
Art. 41–51

Art. 41–42. (uchylone)

Art. 43. [Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości] Po ogłoszeniu upa-
dłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy
sądowego albo zarządu przymusowego upadają z chwilą objęcia majątku
upadłego dłużnika w zarząd przez syndyka. Inne zabezpieczenia zasto-
sowane przez sąd po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości upadają
z dniem ogłoszenia upadłości.

Dział V. (uchylony)

Rozdział 1–2. (uchylone)

Art. 44–50. (uchylone)

Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

Art. 51. [Postanowienie; forma i skuteczność] 1. Uwzględniając wniosek
o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
w którym:

1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę, miej-
sce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne
dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie

trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Rejestrze;

5) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i rosz-
czenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie
zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłosze-
nia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia
o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powo-
ływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

6) wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz
syndyka;

7) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczest-
nikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa
członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papie-
rów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22
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Art. 52–53

ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym
system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy.

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne
z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2a. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wskazuje się podstawę
jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Rady
(WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadło-
ściowego (Dz.Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1), w postanowieniu określa
się również, czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny.

Art. 52. [Data upadłości] Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości jest datą upadłości. W przypadku wydania postanowienia o ogło-
szeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchy-
lenia postanowienia przez sąd drugiej instancji za datę upadłości uważa
się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Art. 53. [Ogłoszenie upadłości] 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
obwieszcza się.

2.6 Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syn-
dykowi po uprzednim powiadomieniu go o ogłoszeniu upadłości, upa-
dłemu albo jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia
upadłości. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsię-
biorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa dorę-
cza się także odpowiednio organowi założycielskiemu albo pełnomocni-
kowi Rządu, państwowej osobie prawnej, organowi lub innej jednostce
uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do
Skarbu Państwa. Powiadomienie syndyka następuje w dniu ogłoszenia
upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub
pocztę elektroniczną.

3. Jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub
prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu
rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem
prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, postano-
wienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Prezesowi Narodowego
Banku Polskiego, po uprzednim powiadomieniu go o godzinie wydania
postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

6 Art. 53 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 54–54a

4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza
się także Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego.

5.7 O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji
skarbowej i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także
znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne
przeciwko upadłemu. Powiadomienie organów egzekucyjnych następuje
w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności
przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.

6. Jeżeli upadły jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948 i 1954), o ogłoszeniu upa-
dłości powiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Po-
wiadomienie następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go
przy zastosowaniu środków bezpośredniego przekazu informacji, takich
jak telefon, faks, poczta elektroniczna.

Art. 54. [Zażalenie na postanowienie] 1. (uchylony)
2. Sąd drugiej instancji nie może orzec o ogłoszeniu upadłości.
3. W przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości

i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania syndyk oraz sędzia-ko-
misarz zachowują swoje uprawnienia, a czynności przez nich dokonane
pozostają w mocy.

4. Jeżeli po uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekaza-
niu sprawy do ponownego rozpoznania zostanie wydane postanowienie
o zatwierdzeniu układu albo postanowienie o otwarciu postępowania re-
strukturyzacyjnego, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
umarza się.

Art. 54a. [Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zakres]
1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowie-
nia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały
się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia posta-

7 Art. 53 ust. 5 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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Art. 55–56b

nowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na
postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej ju-
rysdykcji sądów polskich.

2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Art. 55–56. (uchylone)

Dział VII. Przygotowana likwidacja

Art. 56a. [Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsię-
biorstwa dłużnika] 1. Do wniosku o ogłoszenie upadłości może być do-
łączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa
dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych
stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

2. Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków
sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem
rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego prze-
widuje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i reje-
strze zastawów (Dz.U. z 2016 r. poz. 297 i 1579), chyba że do wniosku
zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika. Przepis art. 330 stosuje
się odpowiednio.

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

4. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać wa-
runki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Wa-
runki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która
ma być zawarta przez syndyka.

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

Art. 56b. [Cena sprzedaży nie niższa niż cena oszacowania] 1. Sprzedaż,
o której mowa w niniejszym dziale, na rzecz podmiotów wskazanych
w art. 128 dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż
cena oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu
z opinii biegłego.

2. Wnioskodawca i potencjalny nabywca składają oświadczenie, czy
między nimi a dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa
w art. 128.
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Art. 56c–56f

Art. 56c. [Uwzględnienie wniosku o zatwierdzenie warunków sprze-
daży, przesłanki] 1. Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków
sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w po-
stępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, po-
mniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku
z likwidacją w takim trybie.

2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty
możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji
na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które nale-
żałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia
za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębior-
stwa dłużnika.

Art. 56d. [Zatwierdzenie warunków sprzedaży] 1. Uwzględniając wnio-
sek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki
sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego
przedmiotem sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postano-
wieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych
w projekcie umowy.

2. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warun-
ków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowie-
nie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Zażalenie można
wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Rejestrze.

Art. 56e. [Zawarcie umowy sprzedaży] 1. Syndyk zawiera umowę sprze-
daży na warunkach określonych w postanowieniu sądu nie później niż
w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowie-
nia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały
inny termin.

2. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu
przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi
ceny złożonej wcześniej do depozytu.

3. Do skutków sprzedaży według przepisów niniejszego rozdziału
przepisy art. 313, art. 314 i art. 317 stosuje się.

Art. 56f. [Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy] 1. Jeżeli do wniosku
o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty peł-
nej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedsiębiorstwa na-
bywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu
upadłości.

2. Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje bezpośrednio do rąk
nabywcy, przy udziale syndyka. Przepis art. 174 stosuje się odpowiednio.
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Art. 56g–57

3. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego wa-
runki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza naby-
tym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpo-
wiedzialność.

4. Uchylając postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, sąd zo-
bowiązuje nabywcę do zwrotu przedsiębiorstwa do rąk syndyka lub dłuż-
nika. Postanowienie jest tytułem egzekucyjnym przeciwko nabywcy.

Art. 56g. [Wydanie syndykowi ceny złożonej do depozytu] 1. Po upra-
womocnieniu się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży sąd
z urzędu lub na wniosek syndyka postanowi o wydaniu syndykowi ceny
złożonej do depozytu.

2. W innych przypadkach niż określony w ust. 1 o wydaniu ceny z de-
pozytu orzeka na wniosek nabywcy sąd w terminie trzydziestu dni od
dnia wydania przedsiębiorstwa syndykowi lub dłużnikowi. Syndyk lub
dłużnik może złożyć wniosek o zatrzymanie ceny w depozycie na kolejne
dwa tygodnie potrzebne do złożenia wniosku o zabezpieczenie powódz-
twa o odszkodowanie według przepisów ogólnych. Po upływie tego ter-
minu sąd niezwłocznie postanowi o wydaniu ceny z depozytu, chyba że
został złożony wniosek o zabezpieczenie.

3. W przedmiocie postanowienia o wydaniu ceny z depozytu w sytu-
acjach wskazanych w ust. 1 i 2 orzeka sąd w składzie jednoosobowym.

Art. 56h. [Nowe okoliczności mające istotny wpływ na wartość ma-
jątku będącego przedmiotem sprzedaży] W terminie przewidzianym na
zawarcie umowy sprzedaży syndyk może złożyć wniosek do sądu o uchy-
lenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży, je-
żeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione oko-
liczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będą-
cego przedmiotem sprzedaży. Na postanowienie uwzględniające wniosek
przysługuje zażalenie. Przepisy art. 56a–56g stosuje się odpowiednio.

Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości

Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego

Art. 57. [Obowiązek wskazania i wydania majątku] 1. Upadły jest obo-
wiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać
dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szcze-
gólności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podat-
kowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza
w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.
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Art. 58–61

2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndy-
kowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

3. Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fi-
zyczną nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego ze-
zwolenia.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków organu zarzą-
dzającego upadłego niebędącego osobą fizyczną.

5. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 3 i 4,
przysługuje zażalenie.

Art. 58. [Zastosowanie środków przymusu] 1. Jeżeli upadły ukrywa się
lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie
o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komi-
sarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu określone w Ko-
deksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych.

2. Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upa-
dłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości
dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go
pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie
składu masy upadłości.

3. Sędzia-komisarz uchyli środki przymusu, gdy ustanie potrzeba ich
stosowania.

4. Na postanowienie w sprawie środków przymusu przysługuje zaża-
lenie.

Art. 59–60. (uchylone)

Art. 601. [Firma w upadłości] Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca
występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia
„w upadłości”.

Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku
upadłego

Rozdział 1. Masa upadłości

Oddział 1. Przepisy ogólne

Art. 61. [Masa upadłości] Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upa-
dłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upa-
dłego.
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