniu upadłości, a czyn-
ność prawna jest bezskuteczna z mocy prawa albo gdy 
czynność prawna została przed wszczęciem egzekucji 
prawomocnie uznana za bezskuteczną. Gdy egzekucja 
w stosunku do przedmiotu bezskutecznej czynności 
prawnej upadłego została wszczęta przed ogłosze-
niem upadłości, syndyk może też złożyć wniosek o jej 
umorzenie na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. 
z art. 146 ust. 3 PrUp (niedopuszczalność egzekucji ze 
względu na przedmiot).

Wybór środka zaskarżenia zależy od okoliczności kon-
kretnej sprawy, ale warto w tym miejscu wskazać na 
podnoszony w orzecznictwie brak konkurencyjności 
pomiędzy powództwem o zwolnienie zajętego przed-
miotu od egzekucji a skargą na czynności komornika. 
Skarga na czynności komornika przysługuje wtedy, 
gdy komornik, dokonując czynności, naruszył przepi-
sy procesowe, natomiast powództwo o zwolnienie od 
egzekucji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy prawa 
osoby trzeciej zostały naruszone przez skierowanie 
egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi22.

20 O. Marcewicz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. 
Tom II. Art. 730-1217, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2019, art. 841.

21 T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. 
Artykuły 730-1088, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, art. 841, https://
sip.lex.pl/#/commentary/587856899/654339/wisniewski-tadeusz-
red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-iv-artykuly-730-
1088?cm=URELATIONS (dostęp: 20 kwietnia 2022).

22 O. Marcewicz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. 
Tom II. Art. 730-1217, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2019, art. 841;Wyrok SA 
w Lublinie z 21 stycznia 1998 r., I ACz 21/98, Apel.-Lub. 1998, nr 2, poz. 10.
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PODSUMOWANIE

Bezskuteczność czynności prawnych upadłego, czy to 
z mocy prawa lub z mocy orzeczenia sędziego-komisa-
rza lub sądu, rodzi konsekwencje określone w art. 134 
ust. 1 zd. 1 PrUp, a co za tym idzie, to, co wskutek ta-
kich czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego 
nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, 
a jeżeli przekazanie w naturze jest niemożliwe – do 
masy upadłości wpłaca się równowartość w pienią-
dzu. Główną ideą wskazanej instytucji bezskuteczności 

jest doprowadzenie majątku upadłego (a w zasadzie 
masy upadłości) do stanu sprzed dokonania bez-
skutecznych czynności. W tym stanie rzeczy wobec 
faktu, iż przedmioty bezskutecznych czynności praw-
nych upadłego wchodzą w skład masy upadłości, nie 
można mieć wątpliwości, że w sytuacji kiedy z przed-
miotów tych prowadzona jest egzekucja z wniosku 
wierzyciela osoby trzeciej, która stała się właścicielem 
takiego przedmiotu na skutek bezskutecznej czyn-
ności prawnej, dalsze prowadzenie tej egzekucji jest  
wyłączone.
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ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY  
A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Publikowany artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na 
pytania:
–  czy wszystkie świadczenia rodzinne nie wchodzą do 

masy upadłości?
–  czy syndyk w toku postępowania upadłościowego po-

winien weryfikować wysokość świadczeń otrzymywa-
nych przez upadłego na rzecz dzieci? Jeśli tak, w jaki 
sposób powinien to czynić?

–  czy wartość świadczeń rodzinnych powinna być 
uwzględniana jako dochód upadłego przy określaniu 
jego możliwości zarobkowych celem ustalenia planu 
spłaty wierzycieli?

–  jaka jest praktyka syndyków oraz sądów w tym zakre-
sie? Czy wymaga ujednolicenia?

ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY  
– USTAWOWE WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI

Co do zasady, w skład masy upadłości wchodzi majątek 
należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz 
nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościo-
wego (np. spadek). Od tej reguły istnieją jednak wyjątki 
określone w art. 63-67a ustawy z 28 lutego 2003 roku 
– Prawo upadłościowe7.

Z punktu widzenia upadłości konsumenckiej znaczenie 
mają przede wszystkim wyłączenia wskazane w art. 63 
p.u. Zgodnie z tym przepisem do masy upadłości nie 
wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji we-
dług przepisów ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego8, oraz wynagrodzenie za pracę 

pobierające świadczenia rodzinne na dzieci pozostające na utrzymaniu oraz 
osoby pełnoletnie uprawnione do świadczeń na siebie.

 Z o b . h t t p s : // s t a t . g o v . p l / f i l e s / g f x / p o r t a l i n f o r m a c y j n y / p l /
d e f a u l t a k t u a l n o s c i / 6 0 0 5 / 4 / 4 / 1 / s w i a d c z e n i a _ n a _ r z e c z _
rodziny_w_2020_r.pdf, dostęp: 28 kwietnia 2022 r.

7 Dz.U.2020.1228, t.j. z 10 lipca 2020 r., dalej jako p.u.
8 Dz.U.2021.1805, t.j. z 4 października 2021 r., dalej jako k.p.c.

Agata Duda-Bieniek1

 

WPROWADZENIE

Na łamach „Doradcy Restrukturyzacyjnego” analizowany 
był już problem składu masy upadłości i dopuszczalnych 
potrąceń w postępowaniu upadłościowym konsumen-
ta2. W niniejszym artykule rozważaniom poddano za-
gadnienie świadczeń rodzinnych – związane ze składem 
masy upadłości, ale także z tematyką ustalania planu 
spłaty dla konsumenta3, w którego domowym budżecie 
różnego rodzaju świadczenia zajmują znaczące miejsce. 
Problematyka ta jest dość powszechna z uwagi na wiele 
czynników. Po pierwsze, należy wymienić chociażby ro-
snącą liczbę upadłości konsumenckich4. Po drugie, upa-
dli konsumenci to w zdecydowanej większości osoby 
młode, dość często posiadające dzieci5. Po trzecie, tylko 
w 2020 roku ze świadczeń na rzecz rodziny korzystało 
średnio miesięcznie blisko 2,0 mln beneficjentów6.

1 Doradca restrukturyzacyjny, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.
2 M. Medyński, B. Szczepkowska, Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia 

w postępowaniu upadłościowym konsumenta, „Doradca Restrukturyzacyjny” 
nr 6 [4/2016], s. 97-103.

3 Zagadnienia związane z ustalaniem planu spłaty z uwagi na ich znaczenie dla 
prowadzonych upadłości konsumenckich (etap będący niejako ukoronowaniem 
kończącego się postępowania, którego wykonanie umożliwi oddłużenie się 
upadłemu dłużnikowi) są dość często poruszane na łamach kwartalnika. Zob. 
A. Hrycaj, A. Owczarewicz, A. Pawłowski, Postanowienie sądu o ustaleniu planu 
spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 6 
(4/2016), s. 32-45; P. Janda, Projekt planu spłaty wierzycieli w postępowaniu 
upadłościowym konsumenta, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 22 (4/20), 
s. 11-20; A. Duda-Bieniek, Weryfikacja możliwości zarobkowych upadłego 
celem ustalenia planu spłaty wierzycieli, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 26 
(4/2021), s. 90-96.

4 Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji 
Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w 2021 r. ogłoszono upadłość 
konsumencką w stosunku do 18 205 osób. Jest to wzrost o 39,14% w stosunku 
do 2020 r. Zob. www.coig.com.pl/2021-upadlosc-konsumencka_grudzien.
php, dostęp: 28 kwietnia 2022 r.

5 Najwięcej upadłości (prawie 5%) dotyczy osób w wieku 40-49 lat (26,18%) 
i 30-39 (22,58%). Zob. www.coig.com.pl/2021-upadlosc-konsumencka_
grudzien.php, dostęp: 28 kwietnia 2022 r..

6 Nie został jeszcze opublikowany raport Głównego Urzędu Statystycznego za 
2021 r., jednak – jak wynika z raportu za 2020 r. – na wsparcie rodzin w Polsce 
w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,8 mld zł, a korzystało z nich 
średnio miesięcznie blisko 2,0 mln beneficjentów. Łączna kwota świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1,1 mld zł. W ramach rządowego 
programu „Rodzina 500 plus” na świadczenia wychowawcze przekazano 
40,0 mld zł. Warto zauważyć, że beneficjenci tych świadczeń to rodziny 
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dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa 
w art. 64c ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75, 952, 
1901 i 2270), oraz dodatek osłonowy, o którym mowa 
w ustawie z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1). Ponadto, zgodnie z art. 833 § 7 
k.p.c., nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne 
kwoty, o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 
o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy 
z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzie-
ci i osoby, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając 
w pieczy zastępczej.

Zasada jest zatem taka, że wszelkie świadczenia wypła-
cane w celu częściowego pokrycia wydatków związanych 
z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i za-
spokojeniem jego potrzeb życiowych, które przysługu-
ją matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu 
dziecka10, nie podlegają zajęciu i nie wchodzą do masy 
upadłości. Niniejsze świadczenia jako przejaw polity-
ki prorodzinnej i ochrony powinny wspomagać dłużnika 
i jego rodzinę poprzez zapewnienie im minimalnego po-
ziomu egzystencji11.

W praktyce, pomimo jasnego brzmienia wskazanych 
przepisów, dość często pojawiają się problemy z tymi 
świadczeniami, które zazwyczaj wpływają na rachunek 
bankowy dłużnika – nie zaś na specjalnie w tym celu 
otwarty rachunek dla dziecka zadłużonego konsumen-
ta12. Stwierdzenie, czy kwota znajdująca się na rachun-
ku dłużnika obejmuje np. rodzinny kapitał opiekuńczy, 
jest możliwe jedynie w przypadku szczegółowej wery-
fikacji wyciągu z konta bankowego. Organy wypłacające 
świadczenia, na podstawie wytycznych z Ministerstwa 
Rodziny, powinny każdy przelew dotyczący świadcze-
nia wychowawczego oznaczać specjalnym tytułem 

10 Takie jest też uzasadnienie projektu ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (druk 216), s. 7.

11 Flaga-Gieruszyńska K., [w:] red. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2016, Legalis, nb. 7.

12 Celem artykułu nie jest komentarz do świadczeń typu „500+”, ale przy 
omawianiu niniejszych świadczeń trudno nie zwracać uwagi na dyskusję, 
którą wywołało wprowadzenie tego (oraz innych) świadczenia – chociażby 
w zakresie przeznaczenia uzyskiwanej kwoty. Jak zostanie wykazane 
w dalszej części artykułu, w przypadku części dłużników niniejsze świadczenia 
są traktowane poniekąd jako „wynagrodzenie”, dzięki któremu nie muszą np. 
podejmować pracy. Niekiedy zatem demobilizują one upadłych do podjęcia 
zatrudnienia, co z kolei ma przełożenie na zaspokojenie wierzycieli w toku 
postępowania, a tym samym jest ściśle związane z brakiem możliwości 
realizacji funkcji wychowawczej, jaką ma także upadłość konsumencka. 
Oczywiście w tym celu konieczne jest ustalenie możliwości zarobkowych 
upadłego – a wówczas obiektywna ocena możliwości znalezienia swojego 
miejsca na rynku pracy w kontekście podejmowanych prób.

upadłego w części niepodlegającej zajęciu9. W katalogu 
wyłączeń jest także kwota uzyskana z tytułu realizacji 
zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił 
funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części 
przypadającej zgodnie z umową powołującą administra-
tora pozostałym wierzycielom, oraz środki pieniężne 
znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blo-
kady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu 
art. 119zg pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa, przy czym w praktyce są one bardzo rzadko 
spotykane.

Przepisy p.u. w zakresie ujęcia szeroko pojętych świad-
czeń na rzecz rodziny w masie upadłości odsyłają bezpo-
średnio do regulacji k.p.c. Czy syndyk może zatem zająć 
„500+” oraz inne rodzajowo podobne świadczenia? Czy 
syndyk może dokonywać potrąceń z tych świadczeń? 
Art. 833 § 6 k.p.c. udziela jednoznacznej odpowiedzi na 
postawione pytania. Zgodnie z jego treścią egzekucji nie 
podlegają świadczenia alimentacyjne, świadczenia pie-
niężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egze-
kucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 
opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świad-
czenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świad-
czenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym 
mowa w art. 10 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa 
w ustawie z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale 
opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), oraz dofinansowanie ob-
niżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

9 Warto w tym miejscu wspomnieć, że na dzień oddawania niniejszego 
artykułu do druku kwota wynagrodzenia niepodlegająca zajęciu to stosownie 
do art. 871 § 1 Kodeksu pracy wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia 
za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 
na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów 
wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 
W celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej 
sejmowa komisja ds. petycji przygotowała projekt nowelizujący art. 871 § 1 
Kodeksu pracy – przewiduje on obniżenie kwoty wolnej do poziomu 85% 
minimalnego wynagrodzenia. Zob. https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/
Projekty/9-020-676-2021/$file/9-020-676-2021.pdf. Projekt został już 
wniesiony do Sejmu. Zmiany w tym zakresie będą miały znaczenie także 
z punktu widzenia prowadzenia postępowania upadłościowego – z uwagi 
na bezpośrednie odesłanie w tym zakresie przepisów p.u. do innych regulacji 
ustawowych. Obniżenie kwoty wolnej od egzekucji co do zasady powinno 
się wiązać z wyższym wpływem do masy upadłości. Oczywiście istnieje 
prawdopodobieństwo, że w przypadku znowelizowania przepisów we 
wskazany sposób część dłużników celem uniknięcia egzekucji, a następnie 
pobierania wynagrodzenia w toku postępowania upadłościowego będzie 
dążyć do formalnego obniżenia wynagrodzenia na umowie o pracę, żeby 
w ten sposób ochronić część pensji. Niniejsze okoliczności powinny być 
weryfikowane przez syndyka – w szczególności w sytuacji, gdy dochody 
upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości były dużo wyższe, 
a obecnie wynoszą np. 85% minimalnego wynagrodzenia. Może to wówczas 
oznaczać, że upadły pobiera dochody, które zataja przed sądem, ale obniżenie 
wynagrodzenia może być też wynikiem innych okoliczności, jak np. brak 
motywacji po stronie zadłużonego konsumenta do świadczenia pracy po 
godzinach czy szukania dodatkowego zatrudnienia z uwagi na świadomość, iż 
zarobione w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli.
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celem umożliwienia zarówno bankom, jak i organom 
egzekucyjnym identyfikacji wypłaconych świadczeń wy-
chowawczych i skutecznego zabezpieczenia środków 
z Programu „Rodzina 500+”, np. przed egzekucją sądową 
lub administracyjną13. Jednakże, jak wynika z praktyki, 
a także stanowiska Związku Banków Polskich, organy 
wypłacające świadczenia nie zawsze stosują uprzednio 
uzgodnione z sektorem bankowym słowa kodowe typu:  
„R.500+” (w przypadku świadczenia wychowawczego), 
„PDS” (w przypadku świadczenia dobry start), „R.500+ 
PDS” (w przypadku jednoczesnego wypłacania obydwu 
świadczeń)14. Brak prawidłowego oznaczenia świad-
czenia uniemożliwia z kolei niezwłoczne wyłączenie go 
z masy – wskazany jest wówczas kontakt np. z urzędem 
gminy w celu ustalenia, jakiego rodzaju środki zostały 
przekazane na rachunek upadłego, co z kolei wydłuża 
okres, po upływie którego upadły te należne jego rodzi-
nie środki otrzyma.

Pojawia się także inny problem. Zgodnie z rekomenda-
cją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 3 sierpnia 
2021 roku (którą należy uznać za uzasadnioną i stanowią-
cą próbę wypracowania jednolitej praktyki wśród banków) 
banki powinny na bieżąco śledzić Monitor Sądowy i Gospo-
darczy (po 1 grudnia 2021 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych) 
pod kątem obwieszczeń dotyczących ogłoszeń postano-
wień o upadłości konsumenckiej posiadaczy rachunków 
prowadzonych przez te banki i dokonywać na podstawie 
takich obwieszczeń niezwłocznych blokad rachunków. 
Nadto banki powinny powstrzymać się z wypłatą środków 
znajdujących się na rachunku upadłego lub wykonywaniem 
innych dyspozycji upadłego, dotyczących zablokowanego 
rachunku, do momentu otrzymania stosownej dyspozycji 
ze strony syndyka, chyba że na podstawie posiadanych in-
formacji są w stanie jednoznacznie ocenić, że środki znaj-
dujące się na rachunku nie wchodzą do masy upadłości na 
podstawie art. 63 p.u. Zazwyczaj jednak banki niezwłocz-
nie blokują rachunek upadłego, a w większości analizowa-
nych przeze mnie przypadków nie podejmują nawet próby 
ustalenia, czy środki znajdujące się na rachunku są objęte 
wyłączeniem na podstawie art. 63 p.u.15. Wówczas to od 

13 Informacja w tym zakresie znalazła się na stronie ministerstwa: www.gov.
pl/web/rodzina/srodki-z-rodzina-500-plus-w-pelni-zabezpieczone-przed-
egzekucja, dostęp: 28 kwietnia 2022 r.

14 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowiedź%20ZBP,%204.11.2020.
pdf. Jak wynika z analizy rachunków bankowych upadłych, niekiedy 
świadczenie „500+” jest oznaczone w sposób jeszcze bardziej precyzyjny, 
np. „Urząd Dzielnicy Mokotów R500+ Lista wypłat dla Świadczenia 
wychowawczego 500+ za okres do 2022-04-30”; „świadczenie ZUS Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy Anna Kowalska”.

15 W jednym z prowadzonych przeze mnie postępowań upadłościowych 
zadłużony konsument na rachunku bankowym posiadał wpływy jedynie 
z różnego rodzaju świadczeń typu: „500+”, rodzinny kapitał opiekuńczy, 
zasiłek rodzinny. Z uwagi na fakt, że upadły nie pracował – były to jedyne 
środki służące zaspokajaniu potrzeb jego rodziny, nie tylko związanych ściśle 
z osobistymi potrzebami dzieci, ale również z zakupem paliwa itp. Kancelaria 
oddłużeniowa, która przygotowała upadłemu wniosek o ogłoszenie upadłości, 
poinformowała o braku możliwości zajęcia tych świadczeń przez syndyka. 

szybkości działań syndyka zależy, kiedy upadły otrzyma 
pobierane świadczenia.

Co wydaje się być dość istotne z punktu widzenia poczy-
nionych rozważań, syndyk nie zawsze ma świadomość, 
że upadły posiada rachunek bankowy – często dowiadu-
je się o tym niezwłocznie po ukazaniu się obwieszcze-
nia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (a do 1 grudnia 
2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Na-
gminną praktyką jest niewskazywanie numerów rachun-
ków bankowych we wnioskach o ogłoszenie upadłości 
– co z kolei wynika z faktu, że dłużnicy wychodzą z za-
łożenia, iż nieposiadanie na tych rachunkach środków 
na dzień złożenia wniosku lub posiadanie środków nie-
podlegających zajęciu nie uzasadnia ich wskazywania. 
W mojej ocenie usprawnieniem w tym zakresie byłaby 
nowelizacja p.u. zobowiązująca dłużnika do wskazania 
wszystkich numerów rachunków bankowych już na eta-
pie składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Uspraw-
niłoby to czynności podejmowane przez syndyka – nie 
wszystkie banki informują bowiem o posiadaniu rachun-
ku bankowego przez upadłego (nawet jeśli już został za-
blokowany z uwagi na upadłość konsumenta).

Warto też wspomnieć, że nowelizacja Prawa bankowego, 
która weszła w życie 22 sierpnia 2016 roku, wprowadziła 
specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki 
rodzinne16, do których w założeniu m.in. komornicy nie 
powinni mieć dostępu, a na jakie mogą wpływać świad-
czenia i zasiłki niepodlegające egzekucji, w tym z progra-
mu „Rodzina 500 plus”. Otwarcie i prowadzenie rachunku 
rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub 
kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek 
opłat i prowizji. Nieodpłatne są również wydanie kar-
ty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku 
oraz bankomatów wskazanych przez kasę. Warunkiem 
uruchomienia rachunku rodzinnego jest przedłożenie 
bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez 

Z dniem ukazania się obwieszczenia w MSiG rachunek został zablokowany 
przez bank, a upadły informację o zajęciu uzyskał na stacji paliw – kiedy nie 
mógł zapłacić za dokonany zakup. Bank poinformował upadłego, że syndyk 
„zajął konto”, co oczywiście wiązało się z kontaktem upadłego z syndykiem 
– i podjęciem próby wyjaśnienia sytuacji. Wydanie dyspozycji, na mocy której 
wyrażono upadłemu zgodę na każdorazową wypłatę świadczeń określonych 
w art. 833 § 6 k.p.c., wydawało się być najlepszym rozwiązaniem problemu. 
Co ważne, praktyka syndyków w zakresie rachunków jest różna – niektórzy 
zamykają dotychczasowe rachunki upadłych, otwierając nowe; inni zezwalają 
na korzystanie z dotychczasowego rachunku ze stosownymi ograniczeniami; 
jeszcze inni jako rachunek masy upadłości wskazują rachunek kancelarii 
syndyka. W konsekwencji na różnego rodzaju konta mogą wpływać środki 
z tytułu świadczeń na rzecz rodziny – upadły może je wypłacać sam lub może 
je odbierać po wypłaceniu ich przez syndyka.

16 Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, 
którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki 
oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 ograniczenie egzekucji z innych 
świadczeń pieniężnych § 6 i 7 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 i 1578), z wyjątkiem 
świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej „świadczeniami niepodlegającymi 
egzekucji”. Rachunki rodzinne określane są także jako konta socjalne, konta 
antykomornicze.
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jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego nu-
mery rachunków bankowych, z których te świadczenia są 
wypłacane17.

W praktyce założenia ustawy nie funkcjonują jednak 
w sposób prawidłowy. Przykładowo system OGNIVO nie 
wskazuje komornikom, że dany rachunek bankowy jest 
rachunkiem rodzinnym, na którym znajdują się świad-
czenia niepodlegające zajęciu, zaś banki prowadzące 
takie rachunki nie informują komorników o ich doce-
lowym przeznaczeniu. W konsekwencji, w przypadku 
wystąpienia przez syndyka w trybie art. 178 p.u. z wnio-
skiem o poszukiwanie majątku upadłego przez komorni-
ka z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, 
do których komornik ma dostęp (w tym w szczególno-
ści OGNIVO, CEPiK, EKW), komornik wskaże syndykowi 
także rachunek rodzinny, pomimo iż środki, które się na 
nim znajdują, nie podlegają zajęciu. Po raz kolejny zatem 
syndyk musi dokonać stosownej weryfikacji, zaś upa-
dły powinien mieć świadomość swoich praw i w sposób 
odpowiedni zareagować na ewentualne zajęcie takich 
środków.

Warto mieć na uwadze, że środki z programu „Rodzina 
500 plus” są wypłacane tylko bezgotówkowo na wska-
zany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. 
Upadły nie ma zatem teoretycznie możliwości odebra-
nia tych środków w gotówce, z pominięciem opisanych 
problemów. Jest jednak grupa dłużników, która odbiera 
środki osobiście z banku – w tych przypadkach organ 
wypłacający świadczenie, np. urząd gminy, przekazuje 
bankowi listę, na której znajduje się imię i nazwisko upa-
dłego uprawnionego do odbioru określonej kwoty z tytu-
łu danego świadczenia.

CO Z ULGĄ NA DZIECI?

W inny sposób ustawodawca uregulował kwestię ulgi na 
dzieci. Odmienność regulacji wynika najprawdopodobniej 
z faktu, że ulga na dzieci nie jest swego rodzaju świad-
czeniem rodzinnym czy wychowawczym, a ulgą podat-
kową uregulowaną w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych18. Niemniej jednak cel ulgi jest podob-
ny – prorodzinny.

Ulga na dzieci obejmuje gros podatników. Dotyczy osób, 
które: wykonywały władzę rodzicielską, pełniły funkcję 
opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwa-

17 Niniejsze rachunki cieszą się małą popularnością, w tej sprawie interweniował 
m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-
bankowe-rachunki-rodzinne-malo-popularne.

18 Dz.U.2021.1128, t.j. z 24 czerwca 2021 r.

ło, sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodzi-
ny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą. Ulga przysługuje: na każde dziecko, 
które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne 
dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyj-
ny lub rentę socjalną, na każde dziecko do 25. roku ży-
cia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem 
renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla 
młodych nie przekraczają 3089 zł19.

Syndycy dosyć często przy zwracaniu się do naczelnika 
urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie informacji 
dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego 
sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczącej oko-
liczności powodujących powstanie po stronie upadłego 
obowiązku podatkowego w okresie 5 lat przed dniem 
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dokonują 
jednocześnie zajęcia ewentualnych wierzytelności przy-
sługujących upadłemu konsumentowi20. Nierzadko zda-
rza się, że osoba fizyczna posiadająca dzieci skorzystała 
z ulgi prorodzinnej. Czy syndyk może wówczas dokonać 
zajęcia nadpłaconego podatku?

Przepisy p.u. odsyłają w tym zakresie także do regula-
cji postępowania egzekucyjnego określonych w k.p.c. 
Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 3 k.p.c. prawa niezbywalne 
nie podlegają egzekucji. Ulga prorodzinna jest zaś pra-
wem niezbywalnym – przysługującym konkretnej osobie 
z uwagi na określone przymioty, które nie może być sku-
tecznie przeniesione na inny podmiot. Aktualne w tym 
zakresie wydaje się być stanowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w wyroku z 8 listopada 2005 roku, w sprawie 
o sygn. akt I CK 167/05: „Jeżeli natomiast na podstawie 
takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadcze-
nia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu 
tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy 
uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie 
świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, 
albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego 
wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie mająt-
kowe. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w ustalo-

19 Ulga przysługuje w wysokości: na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie 
(co daje rocznie 1112,04 zł), na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co 
daje rocznie 1112,04 zł), na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje 
rocznie 2000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (co daje 
rocznie 2700,00 zł). W praktyce oznacza to, że upadły posiadający troje dzieci 
otrzyma: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 
2000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie 4224,12 zł rocznie.

20 Ponadto wydaje się że kontrola zeznania podatkowego złożonego przez 
upadłego konsumenta należy do zwykłych czynności wykonywanych przez 
syndyka. Upadły nie traci bowiem statusu podatnika i podlega obowiązkom 
wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ale syndyk powinien 
zweryfikować wykonanie przez upadłego obowiązkowego rozliczenia 
z osiągniętych przez niego dochodów za dany rok podatkowy, zobowiązując 
zadłużonego konsumenta chociażby do przedłożenia złożonego zeznania. 
Może to być także pomocne w ustaleniu możliwości zarobkowych upadłego, 
dlatego też większość syndyków praktykuje w ten sposób.
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nym stanie faktycznym sprawy, gdyż, jak wskazano, na 
skutek złożenia przez dłużnika deklaracji w celu skorzy-
stania z prawa do pomniejszenia podatku uruchamiany 
był mechanizm zwrotu kwoty różnicy podatku (nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym)”.

Prowadzi to do wniosku, że upadły może w zeznaniu 
rocznym skorzystać z ulgi na dzieci, ale otrzymany wów-
czas zwrot nadpłaconego podatku wejdzie do masy 
upadłości. Co do zasady, wnioskować bowiem należy, że 
gdyby wolą ustawodawcy było wyłączenie niniejszego 
świadczenia jako niepodlegającego egzekucji, byłoby ono 
ujęte np. w art. 833 § 6 k.p.c.

Fakt, że ulga na dzieci nie podlega wyłączeniu z masy 
upadłości, nie wyłącza możliwości upadłego do złożenia 
wniosku o wyłączenie określonej kwoty z masy upadło-
ści. Praktyka pokazuje, że wówczas uzasadnieniem dla 
takiego wyłączenia jest wykładnia celowościowa art. 831 
§ 1 pkt 2 k.p.c., który mówi o sumach przyznanych przez 
Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności sty-
pendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana 
powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów 
albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Upadli we 
wnioskach o wyłączenie powołują się przede wszystkim 
na cel takiej ulgi, który z uwagi na jej zajęcie nie może być 
realizowany. Stanowisko nie jest zatem w tym zakresie 
jednolite – niektóre sądy dokonują wyłączenia, inne zaś 
uznają, że zwrot nadpłaconego podatku nawet w przy-
padku skorzystania z ulgi prorodzinnej wchodzi do masy 
upadłości.

Problem pojawia się jednak także w sytuacji, w której 
upadłemu konsumentowi ulga co prawda przysługuje, 
ale z niej nie korzysta w toku postępowania upadłościo-
wego – zakładając, że po jego zakończeniu złoży korek-
tę zeznania rocznego, dzięki czemu otrzyma zwrot ulgi 
bez konieczności składania np. wniosku o wyłączenie 
nadpłaconego podatku z masy upadłości czy też skarże-
nia czynności syndyka, który zajął wierzytelność z tego 
tytułu. Nie wydaje się, że syndyk może poniekąd zmu-
sić upadłego do określonego sposobu rozliczenia się 
(w szczególności nie jest uprawniony do złożenia zezna-
nia rocznego za upadłego). Na pewno może jednak zwró-
cić się do upadłego z prośbą o wyjaśnienie motywacji 
takiego postępowania, co z kolei może wpłynąć na ogól-
ną ocenę osoby upadłego i jego współpracy z syndykiem 
w toku postępowania upadłościowego21.

21 Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy mamy do czynienia 
z ubóstwem masy upadłości. W niektórych przypadkach wysokość zwrotu 
nadpłaconego podatku może w całości pokryć koszty postępowania 
upadłościowego. Stąd też złożenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości 
wydaje się być rozwiązaniem zdecydowanie bardziej rozsądnym, tym 

CZY SYNDYK POWINIEN WERYFIKOWAĆ ŚWIADCZENIA 
POBIERANE PRZEZ UPADŁEGO?

Pytanie wydaje się być retoryczne, chociażby z uwagi na 
poczynione rozważania. Niezweryfikowanie przez syn-
dyka źródeł przychodów upadłego uniemożliwi ustalenie 
w sposób prawidłowy składu masy upadłości. Zasadne 
jest, żeby już na etapie przedkładania spisu inwentarza 
oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników ma-
jątku upadłego syndyk posiadał rozeznanie co do ilości 
i wysokości świadczeń pobieranych przez zadłużonego 
konsumenta22.

W niektórych przypadkach dłużnicy już we wnioskach 
o ogłoszenie upadłości wymieniają różnego rodzaju 
pobierane przez nich świadczenia, takie jak np. 500+, 
rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie wypłacane 
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych (tzw. wczasy pod gruszą) czy świadczenie Dobry 
Start. W większości analizowanych przeze mnie wnio-
sków informacje te znajdowały się w treści uzasadnie-
nia lub przy wymienianiu ponoszonych wydatków, jako 
dodatkowe informacje na temat tego, z czego dłużnik 
np. finansuje wyprawkę szkolną dziecka. Taką praktykę 
sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości należy 
uznać za prawidłową, wartą rozpowszechniania i jak naj-
bardziej ułatwiającą zapoznanie się z sytuacją dłużnika 
syndykowi – jeszcze przed pierwszym kontaktem i proś-
bą o informacje.

Warto również wspomnieć o praktyce niektórych sądów 
upadłościowych, które zwracają się do upadłych z proś-
bą o wypełnienie przygotowanej w danej apelacji ankiety 
– celem ustalenia możliwości zarobkowych konsumen-
tów. Sądy zwracają się wówczas między innymi o dosła-
nie stosownej dokumentacji, takiej jak: umowa o pracę, 
wysokości świadczenia rentowego/emerytalnego, wy-
ciąg z historii rachunku bankowego, rachunki/paragony 
na potwierdzenie dochodów i wydatków, ale również 
zaświadczenie o zasiłkach, informacja o pobieranych 
świadczeniach.

Co jednak w sytuacji, w której z wniosku o ogłoszeniu upa-
dłości dane informacje nie wynikają, a sąd nie praktykuje 
wysyłania ankiety? Czy syndyk powinien podejmować 
jakieś dodatkowe czynności mające na celu weryfikację 

bardziej mając na uwadze rozbieżności w praktyce orzeczniczej. Nie naraża 
ono zaś konsumenta na powzięcie przez syndyka czy sąd wątpliwości co do 
moralności płatniczej itp. zadłużonego konsumenta. Można bowiem założyć, 
że wskazane działanie upadłego będzie postrzegane jako ukrywanie majątku.

22 Praktyka pokazuje, że syndycy dość często w spisie nieobjętych przez syndyka 
składników majątku wskazują, że np. na rachunku bankowym upadłego 
znajduje się kwota 1500,00 zł, ale podlega ona wyłączeniu z masy upadłości 
na podstawie art. 63 p.u. (jako świadczenie wychowawcze „500+”).
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pobieranych świadczeń? Z uwagi na zakres obowiązków 
nakładanych obecnie na doradców restrukturyzacyjnych 
w toku postępowań upadłościowych każdy sposób jest 
dobry, o ile umożliwia ustalenie koniecznych informacji 
i nie obciąża przy tym nadto syndyka. Nie można bowiem 
tracić z pola widzenia faktu, że wolumen upadłości kon-
sumenckich rośnie z miesiąca na miesiąc, przez co wzra-
sta też ilość pracy wykonywanej przez poszczególnych 
syndyków23. Doradca restrukturyzacyjny nie powinien 
być zaś postrzegany jako detektyw, a rzetelny, nieza-
leżny organ postępowania upadłościowego. Potrzebne 
jest zatem rozwiązanie nieobciążające nadto syndyków, 
a jednocześnie umożliwiające ustalenie wskazanych da-
nych w sprawny sposób, dzięki czemu wierzyciele i sąd 
będą mogli zweryfikować ustalenia dokonane przez  
syndyka.

Najprostszym, zasługującym na całkowitą aprobatę roz-
wiązaniem, dość często stosowanym przez syndyków, 
jest przekazanie upadłemu na początku postępowania 
upadłościowego ankiety do samodzielnego uzupełnie-
nia24. Ankieta obejmuje swoim zakresem nie tylko in-
formacje dotyczące możliwości zarobkowych upadłego, 
odnosi się także do ponoszonych przez niego wydatków, 
kosztów utrzymania siebie i rodziny, w tym właśnie wy-
sokości i ilości pobieranych świadczeń. Syndyk, zawiada-
miając upadłego o ogłoszeniu upadłości i wezwaniu do 
złożenia oświadczenia w trybie art. 57 p.u., a także do 
wydania całej dokumentacji, może wówczas wskazać 
w szczególności na konieczność przedłożenia zaświad-
czeń/informacji o pobieranych świadczeniach.

PRAKTYKA SYNDYKÓW I SĄDÓW W ZAKRESIE UJĘCIA 
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZY USTALANIU  
MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWYCH UPADŁEGO

W postanowieniu z 16 maja 2017 roku wydanym 
w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1244/16 Sąd Okręgowy 
w Warszawie25 wypowiedział się na temat wyjątkowego 
charakteru umorzenia zobowiązań upadłego bez ustala-
nia planu spłaty wierzycieli. W kontekście analizowanej 
problematyki istotny jest fakt, że w niniejszym orze-
czeniu sąd doszedł do przekonania, że „otrzymywane 

23 Przypomnieć można, że wynagrodzenie syndyka w uproszczonych 
upadłościach konsumenckich ustala się w wysokości od jednej czwartej 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności (tj. od 
1413,85 zł do 11 310,86 zł) – przy czym zazwyczaj pozostaje na poziomie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku.

24 Szerzej na temat tego rozwiązania wypowiedziałam się w artykule: 
Weryfikacja możliwości zarobkowych upadłego celem ustalenia planu spłaty 
wierzycieli, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 26 (4/2021).

25 Hrycaj A., Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych 
i upadłościowych, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 12 [2/2018], s. 19.

świadczenia rodzinne nie powinny być przeznaczane na 
spłatę wierzycieli, niemniej służą one utrzymaniu rodzi-
ny upadłego, a tym samym w ten sposób przynajmniej 
część środków z potencjalnie otrzymywanego wynagro-
dzenia mogłaby zostać przeznaczona na zaspokojenie 
wierzycieli w ramach realizacji ustalonego planu spłaty”.

Wskazany trafny pogląd Sądu Okręgowego w Warszawie 
nie tylko się nie zdezaktualizował, co wyznacza nadal 
słuszną linię orzeczniczą – jeśli upadły pobiera świad-
czenia na rzecz rodziny, które chociaż w części zaspoka-
jają potrzeby dzieci, to tym samym niniejsze świadczenia 
zmniejszają ogólną kwotę wydatków zadłużonego kon-
sumenta. Co ważne, orzeczenie to zostało wydane na 
bazie stanu faktycznego, w którym upadły – będący oso-
bą stosunkowo młodą, w pełni sprawną fizycznie, nie-
chorującą przewlekle i z wyższym wykształceniem – nie 
podejmował żadnego zatrudnienia. Jedyne źródło jego 
dochodu stanowiły środki uzyskiwane z różnego rodzaju 
świadczeń i dodatków rodzinnych, które otrzymywał na 
troje dzieci (małżonka upadłego także nie podejmowa-
ła żadnego zatrudnienia). W ocenie sądu podjęcie przez 
upadłego pracy, w której otrzymywałby wynagrodze-
nie nawet na poziomie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, umożliwiłoby chociażby częściowe zaspokojenie 
wierzycieli – przy uwzględnieniu faktu, że wydatki ro-
dziny upadłego są w pełni pokrywane z otrzymywanych 
świadczeń. Zarówno sąd rejonowy, jak i sąd odwoławczy 
na kanwie niniejszej sprawy zwróciły uwagę, że podję-
cie pracy przez upadłego jest uzasadnione także z uwagi 
na utrzymywanie małoletnich dzieci, co powinno mo-
bilizować dłużnika do poszukiwania każdej dostępnej  
pracy.

W ocenie autorki istnieje możliwość pogodzenia wska-
zanego poglądu ze stanowiskiem wyrażanym przez inne 
sądy, zgodnie z którym otrzymywane świadczenia nie 
powinny być brane pod uwagę przy uwzględnianiu do-
chodów upadłego, gdyż ich celem jest wyłącznie pokry-
cie wydatków związanych z wychowaniem dzieci, w tym 
opieką nad nimi i zaspokajaniem ich życiowych potrzeb26. 
Uwzględnienie tych świadczeń jako dochodu to bowiem 
zupełnie co innego aniżeli weryfikacja, jaka część wy-
datków upadłego na rzecz jego rodziny jest pokrywana 
z niniejszych świadczeń, a zatem jaką końcową kwotą 
dysponuje upadły27.

26 Postanowienie SO w Toruniu z 20 maja 2019 r., VI Gz 83/19, LEX nr 2667973.
27 Np. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przyjął, że możliwości zarobkowe upadłej 

należy ustalić na poziomie 2400,00 zł, do której to kwoty sąd doliczył 700 zł 
alimentów oraz 500 zł z tytułu świadczenia 500+, oceniając, że łącznie upadła 
dysponuje kwotą 3600,00 zł, od której należy odjąć wydatki upadłej oraz jej 
córki. Zob. Postanowienie SO w Bydgoszczy z 28 stycznia 2021 r., VIII Gz 
223/20, LEX nr 3160922.
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Mając zaś na uwadze wysokość świadczeń pobieranych 
przez upadłych na zaspokojenie potrzeb rodziny, nieuza-
sadnione byłoby nieuwzględnianie ich przy określaniu 
wydatków upadłego. Przykładowo, w jednym z prowa-
dzonych przeze mnie postępowań upadła (osoba mło-
da i zdrowa) nie podejmuje pracy, wskazując, że jest 
to nieopłacalne z uwagi na fakt, że to, co zarobi, wyda 
w części np. na żłobek. Wysokość pobieranych przez nią 
miesięcznie świadczeń to odpowiednio: „500+” na każde 
z trojga dzieci, rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 
1000,00 zł na każde z dwojga dzieci, zasiłek rodzinny 
w wysokości 95 zł na każde z trojga dzieci, a zatem łącz-
nie: 3785,00 zł. Oprócz tego otrzymuje inne jednorazowe 
świadczenia, typu dodatek osłonowy. Wynagrodzenie 
męża wynosi 2500-3000,00 zł. Wydatki rodziny wska-
zane przez upadłą są w pełni pokrywane z otrzymywa-
nych świadczeń, jej możliwości zarobkowe należy ocenić 
na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Nie sposób zatem przyjąć, że na bazie opisanego 
stanu faktycznego upadła zasługuje na umorzenie zo-
bowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli – biorąc 
pod uwagę jej możliwości zarobkowe, a także wysokość 
otrzymywanych świadczeń, które pokrywają wydatki ro-
dziny, plan spłaty powinien być ustalony przynajmniej na 
minimalnym poziomie28. Tylko wówczas możemy mówić 

28 Oczywiście nie można pominąć faktu, że rodzinny kapitał opiekuńczy 
przysługuje przez rok-dwa – do ukończenia przez dziecko 3 lat. Wówczas 
jednak dziecko może uczęszczać do publicznego przedszkola. W niniejszym 
przypadku można też rozważyć warunkowe umorzenie postępowania 
upadłościowego. Praktyka wskazuje, że wystąpienie z taką propozycją 
najskuteczniej mobilizuje upadłych do uiszczania przynajmniej symbolicznej 
kwoty na rzecz wierzycieli.

o wychowawczej funkcji upadłości konsumenckiej. Od-
dłużenie nie ma bowiem charakteru absolutnego – nale-
ży je umożliwić rzetelnemu konsumentowi.

Zaprezentowany przykład to oczywiście jedynie in-
dywidualne stanowisko wyrażone na bazie wska-
zanego stanu faktycznego. Analiza projektów 
planów spłaty wierzycieli składanych przez syndy-
ków29 prowadzi jednak do wniosku, że weryfikują 
i uwzględniają w kontekście wydatków upadłego pobie-
rane przez niego świadczenia na rzecz rodziny. Syndycy 
w sposób dość szczegółowy analizują, czy np. niniejsze 
świadczenie nie jest przeznaczane na niestandardowe 
potrzeby związane z leczeniem dziecka na przewlekłą 
chorobę czy też dodatkowe zajęcia sportowe.

Wydaje się zatem, że weryfikacja świadczeń na rzecz ro-
dziny przy ustalaniu możliwości zarobkowych upadłego 
jest zagadnieniem istotnym, niepozostającym bez wpły-
wu na wysokość kwoty, która zostanie ostatecznie ujęta 
jako miesięczna rata w planie spłaty wierzycieli. Należy 
wnioskować, że z uwagi na powszechność, liczbę i róż-
norodność otrzymywanych świadczeń problematyka ta 
nie raz będzie przedmiotem rozważań syndyków i sądów 
upadłościowych.

29 Wnioski na podstawie weryfikacji 45 projektów planów spłaty złożonych 
przez syndyków w toku postępowań upadłościowych. Autorka ma oczywiście 
świadomość, że jest to jedynie niewielki procent, mając na uwadze liczbę 
ogłaszanych upadłości konsumenckich.
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Michał Cecerko1 
Bartosz Saładyk2

Upływ 5 lat od ostatniej zmiany modelu niewypłacalno-
ści wyciąga na światło dzienne problemy niespotykane 
w poprzednich modelach. Jak się okazuje, zagadnienie 
funkcjonowania „tysięcy ustawowych bankrutów”3, żywe 
pod rządami Prawa upadłościowego w pierwotnym 
brzmieniu, wciąż ma się dobrze, tyle że w innej postaci.

UWAGI OGÓLNE

Rozważania na temat obecnych regulacji ustawy z 28 lu-
tego 2003 r. – Prawo upadłościowe4 („PrUp”) dotyczą-
ce podstawy ogłoszenia upadłości należy rozpocząć od 
oczywistego stwierdzenia. Mianowicie, w ramach po-
stępowania o ogłoszenie upadłości mamy do czynienia 
z dwoma perspektywami, tj. perspektywą sądu upadło-
ściowego, który za podstawę ogłoszenia upadłości bie-
rze stan rzeczy z chwili orzekania5, oraz perspektywą 
podmiotu wnioskującego o ogłoszenie upadłości (w tym 
samego dłużnika). Ten drugi za podstawę złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości bierze stan rzeczy z chwili 
złożenia tego wniosku.

Oba podmioty (tj. sąd i wnioskodawca) mogą oceniać 
różny stan faktyczny, mając za podstawę dokonywanych 
decyzji tożsame przepisy regulujące obowiązek złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości i orzeczenia o ogłoszeniu 

1 Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, partner w kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka sp. k.

2 Paralegal w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
3 Sformułowania tego użyli O. Kowalewski, R. Kwaśnicki w artykule: Tysiące 

„ustawowych bankrutów” – uwagi na tle PrUpadNapr odnośnie do terminu 
„niewypłacalność”, „Monitor Prawniczy” 20/2007, s. 1136 i n.

4 Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 wraz ze zmianami. Powołując się na skrót „PrUp”, 
odwołujemy się zawsze do aktualnego brzmienia Prawa upadłościowego.

5 Tak trafnie K. Piasecki, [w:] Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 36: „Przesłanką 
ogłoszenia upadłości jest stan rzeczy w momencie ogłoszenia upadłości. 
Może się bowiem okazać, że po wszczęciu postępowania upadłościowego, 
ale przed ogłoszeniem upadłości dłużnik wywiązał się ze swoich zobowiązań 
wobec dotychczas niezaspokojonych wierzycieli.”.

tejże upadłości6. Co więcej, użycie w art. 21 ust. 1 PrUp7 
formy przeszłej „wystąpiła podstawa do ogłoszenia upa-
dłości” wprost wskazuje, że dłużnik musi samodzielnie 
orzec, czy w stosunku do niego zaszły już podstawy 
orzeczenia przez sąd o jego upadłości.

Sytuacja dłużnika jest jednak o tyle skomplikowana, że nie 
jest on w stanie w żaden sposób precyzyjnie antycypować, 
kiedy sąd orzeknie o jego upadłości8, tj. nie może określić, 
jaki stan faktyczny będzie brał pod uwagę sąd upadłościo-
wy. Ma to znaczenie, ponieważ przesłanka nadmiernego 
zadłużenia, jako jedna z dwóch postaci niewypłacalno-
ści, stanowiącej obecnie podstawę ogłoszenia upadłości, 
została 1 stycznia 2016 roku gruntownie przemodelo-
wana. Dokonując zmian, ustawodawca uwzględnił postu-
laty doktryny dotyczące ochrony wierzycieli, ale przyjmując 
perspektywę sędziowską, wykreował problemy interpre-
tacyjne utrudniające precyzyjne określenie przez dłużnika, 
czy i kiedy zachodzi w stosunku do niego omawiana postać 
niewypłacalności. Trudności dotyczą w szczególności spół-
ek kapitałowych, co do których zastosowanie mają art. 11 
ust. 2-6 w zw. z art. 11 ust. 7 PrUp. Brak jednoznaczności 
i jednolitości co do rozumienia przesłanki nadmiernego za-
dłużenia jest szczególnie niebezpieczny dla członków za-
rządów spółek kapitałowych ze względu na ciążące na nich 
ryzyka odpowiedzialności karnej, „zakazowej” i majątkowej 
za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości9.

6 Ustawa nie rozróżnia przesłanek obligujących do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości i stanowiących podstawę do ogłoszenia tej upadłości 
(zob. art. 21 ust.1 ustawy – Prawo upadłościowe).

7 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.

8 Przepis art. 27 ust. 3 PrUp nie może być uwzględniany przy prognozowaniu 
terminu ogłoszenia upadłości, ponieważ jest to termin instrukcyjny.

9 Por. art. 299 § 2 i art. 586 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); dalej jako „KSH”; 
art. 116 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.); art. 31 i 32 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 423 ze zm.); i art. 373 i n. PrUp.

FINANSOWANIE WEWNĄTRZGRUPOWE  
A TEST BILANSOWY NIEWYPŁACALNOŚCI  
– TYSIĄCE BILANSOWYCH BANKRUTÓW?
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upadłości, wprost wskazując, że co do zasady stan ten 
nie powinien uzasadniać upadłości15. Systemowo prze-
słanka zadłużeniowa została wprowadzona, aby elimi-
nować z obrotu nadmiernie zadłużone podmioty, których 
działalność „nie opiera się na osobistej pracy właścicie-
la”16. Z drugiej strony można je scharakteryzować jako 
podmioty, których właściciel ekonomiczny ryzykuje jedy-
nie wniesionym wkładem, a nie całym swoim majątkiem. 
Dodatkowo z motywów Lex 1934 wynika, że nadmierne 
zadłużenie stanowiło swoisty prognostyk przyszłych 
trudności z dokonywaniem płatności: „(…) można przy-
jąć, że przedsiębiorstwo, które nie posiada funduszów na 
pokrycie długów, również i później ich nie osiągnie”17.

Stan gdy majątek danego podmiotu nie wystarcza na 
zaspokojenie długów, na gruncie Lex 1934 wymuszał 
porównanie dwóch wartości, tj. majątku i długów. Część 
autorów odwoływała się do pojęć księgowych, takich jak 
aktywa i pasywa18, inni wskazywali na „bilans sporządzo-
ny sposobem kupieckim”19, jeszcze inni na konieczność 
ustalenia stanu faktycznego, a nie jedynie księgowego20. 
M. Allerhand pisał o relacji rzeczywistej wartości aktywów 
do pasywów i nie przypisywał decydującej roli pozycjom 
bilansowym21. Również M. Allerhand zauważył, że nie-
które pozycje pasywów nie powinny być uwzględniane 
przy sporządzeniu rachunku testowego: „Przy obliczeniu 
zadłużenia nie powinno się zaś uwzględnić niektórych 
pozycyj biernych, jak kapitału zakładowego, zapasowe-
go i rezerwowego itd., bo te kapitały mają być spłacone 
dopiero po zaspokojeniu długów”. Wydaje się, że tok ro-
zumowania M. Allerhanda zmierzał w stronę wyłączenia 
z rachunku testowego tych elementów bilansu, które by-
łyby spłacone po zaspokojeniu innych wierzycieli22.

Jasne stanowisko w tej kwestii zajął K. Oplustil, który 
odwołując się do brzmienia art. 14 § 3 KSH, opowiadał 
się przeciwko pomijaniu pożyczek wspólników w bilansie 

15 Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja Postępowania Upadłościowego. Zeszyt 3. 
Uzasadnienie projektu Prawa Upadłościowego w opracowaniu Podkomisji 
Postępowania Upadłościowego na podstawie referatu Prof. M. Allerhanda, 
Warszawa 1935 r., s. 15: „Jakkolwiek w zasadzie przewyżka pasywów nad 
aktywami nie powinna uzasadniać ogłoszenia upadłości (…)”.

16 Tamże.
17 Tamże
18 Tak K. Piasecki, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym. 

Komentarz. Agencja Marketingowa Brata, Bydgoszcz 1992, s. 13.
19 J. Korzonek, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowem. 

Komentarz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „BUDACO” spółka z o.o., 
Wrocław 1992, s. 7 i nast. (przedruk pracy dr. Jana Korzonka, sędziego Sądu 
Apelacyjnego, wydanej przez Księgarnię Powszechną w Krakowie – 1935 r.). 
Analogicznie S. Gurgul, Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 2000, s. 27.

20 Z. Świeboda, Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu 
układowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996, s. 10.

21 M. Allerhand, Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowem. 
Komentarz., Nakładem księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1937, s. 33 i nast.

22 M. Allerhand nie zajmuje jednoznacznego stanowiska co do możliwości 
wyłączenia z rachunku testowego zobowiązaniowych pozycji bilansowych, 
wylicza jedynie pozycje kapitałowe.

Niniejszym artykułem chcemy naświetlić zwłaszcza ryzy-
ko prawne wynikające z niejednoznaczności rozumienia 
przepisów dotyczących spółek kapitałowych korzysta-
jących z pożyczek udzielonych przez wspólników, w tym 
od spółki matki. Problematyka nadmiernego zadłużenia 
była już przedmiotem opracowań publikowanych na ła-
mach „Doradcy Restrukturyzacyjnego10, niemniej wydaje 
się, że pewnym kwestiom spornym warto poświęcić wię-
cej uwagi.

Uważamy, że aby zrozumieć istotę problemów powsta-
jących na gruncie testu bilansowego niewypłacalności, 
konieczne jest sięgnięcie do historycznych uwarunkowań 
prawnych i ewolucji ujęcia przesłanki nadmiernego za-
dłużenia. Pozwala to uchwycić cel i naturę regulacji nie-
wypłacalności bilansowej.

ISTOTA I FUNKCJA NIEWYPŁACALNOŚCI BILANSOWEJ

W historii polskiego porozbiorowego prawa insolwen-
cyjnego można wyróżnić trzy modele ustawodawcze 
dotyczące ujęcia podstawy ogłoszenia upadłości. Były to 
modele ustanowione odpowiednio w:

1) Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 paź-
dziernika 1934 r. Prawo upadłościowe11 („Lex 1934”);

2) Ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
i naprawcze w brzmieniu pierwotnym12 („Lex 2003”);

3) Ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
w brzmieniu ustalonym przy wprowadzeniu Prawa 
restrukturyzacyjnego13 („Lex 2015”).

Na gruncie wszystkich wymienionych modeli ustawo-
dawczych nadmierne zadłużenie stanowiło podstawę 
ogłoszenia upadłości14.

Lex 1934

Uchwalając Lex 1934, ustawodawca wyjątkowo dopuścił 
stan nadmiernego zadłużenia jako podstawę ogłoszenia 

10 T. Biel, A. Cybulska, Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego 
brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia, 
„Dor. Restr.” 2015, nr 2, s. 71-87; oraz M. Kubiczek, B. Sokół, Metodyka badania 
majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji, „Dor. 
Restr.” 2016, nr 3, s. 87-99.

11 Tekst pierwotny Dz.U. 1934 nr 93, poz. 834; data wejścia w życie: 1 stycznia 
1935 roku.

12 Tekst pierwotny Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535; data wejścia w życie: 
1 października 2003 roku.

13 Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst pierwotny 
Dz.U. 2015, poz. 978) zmieniła 1 stycznia 2016 r. nazwę Lex 2003 z Prawo 
upadłościowe i naprawcze na Prawo upadłościowe.

14 Odpowiednio podstawą ogłoszenia upadłości był: stan gdy majątek danego 
podmiotu nie wystarcza na zaspokojenie długów (art. 1 § 2 Lex 1934) oraz postać 
niewypłacalności tzw. nadmiernego zadłużenia (art. 11 § 2 Lex 2003 i Lex 2015).
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żenia. Po pierwsze, zmianie uległ krąg podmiotów, co do 
których stosuje się przesłankę nadmiernego zadłużenia. 
Art. 11 ust. 7 Lex 2015 wyłączył z nich spółki osobowe, 
w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiada-
jącym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem jest osoba fizyczna. Zmiana podykto-
wana była faktem, że w przypadku takich spółek istnieje 
wspólnik, który w wyniku ogłoszenia upadłości nie traci 
zdolności zarobkowania i teoretycznie może generować 
środki na spłatę wierzycieli30. Pokazuje to intencję zacho-
wania funkcji przesłanki bilansowej wskazywanej przez 
projektodawców Lex 1934.

Po drugie, nowe brzmienie art. 11 ust. 2 wg Lex 2015 
znacząco zmodyfikowało treść przesłanki nadmiernego 
zadłużenia31. Dodanie wymogu utrzymywania się tego 
stanu przez okres 24 miesięcy spowodowało, że speł-
nienie przesłanki nie następuje punktowo, a wymaga 
utrwalenia przez upływ czasu. Dodatkowo nowe brzmie-
nie art. 11 ust. 2 PrUp precyzuje, że do testu nadmierne-
go zadłużenia wlicza się jedynie zobowiązania pieniężne, 
a w dodanych ust. 3 i 4 dookreśla majątek i zobowiązania, 
które wchodzą w skład rachunku testowego. Po stronie 
zobowiązaniowej wyłączono zobowiązania przyszłe, 
w tym zobowiązania pod warunkiem zawieszającym32. 
Spod testu wyłączono także zobowiązania wobec wspól-
nika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czyn-
ności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa 
w art. 342 ust. 1 pkt 4 Lex 2015. Problematyka tego wy-
łączenia będzie omówiona w dalszej części artykułu.

Zmiana brzmienia przepisu pociągnęła za sobą zmianę 
roli, jaką obecnie ma pełnić i pełni przesłanka nadmierne-
go zadłużenia. W aktualnym brzmieniu jest ona bardziej 
prognostykiem przyszłych trudności z bieżącym regulo-
waniem zobowiązań i pomaga w uchwyceniu nadcho-
dzących problemów z płynnością, niż stanowi faktyczną 
podstawę ogłaszania upadłości. W uzasadnieniu ustawy 
wprowadzającej Lex 2015 ustawodawca zaakcento-
wał takie rozumienie nadmiernego zadłużenia33. W tym 

30 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Druk sejmowy nr 2824, Warszawa 
2014, s. 66, oraz analogicznie S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2020, (nb. 7), i R. Adamus, 
[w:] Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2021 (nb. 27).

31 Modyfikacja polegała m.in. na dodaniu wymogu, aby stan przewyżki 
zobowiązań (pieniężnych) nad majątkiem utrzymywał się przez okres 
przekraczający 24 miesiące.

32 P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 
A. Witosz, Warszawa 2020, s. 743, wskazuje, że wpisanie w przepisie 
kwestii warunku zawieszającego stanowi superfluum, ponieważ „Warunek 
rozwiązujący dotyczy bowiem już istniejącego w pełni uprawnienia (…)”.

33 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej VII kadencji, Druk sejmowy nr 2824, Warszawa 2014, s. 66: 
„Jednocześnie utrzymano ustawową przesłankę zadłużeniową jako dodatko-
we kryterium niewypłacalności dłużnika. Przesłanka ta ma znaczenie pomoc-
nicze wobec przesłanki płynnościowej”. Pogląd o pomocniczym charakterze 
przesłanki bilansowej wyraża również R. Adamus, [w:] Prawo upadłościowe. 
Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2021, s. 98.

upadłościowym23. K. Oplustil dopuszczał pominięcie tego 
typu pożyczek jedynie w sytuacji ich umownego pod-
porządkowania, tj. zastrzeżenia, że wierzytelność z ich 
tytułu zostanie zaspokojona w ostatniej kolejności24. Wy-
daje nam się, że takie zdroworozsądkowe podejście mia-
ło równoważyć ochronę wierzycieli z biznesową potrzebą 
dostarczenia do spółki środków. Jednocześnie zacierało 
ono różnicę pomiędzy tytułami, pod jakimi wspólnicy 
dokonują transferów na rzecz spółki, tj. z tytułu wkładu 
i pożyczki lub czynności o podobnych skutkach.

Lex 2003

W kolejnym modelu ustawodawczym, tj. w art. 11 ust. 2 
Lex 2003, utrzymano przesłankę nadmiernego zadłu-
żenia25. W uzasadnieniu Lex 2003 projektodawca na-
pisał, że „Uregulowanie tej podstawy dyktowane jest 
potrzebą ochrony wierzycieli. Osoby prawne po likwi-
dacji masy upadłości ulegają likwidacji. Niezaspoko-
jeni w postępowaniu upadłościowym wierzyciele nie 
mogą więc już uzyskać zaspokojenia w inny sposób”26. 
Literatura wskazywała, że istnienie przesłanki nadmier-
nego zadłużenia jest uzasadnione ochroną wierzycieli 
rozumianą jako zachowanie jak największego substratu 
majątkowego, z którego mają być zaspokajani wierzycie-
le27. P. Zimmerman wprost pisał, że u podstaw regulacji 
art. 11 ust. 2 PrUpN leży bezpieczeństwo wierzycieli28.

Komentowany przepis również, analogicznie jak w przy-
padku Lex 1934, wymuszał porównanie dwóch wartości, 
tj. zobowiązań i majątku. Na gruncie Lex 2003 też ścierały 
się dwie koncepcje dotyczące przyjęcia, jakie wielkości na-
leży ze sobą porównywać, tj. bilansowe czy rzeczywiste29.

Lex 2015

Wprowadzając model Lex 2015, ustawodawca zdecydo-
wał się zmodyfikować zakres, brzmienie oraz rolę, jaką 
pełni niewypłacalność w odmianie nadmiernego zadłu-

23 K. Oplustil, Pożyczki wspólników udzielane spółkom kapitałowym. Analiza 
regulacji art. 14 § 3 i art. 189 § 2 k.s.h., Kantor Wydawniczy Zakamycze:  
Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ, Kraków 2001, s. 96.

24 K. Oplustil, Pożyczki wspólników udzielane spółkom kapitałowym…, s. 26 i 97.
25 Art. 11 ust. 2 Lex 2003 stanowił, że „dłużnika będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także 
wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet 
wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje”.

26 Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, Druk 
sejmowy nr 809, Warszawa 2002, s. 11.

27 Tak: A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 34 i przytoczona tam literatura; oraz 
K. Piasecki, Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 
2004, s. 37, a także P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. 
Warszawa 2007 (nb. 6).

28 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa 2007 (nb. 6).
29 Za podejściem bilansowym opowiedziała się D. Zienkiewicz (red.), Prawo 

upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2006, s. 40, za 
koniecznością realnej wyceny P. Zimmerman, [w:] Prawo upadłościowe 
i naprawcze. Komentarz. Warszawa 2007.
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Po pierwsze, cechą wspólną wszystkich dotychczaso-
wych reżimów upadłościowych w zakresie testu bilanso-
wego było to, że dotyczył on wyłącznie osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność 
prawną. Podmioty objęte przesłanką bilansową łączy to, 
że co do zasady żadna osoba fizyczna z nimi związana 
(w tym założyciel, właściciel ani członek organu dłużni-
ka) nie odpowiada za zobowiązania dłużnika. Założenie 
to potwierdza aktualny kształt przesłanki bilansowej. Po 
wprowadzeniu art. 11 ust. 7 PrUp wyłączono przecież 
spod testu bilansowego te spółki osobowe, w których 
występuje co najmniej jedna osoba fizyczna (wspólnik) 
odpowiadająca za długi upadłego39.

Skąd taki właśnie katalog dłużników objętych przesłanką 
bilansową? Otóż logika i doświadczenie życiowe nakazu-
ją przyjąć założenie, że w razie niewypłacalności takie-
go dłużnika jego decydenci z reguły wybiorą upadłość. 
Uczestnicy rynku zachowują się bowiem racjonalnie, kie-
rując się chęcią zysku. Dlatego jeżeli tylko będzie to legal-
ne i zasadne ekonomicznie, będą unikać spłaty długów 
spółki, zamiast przyjmować na siebie zmaterializowane 
już ryzyko bankructwa poprzez spłatę jej długów „z wła-
snej kieszeni”.

Z drugiej strony testu bilansowego nie stosuje się wobec 
dłużników, którym zależy na tym, aby przedsiębiorstwo 
„nie uległo zwinięciu”, jak pisał M. Allerhand. Zależy im na 
tym dlatego, że wówczas stracą źródło zarobku i będą od-
powiadać wobec wierzycieli komercyjnych i fiskusa z ma-
jątku prywatnego. Cechy te uzasadniają oczekiwanie, że 
dłużnik niemogący schronić się przed wierzycielami za 
tzw. zasłoną korporacyjną (ang. corporate veil) będzie dą-
żył do tego, aby nie zaprzestać spłaty swoich długów, na-
wet jeżeli będą one przewyższać wartość jego majątku.

Po drugie, ukształtowanie katalogu podmiotów objętych 
testem bilansowym pokazuje, że test ten ma charakter 
prognostyczny. Jego celem jest odpowiednio wczesna 
eliminacja z rynku tych dłużników, co do których zasadne 
jest przypuszczenie, że z powodu nadmiaru zadłużenia 
niebawem popadną w niewypłacalność płynnościową.

Po trzecie, w ten sposób prawodawca chce chronić war-
tość majątku, który podlega likwidacji upadłościowej na 

39 Nawiasem mówiąc, taka konstrukcja w pełni odzwierciedla założenia twór-
ców Lex 1934, którzy wskazywali: „Jakkolwiek w zasadzie przewyżka pasy-
wów nad aktywami nie powinna uzasadniać ogłoszenia upadłości, to jednak 
zasady tej nie można stosować tam, gdzie przedsiębiorstwo nie opiera się na 
osobistej pracy właściciela, któremu zależy na jego utrzymaniu i który wszel-
kich dokłada starań, aby ono nie uległo zwinięciu (…)”, Komisja Kodyfikacyjna. 
Podkomisja Postępowania Upadłościowego. Zeszyt 3. Uzasadnienie projektu 
Prawa Upadłościowego w opracowaniu Podkomisji Postępowania Upadłościowe-
go na podstawie referatu Prof. M. Allerhanda, Warszawa 1935 r., s. 15.

zakresie trafna jest uwaga J.A. Witosza, że „Pełni ona 
[przesłanka nadmiernego zadłużenia – dop. autorów] 
funkcję samodzielnej podstawy dla stwierdzenia stanu 
niewypłacalności, ale wydaje się, że może jeszcze przed 
wypełnieniem się domniemania z art. 11 ust. 5 wpły-
wać na uprawdopodobnienie przesłanki utraty zdolności 
płatniczej przed upływem terminu wskazanego w art. 11 
ust. 1a”34.

Pomocniczy charakter przesłanki nadmiernego zadłu-
żenia podkreśla art. 11 ust. 6 Lex 2015, wg którego sąd 
może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji, 
gdy w niedługim czasie nie ma zagrożenia wystąpienia 
przesłanki płynnościowej35. Uzasadniając wprowadzenie 
tej regulacji, projektodawca zauważył, że „Nadmierne za-
dłużenie stanowi istotny problem dla sytuacji rynkowej 
dopiero wtedy, gdy prowadzi do zaburzenia zdolności 
płatniczej przedsiębiorcy”36. Z tego powodu, jak rozumie-
my, przesłanka nadmiernego zadłużenia, jako podstawa 
ogłoszenia upadłości, nie ma charakteru bezwzględne-
go37. Niemniej każda niewypłacalność bilansowa w świe-
tle art. 11 ust. 2 i n. PrUp obliguje zarząd do złożenia 
wniosku o upadłość i nakłada odpowiedzialność za nie-
dopełnienie tego obowiązku. Kompetencja z art. 11 ust. 6 
PrUp to kompetencja sądu, a nie dłużnika do uchylenia 
się od złożenia wniosku.

Przesłanka nadmiernego zadłużenia również w modelu 
Lex 2015 wymusza dokonanie tzw. testu nadmierne-
go zadłużenia poprzez porównanie, analogicznie jak na 
gruncie Lex 1934 i Lex 2003, dwóch wartości, tj. zobo-
wiązań i majątku38.

Cel regulacji niewypłacalności bilansowej

Z uwag czynionych przez twórców oraz komentatorów 
aktualnych i historycznych przepisów wprowadzających 
bilansowy test niewypłacalności wyłania się jego nastę-
pujący charakter i funkcja.

34 A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2021, 
s. 90. Analogicznie P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, 
A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2020, s. 738: „Według przedstawicieli nauki 
ekonomicznej to właśnie nadmierne zadłużenie jest przyczyną następczego 
braku płynności jednostki. W tym ujęciu brak płynności w wymiarze 
bieżącym i krótkookresowym jest skutkiem nieprawidłowego stosunku 
wartości aktywów do zobowiązań”.

35 Tj. utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych.

36 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej VII kadencji, Druk sejmowy nr 2824, Warszawa 2014, s. 66.

37 Zobacz P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2022, s. 29.

38 Kwestia metod wyceny wskazanych pozycji była już przedmiotem rozważań 
na łamach niniejszego czasopisma, w związku z czym autorzy ograniczą się 
do odesłania czytelników do przywołanych już publikacji T. Biel, A. Cybulska, 
Metoda wyceny majątku…, „Dor. Restr.” 2015, nr 2, s. 71-87; oraz M. Kubiczek, 
B. Sokół, Metodyka badania majątkowej przesłanki…, „Dor. Restr.” 2016, nr 3, 
s. 87-99.
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rzecz wierzycieli. Chodzi o to, aby nie dopuścić do nadmier-
nego rozwodnienia ich zaspokojenia poprzez narastanie 
kolejnych długów, które będą obciążać taki sam lub male-
jący majątek. Jak pokażemy dalej, ta ostatnia cecha wydaje 
się w obecnym modelu (Lex 2015) wyrażona najsłabiej.

PRZESŁANKA BILANSOWA  
– PRAKTYKA FUNKCJONOWANIA

Na koniec tej części artykułu nie sposób nie wspomnieć 
o praktycznej stronie funkcjonowania przesłanki bilanso-
wej. Nie dotarliśmy do aktualnych badań statystycznych, 
które potwierdzałyby nasze stanowisko, stąd opiera się 
ono na naszej praktyce i doświadczeniu, które, jak rozu-
miemy, nie musi odzwierciedlać obrazu całego rynku.

Otóż po pierwsze, przypadki składania wniosków o ogło-
szenie upadłości na zasadzie przesłanki bilansowej, o ile 
w ogóle występują, są niezmiernie rzadkie40. Przedsię-
biorcy zwykle składają wnioski o upadłość dopiero wte-
dy, gdy popadają już w niewypłacalność płynnościową41. 
Reguła ta dotyczy wszystkich dłużników, w tym objętych 
obowiązkiem składania wniosków o upadłość z przy-
czyny nadmiernego zadłużenia. Najpewniej nie jest więc 
tak, że istnienie obowiązku składania wniosku o upa-
dłość z uwagi na nadmierne zadłużenie skłania zarzą-
dy spółek do wszczynania z tego powodu postępowań 
upadłościowych.

Po drugie, w powszechnym rozumieniu przesłanek nie-
wypłacalności wiedza managerów o istnieniu testu 
bilansowego wypłacalności jest raczej rzadka. Dostrze-
gamy wśród nich raczej rozumienie niewypłacalności 
dopiero jako nieodwracalnej utraty płynności przedsię-
biorstwa. Jest więc ono bliższe przesłance z art. 11 ust. 1 
PrUp. Ujemne kapitały własne i nadmierne zadłużenie 
są zaś niekiedy postrzegane wyłącznie jako potencjalny 
prognostyk bankructwa, ale nie przesłanka do ogłosze-
nia upadłości.

40 W niemal 11-letniej praktyce Michała Cecerko w Kancelarii DZP w sprawach 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych żaden taki przypadek nie wystąpił. 
Pewnym wyjątkiem mogą być tu niewypłacalności banków, banków 
spółdzielczych lub SKOK-ów. Jest to jednak przykład niemiarodajny dla 
sfery tzw. gospodarki realnej, z uwagi na odmienny kształt przepisów 
regulujących niewypłacalność podmiotów z sektora bankowego. Nie 
wchodząc w szczegóły, są one nakierowane na uniknięcie niewypłacalności 
płynnościowej banku, rozumianej jako utrata zdolności do wypłaty depozytów, 
w tym zwłaszcza depozytów gwarantowanych, a tym samym uniknięcie tzw. 
paniki bankowej. Dodatkowo wyłączną legitymację do zgłaszania wniosków 
o upadłość banków mają Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. Wniosków upadłościowych składanych przez te instytucje nie 
da się więc w żaden sposób brać za przykłady relewantne dla podmiotów 
z tzw. gospodarki realnej, do których stosuje się art. 11 ust. 2 PrUp.

41 Zob. I. Flotyńska, Ł. Lipowicz, Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia 
upadłości spółek handlowych – uwagi praktyczne (cz. 3), „Prawo Spółek” 
9/2011, s. 54; autorzy (sędziowie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto) po 
zbadaniu ok. 100 spraw upadłościowych doszli do wniosku, że w każdej z nich 
spełnione były obie przesłanki upadłości (zarówno zaległości w płatnościach, 
jak i nadwyżka zobowiązań nad majątkiem).

Po trzecie, w tej rzeczywistości przesłanka bilansowa 
nabiera raczej znaczenia sankcyjnego. Pokazuje to choć-
by orzecznictwo na gruncie art. 116 Ordynacji podatko-
wej. Dowodzi ono tego, że organy skarbowe sięgają do 
art. 11 ust. 2 PrUp, aby ex post uzasadnić odpowiedzial-
ność członków zarządu za długi spółki kapitałowej. Może 
to mieć miejsce w razie wydania tzw. decyzji określającej, 
np. gdy po czasie okazuje się, że jej zobowiązania podat-
kowe były wyższe, niż wynikało z deklaracji podatko-
wej42. Przesłanka bilansowa zdaje się więc być znacznie 
częściej wykorzystywana przez wierzycieli do przenie-
sienia odpowiedzialności za długi spółki na członków 
zarządu aniżeli jako rzeczywista podstawa upadłości  
spółki.

Po czwarte, oceniając swoją wypłacalność, przedsię-
biorcy niemal w ogóle nie biorą pod uwagę zobowiązań 
wewnątrzgrupowych, czy to z tytułu finansowania (po-
życzki, kredyty, obligacje), czy to z tytułu zobowiązań 
handlowych (dostawy towarów i usług). Z reguły „zapo-
mina się” o nich zarówno na potrzeby testu płynnościo-
wego, jak i testu bilansowego. Nie uznaje się bowiem, 
aby wierzyciel powiązany kiedykolwiek chciał upadłości 
spółki z jego grupy.

FUNKCJA 24-MIESIĘCZNEGO OKRESU KARENCJI

W ramach prac nad nowelizacją modelu Lex 2003 Zespół 
Ministra Sprawiedliwości zaproponował wprowadzenie 
okresu 24 miesięcy, co uzasadnił w nie do końca zrozu-
miały dla nas sposób43. Legislatorzy wskazali bowiem, 
że okres ten służy zapewnieniu przestrzeni czasowej 
na dokapitalizowanie spółki. Nie wiadomo jednak, dla-
czego takie dokapitalizowanie miałoby nastąpić właśnie 
w ciągu 2 lat, a nie np. roku. Wydaje się więc, że to termin 
wybrany zupełnie arbitralnie. Potwierdza to uzasadnie-
nie ustawy wprowadzającej Lex 2015, które również nie 
daje jasnej odpowiedzi, dlaczego taki okres jest właści-
wy44. Wskazuje ono jednoznacznie, że po upływie 2 lat 
karencji dłużnik posiadający nadmierne zadłużenie po-
winien być bezwzględnie poddany upadłości. W ramach 
procesu legislacyjnego Biuro Analiz Sejmowych wprost 
wskazało, że projektodawca nie uzasadnił, dlaczego 

42 Zob. np. wyrok WSA w Białymstoku z 27 marca 2019 r., I SA/Bk 679/18, LEX 
nr 2641491.

43 Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa 
upadłościowego i naprawczego, Warszawa, 10 grudnia 2012 roku, s. 35, 
wskazują, że „Termin 24-miesięczny wynika z przyjęcia, że potencjalna 
naprawa stanu nadmiernego zadłużenia jest zawsze możliwa poprzez 
ingerencję wspólników, którzy dokapitalizują spółkę”.

44 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, druk sejmowy nr 2824, Warszawa 2014, 
s. 66, wskazuje, że „Uznano przy tym, że okres dwudziestoczteromiesięczny 
jest okresem adekwatnym. Jeżeli w czasie 2 pełnych lat majątek dłużnika ma 
mniejszą wartość niż jego zobowiązania, to oznacza to, że powinien on być 
poddany rygorom ustawy upadłościowej”.
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okres 2 lat jest adekwatny, i oceniło wprowadzenie tego 
okresu jako niezasadne45.

Wprowadzenie okresu 24 miesięcy faktycznie złagodzi-
ło warunki stosowania przesłanki nadmiernego zadłu-
żenia oraz w zestawieniu z art. 11 ust. 6 PrUp dokonało 
jej podporządkowania względem przesłanki płynnościo-
wej46. Dodatkowo P. Filipiak podnosił, że utrzymywanie 
się przesłanki nadmiernego zadłużenia przez wspomnia-
ny okres ma dowodzić, że przewyżka długów nad mająt-
kiem nie jest tymczasowa i nienaturalna na danym etapie 
rozwoju podmiotu. Z tej samej przyczyny upływu okresu 
24 miesięcy aktywuje domniemanie bilansowe z art. 11 
ust. 547.

Naszym zdaniem istniał dodatkowy cel liberalizacji 
przesłanki bilansowej w Lex 2015, podobnie zresztą jak 
miało to miejsce w zakresie przesłanki płynnościowej. 
Jak wskazano w uzasadnieniu do PrRes48, wprowadzo-
ne wówczas zmiany odzwierciedlały „słuszne postulaty 
doktryny oraz orzecznictwa”. Jakkolwiek nie wskazywa-
no tam, co to za postulaty, to trzeba przypomnieć, że na 
gruncie Lex 2003 funkcjonowało „tysiące ustawowych 
bankrutów”49. Chodzi tu o podmioty niewypłacalne tylko 
dlatego, że formalnie podpadały pod kryteria ustawowe, 
choć z perspektywy ekonomicznej bankrutami nie były. 
Tym samym ustawa w sposób zbędny kreowała kolej-
ne tysiące potencjalnych naruszycieli karnego przepisu 
art. 586 KSH. Problem ten wynikał z niedostosowania 
art. 11 Lex 2003 (w zakresie obu przesłanek) do rzeczy-
wistości ekonomicznej. Chodziło nie tylko o podmioty, 
które o 2 tygodnie opóźniły się z zapłaceniem przysło-
wiowych dwóch faktur50, ale również o te, których model 
działalności przynajmniej czasowo zakładał finansowa-
nie dłużne i brak aktywa o równoważącej je wartości 
zbywczej.

Łatwo sobie przecież wyobrazić przedsiębiorstwa działa-
jące jako start-upy, które na początku istnienia zaciągają 
finansowanie dłużne. Zwykle jest ono wykorzystywane 
głównie na opłacanie pracy specjalistycznego persone-
lu, np. informatyków. Z drugiej strony efekt ich prac (np. 
oprogramowanie) przez długi okres pozostaje w fazie 
rozwoju, a jego wartość zbywcza może być przez długi 
czas w istocie zerowa. Prowadziłoby to do negatywne-

45 P. Sobolewski, Opinia prawna w sprawie rządowego projektu ustawy prawo 
restrukturyzacyjne (druk sejmowy nr 2824), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu, Warszawa 2014, s. 1 i 6.

46 Tak P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 
A. Witosz, Warszawa 2020, s. 738.

47 P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 
A. Witosz, Warszawa 2020, s. 741.

48 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne…, s. 66.
49 O. Kowalewski, R. Kwaśnicki, Tysiące „ustawowych….
50 Zob. art. 11 ust. 1 Lex 2003.

go wyniku testu bilansowego. Trudno uznawać takiego 
przedsiębiorcę za niewypłacalnego tylko z tego powo-
du, że zajął on się taką, a nie inną działalnością i wybrał 
taką, a nie inną formę finansowania. Jest tak zwłaszcza 
w sytuacji, gdy ryzyko braku odzysku tego finansowania 
wywołane niemożliwością zbycia aktywa w fazie rozwoju 
akceptuje, zwykle profesjonalny, finansujący.

Inny przykład tego rodzaju sytuacji to firma transpor-
towa (np. linia lotnicza czy autobusowa) funkcjonująca 
w oparciu o leasing finansowy. Przy bardzo formalistycz-
nym podejściu należałoby przecież wyłączyć ze strony 
aktywnej testu leasingowane aktywa, pozostawiając po 
stronie pasywnej zobowiązanie wobec leasingodawcy51. 
W wielu przypadkach prowadziłoby to nieuchronnie do 
obowiązku złożenia wniosku o upadłość normalnie funk-
cjonującej spółki.

Wydaje się, że wprowadzenie 24-miesiecznego okresu 
tolerancji niewypłacalności bilansowej miało zaadreso-
wać właśnie problem choć części takich przypadków tak, 
aby nie kreować zbędnych „ustawowych bankrutów”.

Z drugiej strony tak długi okres stawia jednak pod zna-
kiem zapytania, czy cel istnienia przesłanki nadmiernego 
zadłużenia, tj. zachowanie majątku na zaspokojenie wie-
rzycieli, jest faktycznie realizowany przez obecny mo-
del ustawowy52. Być może zatem, wprowadzając okres 
24-miesięczny, w którym przewyżkę zobowiązań nad 
majątkiem uznaje się za dopuszczalną, ustawodawca 
zrezygnował z niego całkowicie? Uznanie, że cel ten jest 
ważny dopiero po jego upływie, trąci jednak sztuczno-
ścią. Rozsądny wydaje się wniosek, że prawodawca przy-
znał po prostu, że w pewnych sytuacjach ryzyko braku 
odzysku środków wierzycieli jest kompensowane przez 
umożliwienie funkcjonowania na rynku większej liczby 
podmiotów, które mimo przewyżki zobowiązań nad ma-
jątkiem mogą być zdrowe ekonomicznie. Można oczy-
wiście (de lege ferenda) dyskutować, czy 24-miesięczny 
termin – którego długości ustawodawca nie uzasadnił – 
jest tu wystarczający, czy może zbyt długi. Niemniej nie 
można uciec od konkluzji, że prawo upadłościowe musi 
odzwierciedlać realia ekonomiczne i powinno być tak wy-
kładane, aby prowadzić do eliminacji wyłącznie podmio-
tów rzeczywiście nierokujących przetrwania na rynku. 
Wprowadzenie wskazanego terminu jedynie potwierdza 
ten kierunek, a w żadnym razie mu nie zaprzecza.

51 Dla uniknięcia wątpliwości nie przesądzamy, że było to podejście prawidłowe. 
Można tu przecież uwzględniać po stronie aktywnej również perspektywę 
zbycia praw i obowiązków z umowy leasingu albo perspektywę wykupu 
leasingowanego aktywa. Zagadnienie to wykracza jednak poza ramy artykułu.

52 Na kwestię ochrony wierzycieli w kontekście długości okresu uwagę zwraca 
K. Osajda, [w:] Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa 
upadłościowego, „PPH” 2016, nr 1, s. 15 (przypis 33).
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Nie wgłębiając się w dalsze rozważania nad zasadno-
ścią dwuletniego terminu, zwracamy uwagę na kwestię 
sporną powstałą w związku z posłużeniem się przez 
ustawodawcę sformułowaniem „stan ten utrzymuje się”. 
W doktrynie istnieją wątpliwości co do skutków choćby 
chwilowej przewyżki majątku nad zobowiązaniami. Część 
komentatorów wskazuje, że skutkiem jest bezwzględne 
przerwanie biegu terminu 24 miesięcy53. Istnieją jednak 
głosy, które wskazują na możliwość orzeczenia upadło-
ści pomimo przerwania naliczania omawianego okresu54. 
Stoimy na stanowisku, zgodnym z literalnym brzmieniem 
przepisu, tj. że każdorazowa przewyżka majątku nad 
zobowiązaniami skutkuje przerwaniem biegu terminu 
i koniecznością jego ponownego naliczania. Wobec po-
mocniczej natury przesłanki bilansowej trudno interpre-
tować ją nader restrykcyjnie dla dłużników, zwłaszcza że 
interes wierzyciela wciąż chroni przesłanka płynnościo-
wa. Ponadto trzeba pamiętać, że prawodawca w uza-
sadnieniu Lex 2015 wskazał, że termin 24-miesięczny 
jest terminem na przerwanie okresu niewypłacalności 
bilansowej (przez dokapitalizowanie spółki). Trudno „ka-
rać” dłużnika, który zrealizował ten postulat, w ten czy 
inny sposób – o ile oczywiście wciąż nie utracił płynności. 
Wykładnia gramatyczna wydaje się więc zgodna z celem 
ustawy, zwłaszcza że, jak wskazujemy, można mieć wąt-
pliwości, na ile celem tym wciąż jest ochrona majątku 
dłużnika.

WYŁĄCZENIE WIERZYTELNOŚCI 
WEWNĄTRZGRUPOWYCH

Wśród wyłączeń z pasywnej strony testu bilansowe-
go znajduje się najbardziej interesujące nas wyłączenie 
dotyczące finansowania wewnątrzgrupowego. Zanim 
przejdziemy do opisu obowiązującej regulacji, spójrzmy 
na jej źródła.

Regulacja historyczna na gruncie Lex 1934 i Lex 2003

Mianowicie, od momentu wejścia w życie Kodeksu spółek 
handlowych (1 stycznia 2001 r.) regulacja testu bilanso-
wego w Lex 1934 i Lex 2003 była uzupełniona mecha-
nizmem konwersji pożyczek od wspólnika na kapitał 
zakładowy. Artykuł 14 § 3 KSH w pierwotnym brzmie-
niu przewidywał fikcję prawną, zgodnie z którą pożyczkę 

53 Tak A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz…, s. 93; P. Zimmerman, 
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 
2022, s. 30; A. Machowska (red.), 2.3. Niewypłacalność, [w:] Prawo 
restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2021; Kubiczek M., Sokół B., 
Metodyka badania majątkowej…, s. 89.

54 Tak P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 
A. Witosz, s. 741; oraz P. Janda, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, 
Warszawa 2020, s. 79, powołując się odpowiednio na interes wierzycieli lub 
ich ochronę.

uważano za wkład do spółki kapitałowej w razie ogło-
szenia upadłości w terminie 2 lat od zawarcia umowy po-
życzki. Na gruncie tej regulacji zauważano, że pożyczki od 
wspólnika stanowią często obejście przepisów o wkła-
dach na kapitał zakładowy i dopłatach, i regulacja ta ma 
wyważać interesy właścicieli spółki z interesami jej wie-
rzycieli55. Skutek tej regulacji był taki, że pożyczkodawca 
nie mógł dochodzić swojej wierzytelności w postępowa-
niu upadłościowym56. Mimo tego przepisy o teście bilan-
sowym nie wyłączały zobowiązań konwertowanych na 
kapitał z pasywnej strony testu.

W 2012 roku dyskutowano konieczność odmiennego 
uregulowania kwestii pożyczek od wspólnika. W re-
komendacji Zespołu Ministra Sprawiedliwości zapro-
ponowano nowe brzmienie przesłanki nadmiernego 
zadłużenia. Termin dwuletni miał zostać wydłużony do 
5 lat. Przede wszystkim jednak nowe rozwiązanie miało 
stanowić, że do zobowiązań testowych nie wlicza się zo-
bowiązań z czynności prawnych określonych w art. 14 § 3 
KSH. Ponadto postulowano wówczas rozszerzenie tej re-
gulacji na transakcje o skutkach podobnych do pożyczek, 
jak zapewnienie materiałów do produkcji lub świadczenie 
usług – z odroczonym terminem płatności.

Regulacja Lex 2015 (obecna)

Postulaty ekspertów Ministerstwa Sprawiedliwości 
zostały wdrożone przy okazji wprowadzenia 1 stycz-
nia 2016 r. Prawa restrukturyzacyjnego. Obecny reżim 
w zakresie finansowania wewnątrzgrupowego obejmu-
je dwa elementy: (i) podporządkowanie finansowania 
wewnątrzgrupowego wierzytelnościom wierzycieli „ze-
wnętrznych” oraz (ii) wyłączenie tego finansowania spod 
testu bilansowego.

Podporządkowanie finansowania wewnątrzgrupowego 
w art. 342 PrUp

Reguły podporządkowania finansowania wewnątrzgru-
powego są złożone. Podporządkowanie to polega na 
utworzeniu w art. 342 ust. 1 PrUp IV kategorii zaspo-
kojenia. Jest ona spłacana po zaspokojeniu wierzycieli 
pracowniczych, składek ZUS, podatków i zobowiązań 
handlowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Katego-
ria IV obejmuje nie tylko pożyczki, ale także „czynności 
prawne o podobnych skutkach”, w tym dostawę towarów 
lub usług z odroczonym terminem płatności. Jakie jesz-

55 J.P. Naworski, [w:] R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, K. Strzelczyk, J.P. Naworski, 
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, Warszawa 2001, art. 14, nb. 37 i n.

56 R. Czerniawski, [w:] Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. 
Komentarz, wyd. II, Warszawa 2004, art. 14, nb. 17.
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cze czynności zaliczają się do tego otwartego katalogu? 
Naszym zdaniem są to np. kredyty (jeżeli wspólnikiem 
lub akcjonariuszem upadłego byłby bank) oraz zobowią-
zania inkorporowane w obligacjach.

Kwalifikacja wierzytelności do kategorii IV nie wpływa 
na zaspokojenie danej wierzytelności w odrębnym pla-
nie podziału, jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona. 
Taka sama reguła obowiązuje przecież w odniesieniu do 
pozostałych kategorii wierzytelności. Przepisy, które ją 
wprowadzają (art. 345-346 PrUp), nie różnicują przecież 
zaspokojenia z sum uzyskanych ze sprzedaży zabezpie-
czonego rzeczowo składnika masy upadłości od kategorii 
wierzytelności.

Kategoria IV nie obejmuje wszystkich transakcji finan-
sowania zawartych przez dłużnika z podmiotami powią-
zanymi. Prawodawca zrezygnował z odniesienia np. do 
katalogu tych podmiotów z art. 128 PrUp albo do okre-
ślenia go w sposób tak szeroki jak np. w art. 116 PrRes. 
Kategoria IV obejmuje stosunki prawne między dłużni-
kiem a jego wspólnikiem lub akcjonariuszem, i to tylko 
jeżeli upadłym jest spółka kapitałowa.

Artykuł 342 ust. 6 PrUp wciąga do kategorii IV również 
transakcje z podmiotem bezpośrednio dominującym57 
nad spółką kapitałową lub osobową będącą wspólnikiem 
(akcjonariuszem) upadłego. Takim podmiotem może być 
zarówno osoba fizyczna, jak i korporacja (dowolna oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna). Niemniej, dla 
zastosowania art. 342 ust. 6 PrUp bezpośrednim wspól-
nikiem (akcjonariuszem) upadłego musi być spółka ka-
pitałowa lub osobowa. Przepisu tego nie zastosuje się, 
jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) upadłego będzie 
korporacja innego rodzaju lub fundacja. Nie wciąga on też 
do kategorii IV wierzytelności z transakcji między pod-
miotami dominującymi nad upadłym na zasadzie jeszcze 
odleglejszej relacji korporacyjnej niż wskazana wyraźnie 
w art. 342 ust. 6 PrUp.

Z drugiej strony ustawodawca ogranicza zastosowanie 
kategorii IV do transakcji, które z punktu widzenia za-
sad słuszności nie powinny jej podlegać. Ograniczenie to 
wprowadza art. 342 ust. 5 PrUp.

Po pierwsze, podporządkowane w upadłości nie będą 
wierzytelności z tytułu pożyczek (i podobnych czynności) 
dokonywanych w toku postępowania restrukturyzacyj-
nego lub w ramach wykonywania układu. Regulacja ta 

57 Posiadającym bezpośrednio większość głosów na zgromadzeniu wspólników 
(walnym zgromadzeniu) spółki kapitałowej albo posiadającym większość 
głosów na zgromadzeniu wspólników spółki osobowej.

uzupełnia uprzywilejowanie tego rodzaju wierzytelności, 
które w formie zachęty dla dostawców finansowania ra-
tunkowego podlegają (o ile nie są zabezpieczone) kate-
gorii I lub II. Wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
również do nowego finansowania dostarczonego przez 
wspólnika lub akcjonariusza kontrolującego upadłego – 
w przeciwnym razie nie byłby spełniony cel tej regulacji.

Po drugie, wyłączenie z kategorii IV obejmuje transakcje 
ze wspólnikami lub akcjonariuszami mniejszościowymi, 
przy czym próg istotności ich udziału wynosi 10% głosów 
na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu). 
Nie jest to wyłączenie absolutne, bo nie obejmuje człon-
ków zarządów i rad nadzorczych (komisji rewizyjnych), jak 
również tzw. shadow directors. Transakcje z tymi osobami 
podlegają kat. IV, bo jeżeli do nich dochodzi, to świadczy 
to często o tym, że faktyczny interes danej osoby w spół-
ce ma wymiar szerszy aniżeli liczba bezpośrednio czy po-
średnio posiadanych przez nią głosów.

Trzecie wyłączenie dotyczy sytuacji, w której dochodzi do 
częściowej konwersji długu na akcje (udziały) upadłego 
w układzie zawartym w postępowaniu restrukturyzacyj-
nym. Wyłączenie z kategorii IV obejmuje wówczas jedy-
nie wierzytelność nieskonwertowaną. Nie obejmuje ono 
finansowania udzielonego po konwersji. Jest to swoista 
pułapka czyhająca na wierzycieli, którzy w wyniku kon-
wersji otrzymają ponad 10% głosów na walnym zgroma-
dzeniu upadłego. Jeżeli taki wierzyciel udziela upadłemu 
nowego finansowania nieprzewidzianego w układzie albo 
sprzedaje mu swoje usługi z odroczonym terminem płat-
ności, to w razie późniejszej upadłości upadłego ryzykuje 
„spadek” tego nowego finansowania do kategorii IV.

Ciekawe spostrzeżenia dotyczą zmian własnościowych 
danej wierzytelności. Otóż może się okazać, że wierzy-
telność udzielona pierwotnie przez wspólnika zostanie 
nabyta przez podmiot zewnętrzny, tj. inny niż wskazany 
w art. 342 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 PrUp. Względnie, może 
dojść do nabycia udziałów (akcji) w przyszłym upadłym 
przez finansującego, który dotąd był podmiotem niepo-
wiązanym. Są to sytuacje nieuregulowane przepisami. 
W pierwszej z nich wydaje się, że powinno dojść do wyłą-
czenia danej wierzytelności z kategorii IV. Przepis art. 342 
ust. 1 pkt 4 wskazuje bowiem, że wierzytelność ma być 
wierzytelnością wspólnika lub akcjonariusza. To z kolei 
ocenia się na moment ogłoszenia upadłości. Choć taka 
literalna wykładnia rodzi pokusę nadużycia, ewentualne 
jej przypadki można zwalczać chyba tylko stawiając za-
rzut obejścia prawa. W drugim przypadku z kolei ta sama 
argumentacja prowadzi do wniosku, że finansujący, sta-
jąc się wspólnikiem upadłego, ryzykuje przejście swoich 
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wierzytelności do kategorii IV. Jakkolwiek może wydawać 
się to niesłuszne, to jednak taki finansujący może zwykle 
ocenić ryzyko wejścia do akcjonariatu upadłego i przewi-
dzieć wskazany skutek.

Katalog podmiotów objętych kategorią IV pokazuje, że 
kwalifikują się do niej transakcje obchodzące przepisy 
o wpłatach na kapitał zakładowy i dopłatach w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca wycho-
dzi więc z założenia, że finansowanie zastępujące kapitał 
zakładowy nie powinno być traktowane w upadłości le-
piej niż ten kapitał. Z drugiej strony, w porównaniu do Lex 
2003, na gruncie której finansowanie wewnątrzgrupowe 
w ogóle nie mogło być zaspokojone w upadłości, jest to 
sytuacja korzystniejsza. Takie rozwiązanie jest słuszne. 
Nie ma przecież powodów, dla których w sytuacji spłace-
nia kosztów postępowania pracowników, fiskusa i wie-
rzycieli komercyjnych, środki pozostałe z likwidacji masy 
upadłości nie mogłyby być wypłacone finansującym upa-
dłego właścicielom. Tym bardziej, że pozostawanie tego 
majątku w spółce blokowałoby wykreślenie jej z Krajo-
wego Rejestru Sądowego.

Zakres czasowy, w którym dana transakcja podpada pod 
kategorię IV, wynosi 5 lat. Jest to okres liczony od dnia 
jej zawarcia do dnia ogłoszenia upadłości. Może się więc 
okazać, że w chwili składania wniosku o upadłość pewne 
transakcje będą podpadać pod kategorię IV, ale wskutek 
opóźnienia w jego rozpoznaniu przejdą do kategorii II. 
Jakkolwiek jest to niekorzystne dla wierzycieli niepo-
wiązanych, ustawa nie pozostawia wątpliwości w tym 
zakresie.

Wyłączenie finansowania wewnątrzgrupowego spod 
testu bilansowego

Mogłoby się wydawać, że regulacja wierzytelności we-
wnątrzgrupowych w art. 342 ust. 4-6 jest wystarczająco 
skomplikowana. Nic z tych rzeczy. Prawodawca stawia 
szereg wyzwań (a raczej pułapek) w tym zakresie rów-
nież dłużnikowi, który ma ocenić, czy ciąży na nim obo-
wiązek złożenia wniosku o upadłość.

Po pierwsze, art. 11 ust. 4 PrUp odsyła wyłącznie do 
art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp. Naszym zdaniem oznacza to 
wyraźny brak odesłania do art. 342 ust. 5 i 6 PrUp. Zakres 
wyłączenia z testu bilansowego jest zatem szerszy niż 
zakres wierzytelności włączonych do kategorii IV. Analo-
giczne stanowisko zajmują P. Zimmerman i P. Filipiak58.

58 Zob. np. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2022, s. 31: „Wątpliwości może budzić 
przywołanie w przepisie wyłącznie w art. 342 ust. 1 pkt 4, z pominięciem 

P. Filipiak wskazuje, że „Ratio legis art. 342 ust. 5  
PrUpad polega na wyłączeniu surowych rozwiązań do-
tyczących kolejności zaspokojenia pożyczkodawców 
będących wspólnikami upadłego w sytuacji, gdy nie ma 
to uzasadnienia ze względu na bagatelny udział tych 
wspólników w kapitale spółki lub na jego szczególną rolę 
jako podmiotu finansującego uprzedni proces restruktu-
ryzacji sądowej. Nie ma więc żadnego uzasadnienia ani 
w warstwie językowej, ani aksjologicznej i systemowej 
dla stosowania tego przepisu przy ocenie stanu niewy-
płacalności dłużnika”.

Zgadzamy się z tym podejściem, choć uważamy, że 
systemowo i aksjologicznie należy jednak wiązać wyłą-
czenie spod testu bilansowego z podporządkowaniem 
wierzytelności wspólnika wierzytelnościom wierzycieli 
niepowiązanych. Wyłączenie finansowania od wspól-
nika z przesłanki bilansowej uzasadnia aksjologicznie 
właśnie to, że ochrona przyszłej masy upadłości dla 
innych wierzycieli następuje przez podporządkowanie 
z art. 342 ust. 1 pkt 4. Wprowadzając nowe zasady te-
stu bilansowego w Lex 2015, ustawodawca zrezygnował 
częściowo z funkcji ochronnej tego testu, wprowadza-
jąc 24-miesięczny okres karencji i wyłączenia z art. 11 
ust. 4. Zrównoważył on równocześnie tę „stratę” u wie-
rzycieli podporządkowaniem wierzytelności wewnątrz-
grupowych. Uważamy przy tym, że pierwszeństwo ma 
po prostu wykładnia językowa art. 11 ust. 4 PrUp, któ-
ra nie pozostawia wątpliwości co do zakresu zawartego 
tam odesłania. Oznacza to jednak konsekwentnie, że do 
testu bilansowego trzeba włączać wierzytelności z kat. 
IV wciągnięte do niej na zasadzie art. 342 ust. 6 PrUp. 
Wydaje się więc, że jednak warto tu postulować (de lege 
ferenda) zrównanie zasad kwalifikacji wierzytelności do 
kat. IV i wyłączenie ich spod testu bilansowego.

Po drugie, przesłanka bilansowa może dotyczyć rów-
nież innych podmiotów, np. spółek osobowych, których 
wspólnikami są spółki kapitałowe (art. 11 ust. 7 PrUp 
a contrario). Z kolei art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp mówi jedy-
nie o pożyczce udzielonej spółce kapitałowej. A. Witosz 
wskazuje w tej kwestii, że w art. 11 ust. 4 chodzi również 

wyłączeń, o których mowa w ust. 5-6 tego przepisu. Wobec jednoznacznego 
brzmienia odwołania, mimo oczywistego faktu, iż analizowana przesłanka 
osłabia ochronę wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika, przyjąć 
należy, że z rachunku porównującego stan zobowiązań z wartością majątku 
wyłączeniu ulegają bez wyjątku wszystkie pożyczki i czynności prawne 
o podobnych skutkach dokonane ze wspólnikiem lub akcjonariuszem, nawet 
jeśli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii 4, a np. na normalnych zasadach 
w 2”. Podobne stanowisko o wyłączeniu z testu bilansowego zajmuje 
P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 
A. Witosz, Warszawa 2020, s. 745. Odmiennie: A. Olszewski, Jeszcze o pożyczce 
udzielonej przez wspólnika spółce kapitałowej w kontekście stanu nadmiernego 
zadłużenia spółki, MOP 2019, nr 20.
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o stosunki prawne ze spółkami osobowymi59. Nie można 
jednak pomijać, że art. 11 ust. 4 PrUp nie używa sformu-
łowania np. „Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa 
w ust. 2, nie wlicza się zobowiązań z tytułu pożyczki lub 
innej czynności prawnej o podobnych skutkach”. Arty-
kuł 11 ust. 4 PrUp powtarza katalog transakcji, z których 
wierzytelności wyłącza się z testu bilansowego, i wprost 
odsyła do ograniczenia z art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp, gdzie 
mowa dodatkowo o udzieleniu ich w terminie 5 lat przed 
ogłoszeniem upadłości i jedynie na rzecz spółek kapita-
łowych. Choć trudno pomijać to odesłanie jako zbędne, 
należy uznać, że art. 11 ust. 4 PrUp wyłącza spod testu 
tylko finansowanie wewnątrzgrupowe udzielone spół-
kom kapitałowym. Nie skorzystają z niego spółki osobo-
we, których wspólnikami są wyłącznie spółki kapitałowe.

Po trzecie, kolejną wątpliwość może budzić użycie 
w art. 342 ust. 1 pkt 4 terminu 5-letniego. Jak już wspo-
mnieliśmy, takie ujęcie nie pozostawia wątpliwości 
z punktu widzenia sądu upadłościowego oraz syndyka 
sporządzającego listę wierzytelności i plan podziału. Ro-
dzi ono jednak problem z punktu widzenia zarządu dłuż-
nika, który musi antycypować, kiedy sąd ogłosi upadłość.

Teoretycznie wyobrazić sobie można argumentację, że 
art. 11 ust. 4 PrUp wskazuje tylko na rodzaj czynności 
prawnych wymienionych w art. 342 ust. 1 pkt 4, ale już 
nie na podany tam termin. Byłaby to jednak argumenta-
cja błędna, bo rodzaje wierzytelności wyłączonych spod 
testu wymienia już art. 11 ust. 4 PrUp. Według tej kon-
cepcji odesłanie do art. 342 ust. 1 pkt 4 byłoby więc ode-
słaniem zbędnym, co, jak wskazujemy, byłoby sprzeczne 
z regułami wykładni prawa.

Dlatego uważamy, że na moment testu należy po prostu 
uwzględniać wiek pożyczek udzielonych przez wspólnika 
lub akcjonariusza. Analogiczne stanowisko zajmują P. Fi-
lipiak i A. Machowska60. Jest to jedyna racjonalna wykład-
nia z punktu widzenia względu pewności prawa. Wariant 
odmienny oznaczałby, że dłużnik ma obowiązek złożyć 
wniosek o upadłość, kiedy jeszcze nie jest niewypłacalny. 
Byłby to absurd, zwłaszcza że art. 11 PrUp jest osadzony 
w pewnym systemie odesłań z przepisów, które regulują 
odpowiedzialność za jego naruszenie. Chodzi tu o art. 21 
ust. 3 PrUp, 299 KSH, 586 KSH czy też art. 116 Ordynacji 

59 A.J. Witosz, H. Buk, [w:] D. Chrapoński, W. Gewald, W. Klyta, A. Malmuk- 
-Cieplak, M. Mozdżeń, A. Torbus, A.J. Witosz, H. Buk, Prawo upadłościowe. 
Komentarz, wyd. II, Warszawa 2021, art. 11, nb. 10.

60 P. Filipiak, [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, 
A. Witosz, Warszawa 2020, s. 745: „Wyłączenie dotyczy bowiem tylko takich 
czynności prawnych o skutkach podobnych do pożyczki, w szczególności 
dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, które zostały dokonane 
na rzecz dłużnika będącego spółką kapitałową w okresie 5 lat przed 
ogłoszeniem upadłości”. Zob. też A. Machowska (red.), 2.3. Niewypłacalność, 
[w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2021.

podatkowej. Trudno nam sobie wyobrazić opieranie tak 
restrykcyjnych przepisów na przypuszczeniu zarządu co 
do terminu działania sądu.

Argumentowi temu można oczywiście przeciwstawić 
argument o funkcji ochronnej przesłanki bilansowej. 
Zgodnie z nim, jeżeli dłużnik miałby uwzględniać w te-
ście bilansowym pożyczkę dopiero po upływie 5 lat od jej 
udzielenia, to w każdym wypadku taka pożyczka byłaby 
w upadłości zaspokajana w kat. II. To z kolei oznacza roz-
wodnienie zaspokojenia wierzycieli niepowiązanych z tej 
kategorii. Jak się jednak okazuje, w obecnej postaci testu 
bilansowego nie spełnia on już tak konsekwentnie funkcji 
ochronnej, jak miało to miejsce wcześniej. Prawodawca 
zrezygnował z niej w imię pozostawienia na rynku więk-
szej liczby podmiotów, które faktycznie płacą swoje dłu-
gi, nawet jeżeli tymczasowo są nadmiernie zadłużone.

Po czwarte, ostatnią i zdaje się największą trudność ro-
dzi ustalenie relacji między terminem 5-letnim z art. 342 
ust. 1 pkt 4 PrUp a terminem 24-miesięcznym z art. 11 
ust. 2 PrUp. Jest to wątpliwość, która wobec upływu 5 lat 
od wejścia w życie Lex 2015 niebawem będzie rodzić 
spory co do odpowiedzialności członków zarządu spółek 
kapitałowych, które stały się niewypłacalne, począwszy 
od 1 stycznia 2021 r. Mianowicie, art. 11 ust. 2 PrUp po-
sługuje się pojęciem „stan ten utrzymuje się przez okres 
przekraczający 24 miesiące”. Pytanie zatem brzmi, o ja-
kim stanie mówimy, odnosząc się do finansowania we-
wnątrzgrupowego starszego niż 5 lat. W naszej praktyce 
wypracowaliśmy dwie koncepcje w tej kwestii: metodę 
„retrospektywną” i „prospektywną”.

Obie metody zakładają, że w dniu testu bilansowego 
dłużnik sprawdza wiek pożyczek od wspólnika. Jeżeli 
w dniu testu mają one co najmniej 5 lat, wliczają się do 
testu (art. 11 ust. 4 PrUp a contrario). Następnie dłużnik 
sprawdza, czy wygenerowana w ten sposób różnica mię-
dzy aktywami a zobowiązaniami dłużnika jest ujemna, tj. 
czy występuje „upadłościowy” ujemny kapitał własny. 
Różnicę między tymi metodami, skutki ich przyjęcia i ar-
gumenty na rzecz każdej z nich wskazujemy w kolejnej 
części artykułu.

MOŻLIWE SPOSOBY UJMOWANIA WIERZYTELNOŚCI 
WEWNĄTRZGRUPOWYCH W TEŚCIE BILANSOWYM

Wariant 1 – metoda retrospektywna

Jeżeli dłużnik działa w podejściu retrospektywnym, 
powinien sprawdzić, czy taki ujemny kapitał własny 
(w rozumieniu art. 11 ust. 2 PrUp) trwa już co najmniej 
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24 miesiące. Odpowiedź twierdząca oznacza, że w cią-
gu najbliższych 30 dni dłużnik musi złożyć wniosek 
o upadłość.

Takie podejście oznacza, że dłużnik musi dostosować ro-
zumienie pojęcia „stan ten utrzymuje się” do czasu, kiedy 
trwa 5-letni okres z art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp, i w którym 
pożyczka byłaby w kategorii IV. Koncepcja retrospektyw-
na zakłada, że dłużnik w dniu ujawnienia finansowania 
od wspólnika w teście powinien wstecznie wliczyć te zo-
bowiązania i sprawdzić, czy stan zadłużenia utrzymywał 
się przez 2 lata wstecz. Obowiązek wliczenia tego finan-
sowania może być pewnego rodzaju zaskoczeniem dla 
dłużnika.

Odesłanie z art. 11 ust. 4 PrUp, jakkolwiek nieprecyzyjnie 
zredagowane dla potrzeb postępowania w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości61, dopuszcza wykładnię, wg której 
art. 342 ust. 1 pkt 4 wyznacza koniec62 okresu niewli-
czania wymienionych tam zobowiązań do testu. Jest tak 
z kilku przyczyn.

Przesłanka nadmiernego zadłużenia ze swojej isto-
ty jest po jednej stronie testu bilansowego retrospek-
tywna, ponieważ dotyczy ujęcia sumy już zaciągniętych 
zobowiązań. Pomimo faktycznego zmiękczenia znacze-
nia nadmiernego zadłużenia w modelu Lex 2015 usta-
wodawca nie zrezygnował z istnienia tej przesłanki, co 
oznacza, że uznaje ją za prawnie relewantną.

Druga strona testu bilansowego zawiera w sobie ele-
ment prospektywny, co pozwala antycypować przyszłe 
problemy z przesłanką płynnościową. Nie wynika to 
jednak z systemowego podporządkowania nadmierne-
go zadłużenia wobec utraty płynności (które nie wynika 
z przepisów)63. Chodzi tu bardziej o prosty ekonomiczny 
ciąg przyczynowo-skutkowy, tj. jeśli spółka zaciągnę-
ła za dużo zobowiązań w stosunku do możliwości ge-
nerowania gotówki ze swoich aktywów, to prędzej czy 
później popadnie w kłopoty z obsługą tego zadłużenia. 
Przesłanka z art. 11 ust. 2 PrUp nie pełni jedynie roli za-
powiedzi przyszłych trudności z płynnością. Taką rolę 
pełni pojęcie „zagrożenia niewypłacalnością” w prawie 
restrukturyzacyjnym, ale ma odpowiednio wcześnie eli-
minować podmioty, które mają „za dużo” zobowiązań, 
aby je kiedykolwiek spłacić i nie potrafiły sobie poradzić 
z tym problemem w ciągu 24 miesięcy.

61 Art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp jest prosty w zastosowaniu na etapie postępowania 
upadłościowego, jego stosowanie na etapie postępowania w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości wymaga odpowiedniej wykładni.

62 A nie początek, jak ma to miejsce w teorii prospektywnej.
63 Problem z terminowym regulowaniem długu w dalszym ciągu jest związany 

z długiem jako takim.

Brak powszechności stosowania tej przesłanki może 
wynikać ze stopnia skomplikowania jej budowy, czego 
dowodzą rozbieżności podniesione w tym artykule, oraz 
panującego przekonania, że zadłużenie nie jest proble-
mem, o ile jest obsługiwane. Bieżąco obsługiwany dług 
jest dobry, a kredyt faktycznie pomaga w rozwoju przed-
siębiorstwa, ale pod warunkiem, że przedsiębiorstwo 
może ten kredyt obsługiwać lub zrefinansować. Gdy 
w wyniku szoków makroekonomicznych refinansowanie 
przestaje być możliwe, nadmierny dług staje się proble-
mem, a ekonomiczny ciężar za dużej dźwigni ponoszą 
wierzyciele. Celem art. 11 ust. 2 PrUp jest więc odpo-
wiednio wczesne wyeliminowanie z rynku podmiotów, 
które zadłużyły się ponad swoje siły64.

Finansowanie pochodzące od wspólnika jest ze swojej 
natury, o czym była już mowa, podobne do wniesienia 
wkładu. Jego ujawnienie w teście niewypłacalności jest 
informacją dla spółki, że finansowanie quasi-kapitałowe 
zostało właśnie „skonsumowane” przez stratę. Skoro 
więc długów jest za dużo, ochrona wierzycieli wyma-
ga, aby dłużnik odpowiednio zastosował art. 11 ust. 4 
PrUp oraz art. 11 ust. 2 PrUp i wstecznie sprawdził, czy 
przez ostatnie 2 lata nieprzerwanie utrzymywał się stan, 
w którym zobowiązania powiększone o zobowiązania 
z tytułu pożyczki od wspólnika przekraczały wartość 
majątku.

Wykładania retroaktywna jest uzasadniona celem po-
stępowania upadłościowego w ogólności, tj. maksy-
malizacją zaspokojenia wierzycieli (art. 2 ust. 1 PrUp). 
Uzasadnia ją także pierwotny cel wprowadzenia prze-
słanki nadmiernego zadłużenia do systemu prawa, 
tj. ochrona wierzycieli rozumiana jako poszukiwanie 
wykładni umożliwiającej ich jak największe zaspoko-
jenie65. Co do zasady, wszyscy wierzyciele powinni być 
tak samo chronieni. W przypadku wierzycieli mających 
udział kapitałowy zasada ta jest jednak modyfikowana. 
Jak słusznie zauważył C. Zalewski, pozycja faktyczna 
wierzycieli mających, poprzez udział w kapitale, wpływ 
na działania spółki jest silniejsza niż wierzycieli bez ta-
kiego wpływu, a przez to trudniej mówić o ryzyku braku 
ich zaspokojenia66. Dodatkowo to wspólnicy powinni wy-
posażyć spółkę w odpowiedni kapitał, a wierzyciele nie 

64 Pytanie, czy wobec praktyki marginalizacji znaczenia przesłanki nadmiernego 
zadłużenia przy ogłoszeniu upadłości cel ten jest jakkolwiek realizowany.

65 „W dalszym ciągu najważniejszym celem postępowania pozostaje 
zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu”. Uzasadnienie 
projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
VII kadencji, druk sejmowy nr 2824, Warszawa 2014, s. 65.

66 „Nie sposób mówić o jakimkolwiek zagrożeniu zaspokojenia wierzyciela, 
który jednocześnie jest współwłaścicielem danego podmiotu i ma wpływ 
na decyzje podejmowane przez dłużnika, w tym kierunki prowadzenia 
działalności gospodarczej i podejmowane ryzyka”. C. Zalewski, [w:] Zmiany 
w postępowaniu o ogłoszenie upadłości obowiązujące od 1.1.2016 r., „Monitor 
Prawa Handlowego”, 2015, nr 4, s. 6.
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mogą ponosić ryzyka stosowania przez spółkę zbyt dużej 
dźwigni finansowej67. Ekonomiczny ciężar takiej decyzji 
powinny ponieść osoby zaangażowane kapitałowo. Jeśli 
więc możliwe są dwie drogi rozumowania, tj. wykładnia 
zwiększająca zaspokojenie wierzycieli niepowiązanych 
i taka, która je zmniejsza, to w świetle przytoczonego 
celu ustawy pierwszeństwo powinna mieć wykładnia za-
bezpieczająca interesy wierzycieli niepowiązanych.

Wprowadzając model Lex 2015, ustawodawca wspo-
mógł dłużników, wyznaczając im 2-letni okres karencji 
i odsuwając problem „ustawowych bankrutów”. Nawet 
jednak ta prodłużnicza działalność ustawodawcy ma 
swoje granice i nie może prowadzić do wypaczenia celu 
ustawy i art. 11 ust. 2 PrUp68.

W konsekwencji dłużnik, aby odpowiednio monitoro-
wać sytuację swojej niewypłacalności, powinien do we-
wnętrznych „testów niewypłacalności” wliczać pożyczki 
od wspólnika już po upływie 3 lat od ich udzielenia, tak aby 
po upływie 2 kolejnych lat członkowie zarządu byli gotowi 
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości bez narażania się 
na odpowiedzialność za niezłożenie go w terminie.

Wariant 2 – metoda prospektywna

Metoda prospektywna zakłada, że gdy wskutek wliczenia 
do testu pożyczki od wspólnika występuje „upadłościo-
wy” ujemny kapitał własny, zaczyna bieg nie 30-dniowy 
termin na złożenie wniosku o upadłość (jak w metodzie 
retrospektywnej), ale 24-miesięczny termin karencji 
z art. 11 ust. 2 PrUp. Oznacza to, że dłużnik, który zacią-
gnął pożyczkę od wspólnika, generującą ujemne kapitały 
własne, może tolerować tę sytuację przez nawet 7 lat, 
o ile nie popada w niewypłacalność płynnościową.

Metodę tę uzasadnia wykładnia językowa art. 11 ust. 4 
PrUp. Wskazuje on, że zobowiązań wewnątrzgrupowych 
„nie wlicza się” do zobowiązań testowych z art. 11 ust. 2 
PrUp. Skoro tak, oznacza to, że przez okres 5 lat, w któ-
rym dane zobowiązanie podpada pod kat. IV, dłużnik 
w sposób uprawniony może pomijać je w teście. Przy-
jęcie metody retrospektywnej prowadziłoby do sytuacji, 
w której po upływie tego okresu okazuje się, że patrząc 
wstecz na dany okres 24-miesięczny, jednak wliczamy 
do testu zobowiązania, które zgodnie z prawem były 
z niego wówczas wyłączone (nie wliczały się do niego). 
Jest to wewnętrzna sprzeczność.

67 Tak też K. Oplustil i T. Władyka, [w:] Nowa upadłościowa regulacja pożyczek 
wspólników udzielonych spółkom kapitałowym, [w:] Usus Magister est Optimus. 
Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 
2016, s. 596.

68 Nawet jeśli cel ten jest obecnie zapomniany.

Dlatego pojęcie „stan ten utrzymuje się” z art. 11 ust. 2 
PrUp może oznaczać jedynie stan, w którym rachunek te-
stowy daje efekt ujemny przez ciągły okres 24 miesięcy. 
Jeżeli przez cały 5-letni okres z art. 342 ust. 1 pkt 4 w te-
ście bilansowym kapitały własne spółki były dodatnie, to 
pierwszego dnia po jego upływie nie może mieć miejsca 
sytuacja, w której stan niedopasowania aktywów do zo-
bowiązań utrzymywał się przez ostatnie 2 lata. Jest tak, 
ponieważ gdyby dłużnik wykonał test dzień wcześniej, to 
zgodnie z art. 11 ust. 4 PrUp musiałby wyłączyć spod te-
stu wierzytelność wspólnika jako taką, która nie ma jesz-
cze 5 lat. Stałoby to w sprzeczności z art. 341 ust. 1 pkt 4, 
do którego odsyła art. 11 ust. 4 PrUp.

Podejście prospektywne pokazuje też, że wszystkie wie-
rzytelności kat. II są w niej traktowane tak samo. Jeżeli 
generują one przewyżkę zobowiązań nad majątkiem, 
i przewyżka tych właśnie zobowiązań – jako wliczanych 
do testu – utrzymuje się ponad 24 miesiące, to powsta-
je obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Jest to więc 
metoda wewnętrznie spójna.

Można też argumentować, że metoda prospektywna daje 
dłużnikowi i jego właścicielom większą przewidywalność, 
jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji co do funkcjonowa-
nia dłużnika na rynku. Wydłuża ona możliwość legalnego 
funkcjonowania dłużnika z kapitałem ujemnym wyge-
nerowanym przez finansowanie wewnątrzgrupowe z lat 
5 do 7. Ten argument uważamy jednak za pomijalny, bo 
oba terminy są wystarczająco długie, aby wspólnik doko-
nał konwersji pożyczki na kapitał zakładowy, a w spół-
ce z o.o. – również na dopłaty. Pozwalają one planować 
działalność spółki i jej finansowanie w długim okresie.

Z perspektywy wierzyciela przyjęcie teorii prospek-
tywnej sprawia jednak, że pożyczka od wspólnika, któ-
ra wygenerowała niewypłacalność bilansową, zawsze 
będzie zaspokajana w kategorii II, a nie w kategorii IV. 
Można oczywiście argumentować, że oznacza to wypa-
czenie funkcji ochronnej przesłanki bilansowej. Jak jed-
nak wskazaliśmy, na gruncie modelu Lex 2015 funkcja 
ta uległa znacznemu osłabieniu w imię utrzymania na 
rynku większej liczby podmiotów, które zachowują płyn-
ność. Na brak tej funkcji w obecnym art. 11 ust. 2 i 4 PrUp 
wskazuje też to, że nawet w metodzie retrospektywnej 
test bilansowy od wniosku o upadłość musi dzielić okres 
rozpatrywania wniosku przez sąd. Wierzyciel z kat. II czę-
sto i tak nie uzyskuje więc ochrony przed rozwodnieniem 
zaspokojenia na rzecz wspólnika (akcjonariusza) upa-
dłego. Argument ochronny jest więc zupełnie neutralny 
(pomijalny) z punktu widzenia omawianego tu problemu.
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Dodatkowo, wykładając racjonalnie przesłankę bilan-
sową jako taką, która aktywuje obowiązek zgłoszenia 
wniosku o upadłość, nie da się dojść do odmiennego 
wniosku. Jak wskazujemy, argumentacja, która zakła-
dałaby, że dłużnik niewypłacalny bilansowo musi złożyć 
wniosek w takim terminie, aby dług wewnątrzgrupowy 
pozostał w kategorii IV, jest absurdalna pod względem 
systemowym. Jest ona nie do pogodzenia z względami 
pewności prawa i systemem przepisów o odpowiedzial-
ności za nieterminowe zgłoszenie wniosku. Wymagałaby 
ona bowiem zawsze składania wniosku przed terminem.

Dodać trzeba, że złożenie wniosku o upadłość przed 
nadejściem niewypłacalności można niekiedy rozpatry-
wać w kategoriach przestępstwa działania na szkodę 
spółki z art. 296 Kodeksu karnego. Jest tak z uwagi na 
automatyczną publikację w Krajowym Rejestrze Zadłu-
żonych obwieszczenia o wpisaniu wniosku o upadłość do 
repertorium i następujące po tym nieodwracalne skut-
ki w otoczeniu rynkowym spółki. Nie sposób wykładać 
prawa tak, aby w celu uniknięcia jednego przestępstwa 
(z art. 586 KSH) narażało ono zarząd dłużnika na ryzyko 
popełnienia innego (z art. 296 KK).

Za teorią prospektywną przemawia też argument doty-
czący uniknięcia dzięki wprowadzeniu modelu Lex 2015 
funkcjonowania „tysięcy ustawowych bankrutów”, pod-
miotów niewypłacalnych jedynie formalnie, ale nie ekono-
micznie. Wykładania przepisów PrUp musi uwzględniać 
realia ekonomiczne. Te zaś wcale nie wskazują, że wspól-
nik – wierzyciel, którego wierzytelność weszła do kate-
gorii II, będzie dążył do upadłości spółki. Zazwyczaj jest 
wręcz przeciwnie. Właściciel ekonomiczny przedsiębior-
stwa traktuje udzielone przez siebie finansowanie prze-
ważnie na równi z kapitałem zakładowym. Jeżeli spółka 
generuje dodatnie przepływy pieniężne, nie będzie on 
dążył do tego, aby kapitał ten „wyciągać”, ale do tego aby 
utrzymać status quo. Jest tak zwłaszcza w kontekście ry-
zyka bezskuteczności zapłaty długu wobec wspólnika na 
zasadzie art. 128 ust. 2 PrUp69. Kluczowe jest więc, czy te 
dodatnie przepływy pozwalają uniknąć niewypłacalności 
płynnościowej. Takie podejście jest też zgodne z funkcją 
pomocniczą przesłanki bilansowej.

Uważamy, że prawodawca nie zrezygnował z funkcji pro-
gnostycznej przesłanki bilansowej. Zarówno dłużnik, jak 
i jego otoczenie rynkowe (w tym wierzyciele) mają wie-
dzieć, że ujemne kapitały własne generują ryzyko braku 
płynności w niedługim czasie. Funkcja ta jest spełniona 

69 Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 kwietnia 2014 r., sygn. I ACa 
996/13, oraz wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2013 r., sygn. IV CSK 
157/13.

choćby przez obowiązkową publikację sprawozdań fi-
nansowych, z których wierzyciele mogą powziąć infor-
mację o finansach spółki. Każdy z nich może dostosować 
swoje relacje z dłużnikiem do tego ryzyka.

W tym kontekście nie bez znaczenia jest także art. 11 
ust. 5 PrUp. Potwierdza on zasadę, że zobowiązania 
wobec podmiotów powiązanych są wyłączone nie tylko 
spod „właściwego” testu bilansowego, ale także spod 
domniemania testowego. Domniemania są zaś zwykle 
tak skonstruowane, że ich hipoteza bazuje na stanie su-
rowszym niż ten, który jest możliwy do udowodnienia 
przez obalenie domniemania. Przykładem jest tu do-
mniemanie z art. 11 ust. 1a PrUp. Domniemanie z art. 11 
ust. 5 nie opiera się zaś na kwocie ujemnych kapitałów 
własnych z bilansu, bowiem nie uwzględnia się w nim zo-
bowiązań wobec jednostek powiązanych. Ustawodawca 
zakłada więc jednak, że co do zasady zobowiązania nie 
powinny się włączać do testu bilansowego, a wierzyciel 
niepowiązany nie powinien wykorzystywać ich do spo-
wodowania upadłości spółki.

Na koniec trzeba dodać, że wykładnia prospektywna 
wcale nie musi pozostawać w sprzeczności z celem PrUp, 
jakim zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy jest maksymali-
zacja zaspokojenia wierzycieli. Po pierwsze, przepis ten 
wprowadza dyrektywę interpretacyjną dla sposobu pro-
wadzenia postępowania upadłościowego. Przesłanka 
bilansowa wprowadza zaś warunek dokonania pierwszej 
czynności poprzedzającej wszczęcie tego postępowa-
nia – złożenie wniosku o upadłość. Adresatem normy 
z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 i 4 PrUp jest przede 
wszystkim dłużnik, a nie sąd czy syndyk. Nie można więc 
powoływać się na art. 2 ust. 1 PrUp, który reguluje spo-
sób działania organów postępowania, dla uzasadnienia 
działania uczestnika postępowania. Po drugie, w obec-
nych realiach ekonomicznych wcale nie jest tak, że szyb-
kie wszczynanie upadłości zawsze generuje większy 
odzysk dla wierzycieli. Idąc tym tropem, można by dojść 
do wniosku, że dłużnik powinien składać wniosek o upa-
dłość, zanim nadejdzie jego niewypłacalność. To z kolei 
jest sprzeczne z system przepisów o obowiązku złożenia 
wniosku upadłościowego (bo wprowadza niepewność 
prawa) i zasadą naszego systemu prawa insolwencyjne-
go, który preferuje restrukturyzację.

Wykładnia retrospektywna i prospektywna  
– przykład zastosowania

Dobrym przykładem zastosowania obu wykładni będzie 
teoretyczna sytuacja spółki z o.o. z kapitałem 5 tys. zł, 
powstałej 1 stycznia 2016 roku. Spółka ta 1 stycznia 
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każdego roku, zaczynając od dnia powstania, zacią-
ga u wspólników niezabezpieczoną pożyczkę na kwo-
tę 1 mln zł z terminem spłaty 10 lat od dnia udzielenia. 
Jednocześnie zdecydowaną część środków pożytkuje na 
usługi doradcze, szkolenia pracowników itp. usługi, któ-
re nie pozostawiają majątku, który dałoby się spieniężyć. 
Wobec niewystarczających przychodów spółka co roku 
generuje stratę. 30 listopada 2020 roku spółka zaciąga 
pożyczkę od podmiotu, który nie jest jej wspólnikiem.

W podejściu retrospektywnym 1 stycznia 2021 roku po-
wstaje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści. Zakładając, że sąd ogłosi upadłość spółki 30 czerwca 
2021 roku, wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej 
1 stycznia 2016 roku wraz z pożyczką od podmiotu nie-
będącego wspólnikiem będzie zaspokajana w II kategorii, 
a pozostałe pożyczki od wspólników w IV kategorii.

Podejście prospektywne, przy założeniu udzielania dal-
szych corocznych pożyczek i generowania straty, skutku-
je powstaniem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości 1 stycznia 2023 roku. Przy ogłoszeniu upadło-
ści 30 czerwca 2023 roku w ramach II kategorii zaspo-
kajane będą pożyczki od wspólnika udzielone 1 stycznia 
2016, 2017 i 2018 roku oraz pożyczka od nie-wspólnika 
z 2020 roku. Skutkiem metody prospektywnej jest więc 
rozwodnienie wierzycieli niezaangażowanych w kapitał 
spółki. Niemniej kwota, która rozwadnia zaspokojenie 
wierzycieli z kat. II, jest wyłącznie kwotą „starej”, ponad 
5-letniej pożyczki, przy której udzieleniu trudno posądzać 

spółkę i wspólnika o wiedzę na temat możliwej upadłości 
spółki.

PODSUMOWANIE

Regulacja ujęcia w bilansowej przesłance niewypłacalno-
ści pożyczek wewnątrzgrupowych jest wysoce niejasna. 
Uczestnicy rynku nie są świadomi jej obowiązywania, 
a jeżeli już – uważają, że zobowiązania wewnątrzgru-
powe są wyłączone spod testu bilansowego. Automa-
tyczne włączenie ich do testu bywa zaskoczeniem dla 
dłużnika, który może stać się „ustawowym bankrutem”, 
pomimo iż spłaca swoje długi na bieżąco. Jeżeli dodać 
do tego niepewność, czy finansowanie od wspólnika ge-
nerujące ujemne kapitały własne może być tolerowane 
przez 5 czy 7 lat, z aktualnej regulacji niewypłacalności 
bilansowej wyłania się obraz prawa, które wprowadza 
więcej niepewności niż pewności. Nie powinno tak być, 
zwłaszcza że od możliwości ustalenia przez managera, 
czy zarządzana przez niego spółka jest niewypłacalna, 
zależy jego odpowiedzialność karna i majątkowa.

Wobec braku rozstrzygnięcia wskazanych kwestii 
w orzecznictwie możemy więc znów mieć do czynienia 
z „tysiącami ustawowych bankrutów”, a za pewien czas 
– z setkami niesłusznie obarczonych odpowiedzialnością 
managerów. Dlatego chcielibyśmy, aby niniejszy artykuł 
był potraktowany jako asumpt do dyskusji nad kolejnym 
doprecyzowaniem przesłanki bilansowej niewypłacalno-
ści, a być może nawet nad jej usunięciem.
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może być uchylony ani przez sąd, ani przez sędziego-ko-
misarza. Należy więc uznać, że sankcją naruszenia tego 
zakazu nie będzie, jak dawniej stanowił art. 28 § 1 PrUkł, 
tylko bezskuteczność czynności spłaty w stosunku do 
wierzycieli, lecz nieważność tej czynności jako sprzecz-
nej z ustawą. W konsekwencji wierzyciel, który zostałby 
zaspokojony we wskazanym czasie, byłby zobowiązany 
do zwrotu do masy układowej otrzymanego świadczenia 
na podstawie art. 410 § 2 KC (zob. co do tego wyrok SN: 
z 18.07.2014 r., IV CSK 684/13, Legalis, i z 27.05.2015 r., 
II CSK 413/14, Legalis). Niezależnie od tego, zarządca 
mógłby ponosić odpowiedzialność za powstałą – ewen-
tualnie – szkodę (art. 25 ust. 1 PrRestr), dłużnik zaś spra-
wujący tzw. zarząd własny mógłby być pozbawiony tego 
zarządu (art. 239 ust. 1 pkt 1 PrRestr)”4.

Wprowadzenie moratorium na spełnianie wierzytelno-
ści objętych układem dotyczy wszystkich kategorii wie-
rzytelności, zarówno o charakterze cywilnoprawnym, 
jak i publicznoprawnym (np. z tytułu podatków, składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). O ile zakres 
zastosowania omawianego przepisu nie nastręcza po-
ważniejszych problemów, o tyle istotnym zagadnie-
niem dla praktyki jest ustalenie relacji pomiędzy normą 
art. 252 ust. 1 pr. rest. a opóźnieniem lub zwłoką w speł-
nieniu zobowiązania. Kwestia ta może mieć w pewnych 
przypadkach niebagatelne znaczenie dla powodzenia 
procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji praw wie-
rzyciela i dłużnika, jak również poręczycieli. Celem ni-
niejszego artykułu jest naświetlenie problemów, jakie 
mogą wiązać się z zastosowaniem moratorium na spłatę 
zobowiązań objętych układem, a także zaproponowa-
nie kierunków interpretacyjnych dla praktyków prawa  
insolwencyjnego.

4 S. Gurgul, Prawo restrukturyzacyjne, [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2020.

Bartosz Magnowski1 
Wojciech Młocek2

Jednym z najistotniejszych instrumentów ochronnych 
przewidzianych w przepisach ustawy – Prawo restruk-
turyzacyjne (pr. restr.) jest niewątpliwie tzw. moratorium 
na spłatę wierzytelności objętych układem z mocy pra-
wa. Zgodnie z przepisem art. 252 ust. 1 pr. restr.: „Od 
dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układo-
wego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia 
się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego po-
stępowania układowego spełnianie przez dłużnika albo 
zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które 
z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne”. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio również w postę-
powaniu układowym (art. 273 pr. restr.) oraz postępo-
waniu sanacyjnym (art. 297 pr. restr.). W postępowaniu 
o zatwierdzenie układu (w jego brzmieniu po nowelizacji 
z 1 grudnia 2021 r. – dalej „Nowe PZU”) wskazany prze-
pis nie znajduje zastosowania. Odzwierciedleniem normy 
z art. 252 ust. 1 pr. restr. jest norma proceduralna do-
tycząca zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz 
zakazu wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych 
przez okres trwania postępowania restrukturyzacyjnego 
(art. 259 pr. restr.)3.

Jak wskazuje się w doktrynie, „świadczenia, wynikające 
z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem 
(co do tego zob. wyjaśnienia do art. 150-154 PrRestr), nie 
mogą być spełniane od dnia otwarcia przyspieszonego 
postępowania układowego do dnia uprawomocnienia się 
jednego z postanowień sądu, o których mowa w przepi-
sach art. 324 ust. 1, art. 325 ust. 1-3 i art. 326 ust. 1-3 
PrRestr. Zakaz spłaty długów w tym czasie, wyrażony 
kategorycznie (zwrot: »spełnianie« przez dłużnika albo 
zarządcę świadczeń… jest niedopuszczalne), nie jest wa-
runkowany żadnymi dodatkowymi okolicznościami i nie 

1 Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, BM Restrukturyzacje sp. z o.o.
2 Radca prawny, BM Restrukturyzacje sp. z o.o.
3 R. Adamus Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019.

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ SPEŁNIANIA ŚWIADCZEŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z WIERZYTELNOŚCI OBJĘTYCH UKŁADEM 
A OPÓŹNIENIE LUB ZWŁOKA W WYKONANIU ZOBOWIĄZAŃ
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art. 252 ust. 1 pr. restr., tj. czy moratorium na spłatę zo-
bowiązań objętych układem wyłącza możliwość uznania, 
że dłużnik pozostaje w zwłoce ze spełnieniem świadcze-
nia. Trzeba również wskazać, że moratorium na spłatę 
zobowiązań nie powoduje, że termin spełnienia wierzy-
telności, których termin wymagalności następuje dopie-
ro po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, 
przestaje biec czy ulega zawieszeniu. W przepisach pra-
wa restrukturyzacyjnego brak jest również przepisów 
występujących w postępowaniu upadłościowym, a po-
wodujących akcelerację wierzytelności jeszcze niewy-
magalnych (art. 91 ust. 1 prawa upadłościowego). Termin 
płatności ABC sp. z o.o. w restrukturyzacji na rzecz XYZ 
sp. z o.o. nastąpi więc według zasad ogólnych określo-
nych w stosunku prawnym łączącym strony.

Przechodząc do omówienia zagadnienia zwłoki, zgod-
nie z art. 476 KC: „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie 
spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest 
oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po 
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, 
gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następ-
stwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności 
nie ponosi”. Jak wskazuje się w piśmiennictwie: „Przez 
zwlokę rozumiane jest opóźnienie kwalifikowane. Taki 
rodzaj opóźnienia będzie miał miejsce wówczas, gdy 
dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie, a gdy ten nie 
był oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela, 
wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. 
Zgodnie z treścią komentowanego artykułu zwłoka jest 
domniemana. Ma to takie konsekwencje, że wierzyciel 
nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu nastą-
piło z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi od-
powiedzialność. Wskazuje jedynie, że termin wykonania 
zobowiązania bezskutecznie minął. Dłużnik, chcąc zwol-
nić się z odpowiedzialności, powinien wykazać, że nie po-
nosi odpowiedzialności za uchybienie terminowi”5.

Należy jednoznacznie opowiedzieć się za tezą, że brak 
możliwości spełnienia świadczenia, które jest objęte 
układem z mocy prawa, na mocy przepisu szczególnego, 
tj. art. 252 ust. 1 pr. restr., wyklucza przypisanie dłużni-
kowi odpowiedzialności za brak spełnienia zobowiązania 
w terminie. Norma ta ma bowiem charakter bezwzględ-
nie obowiązujący i nie może być uchylona lub mody-
fikowana wolą stron umowy. Dłużnik nie może zatem 
obiektywnie wykonać zobowiązania przez czas ozna-
czony, tj. w trakcie trwającego postępowania restruktu-

5 R. Tanajewska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. 
J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2021, art. 476; https://sip.lex.pl/#/
commentary/587858257/655697/ciszewski-jerzy-red-nazaruk-piotr-
red-kodeks-cywilny-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS (dostęp: 
3.01.2022 r.).

OPÓŹNIENIE CZY ZWŁOKA,  
A MOŻE ŻADNE ZE WSKAZANYCH?

W celu lepszego naświetlenia poruszonych w artykule 
kwestii autorzy posłużą się przykładami.

Przykład nr 1

ABC spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą maszyn rolni-
czych. Na podstawie umowy zawartej z XYZ sp. z o.o. 
nabyła od tej spółki 4 maszyny rolnicze o wartości 
100 000 zł każda. XYZ sp. z o.o. wydała wszystkie 4 ma-
szyny na rzecz ABC sp. z o.o. przed otwarciem wobec ABC 
sp. z o.o. przyspieszonego postępowania układowego. 
ABC sp. z o.o. w restrukturyzacji zapłaciła za maszyny 
połowę ustalonej ceny przed dniem otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego, natomiast pozostałą część 
ceny miała zapłacić w terminie 30 dni, termin ten przypa-
dał już po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania 
układowego. ABC sp. z o.o. w restrukturyzacji, korzysta-
jąc z moratorium na spłatę wierzytelności objętych ukła-
dem, nie spełniła zobowiązania w terminie.

Wariant a)

XYZ sp. z o.o. wezwała ABC sp. z o.o. w restrukturyza-
cji do spełnienia świadczenia z umowy wzajemnej oraz 
wobec braku zastosowania się do tego wezwania złożyła 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy wzajemnej z żą-
daniem zwrotu maszyn wobec zwłoki ABC sp. z o.o.

Wariant b)

XYZ sp. z o.o. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy wzajemnej z żądaniem zwrotu maszyn, powo-
łując się na treść umowy pomiędzy stronami, gdzie za-
strzeżono możliwość odstąpienia od umowy na wypadek 
niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określo-
nym bez wyznaczenia terminu dodatkowego (art. 492 
Kodeksu cywilnego).

Wariant c)

XYZ sp. z o.o. wezwała ABC sp. z o.o. w restrukturyzacji 
do zapłaty zaległej ceny oraz do naprawienia szkody wy-
nikłej ze zwłoki w wysokości 20 000 zł.

W przykładzie 1 kwota 200 000 zł z tytułu pozosta-
łej ceny z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych wejdzie 
w całości do układu z mocy prawa. Ocena zasadności 
roszczeń XYZ sp. z o.o. powinna być poprzedzona analizą 
tego, jakie skutki cywilnoprawne pociąga za sobą przepis 
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Wariant b)

XYZ sp. z o.o. po prawomocnym umorzeniu postępo-
wania restrukturyzacyjnego wezwała ponownie ABC 
sp. z o.o. do spełnienia zaległego świadczenia wraz z za-
ległymi odsetkami, a po bezskutecznym upływie tego 
terminu złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wariant c)

XYZ sp. z o.o. po prawomocnym umorzeniu postępowa-
nia restrukturyzacyjnego wezwała ABC sp. z o.o. do za-
płaty zaległej ceny oraz do naprawienia szkody wynikłej 
ze zwłoki w wysokości 20 000 zł.

Poruszany w przykładzie 2 problem dotyczy skutków 
ustania obowiązywania moratorium na spłatę zobowią-
zań objętych układem w razie prawomocnego umorze-
nia postępowania restrukturyzacyjnego. Brak zawarcia 
układu skutkującego co do zasady modyfikacją wyso-
kości wierzytelności objętych układem oraz terminów 
ich zapłaty pociąga za sobą konieczność rozstrzygnięcia, 
w jakiej pozycji prawnej znajdują się dłużnik i wierzyciel. 
Choć przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie zawierają 
regulacji w tym zakresie, to zasadne będzie odwołanie 
się do przepisu art. 179 ust. 1 pr. restr., który dotyczy do-
chodzenia roszczeń przez wierzycieli po prawomocnym 
uchyleniu układu i stanowi, że: „w przypadku uchyle-
nia albo wygaśnięcia układu dotychczasowi wierzyciele 
mogą dochodzić swych roszczeń w pierwotnej wysoko-
ści. Wypłacone na podstawie układu sumy zalicza się na 
poczet dochodzonych wierzytelności”.

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z 15 marca 
2013 r. (V CSK 416/12): „Póki układ jest skuteczny, wie-
rzyciel objętej nim wierzytelności nie może jej egzekwo-
wać w części objętej redukcją, a stwierdzenie wykonania 
układu utrwala ten skutek. Uchylenie układu pozwala 
wierzycielowi na dochodzenie od dłużnika wierzytelności 
w takiej wysokości, w jakiej przysługuje mu ona na pod-
stawie stosunku prawnego z dłużnikiem i na jej zaspo-
kojenie zgodnie z treścią tego stosunku. Dłużnik i osoba 
trzecia, która po zatwierdzeniu układu dokonuje z nim 
czynności prawnej powodującej uszczuplenie majątku 
uniemożliwiające wykonanie zatwierdzonego układu, 
musi uwzględniać okoliczność, że z przedmiotu takiej 
czynności, wobec niewykonania układu, wierzyciele będą 
żądać zaspokojenia takich wierzytelności, jakie im w sto-
sunku do dłużnika rzeczywiście przysługiwały”. Z po-
dobną sytuacją – czasowej niemożności dochodzenia 
roszczenia – mamy do czynienia w przypadku toczącego 
się postępowania restrukturyzacyjnego, a co za tym idzie 

ryzacyjnego. Podobnie za nieważne – na mocy przepisu 
art. 247 pr. rest. – należałoby uznać postanowienia umo-
wy, które na wypadek otwarcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego przewidywałyby możliwość odstąpienia od 
umowy przez wierzyciela. Przekładając to na zaprezen-
towany przykład:

Przykład nr 1 – odpowiedź

Wariant a) – odpowiedź: oświadczenie o odstąpieniu nie 
będzie skuteczne, podobnie jak wyznaczenie terminu do-
datkowego do spełnienia świadczenia.

Wariant b) – odpowiedź: podobnie jak w wariancie a) 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie będzie sku-
teczne, nawet jeżeli możliwość odstąpienia została za-
strzeżona w terminie ściśle określonym bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego.

Wariant c) – odpowiedź: oba roszczenia XYZ sp. z o.o. 
będą bezzasadne. Zobowiązanie nie może być spełnione. 
Nie występuje również zwłoka, a co za tym idzie – brak 
podstaw dla roszczenia odszkodowawczego.

Przykład nr 2

ABC spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą maszyn rolni-
czych. Na podstawie umowy zawartej z XYZ sp. z o.o. 
nabyła od tej spółki 4 maszyny rolnicze o wartości 
100 000 zł każda. XYZ sp. z o.o. wydała wszystkie 4 ma-
szyny na rzecz ABC sp. z o.o. przed otwarciem wobec ABC 
sp. z o.o. przyspieszonego postępowania układowego. 
ABC sp. z o.o. w restrukturyzacji zapłaciła za maszyny 
połowę ustalonej ceny przed dniem otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego, natomiast pozostałą część 
ceny miała zapłacić w terminie 30 dni, termin ten przypa-
dał już po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania 
układowego. ABC sp. z o.o. w restrukturyzacji, korzy-
stając z moratorium na spłatę wierzytelności objętych 
układem, nie spełniła zobowiązania w terminie. Przy-
spieszone postępowanie układowe zostało następnie 
prawomocnie umorzone.

Wariant a)

XYZ sp. z o.o. wezwała ABC sp. z o.o. do wydania maszyn, 
argumentując, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
złożone w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego 
wywiera skutek na dzień jego złożenia od daty prawo-
mocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjne-
go, a co za tym idzie – nie było konieczności składania 
ponownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
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Wariant c) – odpowiedź: wezwanie XYZ sp. z o.o. do 
spełnienia świadczenia jest prawidłowe, natomiast rosz-
czenie z tytułu zwłoki za okres trwania postępowania re-
strukturyzacyjnego należy uznać za bezzasadne.

Kolejnymi dwoma zagadnieniami wymagającymi poru-
szenia są sytuacje, w których dłużnik:

a) w momencie otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego pozostawał w zwłoce ze spełnieniem świad-
czenia, jednak przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy nie zostało złożone.

b) przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego nastąpiło skuteczne odstąpienie od umowy.

W pierwszym przypadku najistotniejsze pytanie brzmi: 
czy pomimo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
(uruchomienia moratorium na spłatę zobowiązań objętych 
układem) wierzyciel może skutecznie złożyć oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy po upływie wyznaczonego ter-
minu, którego koniec będzie przypadał już po otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego. Należy zatem roz-
strzygnąć charakter dodatkowego terminu do wykonania 
zobowiązania. W doktrynie wskazuje się, że: „Dodatkowy 
termin na spełnienie świadczenia, który powinien poprze-
dzać odstąpienie od umowy, powinien być odpowiedni. 
Oznacza to, że obiektywnie rzecz biorąc, dłużnik powinien 
mieć możliwość spełnienia swojego świadczenia”6 oraz 
„Czas odpowiedni to czas rozsądny z punktu widzenia 
dłużnika (którego ochronie ten termin służy) i interesu wie-
rzyciela, podlegającego ocenie z uwzględnieniem znanego 
dłużnikowi celu zobowiązania (czy wierzyciel może tyle 
czekać, zbędnie tracąc czas, ale drugiej stronie powinny 
być znane te okoliczności bądź zamierzony cel wierzycie-
la). Odpowiednim terminem w rozumieniu komentowa-
nego przepisu jest taki, który w zwykłym toku czynności 
pozwala dłużnikowi spełnić świadczenie. Dłużnik jest już 
jednak w zwłoce, powinien był świadczyć, musi być zatem 
gotowy do spełnienia świadczenia, znać sposób wyko-
nania zobowiązania, a ze względu na stan zwłoki można 
wymagać od niego większego wysiłku. Termin może być 
zatem krótszy od wynikającego z treści zobowiązania, 
zwłaszcza gdy nie musi już uwzględniać przygotowań, ja-
kie zwykle dłużnik powinien mieć za sobą dla spełnienia 
świadczenia. Termin musi być jednak obiektywnie realny”7.

6 R. Tanajewska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszew-
ski, P. Nazaruk, LEX/el. 2021, art. 491; https://sip.lex.pl/#/commenta-
ry/587858272/655712/ciszewski-jerzy-red-nazaruk-piotr-red-kodeks-cy-
wilny-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS (dostęp: 21.01.2022).

7 G. Stojek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna 
(art. 353-534), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 491; https://
sip.lex.pl/#/commentary/587770211/567651/fras-mariusz-red-habdas-
magdalena-red-kodeks-cywilny-komentarz-tom-iii-zobowiazania-czesc-
ogolna...?cm=URELATIONS (dostęp: 21.01.2022).

– skutki umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego 
należy oceniać podobnie. Zasadniczo należy rozstrzy-
gnąć dwa zagadnienia. Po pierwsze, czy złożone w trak-
cie trwania postępowania oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy po umorzeniu postępowania restrukturyzacyjne-
go „odzyskują” niejako moc prawną i są skuteczne z datą 
ich złożenia, czy też konieczne jest ponowne złożenie 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po drugie, czy 
umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje 
możliwością dochodzenia roszczenia odszkodowawcze-
go za okres trwania tego postępowania (albowiem ter-
min spełnienia świadczenia minął już w trakcie trwania 
postępowania), czy też odpowiedzialność odszkodo-
wawcza aktualizuje się dopiero po dniu umorzenia po-
stępowania restrukturyzacyjnego.

W ocenie autorów oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
nie uzyskuje skuteczności z dniem prawomocnego umo-
rzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Konieczne 
jest zatem ponowne wezwanie dłużnika do spełnienia 
świadczenia pod rygorem odstąpienia od umowy lub po-
nowne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
jeżeli możliwość odstąpienia zastrzeżono w terminie ści-
śle określonym. Nie jest zasadne twierdzenie, że art. 252 
pr. rest. jedynie czasowo wyłącza samą możliwość speł-
nienia zobowiązań, pozostawiając jednak stan zwłoki 
niejako w zawieszeniu. Jak już wspomniano, skutkiem 
art. 252 pr. rest. jest brak powstania zwłoki – stan ten 
trwa do czasu prawomocnego umorzenia postępowa-
nia. Podobnie należałoby w ocenie autorów rozstrzy-
gnąć kwestię roszczenia odszkodowawczego w związku 
ze zwłoką za okres trwania postępowania restruktu-
ryzacyjnego. Również w tym przypadku wierzyciel nie 
będzie miał podstaw do dochodzenia roszczeń odszko-
dowawczych związanych ze zwłoką za okres trwania 
postępowania restrukturyzacyjnego. Oczywiście nie wy-
klucza to roszczeń odszkodowawczych na podstawach 
innych niż kontraktowe (np. z tytułu deliktu). Roszcze-
nia odszkodowawcze z tytułu zwłoki będą aktualizować 
się po dniu prawomocnego umorzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego.

Przykład nr 2 – odpowiedź

Wariant a) – odpowiedź: oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy przez XYZ sp. z o.o. złożone w trakcie trwania 
postępowania restrukturyzacyjnego jest bezskuteczne. 
Konieczne jest złożenie nowego oświadczenia.

Wariant b) – odpowiedź: XYZ sp. z o.o. prawidłowo od-
stąpiła od umowy po prawomocnym umorzeniu postę-
powania restrukturyzacyjnego.
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Zasadniczo przesłanką do skutecznego odstąpienia od 
umowy jest to, aby dłużnik w wyznaczonym terminie 
dodatkowym był obiektywnie w stanie spełnić świad-
czenie. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
i przepis art. 252 ust. 1 pr. rest. obiektywnie uniemoż-
liwiają spełnienie świadczenia. Należałoby zatem przy-
jąć, że wierzyciel nie ma uprawnienia do odstąpienia od 
umowy w przypadku, gdy koniec wyznaczonego termi-
nu dodatkowego do spełnienia świadczenia przypada 
po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 
Należałoby również posiłkowo odwołać się do funk-
cji ochronnej prawa restrukturyzacyjnego realizowanej 
m.in. poprzez zachowanie substancji majątkowej przed-
siębiorstwa dłużnika w trakcie trwania postępowania 
restrukturyzacyjnego.

W przypadku opisanym pod lit. b) nie powinna budzić za-
strzeżeń kwestia skuteczności oświadczenia o odstąpie-
niu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
złożone przed dniem otwarcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego zachowuje swoją skuteczność po tym dniu. 
Dotyczy to również kwestii roszczeń odszkodowawczych 
związanych ze zwłoką, które będą objęte układem jako 
powstałe przed dniem otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego. Nie należy jednak zapominać, że jeżeli 
skutkiem skutecznie złożonego oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy jest roszczenie o wydanie określo-
nych przedmiotów majątkowych, to roszczenie takie nie 
będzie objęte układem (art. 151 ust. 1 pkt 2 pr. restr.) 
i powinno zostać spełnione niezależnie od trwającego 
postępowania restrukturyzacyjnego.

Podsumowując poczynione rozważania, moratorium 
na spłatę zobowiązań objętych układem wyłącza stan 
zwłoki oraz następstwa tego stanu przez okres trwania 
postępowania restrukturyzacyjnego. Należy zatem omó-
wić kwestię związaną z opóźnieniem w wykonaniu zobo-
wiązania w kontekście przepisu art. 252 ust. 1 pr. rest. Jak 
wskazuje się w doktrynie: „istnieją dwa rodzaje opóźnie-
nia: opóźnienie zwykłe i zwłoka. Opóźnienie zwykłe ma 
miejsce wówczas, gdy dłużnik nie ze swojej winy nie do-
trzymuje terminu spełnienia świadczenia. Jego wystąpie-
nie powoduje jedynie skutki związane z wymagalnością 
roszczenia, m.in. rozpoczęcie biegu terminu przedawnie-
nia, możliwość podjęcia przez wierzyciela kroków pro-
wadzących do przymusowego dochodzenia spełnienia 
świadczenia, niekiedy możliwość potrącenia. W przypad-
ku świadczeń pieniężnych wierzyciel ma ponadto prawo 
żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł 
żadnej szkody (art. 481). Inne uprawnienia wierzyciela 
będące skutkiem opóźnienia mogą wynikać także z prze-
pisów szczególnych (np. art. 561, 610, 635, 880) lub 

z treści umowy. Jednakże nie jest to przykład nienależy-
tego wykonania zobowiązania, który spowodowałby po-
jawienie się po stronie wierzyciela uprawnień w zakresie 
dochodzenia roszczenia odszkodowawczego”8.

Do skutków opóźnienia wynikających z ustawy należy 
zatem zaliczyć:

1) możliwość dochodzenia przed sądem spełnienia 
świadczenia przez dłużnika (art. 353 k.c.);

2) powinność zawiadomienia przez wierzyciela poręczy-
ciela o opóźnieniu (art. 880 k.c.);

3) możliwość żądania odsetek za opóźnienie, chociażby 
wierzyciel nie poniósł żadnej szkody (art. 481 § 1 k.c.);

4) uprawnienie wierzyciela do wstrzymania się ze speł-
nieniem świadczenia wzajemnego (art. 488 § 2 k.c.);

5) uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące 
odpowiednio: dostawcy i zamawiającemu w umowie 
dostawy (art. 610 k.c.) i w umowie o dzieło (art. 635 
k.c.)9.

Opóźnienie jest niezależne od odpowiedzialności dłuż-
nika. Zestawiając powołane skutki opóźnienia, można 
wskazać, że przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie 
wyłączają żadnego z nich. Wierzyciel może zatem – 
niezależnie od toczącego się postępowania restruktu-
ryzacyjnego – dochodzić spełnienia świadczenia przez 
sądem, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie 
powoduje wstrzymania czy też przerwania naliczania od-
setek (które są objęte układem, co wynika wprost z prze-
pisu art. 150 ust. 1 pkt 2 pr. restr.).

W ocenie autorów przepis art. 252 ust. 1 pr. restr. nie 
powoduje wstrzymania czy zawieszenia biegu termi-
nów spełnienia świadczenia. Od dnia upływu terminu 
świadczenia dłużnik pozostaje zatem w opóźnieniu nie-
zależnie od tego, czy termin ten przypada przed dniem 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, czy też po 
tym dniu. W ocenie autorów nie byłaby zasadna wykład-
nia przepisu art. 252 pr. rest., która wyłączałaby również 
zaistnienie stanu opóźnienia. Takiej wykładni przeczy 

8 R. Tanajewska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszew-
ski, P. Nazaruk, LEX/el. 2021, art. 476; https://sip.lex.pl/#/commenta-
ry/587858257/655697/ciszewski-jerzy-red-nazaruk-piotr-red-kodeks-cy-
wilny-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS (dostęp: 21.01.2022).

9 G. Stojek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna 
(art. 353-534), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 476; https://
sip.lex.pl/#/commentary/587770197/567637/fras-mariusz-red-habdas-
magdalena-red-kodeks-cywilny-komentarz-tom-iii-zobowiazania-czesc-
ogolna...?cm=URELATIONS (dostęp: 21.01.2022).



104 DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

przede wszystkim kwestia naliczania odsetek należnych 
za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego, jak również możliwość dochodzenia roszczeń 
objętych układem na drodze sądowej. Przyjęcie takiego 
poglądu musiałoby prowadzić również do wniosku, że 
bieg przedawnienia wierzytelności objętych układem nie 
rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu przez okres trwa-
nia postępowania restrukturyzacyjnego, co nie znajduje 
odzwierciedlenia zarówno w przepisach kodeksu cywil-
nego, jak i prawa restrukturyzacyjnego (art. 259 ust. 4 pr. 
restr. dotyczy jedynie roszczeń, co do których niedopusz-
czalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz 
wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia 
lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia – te bowiem 
roszczenia w związku z brakiem możliwości wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego 
w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego 
mogłyby ulec przedawnieniu w związku z zakazem egze-
kucji i wykonania zabezpieczenia).

POZYCJA PORĘCZYCIELA

Zgodnie z przepisem art. 876 KC „Przez umowę porę-
czenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzy-
ciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik 
zobowiązania nie wykonał”. Powstanie i istnienie porę-
czenia zależne jest od istnienia i ważności zobowiązania 
głównego. Akcesoryjność poręczenia potwierdza rów-
nież przepis art. 883 § 1 KC, który pozwala poręczycie-
lowi na podnoszenie wobec wierzyciela zarzutów ze 
stosunku głównego. Przyjmuje się, że wierzyciel może 
dochodzić świadczenia od poręczyciela, jeśli dłużnik 
opóźni się z wykonaniem zobowiązania głównego10. Nie 
jest zatem konieczne, aby dłużnik, za którego zobowią-
zanie poręczono, pozostawał w zwłoce ze spełnieniem 
świadczenia. Dłużnik w restrukturyzacji, który nie spełnił 
zobowiązania z uwagi na zakaz przewidziany w przepisie 
art. 252 ust. 1 pr. restr., opóźnia się ze spełnieniem tego 
zobowiązania, co uprawnia jego wierzyciela do wystą-
pienia z roszczeniem do poręczyciela (w granicach wy-
znaczonych treścią umowy poręczenia i w klasycznym 
„kodeksowym” ujęciu umowy poręczenia – zdarzają się 
bowiem umowy poręczenia, w których moment odpo-
wiedzialności kształtowany jest odmiennie wolą stron).

Moratorium na spełnianie świadczeń objętych układem 
nie wstrzymuje uprawnień wierzyciela wobec poręczy-
ciela. Należy jednocześnie doprecyzować, że wystąpie-
nie z roszczeniem wobec poręczyciela będzie skuteczne 
dopiero w momencie upływu terminu wykonania zobo-

10 Tak np. wyrok Sądu Najwyższego z 3 marca 1971 r. (II CR 8/71).

wiązania przez dłużnika, a nie np. przez sam fakt otwar-
cia postępowania restrukturyzacyjnego. Jak wspomniano 
wcześniej, nie dochodzi bowiem do akceleracji wymagal-
ności roszczeń jak w przypadku postępowania upadło-
ściowego. Poręczyciel nie będzie mógł skutecznie bronić 
się poprzez podniesienie zarzutu braku możliwości czaso-
wego spełnienia świadczenia przez dłużnika, za którego 
poręczył w związku z trwaniem postępowania restruk-
turyzacyjnego. Jedynie na marginesie należy wskazać, że 
poręczyciel, który spełnił zobowiązanie z tytułu poręcze-
nia na rzecz wierzyciela, będzie ujawniony w spisie wie-
rzytelności jako wierzyciel zgodnie z art. 80 ust. 1 pr. restr.

NOWE PZU

Należy w tym miejscu odnieść się do obowiązujących 
od 1 grudnia 2021 r. przepisów wprowadzających Nowe 
PZU, które stanowią niejako „połączenie” przepisów tzw. 
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz 
postępowania o zatwierdzenie układu. Istotny z punktu 
widzenia tematyki niniejszego artykułu jest brak odesła-
nia w Nowym PZU do stosowania przepisu art. 252 ust. 1 
pr. restr. Od dnia otwarcia Nowego PZU dłużnika nie obo-
wiązuje zatem zakaz spełniania wierzytelności objętych 
układem. Z drugiej strony zastosowanie znajdują przepi-
sy o zawieszeniu egzekucji i zakazie wszczynania egze-
kucji co do wierzytelności objętych układem.

Brak symetrii przepisów w Nowym PZU (moratorium 
z jednej strony i zakaz czynności egzekucyjnych z dru-
giej), który występował dotychczas w tzw. uproszczo-
nym postępowaniu restrukturyzacyjnym, powinien być 
uznany za mankament tej regulacji i może rzutować na 
efektywność postępowań restrukturyzacyjnych w for-
mule Nowego PZU.

Brak moratorium na spłatę wierzytelności objętych ukła-
dem powoduje, że dłużnik może de facto wybierać, któ-
rego wierzyciela zaspokoi (w części lub całości) w ramach 
postępowania restrukturyzacyjnego, a którego zaspokoi 
dopiero w ramach wykonania układu (o ile takowy będzie 
zawarty). Wierzyciel z kolei nie posiada instrumentów 
pozwalających na egzekwowanie swoich wierzytelności 
(zawieszenie egzekucji i brak możliwości jej wszczęcia) 
przez okres trwania postępowania restrukturyzacyjne-
go. Powstaje pytanie, czy w Nowym PZU dłużnik posiada 
instrument prawny, który chroni go przed powstaniem 
stanu zwłoki w spełnieniu świadczenia. Jak się wydaje, 
brak terminowego spełnienia świadczenia przez dłużnika 
w restrukturyzacji na rzecz wierzyciela, którego wierzy-
telność jest objęta układem, będzie w większości przy-
padków skutkować powstaniem stanu zwłoki.
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Właściwe jest postawienie pytania, czy dłużnik będzie 
mógł zasadnie twierdzić, że określony przepis prawa re-
strukturyzacyjnego powstrzymuje go przed spełnieniem 
świadczenia na rzecz wierzyciela. Skutki powstania sta-
nu zwłoki dla wszystkich zobowiązań objętych układem 
mogą zatem utrudniać lub uniemożliwiać skuteczną re-
strukturyzację. W ocenie autorów należałoby postulo-
wać zmianę regulacji Nowego PZU poprzez odwołanie 
do zastosowania przepisu art. 252 ust. 1 pr. restr. i przy-
wrócenie symetrii pomiędzy moratorium i immunitetem 
egzekucyjnym. Na marginesie należy dodać, że utrzyma-
nie stanu prawnego, w którym z jednej strony dłużnik 
może wybierać, którego wierzyciela objętego układem 
zaspokoi w trakcie trwania postępowania, przy jedno-
czesnym utrzymaniu immunitetu egzekucyjnego, może 
narażać dłużników (działających w dobrej czy złej wierze) 
na odpowiedzialność związaną z selektywnym zaspoka-
janiem wierzycieli.

PODSUMOWANIE

Przepis art. 252 ust. 1 pr. restr. stanowi jeden z najsilniej-
szych (obok immunitetu egzekucyjnego) instrumentów 
ochrony majątkowej dłużnika w postępowaniu restruk-
turyzacyjnym. W zależności od określonej konstelacji 
stosunku umownego zasadniczo wspomniany przepis 
chroni dłużnika przed powstaniem stanu zwłoki w wyko-
naniu zobowiązania, którego termin jeszcze nie nadszedł, 
jak również przed odstąpieniem od umów, co do których 
przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjne-
go nie złożono skutecznych oświadczeń o odstąpieniu.

Jednocześnie uzasadnione jest twierdzenie, że przepis 
art. 252 ust. 1 pr. restr. nie chroni dłużnika przed powsta-
niem stanu opóźnienia w wykonaniu zobowiązań. Po-
mimo zakazu spełniania zobowiązań objętych układem 
brak spełnienia zobowiązań (zarówno tych, które stały 
się wymagalne w trakcie postępowania, jak i tych, któ-
rych termin spełnienia minął przed dniem otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego) skutkuje opóźnieniem 
i konsekwencjami wynikającymi z powstania tego stanu, 
które mogą być jednak „łagodzone” w drodze zawarcia 
układu (np. poprzez umorzenie odsetek itp.). Przekłada 
się to również na pozycję poręczyciela, którego odpowie-
dzialność co do zasady warunkowana jest powstaniem 
opóźnienia w spłacie zobowiązania dłużnika. Wierzyciel 
będzie zatem w większości przypadków uprawniony do 
wystąpienia z roszczeniem przeciwko podmiotowi, który 
poręczył za zobowiązania dłużnika w restrukturyzacji.

Nowe PZU nie zawierają odesłania do regulacji zawartej 
w przepisie art. 252 ust. 1 pr. restr., jednocześnie wpro-
wadzając immunitet egzekucyjny. Brak symetrii w tym 
zakresie może przełożyć się na wyłączenie ochrony przed 
powstaniem stanu zwłoki, albowiem dłużnik, jak się wy-
daje, nie będzie uprawniony do powoływania się na działa-
nie moratorium na spłatę zobowiązań objętych układem. 
Brak odwołania do przepisu art. 252 ust. 1 pr. rest. może 
również narażać dłużników na odpowiedzialność z ty-
tułu selektywnego zaspokajania wierzycieli i wprowa-
dzać zbędne wątpliwości co do rzeczywistych motywów 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Należy za-
tem postulować zmiany legislacyjne w tym zakresie.
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PRE-PACK WOBEC PRZEDMIOTU BEZSKUTECZNEJ CZYNNOŚCI 
PRAWNEJ – GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO 
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU  
Z 24 LUTEGO 2022 R., SYGN. AKT VIII GU 110/21

du w obu spółkach na dzień jego dokonywania była ta 
sama osoba. Nieruchomość pozostawała obciążona hi-
potecznie w stopniu przekraczającym jej wartość rynko-
wą. Spółka matka na skutek dokonanej czynności aportu 
w dalszym ciągu pozostawała jedynym udziałowcem 
w spółce córce.

Wobec spółki będącej nowym właścicielem nieruchomo-
ści złożono wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnio-
skiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży składnika 
majątkowego stanowiącego znaczną część przedsiębior-
stwa w postaci wniesionej do niej aportem nieruchomo-
ści. Jednocześnie wniosek o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży wobec tej samej nieruchomości został zło-
żony przez wierzyciela spółki matki, który powołał się 
na fakt, iż mimo że nieruchomość nie wchodzi w skład 
majątku dłużnika na moment złożenia wniosku, to wej-
dzie do niego z chwilą ogłoszenia upadłości na podstawie 
art. 127 ust. 1 p.u. Wnioski zostały złożone w różnych są-
dach upadłościowych.

Postanowieniem z 16 marca 2021 r. zabezpieczono ma-
jątek Dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nad-
zorcy sądowego, a ponadto przez ustanowienie zakazu 
zbywania i obciążania nieruchomości (będącej własno-
ścią podmiotu niebędącego uczestnikiem postępowania 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości) oraz przez zakaz 
zbywania należących do Dłużnika udziałów w spółce cór-
ce. W uzasadnieniu postanowienia o udzieleniu zabez-
pieczenia wskazano, że „(…) konieczność zabezpieczenia 
realizacji zarówno wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży5, jak i interesów ogółu wierzycieli dłużnika, 
wymaga sięgnięcia do sposobu zabezpieczenia, który 
dotknie wprawdzie innego podmiotu, lecz znajdującego 
się w orbicie wpływów i – w sensie ekonomicznym – 

5 Pogrub. – N.F. i M.W.

Mateusz Waberski1 
Norbert Frosztęga2

Niniejsza glosa dotyczy interesującego z punktu widzenia 
praktyki postępowań upadłościowych, a mówiąc bardziej 
szczegółowo – praktyki wniosków o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji – 
zagadnienia, jakim jest dopuszczalność złożenia wniosku 
pre-pack wobec przedmiotu potencjalnie bezskutecznej 
czynności prawnej zdziałanej przez dłużnika3. Z takim 
właśnie problemem zmierzył się ostatnio Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, a stanowisko 
zaprezentowane w tej kwestii w uzasadnieniu posta-
nowienia z 24 lutego 2022 r., sygn. akt VIII GU 110/21, 
może przysłużyć się osobom doradzającym w zakresie 
przygotowanej likwidacji, które być może rozważały kie-
dyś możliwość złożenia wniosku pre-pack opartego na 
podobnej konstrukcji.

STAN FAKTYCZNY

Stan faktyczny, na kanwie którego wydane zostało ko-
mentowane orzeczenie, przedstawiał się następująco. 
Spółka matka4 w zamian za objęcie udziałów w podwyż-
szonym kapitale zakładowym swojej spółki córki wniosła 
do niej aportem nieruchomość, której wartość określono 
na 6 000 000 zł. Objęcie dotyczyło 100 nowych, rów-
nych, niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 
50 zł każdy, a łącznej wartości nominalnej 5000 zł. Ka-
pitał podwyższono z kwoty 5000 zł do 10 000 zł, a nad-
wyżkę ponad wartość nominalną udziałów przeniesiono 
na kapitał zapasowy. Spółka córka została utworzona 
niedługo przed dokonaniem aportu, a prezesem zarzą-

1 Adwokat w Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych 
i Adwokatów.

2 Adwokat, partner w Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Kancelaria Radców 
Prawnych i Adwokatów, doradca restrukturyzacyjny w Zimmerman Filipiak 
Restrukturyzacja S.A.

3 Z racji osadzenia omawianego problemu na etapie rozstrzygania 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości nieuprawnione byłoby posłużenie się 
określeniem „upadłego”, gdyż – co oczywiste – dłużnik stanie się nim dopiero 
z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

4 Dalej również jako: „Dłużnik”.
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Na dalszym etapie sprawy doszło do oddalenia zażale-
nia Dłużnika na postanowienie o udzieleniu zabezpie-
czenia, wnioskodawca zmodyfikował wniosek pre-pack 
poprzez podwyższenie ceny, a TNS stwierdził oczywisty 
charakter fraudacyjny czynności aportu. Sąd, z uwagi na 
brak płynnego majątku, zobowiązał też wnioskodawcę 
do uiszczenia zaliczki na pokrycie przewidywanych kosz-
tów postępowania upadłościowego w kwocie 100 000 zł 
ze wskazaniem, że uiszczenie zaliczki nie gwarantuje 
uwzględnienia wniosku w zakresie zatwierdzenia wa-
runków sprzedaży.

Postanowieniem z 24 lutego 2022 r. sąd ogłosił upadłość 
i oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

UZASADNIENIE PRAWNE

Sąd upadłościowy stwierdził zaistnienie wszystkich po-
zytywnych przesłanek ogłoszenia upadłości. Znaczną 
część rozważań poświęcono natomiast kwestii zbada-
nia negatywnej przesłanki ogłoszenia upadłości, o któ-
rej mowa w art. 13 ust. 1 p.u. Sąd w pierwszej kolejności 
wskazał, że w zależności od oceny skuteczności rozpo-
rządzenia nieruchomością, w skład majątku Dłużnika 
wchodzi albo ta nieruchomość i bezwartościowe udziały 
w spółce córce albo – w razie niepowodzenia w objęciu 
masą upadłości nieruchomości – udziały w spółce córce 
pozostającej w dalszym ciągu właścicielem tej nierucho-
mości. Sąd wskazał, iż na podstawie uprawnień kor-
poracyjnych wykonywanych przez syndyka w związku 
z treścią art. 186 p.u. w spółce córce można stwierdzić, 
iż w skład masy upadłości wchodzi majątek wystar-
czający na pokrycie kosztów, niezależnie od tego, czy 
przyjmie się wariant bezskuteczności czynności prawnej 
upadłego. Wskazał jednocześnie, w kontekście regulacji 
z art. 13 ust. 3 p.u., na wysokie prawdopodobieństwo 
bezskuteczności czynności przeniesienia prawa własno-
ści nieruchomości na podstawie art. 128 p.u.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie 
sąd stwierdził, iż wartość całego majątku Dłużnika jest 
wyższa niż cena zaoferowana za przejęcie nieruchomości 
w trybie przygotowanej likwidacji. Niezależnie jednak od 
tego wypowiedział się w przedmiocie konstrukcji wnio-
sku pre-pack opartego na bezskuteczności czynności 
prawnej, co warto w tym miejscu zacytować: „Przecho-
dząc do oceny wniosku o zatwierdzenie warunków sprze-
daży, wskazać należy, iż zachodzi obiektywna (a do tego 
na tym etapie postępowania nieprzezwyciężalna) prze-
szkoda uniemożliwiająca jego uwzględnienie, a związana 
z niekwestionowanym przez wierzyciela wnioskodawcę 
faktem, iż prawo własności do nieruchomości (…), aktu-

w zakresie szeroko rozumianego przedsiębiorstwa dłuż-
nej spółki. (…) Dalej idące zabezpieczenie, aby odniosło 
odpowiedni skutek, musi sięgać majątku należącego for-
malnie do podmiotu stojącego wprawdzie poza postępo-
waniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, który nabył 
go jednak od dłużnika w okresie krótszym niż 6 miesięcy 
przed złożeniem niniejszego wniosku o upadłość w oko-
licznościach uprawdopodobniających bezskuteczność tej 
czynności w świetle zarówno art. 127 ust. 1, jak i art. 128 
ust. 2 Prawa upadłościowego.”.

Ustanowiony w sprawie tymczasowy nadzorca sądowy 
(TNS) ustalił, że Dłużnik jest podmiotem niewypłacalnym, 
wobec którego zachodzi domniemanie z art. 11 ust. 1a 
p.u., wierzytelność przysługująca wnioskodawcy jest 
niesporna, Dłużnik nie posiada majątku wystarczające-
go na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego 
na podstawie art. 13 ust. 2 p.u. z uwzględnieniem art. 13 
ust. 3, a wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
przy proponowanej cenie nie spełnia warunku z art. 56c 
ust. 1 p.u.

Dłużnik w odpowiedzi na wniosek podniósł konieczność 
jego oddalenia z uwagi na sporność wierzytelności wnio-
skodawcy (art. 12a p.u.) oraz brak majątku wystarczają-
cego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego 
(art. 13 ust. 1 p.u.). Kwestionował przy tym okoliczność 
bezskuteczności czynności prawnej w postaci aportu 
i podnosił, że wniosek pre-pack dotyczący nieruchomości 
został złożony w postępowaniu o ogłoszenie upadłości 
spółki córki będącej właścicielem nieruchomości. Z uwagi 
na wierzytelności hipoteczne wyczerpujące wartość nie-
ruchomości wierzyciele rzeczowi nie będą pokrzywdzeni, 
gdyż z ich perspektywy irrelewantne jest, z której masy 
upadłości zostaną zaspokojeni. Zdaniem Dłużnika roz-
strzygający jest w tym przypadku także aspekt szybkości 
zaspokojenia wierzycieli, która przemawia na rzecz przy-
gotowanej likwidacji wobec spółki córki, co do którego 
brak jest kontrowersji w zakresie możliwości uwzględ-
nienia wniosku pre-pack.

Dłużnik wskazał również, że w jego ocenie złożenie wnio-
sku pre-pack ma na celu torpedowanie zaawansowanego 
postępowania w przedmiocie zatwierdzenia warunków 
sprzedaży toczącego się przed innym sądem. Gdyby do-
szło do zatwierdzenia wniosku pre-pack złożonego przez 
wnioskodawcę, to ewentualne zaliczenie nieruchomości 
w poczet majątku Dłużnika będzie przedmiotem sporu, 
który będzie musiał być prowadzony w oparciu o art. 134 
p.u. Doprowadzi to do zbędnego przedłużenia postępo-
wania, które mogłoby się niedługo zakończyć.
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alnie nie przysługuje dłużnikowi6 (…), co zostało zresztą 
ujawnione w przywołanej księdze wieczystej. Z wykładni 
literalnej art. 56 a Prawa upadłościowego jasno wynika, iż 
wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży ma doty-
czyć przedsiębiorstwa Dłużnika lub jego zorganizowanej 
części lub składników majątkowych stanowiących znacz-
ną część przedsiębiorstwa, a zatem konieczne jest, aby 
majątek ten zasilał aktywa Dłużnika w momencie roz-
poznawania wniosku. Bezskuteczność czynności praw-
nej (czy to wynikająca z art. 127 Prawa upadłościowego, 
czy stwierdzona w oparciu o art. 128 Prawa upadłościo-
wego) nie skutkuje przejściem z mocy prawa własności 
z nabywcy na zbywcę, a pociąga za sobą obowiązek prze-
kazania do masy upadłości tego, co wskutek tej czynno-
ści ubyło z majątku upadłego, a jeżeli przekazanie nie 
jest możliwe – zapłaty na rzeczy masy upadłości równo-
wartości w pieniądzu. W okolicznościach przedmiotowej 
sprawy opisana nieruchomość zostanie uwzględnio-
na w spisie składników majątku upadłego nieobjętych 
na skutek czynności bezskuteczności, zaś rolą syndyka 
będzie podjęcie działań windykacyjnych, które to mogą 
mieć charakter uproszczony (w razie braku oporu ze stro-
ny aktualnego właściciela w wydaniu składnika majątko-
wego) bądź rozbudowany – związany z zainicjowaniem 
procedury z art. 134 Prawa upadłościowego z zaskarżal-
nym postanowieniem sędziego-komisarza, do którego 
wyłącznej kognicji7 należy rozstrzyganie w przedmio-
cie obowiązku przekazania składnika, tudzież składni-
ków majątkowych do masy upadłości8. Wskazać należy, 
iż uprawnienie do kwestionowania skuteczności czyn-
ności prawnych dokonanych przez dłużnika przed dniem 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie przysługuje 
ani tymczasowemu nadzorcy sądowemu, ani zarządcy 
przymusowemu ustanawianemu na podstawie art. 40 
Prawa upadłościowego (również w ramach zabezpiecze-
nia majątku dłużnika). Z kolei sąd upadłościowy – zwią-
zany art. 35 Prawa upadłościowego – nie może zawiesić 
postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – ce-
lem ewentualnego oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu 
cywilnego w razie wytoczenia przez wierzyciela (w tym 
także wnioskującego o ogłoszenie upadłości) powódz-
twa przeciwko Dłużnikowi w oparciu o art. 527 k.c. Prze-
pis wyłączający możliwość zawieszenia postępowania 
ma przeciwdziałać nadmiernej rozciągłości w czasie 
spraw o ogłoszenie upadłości, które co więcej powinny 
być – jak wskazuje ustawodawca – załatwiane w ter-
minie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 27 
ust. 2 Prawa upadłościowego). Oczekiwanie na zakoń-

6 Pogrubienie oryginalne.
7 Sprawa została zainicjowana wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym 

przed 1 grudnia 2021 r., a zatem zastosowanie znajduje tu art. 134 p.u. 
w brzmieniu sprzed nowelizacji.

8 Pogrubienie oryginalne.

czenie innego równoległego i niewykluczone, że długo-
trwałego postępowania cywilnego, do tego toczącego się 
poza kontrolą sądu upadłościowego, mogłoby spowodo-
wać nieodwracalne skutki, a nawet związane z pozba-
wieniem ewentualnego postępowania upadłościowego 
sensu ekonomicznego. W niniejszej sprawie jedynym 
właściwym rozwiązaniem było ogłoszenie upadłości, 
albowiem tylko dzięki temu będzie możliwe wszczę-
cie procedury w oparciu o przepisy Działu III w Tytule III 
Części I ustawy Prawo upadłościowe – z nieodzownym 
przy tym udziałem sędziego-komisarza – zmierzającej 
do przeniesienia faktycznego władztwa nad aktywem 
nieruchomym do masy. W przeciwnym razie nie będzie 
możliwa jego likwidacja.

Reasumując, kategorycznie uznać należy, iż nie jest moż-
liwe rozporządzenie mieniem, którym dłużnik realnie na 
dzień ogłoszenia upadłości nie dysponuje, a do tego pro-
wadziłoby uwzględnienie wniosku o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży w niniejszym postępowaniu.”

OCENA STANOWISKA SĄDU I PRÓBA ZNALEZIENIA 
UZASADNIENIA DLA ARGUMENTACJI WNIOSKODAWCY

Z rozstrzygnięciem sądu w zakresie oddalenia wniosku 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży należy się w pełni 
zgodzić, choć wydaje się, iż argumentację przemawia-
jącą za brakiem możliwości oparcia wniosku pre-pack 
o konstrukcję bezskuteczności czynności prawnej moż-
na nieco pogłębić. Na wstępie warto jednak zaznaczyć, 
iż rozstrzygnięcie co do oddalenia wniosku o zatwier-
dzenie warunków sprzedaży, mimo iż z punktu widzenia 
normatywnej konstrukcji przygotowanej likwidacji nie 
wydawało się w ogóle możliwe, to jednak przebieg tego 
konkretnego postępowania wcale nie wykluczał takiej 
możliwości. Przypomnieć w tym miejscu należy, że sąd, 
udzielając zabezpieczenia poprzez zakaz zbywania i ob-
ciążania nieruchomości9, wskazał, że ma on służyć m.in. 
zabezpieczeniu realizacji wniosku o zatwierdzenie wa-
runków sprzedaży.

Pokusa złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży składnika majątkowego, który na dany mo-
ment nie wchodzi w skład majątku dłużnika, a może do 
niego wejść na podstawie przepisów o bezskuteczności 
czynność upadłego, wynika zapewne z regulacji art. 13 
ust. 3 p.u. Przepis ten wiąże bowiem skutki potencjal-
nej bezskuteczności czynności dłużnika z oceną mająt-

9 W ramach niniejszej glosy pominięto ocenę zastosowania przez sąd 
zabezpieczenia wobec podmiotu niebędącego uczestnikiem postępowania 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości, aczkolwiek autorzy wskazują jedynie, iż 
krytycznie podchodzą do takiego rozwiązania.
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ku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania 
upadłościowego. Jeśli zatem mimo ustalonego ubó-
stwa masy wniosek podlegałby oddaleniu na podstawie 
art. 13 ust. 1 albo 2 p.u., to w przypadku uprawdopodob-
nienia bezskuteczności czynności dłużnika możliwe jest 
ogłoszenie jego upadłości. Prawo upadłościowe wiąże 
zatem pewne skutki wynikające z uprawdopodobnienia 
bezskuteczności czynności dłużnika, jednak transpo-
nowanie ich na instytucję przygotowanej likwidacji nie 
wydaje się prawidłowe. Warto bowiem zwrócić uwagę, 
iż art. 13 ust. 3 p.u. posługuje się określeniem „uprawdo-
podobnienia” okoliczności związanych z bezskuteczno-
ścią czynności prawnych i możliwością uzyskania w ten 
sposób majątku przekraczającego pokrycie kosztów po-
stępowania upadłościowego. Nie oznacza to zatem, że 
w każdym przypadku uprawdopodobnienia tych okolicz-
ności bezskuteczność finalnie zostanie stwierdzona, tak 
jak nie każde udzielenie zabezpieczenia roszczenia w po-
stępowaniu sądowym prowadzi do zasądzenia roszcze-
nia. Ustawodawca zakłada tu zatem pewną prognozę 
i uznaje, że warto ogłosić upadłość dłużnika, gdyż w toku 
postępowania upadłościowego może się okazać, że sko-
rzystanie z instytucji bezskuteczności czynności praw-
nych pozwoli na restytucję majątku do masy upadłości. 
Gdyby jednak nie znalazło to swojego potwierdzenia 
w rzeczywistości, to zawsze istnieje możliwość wyga-
szenia postępowania upadłościowego (art. 361 p.u.).

Prawdą jest też, że bezskuteczność czynności prawnych 
upadłego nie wiąże się zasadniczo z koniecznością po-
wrotnego przeniesienia prawa własności przedmiotu 
fraudacyjnej czynności na rzecz upadłego. W przypadku 
wyroku pauliańskiego uzyskiwanego przez wierzycie-
la przeciwko osobie trzeciej kwestia ta nie budzi wąt-
pliwości, gdyż treścią zobowiązania osoby trzeciej jest 
znoszenie egzekucji (pati) prowadzonej przez wierzyciela 
pauliańskiego10. Wyrok pauliański daje zatem wierzycie-
lowi uprawnienie do zaspokojenia swojej wierzytelności 
z majątku osoby trzeciej w takich granicach, w jakich 
majątek ten powiększył się w wyniku czynności dokona-
nej pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią11. W przypadku 
bezskuteczności czynności upadłego pewne wątpliwo-
ści w tym zakresie wynikają z wysłowionego w art. 134 
ust. 1 p.u. obowiązku przekazania przedmiotu fraudu 
do masy upadłości, który stanowi zasadniczą różnicę 
z regulacją ogólną z kodeksu cywilnego12. Można zatem 

10 A. Jakubecki, [w:] A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System 
Prawa Handlowego. Tom 6, Warszawa 2020, s. 1098, Legalis.

11 M. Jasińska, Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności 
dłużnika. Art. 527-534 k.c. Komentarz, Warszawa 2002, s. 64-65 cyt. za 
S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, kom. do art. 134 
p.u., nb. 4, Legalis.; wyrok SN z 24 stycznia 2000 r., sygn. akt III CKN 554/98.

12 A. Jakubecki, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, kom. do art. 134 p.u.n., nb. 3, Lex.

znaleźć w doktrynie głosy upatrujące w bezskuteczności 
czynności upadłego obowiązek powrotnego przeniesie-
nia prawa własności13, choć dominuje stanowisko, że 
takiego obowiązku nie ma, a bezskuteczność czynności 
prawnej upadłego ma skutek ściśle egzekucyjny14. Co 
jednak niezmiernie istotne to fakt, że syndyk może doko-
nać likwidacji składnika majątku, który w związku z bez-
skutecznością czynności prawnej do masy upadłości 
wrócił, choć pozostaje on nadal własnością beneficjenta 
bezskutecznej czynności prawnej15. Teoretycznie zatem 
sankcja bezskuteczności czynności upadłego pozwala 
na likwidację składnika masy przez syndyka i zapewne 
wnioskodawca uznał, iż jest to także możliwe w ramach 
przygotowanej likwidacji.

ARGUMENTY ZA NIEDOPUSZCZALNOŚCIĄ WNIOSKU 
PRE-PACK OPARTEGO NA KONSTRUKCJI  
BEZSKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI UPADŁEGO

Oparcie się na wskazanej argumentacji w przypadku 
wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, którego 
przedmiotem jest przedmiot potencjalnego fraudu, nie 
pozwala jednak w żaden sposób na wyrażenie aprobaty 
dla takiej konstrukcji. Przede wszystkim, na co słusznie 
zwrócił uwagę w uzasadnieniu sąd upadłościowy, postę-
powanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie stano-
wi forum do orzekania w przedmiocie bezskuteczności 
czynności prawnych upadłego. Legitymacja do orzeka-
nia w tych sprawach będzie wynikać z art. 127 i n. p.u. 
– w zależności od przesłanek zastosowanie znajdzie 
właściwy tryb realizacji uprawnień syndyka w zakre-
sie bezskuteczności czynności upadłego (nie wyłącza-
jąc skorzystania z przepisów ogólnych – art. 131 p.u.). 
Aby uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży skierowany wobec przedmiotu fraudu, sąd 
upadłościowy musiałby ustalić bezskuteczność czyn-
ności prawnej już w ramach postępowania w przedmio-
cie ogłoszenia upadłości. Legitymacji ku temu sąd ten 
oczywiście nie posiada – może co najwyżej ocenić za 
uprawdopodobnione okoliczności bezskuteczności, jako 
przesłanki dla uwzględnienia wniosku upadłościowego 
(art. 13 ust. 3 p.u.). Jednak dla uwzględnienia wniosku 
o zatwierdzenie warunków sprzedaży uprawdopodob-
nienie tych okoliczności to absolutnie za mało, gdyż nie 
przesądza to jeszcze, że czynność rzeczywiście była bez-
skuteczna wobec masy.

13 R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2019, kom. do art. 134 
p.u., nb. 10, Legalis.

14 P. Filipiak, Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych 
na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, „Doradca 
Restrukturyzacyjny” 2017, nr 8, s. 26; M. Jasińska, Skarga…, Legalis 2018, 
kom. do art. 134 p.u.; wyrok SN z 6 września 2013 r. (sygn. akt V CSK 454/12); 
wyrok SN z 4 września 2014 r. (sygn. akt II CSK 609/13).

15 Postanowienie SN z 23 lutego 2017 r. (sygn. akt V CSK 297/16).
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Na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upa-
dłości nie można nawet stwierdzić, czy bezskuteczność 
nastąpi z mocy prawa (art. 127 p.u.), czy na podstawie 
orzeczenie sędziego-komisarza (np. art. 128), czy też 
konieczne będzie wytoczenie przez syndyka powódz-
twa ze skargi pauliańskiej (art. 131 p.u. w zw. z art. 527 
i n. k.c.). Podobne okoliczności zachodziły w komento-
wanej sprawie, kiedy to wnioskodawca podstawę do 
złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
wywodził w pierwszej kolejności z art. 127 p.u., a więc 
z bezskuteczności czynności z mocy prawa, natomiast 
sąd upadłościowy przychylał się bardziej do zaistnienia 
przesłanek do ubezskutecznienia czynności na podsta-
wie art. 128 p.u. O ile zatem bezskuteczność z mocy 
prawa powstaje z dniem ogłoszenia upadłości, a orze-
czenie potwierdzające tę bezskuteczność ma jedynie 
charakter deklaratoryjny, o tyle dla bezskuteczności 
orzekanej na podstawie postanowienia sędziego-komi-
sarza (nie mówiąc już o wyroku pauliańskim) nie będzie 
można mówić o uznaniu jej za taką bez stosownego 
orzeczenia.

Oczywiście potwierdzenie bezskuteczności czynności 
upadłego we właściwym trybie to jedynie połowa suk-
cesu syndyka w drodze do odzyskania przedmiotu czyn-
ności bezskutecznej do masy upadłości. Musi on wszak 
przedmiot ten, jako składnik masy sanacyjnej, objąć, 
a celowi temu służy tryb z art. 134 p.u.16 Zakładając, iż 
beneficjent bezskutecznej czynności prawnej będzie 
wzbraniał się przed wypełnieniem obowiązku przekaza-
nia do masy nawet najbardziej ewidentnej czynności pod 
kątem spełnienia przesłanek bezskuteczności, proce-
dura odzyskiwania tego składnika do masy może trwać 
przez dłuższy czas. Jakże zatem syndyk sprostać miał-
by krótkiemu terminowi na zawarcie umowy sprzedaży 
przedmiotu objętego zatwierdzonym wnioskiem pre-
-pack, o którym mowa w art. 56c ust. 1 p.u.? Oczywiście 
warunki sprzedaży mogą przewidywać termin dłuższy 
niż 30 dni, jednak jest to wciąż „termin”, a nie warunek 
w postaci zdarzenia przyszłego i niepewnego, którym 
można by określić przekazanie przez beneficjenta bez-
skutecznej czynności prawnej przedmiotu tej czynności 
do masy. Ponadto należy wziąć pod uwagę charakter 
przygotowanej likwidacji, jako instytucji ułatwiającej (co 
widać choćby już na gruncie semantycznym) zlikwidowa-
nie składnika masy upadłości, a co za tym idzie – przy-
spieszającej samo postępowanie upadłościowe.

16 Nowelizacja tego przepisu, która weszła w życie 1 grudnia 2021 r., utrudniła 
syndykowi tryb realizacji uprawnień wynikających z bezskuteczności czynności 
upadłego poprzez wprowadzenie powództwa o nakazanie przekazania 
składników majątkowych do masy upadłości, względem obowiązującej 
wcześniej uproszczonej procedury odbywającej się przed sędzią-komisarzem.

Dlatego nie można zgodzić się z sądem w zakresie, 
w którym zdaje się wywodzić, iż gdyby wnioskodawca 
przedstawił prawomocny wyrok pauliański uznający 
czynność upadłego za bezskuteczną, to zatwierdze-
nie warunków sprzedaży byłoby możliwe. Nawet w tej 
sytuacji istnieje bowiem zbyt wiele niepewności co do 
momentu odzyskania przez syndyka przedmiotu bez-
skutecznej czynności prawnej do masy upadłości. Do-
piero bowiem po ogłoszeniu upadłości aktualizuje się 
roszczenie syndyka do żądania przekazania do masy 
upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej 
na podstawie wyroku pauliańskiego uzyskanego przez 
wierzyciela. Należy pamiętać, że osoba zobowiązana do 
przekazania składnika do masy upadłości może zwol-
nić się z tego obowiązku za zgodą sędziego-komisarza 
poprzez zapłatę różnicy w zakresie rynkowej wartości 
świadczenia (art. 134 ust. 1 p.u.). W tej sytuacji nawet 
wyrok pauliański istniejący przed ogłoszeniem upadło-
ści nie pozwoliłby na zatwierdzenie warunków sprzeda-
ży, bowiem przedmiot wniosku finalnie nie wszedłby do 
masy upadłości.

Należy zatem uznać, iż pre-pack oparty na konstruk-
cji bezskuteczności czynności prawnej jest zasadniczo 
niedopuszczalny. Zatwierdzenie warunków sprzedaży 
wobec przedmiotu, który w związku z bezskutecznością 
czynności upadłego z masy upadłości wyszedł bądź do 
niej nie wszedł, może być jednak dopuszczalne w jed-
nym przypadku, tj. w sytuacji, w której po ogłoszeniu 
upadłości i oddaleniu wniosku o zatwierdzenie warun-
ków sprzedaży syndykowi uda się odzyskać przedmiot 
bezskutecznej czynności prawnej (np. z uwagi na jego 
dobrowolne przekazanie przez beneficjenta czynno-
ści), a oddalenie wniosku pre-pack nie stanie się jeszcze 
prawomocne. Wówczas, kierując się zasadą aktualności 
orzekania, w masie jest już składnik, który syndyk może 
zlikwidować – skoro może go sprzedać na zasadach 
ogólnych, to może go również sprzedać w ramach przy-
gotowanej likwidacji. W tej sytuacji wydaje się, że jeśli sąd 
pierwszej instancji oddalił wniosek na tej podstawie, że 
składnik nie wchodzi do masy upadłości, to postanowie-
nie powinno zostać uchylone, a sprawa przekazana do 
ponownego rozpoznania na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. 
w zw. z art. 35 p.u. Jeśli natomiast sąd rozważył wszelkie 
okoliczności sprawy, w tym w szczególności przesłanki 
z art. 56c p.u., to sąd drugiej instancji mógłby zmienić po-
stanowienie i zatwierdzić warunki sprzedaży.
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