
Prawo 
restrukturyzacyjne
i upadłościowe. 
System Prawa 
Handlowego. Tom 6

Sp
is

 t
re

śc
i

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18676-prawo-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-system-prawa-handlowego-tom-6-anna-hrycaj
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18676-prawo-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-system-prawa-handlowego-tom-6-anna-hrycaj
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18676-prawo-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-system-prawa-handlowego-tom-6-anna-hrycaj


V

Spis treści

Przedmowa  ....................................................................................................................  XXXVII

Wykaz skrótów  ..............................................................................................................  XXXIX

Część I. Prawo restrukturyzacyjne ...................................................................................  1

Dział 1. Zagadnienia wstępne.............................................................................................  3

Rozdział 1. Pojęcia ogólne  .................................................................................................  3
1.1. Pojęcia ogólne prawa restrukturyzacyjnego  .........................................................  6

1.1.1. Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego i jego stosunek do innych działów
prawa  .........................................................................................................  6
1.1.1.1. Wprowadzenie  .............................................................................  6
1.1.1.2. Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego  ............................................  7
1.1.1.3. Stosunek prawa restrukturyzacyjnego do innych działów prawa   8
1.1.1.4. Przedmiot i zadanie prawa restrukturyzacyjnego  ........................  10

1.1.2. Historia prawa restrukturyzacyjnego  .........................................................  11
1.1.2.1. Wstęp  ...........................................................................................  11
1.1.2.2. Starożytność i wieki średnie  ........................................................  11
1.1.2.3. Czasy nowożytne i współczesne  ..................................................  13
1.1.2.4. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w Polsce  ....................  16

1.1.3. Nazwa prawa restrukturyzacyjnego   .........................................................  20
1.1.4. Cel prawa restrukturyzacyjnego  ................................................................  21
1.1.5. Funkcje prawa restrukturyzacyjnego  .........................................................  23
1.1.6. Zasady prawa restrukturyzacyjnego  ..........................................................  24

1.1.6.1. Wprowadzenie  .............................................................................  24
1.1.6.2. Zasada równowagi i ochrony słusznych praw dłużnika

i wierzycieli  .................................................................................  26
1.1.6.3. Zasada dominacji grupowego (zbiorowego) interesu

wierzycieli  ...................................................................................  27
1.1.6.4. Zasada mediacyjnego rozwiązywania konfl iktu interesów  .........  27
1.1.6.5. Zasada poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzycieli  .........  28

1.1.7. Charakter norm i przepisów prawa restrukturyzacyjnego  .........................  28
1.1.7.1. Charakter norm prawa restrukturyzacyjnego  ..............................  28
1.1.7.2. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa restrukturyzacyjnego  .......  30

1.1.8. Źródła prawa restrukturyzacyjnego  ...........................................................  33
1.1.8.1. Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  .....................  33
1.1.8.2. Inne źródła prawa restrukturyzacyjnego  ......................................  43

1.2. Pojęcia ogólne postępowania restrukturyzacyjnego  .............................................  45
1.2.1. Pojęcie i przedmiot postępowania restrukturyzacyjnego  ..........................  45

1.2.1.1. Pojęcie postępowania restrukturyzacyjnego  ................................  45
1.2.1.2. Przedmiot postępowania restrukturyzacyjnego  ...........................  46

1.2.2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych  ...............................................  46
1.2.2.1. Uwagi ogólne o rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych  ....  46



Spis treści

VI

1.2.2.2. Postępowania restrukturyzacyjne sensu stricto i sensu largo  ......  47
1.2.2.3. Mediacyjny charakter postępowania restrukturyzacyjnego  ........  48
1.2.2.4. Podział postępowań restrukturyzacyjnych  ..................................  49

1.2.3. Cel postępowania restrukturyzacyjnego  ....................................................  52
1.2.4. Zasady postępowania restrukturyzacyjnego  ..............................................  53

Rozdział 2. Podmiotowy zakres prawa restrukturyzacyjnego (zdolność 
restrukturyzacyjna)  ...........................................................................................................  55

2.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  55
2.2. Przedsiębiorca – pojęcie  .......................................................................................  56
2.3. Poszerzenie zakresu zdolności restrukturyzacyjnej  ..............................................  61
2.4. Wyłączenia  ............................................................................................................  62

Dział 2. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego  ..................................................  67

Rozdział 3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego  ...........................  67
3.1. Uwagi wprowadzające  ..........................................................................................  68

3.1.1. Podstawy otwarcia postępowania a przesłanki procesowe  .......................  68
3.1.2. Zastosowanie podstaw otwarcia do postępowania o zatwierdzenie

układu  ........................................................................................................  72
3.1.3. Szczególne podstawy otwarcia postępowania na podstawie

rozporządzenia 2015/848   ..........................................................................  74
3.2. Niewypłacalność dłużnika  ....................................................................................  76
3.3. Zagrożenie niewypłacalnością   .............................................................................  76

3.3.1. Rys historyczny  .........................................................................................  76
3.3.2. Zagrożenie niewypłacalnością według PrRestr  .........................................  77

3.3.2.1. Wprowadzenie  .............................................................................  77
3.3.2.2. Zagrożenie niewypłacalnością w ujęciu płynnościowym  ...........  78
3.3.2.3. Zagrożenie niewypłacalnością w ujęciu zadłużeniowym  ............  80

3.4. Pokrzywdzenie wierzycieli  ...................................................................................  81
3.4.1. Uwagi wprowadzające  ...............................................................................  81
3.4.2. Pokrzywdzenie wierzycieli jako skutek postępowania

restrukturyzacyjnego  .................................................................................  83
3.4.3. Odmowa otwarcia postępowania – zagadnienia procesowe  .....................  87

3.5. Wielość wierzycieli  ...............................................................................................  88
3.6. Brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania  .........................................  89
3.7. Suma wierzytelności spornych  .............................................................................  93
3.8. Uprawnienie do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego  .....................................  96

Rozdział 4. Wniosek restrukturyzacyjny i postępowanie w przedmiocie 
rozpoznania wniosku  .........................................................................................................  97

4.1. Pojęcie, przedmiot i forma wniosku restrukturyzacyjnego  ..................................  99
4.1.1. Pojęcie wniosku restrukturyzacyjnego  ......................................................  99
4.1.2. Przedmiot wniosku restrukturyzacyjnego  .................................................  99
4.1.3. Forma wniosku restrukturyzacyjnego  .......................................................  101

4.2. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku  .....................................................  102
4.3. Treść wniosku  .......................................................................................................  105

4.3.1. Uwagi ogólne .............................................................................................  105
4.3.2. Wniosek o zatwierdzenie układu  ...............................................................  107

4.3.2.1. Treść wniosku  ..............................................................................  107
4.3.2.2. Załączniki do wniosku  .................................................................  107



VII

Spis treści

4.3.2.3. Usuwanie braków formalnych wniosku i sprawozdania
nadzorcy układu  ...........................................................................  113

4.3.3. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego  ............  114
4.3.4. Wniosek o otwarcie postępowania układowego  ........................................  120
4.3.5. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego  .......................................  122

4.3.5.1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego składany 
przez dłużnika  ..............................................................................  122

4.3.5.2. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego składany 
przez wierzyciela  .........................................................................  125

4.4. Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego  .............................  126
4.5. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości  ..............  128

4.5.1. Zagadnienia ogólne  ...................................................................................  128
4.5.2. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości

oraz oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego złożonych
przed 1.1.2016 r.   .......................................................................................  132
4.5.2.1. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i złożonego pod rządami 

PrUpadNapr wniosku o ogłoszenie upadłości  .............................  132
4.5.2.2. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i złożonego pod rządami 

PrUpadNapr oświadczenia o otwarciu postępowania
naprawczego  ................................................................................  135

4.6. Postępowanie zabezpieczające  .............................................................................  136
4.6.1. Uwagi ogólne – przedmiot zabezpieczenia  ...............................................  136
4.6.2. Podstawy zabezpieczenia  ..........................................................................  138
4.6.3. Przebieg postępowania zabezpieczającego  ...............................................  139
4.6.4. Uchylenie lub zmiana postanowienia o zabezpieczeniu  ...........................  140
4.6.5. Upadek zabezpieczenia  .............................................................................  141
4.6.6. Sposoby zabezpieczenia  ............................................................................  142

4.6.6.1. Tymczasowy nadzorca sądowy ....................................................  142
4.6.6.2. Tymczasowy zarządca  .................................................................  145
4.6.6.3. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych  ....................................  148
4.6.6.4. Uchylenie zajęć rachunków bankowych  .....................................  150

4.7. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego  ...........................  151

Rozdział 5. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych  ..  157
5.1. Uwagi wstępne  ......................................................................................................  160
5.2. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika  ......  162

5.2.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  162
5.2.2. Skutki postępowania o zatwierdzenie układu dla osoby dłużnika  ............  164
5.2.3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

i postępowania układowego dla osoby dłużnika  .......................................  165
5.2.4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla osoby dłużnika  ...............  165

5.3. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla majątku dłużnika  ......  166
5.3.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  166
5.3.2. Skutki postępowania o zatwierdzenie układu dla majątku dłużnika  .........  170
5.3.3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

dla majątku dłużnika ..................................................................................  171
5.3.4. Skutki otwarcia postępowania układowego dla majątku dłużnika  ............  172
5.3.5. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla majątku dłużnika   ...........  174

5.4. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań
dłużnika i innych stosunków prawnych  ................................................................  174



Spis treści

VIII

5.4.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  174
5.4.2. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a kwestia wymagalności 

zobowiązań dłużnika  .................................................................................  175
5.4.3. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a status zobowiązań 

niepieniężnych  ...........................................................................................  175
5.4.4. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a odsetki  ...........................  176
5.4.5. Postępowanie o zatwierdzenie układu a zobowiązania dłużnika  ..............  177
5.4.6. Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe a 

zobowiązania układowe  .............................................................................  177
5.4.6.1. Powstanie tzw. zobowiązań układowych  .....................................  177
5.4.6.2. Zawieszenie możliwości wykonywania zobowiązań

układowych   .................................................................................  178
5.4.6.3. Nieważność albo bezskuteczność klauzul umownych mających 

negatywny wpływ na przyspieszone postępowanie układowe 
i postępowanie układowe  .............................................................  179

5.4.6.4. Ograniczenie możliwości potrącenia wzajemnych
wierzytelności  ..............................................................................  181

5.4.6.5. Ograniczenie możliwości wypowiedzenia niektórych umów 
przez kontrahenta dłużnika   .........................................................  182

5.4.6.6. Wpływ wszczęcia postępowania na umowę przewłaszczenia/
/przelewu na zabezpieczenie i klauzulę własności rzeczy
sprzedanej  ....................................................................................  184

5.4.7. Postępowanie sanacyjne  ............................................................................  184
5.4.7.1. Odesłanie do przepisów o przyspieszonym postępowaniu

układowym  ..................................................................................  184
5.4.7.2. Możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej w postępowaniu 

sanacyjnym  ..................................................................................  185
5.5. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do spadków nabytych

przez dłużnika  .......................................................................................................  189
5.6. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do stosunków

majątkowych małżeńskich dłużnika  .....................................................................  190
5.7. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wyłączenia

odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości  .....................  192
5.8. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla stosunków pracy  .......  192

5.8.1. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla zobowiązań
ze stosunku pracy   .....................................................................................  192

5.8.2. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla bytu stosunku
pracy  ..........................................................................................................  192
5.8.2.1. Postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone

postępowanie układowe, postępowanie układowe a byt
stosunku pracy  .............................................................................  192

5.8.2.2. Postępowanie sanacyjne a byt stosunku pracy  ............................  193
5.9. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do niektórych

czynności dłużnika dokonanych przed wszczęciem postępowania 
restrukturyzacyjnego  .............................................................................................  194
5.9.1. Zagadnienia wstępne  .................................................................................  194
5.9.2. Bezskuteczność czynności odpłatnych i quasi-odpłatnych przed

otwarciem postępowania sanacyjnego  ......................................................  196
5.9.3. Bezskuteczność niektórych zabezpieczeń przed otwarciem

postępowania sanacyjnego  ........................................................................  197



IX

Spis treści

5.9.4. Bezskuteczność wynagrodzenia za pracę w związku z postępowaniem 
sanacyjnym  ................................................................................................  198

5.9.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie wierzyciela
w Kodeksie cywilnym   ..............................................................................  200

5.9.6. Powództwo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym  ..................................  200
5.9.7. Skutki bezskuteczności czynności dłużnika w postępowaniu

sanacyjnym  ................................................................................................  202
5.10. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego względem uczestnika

systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych  ................  207

Rozdział 6. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne, 
administracyjne, przed sądami polubownymi oraz postępowania egzekucyjne
(procesowe skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego)  ................................  209

6.1. Uwagi wprowadzające  ..........................................................................................  213
6.2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej  ...........................  213

6.2.1. Uwagi ogólne .............................................................................................  213
6.2.2. Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub sanacyjnej  ........  216
6.2.3. Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy 

układowej lub sanacyjnej  ..........................................................................  218
6.3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem  .......  218

6.3.1. Uwagi wprowadzające  ...............................................................................  218
6.3.1.1. Pozycja prawna nadzorcy sądowego i zarządcy

w postępowaniach z ich udziałem w świetle zakresu
czynności nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym  ....................................................................  219

6.3.1.2. Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycji 
prawnej nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, 
administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami 
polubownymi  ...............................................................................  220

6.3.2. Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem   222
6.3.2.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  222
6.3.2.2. Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego 

w przyspieszonym postępowaniu układowym
w postępowaniach z jego udziałem  .............................................  222

6.3.2.3. Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego
w postępowaniu układowym w postępowaniach
z jego udziałem  ............................................................................  223

6.3.3. Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych,
administracyjnych i sądowoadministracyjnych z jego udziałem  ..............  225
6.3.3.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  225
6.3.3.2. Przymioty zarządcy jako strony postępowania dotyczącego

masy układowej lub sanacyjnej  ...................................................  230
6.3.3.3. Oznaczenie zarządcy w pisemnych decyzjach organów

postępowań sądowych, administracyjnych
oraz sądowoadministracyjnych  ....................................................  231

6.3.3.4. Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym dla pełnomocnictw w postępowaniach 
sądowych  .....................................................................................  232

6.4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, 
administracyjne oraz sądowoadministracyjne  ......................................................  233



Spis treści

X

6.5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe, 
administracyjne oraz sądowoadministracyjne  ......................................................  234

6.6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne
oraz sądowoadministracyjne  .................................................................................  235

6.7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne
oraz sądowoadministracyjne  .................................................................................  237
6.7.1. Uwagi ogólne .............................................................................................  237
6.7.2. Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

dla toczących się postępowań cywilnych rozpoznawczych  ......................  237
6.7.3. Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań

klauzulowych  .............................................................................................  240
6.7.4. Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych

po ustanowieniu zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym  ............  241
6.7.4.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  241
6.7.4.2. Wszczynanie postępowań przez zarządcę  ...................................  241
6.7.4.3. Wszczynanie postępowań przez dłużnika  ...................................  241
6.7.4.4. Wszczynanie postępowań przez wierzyciela  ...............................  242

6.7.5. Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań administracyjnych  ...........  243
6.7.6. Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań sądowoadministracyjnych   244

6.8. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania
egzekucyjne i zabezpieczające  ..............................................................................  245
6.8.1. Uwagi ogólne .............................................................................................  245
6.8.2. Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego

postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań 
egzekucyjnych i zabezpieczających  ..........................................................  246
6.8.2.1. Uwagi ogólne  ...............................................................................  246
6.8.2.2. Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego 

postępowania układowego i postępowania układowego
dla toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących
należności objętych układem  .......................................................  247

6.8.2.3. Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego 
postępowania układowego i postępowania układowego 
dla postępowań egzekucyjnych dotyczących należności
nieobjętych układem  ....................................................................  249

6.8.2.4. Dopuszczalność wszczynania postępowań egzekucyjnych
przeciwko dłużnikowi po wydaniu postanowienia
w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu
o zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego lub postępowania układowego  .........  254

6.8.2.5. Skutki wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia
układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarcia 
przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania 
układowego dla sądowych i administracyjnych postępowań 
zabezpieczających  .......................................................................  255

6.8.3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań
egzekucyjnych i zabezpieczających  ..........................................................  258

6.9. Skutki uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ
dla postępowań egzekucyjnych  ............................................................................  259
6.9.1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa  ..........................  259
6.9.2. Utrata wykonalności przez tytuły wykonawcze i egzekucyjne  .................  259



XI

Spis treści

6.10. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez dłużnika przed dniem wydania 
postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu
o zatwierdzenie układu albo przed dniem otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania
sanacyjnego  ...........................................................................................................  261

6.11. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania przed sądem
polubownym  .........................................................................................................  262
6.11.1. Uwagi wprowadzające  .............................................................................  262
6.11.2. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego strony na zapis na sąd

polubowny  ................................................................................................  267
6.11.3. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie

przed sądem polubownym  ........................................................................  267
6.11.3.1. Postępowanie o zatwierdzenie układu  ......................................  267
6.11.3.2. Przyspieszone postępowanie układowe  ....................................  267
6.11.3.3. Postępowanie układowe  ............................................................  268
6.11.3.4. Postępowanie sanacyjne  ............................................................  268

6.11.4. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania
w przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku
sądu polubownego  ....................................................................................  269

6.11.5. Kwestie kolizyjnoprawne   ........................................................................  269

Rozdział 7. Restrukturyzacja spółek powiązanych (grup spółek)  .................................  273
7.1. Uwagi wprowadzające i rys historyczny  ..............................................................  274
7.2. Brak regulacji o restrukturyzacji grup spółek  .......................................................  275
7.3. Zakres regulacji  .....................................................................................................  276

7.3.1. Zakres podmiotowy  ...................................................................................  276
7.3.2. Zakres przedmiotowy  ................................................................................  278

7.4. Przedmiot regulacji  ...............................................................................................  279
7.5. Restrukturyzacja grup spółek w rozporządzeniu 2015/848  ..................................  282

7.5.1. Wprowadzenie  ...........................................................................................  282
7.5.2. Ogólna współpraca i komunikacja (art. 56–60)  ........................................  285

7.5.2.1. Uwagi wstępne  ............................................................................  285
7.5.2.2. Współpraca i komunikacja między zarządcami   .........................  286
7.5.2.3. Współpraca i komunikacja między sądami  .................................  286
7.5.2.4. Współpraca i komunikacja między zarządcami a sądami  ...........  287
7.5.2.5. Szczególne uprawnienia zarządcy członka grupy

przedsiębiorstw  ............................................................................  288
7.5.3. Grupowe postępowanie koordynacyjne (GPK, art. 61–77)  .......................  289

7.5.3.1. Uwagi wstępne  ............................................................................  289
7.5.3.2. Wszczęcie grupowego postępowania koordynacyjnego

(art. 61–68)  ..................................................................................  289
7.5.3.3. Koordynator – powołanie i odwołanie  ........................................  291
7.5.3.4. Koordynator − zadania i uprawnienia   ........................................  291
7.5.3.5. Koordynator − współpraca z zarządcami  ....................................  293
7.5.3.6. Koordynator − koszty  ..................................................................  293

Dział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne .......................................................................  295

Rozdział 8. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego  ...........................................  295
8.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  298
8.2. Sąd  ........................................................................................................................  300



Spis treści

XII

8.2.1. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez sądy .  300
8.2.2. Właściwość sądu   ......................................................................................  301
8.2.3. Skład sądu  ..................................................................................................  303
8.2.4. Tryb i sposób rozpoznawania spraw  .........................................................  303
8.2.5. Kompetencje sądu restrukturyzacyjnego  ...................................................  305

8.3. Sędzia-komisarz   ...................................................................................................  308
8.3.1. Uwagi ogólne .............................................................................................  308
8.3.2. Zakres czynności sędziego-komisarza  ......................................................  309
8.3.3. Rodzaje czynności wykonywanych przez sędziego-komisarza  ................  310

8.3.3.1. Uwagi wstępne  ............................................................................  310
8.3.3.2. Czynności kierownicze sędziego-komisarza  ...............................  310
8.3.3.3. Czynności nadzorcze sędziego-komisarza  ..................................  310
8.3.3.4. Czynności o charakterze pozaorzeczniczym podejmowane

przez sędziego-komisarza   ...........................................................  311
8.3.3.5. Czynności orzecznicze sędziego-komisarza  ................................  311

8.3.4. Zaskarżanie rozstrzygnięć sędziego-komisarza  ........................................  312
8.3.5. Zastępca sędziego-komisarza   ...................................................................  313

8.4. Nadzorca i zarządca  ..............................................................................................  314
8.4.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  314
8.4.2. Wymogi związane z pełnieniem funkcji nadzorcy lub zarządcy  ...............  314
8.4.3. Czasokres pełnienia funkcji przez nadzorcę i zarządcę  ............................  316
8.4.4. Prawa oraz obowiązki nadzorcy i zarządcy   ..............................................  317

8.4.4.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  317
8.4.4.2. Obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe  ...................................  317

8.4.5. Przyczyny zmiany nadzorcy sądowego lub zarządcy   ..............................  319
8.4.6. Odpowiedzialność nadzorcy i zarządcy   ...................................................  319
8.4.7. Nadzorca układu  ........................................................................................  320
8.4.8. Nadzorca sądowy  .......................................................................................  321

8.4.8.1. Powołanie nadzorcy sądowego   ...................................................  321
8.4.8.2. Zakres czynności nadzorcy sądowego  .........................................  322
8.4.8.3. Zakres odpowiedzialności nadzorcy sądowego   ..........................  322
8.4.8.4. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego  ...........................................  322

8.4.9. Zarządca  ....................................................................................................  324
8.4.9.1. Powołanie zarządcy  .....................................................................  324
8.4.9.2. Zakres czynności zarządcy   .........................................................  324
8.4.9.3. Wynagrodzenie zarządcy  .............................................................  325

8.5. Dłużnik  .................................................................................................................  327
8.5.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  327
8.5.2. Obowiązki dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu  ..................  329
8.5.3. Obowiązki dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym  .........  329
8.5.4. Obowiązki dłużnika w postępowaniu układowym  ....................................  330
8.5.5. Obowiązki dłużnika w postępowaniu sanacyjnym  ....................................  331

8.5.5.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  331
8.5.5.2. Obowiązki dłużnika związane z przekazaniem majątku

zarządcy  .......................................................................................  331
8.5.5.3. Obowiązki dłużnika w zakresie udzielania zarządcy wyjaśnień  .  332
8.5.5.4. Skutki prawne czynności podjętych przez dłużnika

w przypadku ustanowienia zarządcy   ..........................................  332
8.5.5.5. Sankcje za niewykonywanie obowiązków przez dłużnika   .........  332
8.5.5.6. Czynności podejmowane za dłużnika przez kuratora  ..................  333



XIII

Spis treści

8.6. Wierzyciele  ...........................................................................................................  333
8.7. Rada wierzycieli  ...................................................................................................  335

8.7.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  335
8.7.2. Ustanowienie rady wierzycieli  ..................................................................  336
8.7.3. Skład rady wierzycieli   ..............................................................................  337
8.7.4. Powołanie i odwołanie członków rady wierzycieli  ...................................  337
8.7.5. Zastępca członka rady wierzycieli   ............................................................  338
8.7.6. Wykonywanie obowiązków przez członków rady wierzycieli i ich

zastępców  ..................................................................................................  338
8.7.6.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  338
8.7.6.2. Posiedzenia rady wierzycieli  .......................................................  338
8.7.6.3. Tryb związany z utrwalaniem posiedzeń   ....................................  338
8.7.6.4. Uchwały rady wierzycieli  ............................................................  339

8.7.7. Uprawnienia rady wierzycieli   ...................................................................  339
8.7.7.1. Uwagi ogólne  ...............................................................................  339
8.7.7.2. Czynności wymagające uzyskania zezwolenia rady wierzycieli   340

8.7.8. Obowiązki rady wierzycieli  .......................................................................  341
8.7.9. Tryb zaskarżania uchwał rady wierzycieli  ................................................  341

8.7.10. Uprawnienia i odpowiedzialność członków rady wierzycieli   ...................  341
8.7.10.1. Uprawnienia członków rady wierzycieli  ...................................  341
8.7.10.2. Odpowiedzialność członków rady wierzycieli  .........................  342

8.8. Zgromadzenie wierzycieli   ....................................................................................  342
8.8.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................................  342
8.8.2. Podstawy do zwołania zgromadzenia wierzycieli   ....................................  342
8.8.3. Sposób zwołania zgromadzenia wierzycieli   .............................................  343

8.8.3.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  343
8.8.3.2. Tryb zwołania zgromadzenia wierzycieli w przyspieszonym 

postępowaniu układowym  ...........................................................  344
8.8.3.3. Tryb zwołania zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu

układowym  ..................................................................................  345
8.8.3.4. Tryb zwołania zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu

sanacyjnym  ..................................................................................  345
8.8.4. Przebieg zgromadzenia wierzycieli   ..........................................................  346

8.8.4.1. Uwagi wprowadzające  .................................................................  346
8.8.4.2. Sposób głosowania   .....................................................................  346
8.8.4.3. Uchwały zgromadzenia wierzycieli   ............................................  348

8.8.5. Tryb zatwierdzania i kontroli uchwały zgromadzenia wierzycieli   ...........  349

Rozdział 9. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym ........................  351
9.1. Pojęcie wierzyciela i wierzytelności w PrRestr  ....................................................  353
9.2. Wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności  .....................  356

9.2.1. Cechy wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie
wierzytelności  ............................................................................................  356

9.2.2. Czas powstania wierzytelności  ..................................................................  358
9.2.3. Postępowanie restrukturyzacyjne a rzeczowe, powiernicze oraz osobiste 

zabezpieczenia wierzytelności  ...................................................................  362
9.2.4. Postępowanie restrukturyzacyjne a majątkowe prawa wspólników

spółek handlowych  ....................................................................................  365
9.2.5. Postępowanie restrukturyzacyjne a roszczenie pauliańskie  ......................  367

9.3. Pojęcie i charakter spisu wierzytelności   ..............................................................  368
9.3.1. Pojęcie spisu wierzytelności   .....................................................................  368



Spis treści

XIV

9.3.2. Charakter prawny spisu wierzytelności   ....................................................  370
9.3.3. Skutki umieszczenia i odmowy umieszczenia wierzytelności w spisie 

wierzytelności  ............................................................................................  371
9.4. Ustalenie spisu wierzytelności  ..............................................................................  374

9.4.1. Sporządzenie spisu wierzytelności  ............................................................  374
9.4.2. Ujęcie wierzytelności w spisie wierzytelności  ..........................................  376
9.4.3. Zaskarżenie spisu wierzytelności   .............................................................  381
9.4.4. Zatwierdzenie spisu wierzytelności  ...........................................................  385
9.4.5. Prostowanie i uzupełnienie spisu wierzytelności  ......................................  386

Rozdział 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w postępowaniu
restrukturyzacyjnym  .........................................................................................................  389

10.1. Uwagi ogólne   .......................................................................................................  391
10.2. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – analiza, środki, cele   ..................................  392
10.3. Nowe fi nansowanie w restrukturyzacji   ................................................................  400

10.3.1. Uwagi wprowadzające  .............................................................................  400
10.3.2. Nowe fi nansowanie na etapie postępowania w przedmiocie otwarcia 

postępowania restrukturyzacyjnego  .........................................................  402
10.3.3. Nowe fi nansowanie na etapie postępowania o zatwierdzenie układu  ......  403
10.3.4. Nowe fi nansowanie na etapie po otwarciu postępowania

restrukturyzacyjnego  ................................................................................  403
10.3.5. Nowe fi nansowanie jako źródło fi nansowania układu  .............................  404
10.3.6. Ochrona nowego fi nansowania w upadłości  ............................................  405
10.3.7. Możliwość objęcia układem częściowym  ................................................  406
10.3.8. Finansowanie w restrukturyzacji według dyrektywy 2019/1023  .............  407

10.4. Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych  .................................  408
10.4.1. Zagadnienia wstępne  ................................................................................  408
10.4.2. Defi nicja pomocy publicznej  ....................................................................  411
10.4.3. Wsparcie, które nie stanowi pomocy publicznej  ......................................  415
10.4.4. Dozwolona pomoc publiczna  ...................................................................  416

10.4.4.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  416
10.4.4.2. Pomoc publiczna de minimis  .....................................................  416
10.4.4.3. Pomoc publiczna w ramach programów pomocowych  ............  417

10.4.5. Pomoc na restrukturyzację w postępowaniach restrukturyzacyjnych
– zakres regulacji  ......................................................................................  418

10.4.6. Pomoc na ratowanie i tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne  ............  420
10.4.7. Obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej w wypadku nabycia 

przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części albo istotnych
składników majątkowych  .........................................................................  420

10.4.8. Metoda legislacyjna ..................................................................................  421
10.5. Wstępny plan restrukturyzacyjny   ........................................................................  422

10.5.1. Zagadnienia wstępne  ................................................................................  422
10.5.2. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika  ......................  423
10.5.3. Wstępny opis i przegląd planowanych działań restrukturyzacyjnych 

i związanych z nimi kosztów  ...................................................................  426
10.5.4. Wstępny harmonogram wdrożenia działań restrukturyzacyjnych  ...........  427

10.6. Plan restrukturyzacyjny   .......................................................................................  427
10.6.1. Zagadnienia wstępne  ................................................................................  427



XV

Spis treści

10.6.2. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym
oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym 
przedsiębiorstwo działa  ............................................................................  428

10.6.3. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika  ......................  435
10.6.4. Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia

przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacja na temat poziomu
i rodzaju ryzyka  ........................................................................................  436

10.6.5. Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych 
i związanych z nimi kosztów  ...................................................................  443

10.6.6. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych
oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego  ...............  444

10.6.7. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, 
w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji  ......................................  445

10.6.8. Opis metod i źródeł fi nansowania, w tym wykorzystania dostępnego
kapitału, sprzedaży aktywów w celu fi nansowania restrukturyzacji, 
fi nansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich,
w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości
udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
i wykazania zapotrzebowania na nią  ........................................................  447

10.6.9. Projekcja zysków i strat na kolejne pięć lat oparta na co najmniej
dwóch prognozach ....................................................................................  447

10.6.10. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu  ...........  449
10.6.11. Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego  ..........................  449
10.6.12. Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego  ........................................  449
10.6.13. Sposób sporządzenia planu restrukturyzacyjnego ....................................  449

10.7. Wstępny plan restrukturyzacyjny oraz plan restrukturyzacyjny – zagadnienia 
proceduralne  ..........................................................................................................  449

10.8. Realizacja planu restrukturyzacyjnego w toku postępowania   .............................  451

Rozdział 11. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego  ...........................................  455
11.1. Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego   ...........................................  456
11.2. Połączenie do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych  ....................  457
11.3. Posiedzenia sądowe  ..............................................................................................  460
11.4. Postępowanie dowodowe  ......................................................................................  463

11.4.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  463
11.4.2. Sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu

restrukturyzacyjnym  .................................................................................  464
11.4.3. Katalog środków dowodowych dostępnych w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym  .................................................................................  465
11.5 Krajowy Rejestr Zadłużonych  ................................................................................  467
11.6. Orzeczenia  ............................................................................................................  469

11.6.1. Forma orzeczeń sądu i sędziego-komisarza  .............................................  469
11.6.2. Rodzaje postanowień sądu i sędziego-komisarza  ....................................  471

11.6.2.1. Postanowienia konstytutywne i deklaratoryjne  .........................  471
11.6.2.2. Postanowienia o charakterze proceduralnym i merytorycznym   472
11.6.2.3. Podział postanowień sądu i sędziego-komisarza z uwagi

na ich przedmiot  ........................................................................  472
11.6.2.4. Podział postanowień na kończące i niekończące postępowanie   473

11.6.3. Zamieszczanie i obwieszczanie postanowień i zarządzeń w Rejestrze  ....  474



Spis treści

XVI

11.6.3.1. Zamieszczanie postanowień i zarządzeń w Rejestrze  ...............  474
11.6.3.2. Obwieszczanie postanowień i zarządzeń w Rejestrze  ..............  475

11.7. Środki zaskarżenia  ................................................................................................  476
11.7.1. Uwagi ogólne o środkach zaskarżenia  .....................................................  476
11.7.2. Zażalenie  ..................................................................................................  477

11.7.2.1. Uwagi ogólne  ............................................................................  477
11.7.2.2. Podmioty legitymowane do wniesienia zażalenia .....................  482
11.7.2.3. Termin wniesienia zażalenia  .....................................................  483
11.7.2.4. Doręczanie odpisów postanowień  .............................................  484

11.8. Koszty postępowania   ...........................................................................................  484

Rozdział 12. Przyjęcie układu i jego skutki  .....................................................................  489
12.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  493
12.2. Pojęcie, charakter prawny i rodzaje układu  ..........................................................  493

12.2.1. Pojęcie i charakter prawny układu  ...........................................................  493
12.2.1.1. Wprowadzenie ...........................................................................  493
12.2.1.2. Historyczne poglądy doktryny i judykatury  ..............................  493
12.2.1.3. Charakter prawny układu w nowym stanie prawnym  ...............  495

12.2.2. Układ generalny i częściowy ....................................................................  500
12.2.2.1. Układ generalny  ........................................................................  500
12.2.2.2. Układ częściowy  .......................................................................  500

12.2.3. Układ unitarny i grupowy  ........................................................................  502
12.2.3.1. Układ unitarny  ...........................................................................  502
12.2.3.2. Zgoda wierzyciela na warunki mniej korzystne ........................  503
12.2.3.3. Uprzywilejowanie wierzyciela  ..................................................  504
12.2.3.4. Ustawowe wyjątki od zasady jednolitości układu  ....................  506
12.2.3.5. Układ grupowy i kategorie interesów  .......................................  507

12.3. Wierzytelności objęte i nieobjęte układem  ...........................................................  511
12.3.1. Wprowadzenie  ..........................................................................................  511
12.3.2. Wierzytelności układowe  .........................................................................  512

12.3.2.1. Uniwersalność układu  ...............................................................  512
12.3.2.2. Wierzytelności osobiste i rzeczowe  ..........................................  514
12.3.2.3. Odsetki  ......................................................................................  516
12.3.2.4. Wierzytelności warunkowe  .......................................................  516
12.3.2.5. Umowy wzajemne  .....................................................................  518

12.3.3. Wierzytelności fakultatywnie układowe  ..................................................  519
12.3.3.1. Zgoda na objęcie układem  ........................................................  519
12.3.3.2. Pracownicy  ................................................................................  521
12.3.3.3. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo  ........................................  522

12.3.4. Wierzytelności pozaukładowe  ..................................................................  524
12.3.5. Układ częściowy  ......................................................................................  525

12.4. Propozycje układowe  ............................................................................................  526
12.4.1. Wprowadzenie  ..........................................................................................  526
12.4.2. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  527

12.4.2.1. Legitymacja do wniesienia propozycji układowych  .................  527
12.4.2.2. Rodzaje propozycji układowych  ...............................................  528

12.4.3. Zasadnicze propozycje ustawowe  ............................................................  530
12.4.3.1. Modyfi kacja sposobu wykonania zobowiązania  .......................  530
12.4.3.2. Konwersja w modelu podstawowym  ........................................  531
12.4.3.3. Modyfi kacja zabezpieczeń  ........................................................  532

12.4.4. Dodatkowe propozycje ustawowe  ............................................................  533



XVII

Spis treści

12.4.4.1. Zaspokojenie z zysku przedsiębiorstwa  ....................................  533
12.4.4.2. Finansowanie przez osobę trzecią  .............................................  534
12.4.4.3. Układ likwidacyjny  ...................................................................  535
12.4.4.4. Przejęcie majątku dłużnika przez wierzycieli  ...........................  536
12.4.4.5. Kontrola wykonania układu  ......................................................  536
12.4.4.6. Zarząd przymusowy  ..................................................................  537

12.4.5. Propozycje pozaustawowe  .......................................................................  537
12.4.5.1. Wprowadzenie ...........................................................................  537
12.4.5.2. Konwersja w modelu rozszerzonym  .........................................  538
12.4.5.3. Konwersja wierzytelności na obligacje lub warranty

subskrypcyjne  ............................................................................  540
12.4.6. Ograniczenia co do kształtu propozycji układowych  ...............................  540
12.4.7. Zmiany propozycji układowych  ...............................................................  542

12.5. Głosowanie nad układem i jego zatwierdzenie  .....................................................  543
12.5.1. Przyjęcie układu w drodze głosowania na zgromadzeniu wierzycieli  .....  543

12.5.1.1. Wprowadzenie ...........................................................................  543
12.5.1.2. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli i jego zdolność

do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia układu  .....................  543
12.5.1.3. Prawo głosu  ...............................................................................  543
12.5.1.4. Przebieg zgromadzenia  .............................................................  546
12.5.1.5. Przyjęcie układu  ........................................................................  548

12.5.2. Przyjęcie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu  ......................  550
12.5.3. Przyjęcie układu częściowego  ..................................................................  550
12.5.4. Zatwierdzenie układu  ...............................................................................  551

12.6. Materialne i procesowe skutki układu  ..................................................................  554
12.7. Wykonywanie układu  ...........................................................................................  557
12.8. Zmiana i uchylenie układu  ....................................................................................  559

12.8.1. Wprowadzenie  ..........................................................................................  559
12.8.2. Zmiana układu  ..........................................................................................  560
12.8.3. Uchylenie układu i jego skutki  .................................................................  562

Rozdział 13. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego  ...............  565
13.1. Uwaga wstępna  .....................................................................................................  566
13.2. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego  ................................................  566
13.3. Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego  ...................................  567

13.3.1. Obligatoryjne podstawy umorzenia postępowania  ..................................  567
13.3.1.1. Pokrzywdzenie wierzycieli  .......................................................  567
13.3.1.2. Wniosek dłużnika  ......................................................................  570
13.3.1.3. Nieprzyjęcie układu  ..................................................................  571
13.3.1.4. Ogłoszenie upadłości  ................................................................  571

13.3.2. Fakultatywne przesłanki umorzenia postępowania  ..................................  574
13.3.3. Umorzenie przyspieszonego postępowania układowego  .........................  576
13.3.4. Umorzenie postępowania układowego i postępowania sanacyjnego  .......  577

13.4. Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
i jego zaskarżenie  ..................................................................................................  579

13.5. Skutki zakończenia i umorzenia postępowania  ....................................................  583
13.5.1. Odzyskanie zarządu przez dłużnika  .........................................................  583
13.5.2. Wydanie dłużnikowi majątku, ksiąg, korespondencji, dokumentów. 

Następstwo procesowe  .............................................................................  584
13.5.3. Skutki dla postępowań z udziałem zarządcy  ............................................  586



Spis treści

XVIII

Dział 4. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne  .......................................................  589

Rozdział 14. Pojęcie i rodzaje odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych  .............  589
14.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  590
14.2. Zakres podmiotowy odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych  ......................  592

14.2.1. Deweloper   ...............................................................................................  592
14.2.2. Emitent obligacji  ......................................................................................  593

14.3. Cele odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych  ..............................................  595
14.4. Hierarchia stosowania przepisów dotyczących odrębnych postępowań 

restrukturyzacyjnych   ............................................................................................  596
14.5. Rodzaje prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych  ..................................  597

Rozdział 15. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów  ...........................  599
15.1. Cel restrukturyzacji dewelopera  ...........................................................................  599
15.2. Zakres podmiotowy  ..............................................................................................  600

15.2.1. Deweloper  ................................................................................................  600
15.2.2. Nabywca  ...................................................................................................  601
15.2.3. Umowa deweloperska  ..............................................................................  601

15.3. Propozycje układowe  ............................................................................................  602
15.3.1. Podmioty uprawnione do zgłaszania propozycji układowych  .................  602
15.3.2. Katalog propozycji układowych ...............................................................  602
15.3.3. Dopłaty nabywców i przeniesienie własności lokali – możliwość

różnego traktowania nabywców (art. 354 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 355
ust. 1 PrRestr)  ...........................................................................................  603

15.3.4. Sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie 
deweloperskie (art. 354 ust. 1 pkt 2 PrRestr)  ...........................................  604

15.3.5. Inne warunki restrukturyzacji (art. 354 ust. 1 pkt 3 PrRestr)  ...................  604
15.3.6. Zamiana lokali (art. 354 ust. 1 pkt 4 PrRestr)  ..........................................  605
15.3.7. Układ częściowy w restrukturyzacji deweloperskiej (art. 351 PrRestr)  ..  605

15.4. Rozwiązania alternatywne na wypadek niepowodzenia restrukturyzacji  .............  606
15.5. Procedura zawierania układu  ................................................................................  607

15.5.1. Głosowanie wstępne (dotyczące dopłat)   .................................................  607
15.5.2. Dopłaty  .....................................................................................................  608
15.5.3. Zapłata i zabezpieczenie dopłat ................................................................  609
15.5.4. Głosowanie nad układem  .........................................................................  611
15.5.5. Zatwierdzenie układu  ...............................................................................  612
15.5.6. Wykonanie układu i jego skutki  ...............................................................  612

15.6. Ochrona roszczeń niepieniężnych nabywców a zakres hipoteki   .........................  613

Rozdział 16. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji  ................  617
16.1. Uwagi wprowadzające  ..........................................................................................  617
16.2. Rys historyczny  .....................................................................................................  618
16.3. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odrębnym  ................................  618

16.3.1. Podmiotowy zakres zastosowania  ............................................................  618
16.3.2. Przedmiotowy zakres zastosowania  .........................................................  619
16.3.3. Żądanie wykupu a status obligatariusza  ...................................................  619
16.3.4. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania  ............................................  620

16.4. Szczególna reprezentacja obligatariuszy w postępowaniu  ...................................  620
16.4.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  620



XIX

Spis treści

16.4.2. Reprezentacja obligatariuszy zabezpieczonych hipoteką, zastawem 
rejestrowym lub innymi prawami  ............................................................  620

16.4.3. Relacja kuratora oraz obligatariuszy  ........................................................  623
16.4.4. Brak terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do indywidualnego

udziału w postępowaniu  ...........................................................................  624
16.4.5. Sposób wykonywania głosu przez kuratora przy zawieraniu układu  ......  625

Dział 5. Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne  ........................................  627

Rozdział 17. Uwagi ogólne o międzynarodowym postępowaniu restrukturyzacyjnym   627
17.1. Międzynarodowe regulacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego

w ujęciu historycznym  ..........................................................................................  628
17.2. Pojęcie międzynarodowego prawa i postępowania restrukturyzacyjnego  ...........  633

17.2.1. Pojęcie międzynarodowego prawa restrukturyzacyjnego  ........................  633
17.2.2. Pojęcie międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego  ............  634

17.3. Źródła prawa z zakresu międzynarodowego postępowania
restrukturyzacyjnego  .............................................................................................  636

Rozdział 18. Regulacja międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
w PrRestr  ............................................................................................................................  639

18.1. Zagadnienia ogólne  ...............................................................................................  640
18.2. Jurysdykcja krajowa  .............................................................................................  641

18.2.1. Charakter jurysdykcji krajowej w sprawach restrukturyzacyjnych  .........  641
18.2.2. Łączniki jurysdykcyjne  ............................................................................  646

18.2.2.1. Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika  ...............  646
18.2.2.2. Miejsce zamieszkania lub siedziba  ...........................................  646
18.2.2.3. Położenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej majątku  ..........  647

18.2.3. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa postępowania 
restrukturyzacyjnego  ................................................................................  648
18.2.3.1. Charakter jurysdykcji krajowej jako przesłanki procesowej  ....  648
18.2.3.2. Jurysdykcja krajowa a badanie właściwości miejscowej sądu  .  648
18.2.3.3. Aspekt czasowy istnienia jurysdykcji krajowej  ........................  650
18.2.3.4. Skutki braku jurysdykcji krajowej  ............................................  651

18.3. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi  ......................  652

Część II. Prawo upadłościowe  ...........................................................................................  655

Dział 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................  657

Rozdział 19. Pojęcia ogólne i zasady prawa upadłościowego  .........................................  657
19.1. Rys historyczny  .....................................................................................................  658
19.2. Pojęcie i funkcje prawa upadłościowego  ..............................................................  661

19.2.1. Pojęcie prawa upadłościowego  ................................................................  661
19.2.2. Funkcje prawa upadłościowego  ...............................................................  663

19.3. Zasady prawa upadłościowego i postępowania upadłościowego   ........................  666
19.3.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  666
19.3.2. Zasada kontynuacji  ...................................................................................  667
19.3.3. Zasada optymalizacji  ................................................................................  667
19.3.4. Zasada nadrzędności zbiorowego interesu wierzycieli i zasada

szczególnej ochrony interesów wierzycieli rzeczowych i słabszych  .......  670
19.3.5. Zasada szybkości i ekonomiki postępowania ...........................................  671
19.3.6. Zasada jawności postępowania  ................................................................  672



Spis treści

XX

19.3.7. Zasada kontradyktoryjności  .....................................................................  672
19.3.8. Dalsze zasady proceduralne  .....................................................................  673

19.4. Normy prawa upadłościowego  .............................................................................  674
19.5. Źródła prawa upadłościowego  ..............................................................................  677
19.6. Prawo upadłościowe a prawo restrukturyzacyjne  .................................................  679
19.7. Stosunek prawa upadłościowego do innych działów prawa  .................................  681

Rozdział 20. Podmiotowy zakres prawa upadłościowego (zdolność upadłościowa)  ....  687
20.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  688
20.2. Zdolność upadłościowa w PrUp34  .......................................................................  691
20.3. Zdolność upadłościowa po wejściu w życie KC  ..................................................  691
20.4. Zdolność upadłościowa po wejściu w życie ustawy z 24.2.1990 r. o zmianie 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Prawo upadłościowe  ....  692
20.5. Zdolność upadłościowa po nowelizacji PrUp34 w 1997 r.  ...................................  694
20.6. Zdolność upadłościowa w PrUpadNapr (od 1.1.2016 r. w PrUpad)  .....................  695
20.7. Wyłączenie zdolności upadłościowej  ...................................................................  698

Rozdział 21. Podstawy ogłoszenia upadłości  ...................................................................  701
21.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  702
21.2. Niewypłacalność dłużnika   ...................................................................................  703

21.2.1. Wprowadzenie  ..........................................................................................  703
21.2.2. Niewypłacalność jako pojęcie ekonomiczne ............................................  704
21.2.3. Niewypłacalność jako pojęcie prawne  .....................................................  705

21.2.3.1. Niewypłacalność – aspekt prawnoporównawczy ......................  705
21.2.3.2. Niewypłacalność w innych ustawach polskich  .........................  711
21.2.3.3. Niewypłacalność jako podstawa ogłoszenia upadłości

lub wszczęcia postępowania o charakterze naprawczym
– rys historyczny  .......................................................................  716

21.2.3.4. Obecny stan prawny – art. 11 PrUpad  ......................................  723
21.3. Wielość wierzycieli  ...............................................................................................  747
21.4. Brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania  .........................................  748

21.4.1. Uwagi wprowadzające  .............................................................................  748
21.4.2. Istotne ustalenia sądu przy stosowaniu art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 PrUpad  .  749

21.4.2.1. Określenia prognozowanej wartości likwidacyjnej majątku
dłużnika  .....................................................................................  749

21.4.2.2. Określenia prognozowanej wysokości kosztów postępowania 
upadłościowego  .........................................................................  752

21.4.2.3. Ustalenia zakresu rzeczywistego obciążenia majątku dłużnika 
rzeczowymi prawami zabezpieczającymi  .................................  753

21.4.3. Wyjątki od stosowania art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 PrUpad  ..........................  754
21.4.4. Rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania

likwidacyjnego  .........................................................................................  754
21.4.5. Obwieszczenie  ..........................................................................................  755

21.5. Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  ..................................  755

Dział 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości  ...........................................  757

Rozdział 22. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości  ...................................  757
22.1. Podmioty postępowania  ........................................................................................  758
22.2. Wszczęcie postępowania  ......................................................................................  759



XXI

Spis treści

22.3. Przebieg postępowania  .........................................................................................  768
22.4. Wstępne zgromadzenie wierzycieli  ......................................................................  771
22.5. Postępowanie zabezpieczające  .............................................................................  771
22.6. Orzeczenia   ...........................................................................................................  773

22.6.1. Ogłoszenie upadłości ................................................................................  773
22.6.2. Oddalenie wniosku  ...................................................................................  775
22.6.3. Odrzucenie wniosku  .................................................................................  776
22.6.4. Zwrot wniosku  .........................................................................................  776

22.7. Środki zaskarżenia  ................................................................................................  778
22.8. Koszty postępowania  ............................................................................................  780
22.9. Przygotowana likwidacja  ......................................................................................  781

Rozdział 23. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości  ........................................  785
23.1. Uwagi wstępne  ......................................................................................................  789
23.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na osobę upadłego  .................................................  790
23.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego  ..............................................  792

23.3.1. Pojęcie masy upadłości   ...........................................................................  792
23.3.2. Wyłączenie z masy upadłości składników mienia nienależących

do upadłego  ..............................................................................................  794
23.3.3. Stan prawny od dnia 1.12.2020 r.   ............................................................  796
23.3.4. Skutki czynności upadłego dotyczących mienia wchodzącego

w skład masy upadłości  ............................................................................  797
23.3.5. Zakaz obciążania masy upadłości  ............................................................  798

23.4. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego  ....................................  799
23.4.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  799
23.4.2. Podporządkowanie wykonania zobowiązań zasadom prawa

upadłościowego  ........................................................................................  800
23.4.3. Ogłoszenie upadłości a natychmiastowa wymagalność zobowiązań 

pieniężnych upadłego  ...............................................................................  801
23.4.4. Ogłoszenie upadłości a przekształcenie zobowiązań niepieniężnych

upadłego w pieniężne i ich natychmiastowa wymagalność  .....................  803
23.4.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązanie odsetkowe upadłego  ......  804
23.4.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na niewykonane zobowiązania z umowy 

wzajemnej .................................................................................................  805
23.4.6.1. Pojęcie umowy wzajemnej w kontekście upadłości jednej

z jej stron  ...................................................................................  805
23.4.6.2. Przesłanki zastosowania regulacji art. 98–99 PrUpad  ..............  809
23.4.6.3. Uprawnienie przemienne syndyka w odniesieniu

do niewykonanej umowy wzajemnej (art. 98 ust. 1 PrUpad)  ...  813
23.4.6.4. Pozycja prawna kontrahenta upadłego wobec uprawnień

syndyka, o których mowa w treści art. 98 ust. 1 PrUpad  ..........  817
23.4.6.5. Wykonanie przez syndyka jednego z uprawnień przemiennych   820
23.4.6.6. Skutki prawne wykonania uprawnienia przemiennego

przez syndyka  ............................................................................  821
23.4.6.7. Dopuszczalność zmiany treści, odnowienia, świadczenia

w miejsce wypełnienia, odstąpienia, rozwiązania umowy ........  824
23.4.7. Ogłoszenie upadłości a potrącenie  ...........................................................  825
23.4.8. Ogłoszenie upadłości a nieważność albo bezskuteczność niektórych 

postanowień umownych  ...........................................................................  827



Spis treści

XXII

23.4.9. Obowiązek dochowania szczególnej formy niektórych czynności
pod rygorem bezskuteczności w stosunku do masy upadłości  ................  828

23.4.10. Ogłoszenie upadłości a umowa ramowa i klauzula kompensacyjna ........  828
23.4.11. Ogłoszenie upadłości a obowiązek kontraktowania co do niektórych

  umów zawieranych przez spółdzielnię mieszkaniową  .............................  829
23.4.12. Zagadnienie związania masy ofertą upadłego  ..........................................  830
23.4.13. Wpływ ogłoszenia upadłości na konkretne typy stosunków prawnych  ...  830

23.4.13.1. Wpływ ogłoszenia upadłości na niektóre rodzaje umowy
sprzedaży  ................................................................................  830

23.4.13.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę zlecenia  ..................  833
23.4.13.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę agencyjną  ...............  835
23.4.13.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę komisu  ....................  836
23.4.13.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę pożyczki

lub kredytu   .............................................................................  837
23.4.13.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę rachunku

bankowego  ..............................................................................  840
23.4.13.7. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę o udostępnienie

skrytek sejfowych i umowę przechowania  .............................  842
23.4.13.8. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę najmu i dzierżawy  ..  843
23.4.13.9. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę leasingu  ..................  858

23.4.13.10. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę użyczenia  ...............  860
23.4.13.11. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę o zakazie

   konkurencji  .............................................................................  862
23.4.13.12. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę obowiązkowego 

   ubezpieczenia majątkowego ...................................................  862
23.5. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego  ................  862
23.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego  ........  863

23.6.1. Przymusowy małżeński ustrój majątkowy  ...............................................  863
23.6.2. Bezskuteczność rozdzielności majątkowej w stosunku do masy

upadłości  ..................................................................................................  864
23.7. Wpływ ogłoszenia upadłości na bezskuteczność i zaskarżanie czynności

upadłego  ................................................................................................................  865
23.7.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  865
23.7.2. Bezskuteczność czynności upadłego z mocy prawa   ...............................  865

23.7.2.1. Bezskuteczność czynności nieodpłatnych i pozornie
odpłatnych   ................................................................................  865

23.7.2.2. Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu
niewymagalnego   ......................................................................  866

23.7.2.3. Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej  ..................  870
23.7.2.4. Bezskuteczność zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności

objętych układem częściowym  .................................................  871
23.7.3. Bezskuteczność czynności z mocy postanowienia sędziego-komisarza   .  871

23.7.3.1. Czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi  ......................  871
23.7.3.2. Bezskuteczność wynagrodzenia menedżera  .............................  871
23.7.3.3. Bezskuteczność zabezpieczenia cudzego długu ........................  873
23.7.3.4. Miarkowanie kar umownych .....................................................  873

23.7.4. Bezskuteczność czynności na podstawie przesłanek wynikających
z Kodeksu cywilnego  ...............................................................................  874

23.7.5. Zagadnienia proceduralne  ........................................................................  875
23.7.5.1. Uwagi ogólne  ............................................................................  875



XXIII

Spis treści

23.7.5.2. Kompetencja sędziego-komisarza  .............................................  876
23.7.5.3. Prawomocność wyroku pauliańskiego przed ogłoszeniem

upadłości  ...................................................................................  877
23.7.5.4. Prawomocny wyrok pauliański a dopuszczalność odstąpienia 

od umowy  ..................................................................................  878
23.7.6. Skutki bezskuteczności czynności upadłego  ............................................  878

23.8. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności 
i systemach rozrachunku papierów wartościowych  ..............................................  880

Rozdział 24. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania sądowe,
przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne (procesowe
skutki ogłoszenia upadłości)  ..............................................................................................  881

24.1. Postępowanie dotyczące masy upadłości  ..............................................................  886
24.1.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  886
24.1.2. Pojęcie postępowania dotyczącego masy upadłości  ................................  890
24.1.3. Podział postępowań na postępowania dotyczące masy upadłości 

i niedotyczące masy upadłości  .................................................................  893
24.2. Pozycja prawna syndyka w postępowaniach z jego udziałem  ..............................  897

24.2.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  897
24.2.2. Pozycja prawna syndyka w aspekcie teoretycznoprawnym  .....................  897

24.2.2.1. Pozycja prawna syndyka jako zarządcy majątkiem
stanowiącym masę upadłości  ....................................................  900

24.2.2.2. Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycji
prawnej syndyka w postępowaniach dotyczących masy
upadłości  ...................................................................................  902

24.2.3. Syndyk jako podmiot postępowania dotyczącego masy upadłości  ..........  904
24.2.3.1. Syndyk jako strona lub uczestnik postępowań dotyczących

masy upadłości  ..........................................................................  904
24.2.3.2. Przymioty syndyka jako strony lub uczestnika postępowań 

dotyczących masy upadłości  .....................................................  907
24.2.3.3. Oznaczanie syndyka w pisemnych decyzjach organów

sądowych, sądów polubownych, administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych  .......................................................  914

24.2.3.4. Znaczenie ustanowienia syndyka dla pełnomocnictw
udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych
przed dniem ogłoszenia upadłości oraz dla dopuszczalności 
ustanowienia pełnomocnictw przez syndyka w takich 
postępowaniach po dniu ogłoszenia upadłości  .........................  917

24.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania cywilne sądowe 
rozpoznawcze, przed sądem polubownym, administracyjne
i sądowoadministracyjne  .......................................................................................  922
24.3.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  922
24.3.2. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się cywilnych 

sądowych postępowań rozpoznawczych  ..................................................  923
24.3.2.1. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1

pkt 4 KPC  ..................................................................................  923
24.3.2.2. Podjęcie zawieszonego postępowania na podstawie

art. 180 § 1 in principio i pkt 5 lit. b KPC  ................................  929
24.3.3. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań

przed sądem polubownym  ........................................................................  933



Spis treści

XXIV

24.3.4. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań 
administracyjnych  ....................................................................................  935

24.3.5. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań 
sądowoadministracyjnych  ........................................................................  935

24.4. Dopuszczalność wszczynania po ogłoszeniu upadłości cywilnych 
postępowań sądowych, przed sądem polubownym, administracyjnych 
oraz sądowoadministracyjnych  .............................................................................  936
24.4.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  936
24.4.2. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez syndyka  ......................  937
24.4.3. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez upadłego  .....................  937
24.4.4. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez wierzyciela  .................  938

24.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowań zabezpieczających 
i egzekucyjnych  ....................................................................................................  942
24.5.1. Uwagi wprowadzające  .............................................................................  942
24.5.2. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań 

zabezpieczających i egzekucyjnych  .........................................................  943
24.5.2.1. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się 

postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wszczętych 
przeciwko upadłemu  .................................................................  943

24.5.2.2. Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się 
postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wszczętych 
przez upadłego  ..........................................................................  948

25.5.3. Dopuszczalność wszczynania postępowań zabezpieczających
i egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości  ................................................  950
24.5.3.1. Dopuszczalność wszczynania przez syndyka postępowań 

zabezpieczających i egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości   .  950
24.5.3.2. Dopuszczalność wszczynania przeciwko syndykowi

postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
po ogłoszeniu upadłości   ...........................................................  951

Dział 3. Właściwe postępowanie upadłościowe ................................................................  953

Rozdział 25. Podmioty postępowania upadłościowego  ...................................................  953
25.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  958
25.2. Sąd  ........................................................................................................................  960

25.2.1. Rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości przez sądy   .....................  960
25.2.2. Właściwość sądu   .....................................................................................  962
25.2.3. Skład sądu  ................................................................................................  966
25.2.4. Tryb i sposób rozpoznawania spraw  ........................................................  966
25.2.5. Kompetencje sądu upadłościowego  .........................................................  968

25.3. Sędzia-komisarz  ....................................................................................................  968
25.3.1. Zakres czynności sędziego-komisarza  .....................................................  969
25.3.2. Rodzaje czynności sędziego-komisarza  ...................................................  970

25.3.2.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  970
25.3.2.2. Czynności kierownicze sędziego-komisarza .............................  971
25.3.2.3. Czynności nadzorcze sędziego-komisarza  ................................  971
25.3.2.4. Czynności o charakterze zarządczym podejmowane

przez sędziego-komisarza  .........................................................  972
25.3.3. Zaskarżanie rozstrzygnięć sędziego-komisarza  .......................................  973
25.3.4. Zastępca sędziego-komisarza   ..................................................................  974

25.4. Syndyk masy upadłości i zastępcy syndyka  .........................................................  974



XXV

Spis treści

25.4.1. Powołanie syndyka  ...................................................................................  974
25.4.1.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  974
25.4.1.2. Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji syndyka  ................  977
25.4.1.3. Podmioty podlegające wyłączeniu od pełnienia funkcji

syndyka  .....................................................................................  978
25.4.2. Zasady i tryb uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego  ..............  979
25.4.3. Obowiązki syndyka w związku z przejęciem majątku należącego

do upadłego  ..............................................................................................  984
25.4.3.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  984
25.4.3.2. Przejęcie przez syndyka uprawnień związanych z zarządem 

majątkiem upadłego stanowiącym masę upadłości ...................  985
25.4.3.3. Ustalenie przez syndyka składników majątku upadłego

stanowiącego masę upadłości   ..................................................  986
25.4.4. Nadzór nad czynnościami syndyka   .........................................................  989
25.4.5. Wprowadzenie w posiadanie  ....................................................................  989
25.4.6. Powołanie zastępcy syndyka  ....................................................................  990

25.5. Tymczasowy nadzorca sądowy  .............................................................................  991
25.5.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  991
25.5.2. Zakres czynności podejmowanych przez tymczasowego nadzorcę

sądowego   .................................................................................................  992
25.5.3. Wymogi związane z pełnieniem funkcji tymczasowego nadzorcy

sądowego   .................................................................................................  993
25.5.4. Tryb związany z ustanowieniem zastępcy tymczasowego nadzorcy

sądowego  ..................................................................................................  993
25.5.5. Prawa i obowiązki tymczasowego nadzorcy sądowego   ..........................  994
25.5.6. Wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego   ..............................  995

25.6. Zarządca przymusowy  ..........................................................................................  995
25.6.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  995
25.6.2. Zakres czynności podejmowanych przez zarządcę przymusowego   .......  996
25.6.3. Wymogi związane z pełnieniem funkcji zarządcy przymusowego  ..........  996
25.6.4. Prawa i obowiązki zarządcy przymusowego   ..........................................  996

25.6.4.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  996
25.6.4.2. Czynności związane z wprowadzeniem w posiadanie majątku 

zarządcy przymusowego   ..........................................................  998
25.6.4.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika   ............................................  999
25.6.4.4. Spis inwentarza  .........................................................................  999
25.6.4.5. Czynności procesowe podejmowane przez zarządcę   ...............  1000
25.6.4.6. Obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe zarządcy

przymusowego  ..........................................................................  1000
25.6.4.7. Sprawowanie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem 

koncesjonowanym dłużnika   .....................................................  1001
25.6.5. Ustanowienie zastępcy zarządcy przymusowego  ....................................  1002
25.6.6. Wynagrodzenie zarządcy przymusowego   ...............................................  1002

25.7. Materialnoprawny status syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
przymusowego  ......................................................................................................  1002
25.7.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  1002
25.7.2. Materialnoprawny status syndyka  ............................................................  1005
25.7.3. Materialnoprawny status tymczasowego nadzorcy sądowego  .................  1011
25.7.4. Materialnoprawny status zarządcy przymusowego ..................................  1012

25.8. Upadły   ..................................................................................................................  1012



Spis treści

XXVI

25.8.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  1012
25.8.2. Obowiązki upadłego związane z przekazaniem majątku syndykowi  ......  1013

25.8.2.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1013
25.8.2.2. Obowiązki upadłego w zakresie udzielania syndykowi

wyjaśnień  ..................................................................................  1014
25.8.2.3. Zakaz opuszczania przez upadłego terytorium RP  ...................  1014
25.8.2.4. Środki przymusu i sankcje wobec upadłego  .............................  1015

25.9. Wierzyciele i osoby trzecie   ..................................................................................  1016
25.10. Rada wierzycieli  ...................................................................................................  1020

25.10.1. Uwagi wstępne .......................................................................................  1020
25.10.2. Ustanowienie rady wierzycieli  ..............................................................  1021
25.10.3. Skład rady wierzycieli   ..........................................................................  1022
25.10.4. Powołanie i odwołanie członków rady wierzycieli  ...............................  1022
25.10.5. Zastępca członka rady wierzycieli   ........................................................  1023
25.10.6. Wykonywanie obowiązków przez członków rady wierzycieli i ich

zastępców  ...............................................................................................  1023
25.10.6.1. Uwagi wstępne  .....................................................................  1023
25.10.6.2. Posiedzenia rady wierzycieli  ................................................  1023
25.10.6.3. Uchwały rady wierzycieli  ....................................................  1024

25.10.7. Uprawnienia rady wierzycieli   ...............................................................  1024
25.10.7.1. Uwagi ogólne  .......................................................................  1024
25.10.7.2. Czynności wymagające uzyskania zezwolenia rady

wierzycieli  ............................................................................  1025
25.10.8. Obowiązki rady wierzycieli  ...................................................................  1026
25.10.9. Tryb zaskarżania uchwał rady wierzycieli  .............................................  1026

25.10.10.  Uprawnienia i odpowiedzialność członków rady wierzycieli   ..............  1027
25.10.10.1.  Uprawnienia członków rady wierzycieli  ...........................  1027
25.10.10.2.  Odpowiedzialność członków rady wierzycieli   .................  1027

25.11. Zgromadzenie wierzycieli   ....................................................................................  1027
25.11.1. Podstawy do zwołania zgromadzenia wierzycieli   ................................  1027
25.11.2. Sposób zwołania zgromadzenia wierzycieli   .........................................  1028
25.11.3. Przebieg zgromadzenia wierzycieli   ......................................................  1029

25.11.3.1. Uwagi ogólne  .......................................................................  1029
25.11.3.2. Sposób głosowania   ..............................................................  1029

25.11.4. Uchwały zgromadzenia wierzycieli   ......................................................  1030
25.11.4.1. Uwagi ogólne  .......................................................................  1030
25.11.4.2. Tryb zatwierdzania i kontroli uchwały zgromadzenia

wierzycieli   ...........................................................................  1030

Rozdział 26. Przebieg właściwego postępowania upadłościowego  ................................  1031
26.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  1032
26.2. Połączenie do wspólnego rozpoznania spraw upadłościowych  ............................  1034
26.3. Posiedzenia sądowe  ..............................................................................................  1036
26.4. Postępowanie dowodowe  ......................................................................................  1039
26.5. Krajowy Rejestr Zadłużonych  ..............................................................................  1042
26.6. Orzeczenia  ............................................................................................................  1044

26.6.1. Forma orzeczeń sądu i sędziego-komisarza  .............................................  1044
26.6.2. Rodzaje postanowień sądu i sędziego-komisarza  ....................................  1045

26.6.2.1. Postanowienia konstytutywne i deklaratoryjne  .........................  1045
26.6.2.2. Postanowienia o charakterze proceduralnym i merytorycznym   1046



XXVII

Spis treści

26.6.2.3. Podział postanowień sądu i sędziego-komisarza z uwagi
na ich przedmiot  ........................................................................  1046

26.6.2.4. Podział postanowień na kończące i niekończące postępowanie   1047
26.6.3. Zamieszczanie i obwieszczanie postanowień i zarządzeń w Rejestrze  ....  1048

26.6.3.1. Zamieszczanie postanowień i zarządzeń w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe  .......  1048

26.6.3.2. Obwieszczanie postanowień i zarządzeń w KRZ  .....................  1048
26.7. Doręczenia, zawiadomienia, wezwania  ................................................................  1049
26.8. Środki zaskarżenia  ................................................................................................  1050

26.8.1. Uwagi ogólne o środkach zaskarżenia  .....................................................  1050
26.8.2. Zażalenie  ..................................................................................................  1051
26.8.3. Podmioty legitymowane do wniesienia zażalenia  ....................................  1052

26.9. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości  ........................................................  1052
26.9.1. Koszty postępowania ................................................................................  1054
26.9.2. Inne zobowiązania masy upadłości  ..........................................................  1055
26.9.3. Zaspokajanie kosztów postępowania oraz innych zobowiązań masy

upadłości w toku postępowania upadłościowego .....................................  1056
26.9.3.1. Zaspokajanie kosztów postępowania  ........................................  1056
26.9.3.2. Zaspokajanie innych zobowiązań masy upadłości  ....................  1057

26.9.4. Zaspokajanie kosztów postępowania oraz innych zobowiązań masy
upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego .......................  1057

26.9.5. Koszty ponoszone przez wierzyciela  .......................................................  1058

Rozdział 27. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym  ..  1059
27.1. Zgłoszenie wierzytelności jako forma ich dochodzenia w postępowaniu 

upadłościowym  .....................................................................................................  1064
27.2. Pojęcie wierzyciela i wierzytelności w PrUpad  ....................................................  1067
27.3. Wierzytelność a roszczenia wynikające z praw podmiotowych bezwzględnych  .  1072
27.4. Wierzytelności podlegające umieszczeniu na liście wierzytelności   ....................  1073

27.4.1. Majątkowy charakter wierzytelności   ......................................................  1073
27.4.2. Dopuszczalność zaspokojenia wierzytelności ze składników masy

upadłości   .................................................................................................  1074
27.4.3. Istnienie wierzytelności w dniu ogłoszenia upadłości (wierzytelności 

upadłościowe a wierzytelności w stosunku do masy upadłości) ..............  1075
27.4.4. Wierzytelności przyszłe  ...........................................................................  1078
27.4.5. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji  ..................................................  1081
27.4.6. Wierzytelności zabezpieczone przez ustanowienie rzeczowych

oraz osobistych zabezpieczeń ...................................................................  1083
27.4.7. Wierzytelności zabezpieczone przez powiernicze przeniesienie

na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa  .........  1087
27.4.8. Wierzytelność o zwrot kaucji danej upadłemu (kaucjobiorcy)  ................  1089
27.4.9. Roszczenia alimentacyjne  ........................................................................  1090

27.4.10. Roszczenia z tytułu rent  ...........................................................................  1094
27.4.11. Roszczenie pauliańskie  ............................................................................  1097
27.4.12. Prawa majątkowe wspólników handlowych spółek kapitałowych  ..........  1101
27.4.13. Wierzytelności umieszczane na liście wierzytelności bez zgłoszenia  .....  1102

27.5. Zgłoszenie wierzytelności a zgłoszenie praw rzeczowych oraz praw i roszczeń 
osobistych ciążących na nieruchomości  ...............................................................  1104

27.6. Postępowanie w przedmiocie ustalenia wierzytelności  ........................................  1105
27.6.1. Dokonanie zgłoszenia wierzytelności  ......................................................  1105



Spis treści

XXVIII

27.6.2. Sprawdzenie zgłoszonych wierzytelności   ...............................................  1108
27.6.3. Pojęcie i charakter listy wierzytelności  ....................................................  1109

27.6.3.1. Pojęcie listy wierzytelności  .......................................................  1109
27.6.3.2. Skutki umieszczenia wierzytelności na liście wierzytelności  ...  1111

27.6.4. Ustalenie listy wierzytelności ...................................................................  1114
27.6.5. Ujęcie wierzytelności na liście wierzytelności .........................................  1118
27.6.6. Zaskarżenie listy wierzytelności  ..............................................................  1127
27.6.7. Zatwierdzenie listy wierzytelności  ...........................................................  1132
27.6.8. Prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności  ......................................  1133

Rozdział 28. Likwidacja masy upadłości  .........................................................................  1137
28.1. Likwidacja masy upadłości – uwagi ogólne  .........................................................  1137
28.2. Kompetencje organów postępowania w procesie likwidacji masy upadłości   .....  1139

28.2.1. Syndyk  ......................................................................................................  1139
28.2.2. Sędzia-komisarz  .......................................................................................  1142
28.2.3. Rada wierzycieli  .......................................................................................  1144
28.2.4. Zgromadzenie wierzycieli  ........................................................................  1145

28.3. Masa upadłości  .....................................................................................................  1146
28.3.1. Spis inwentarza   .......................................................................................  1146
28.3.2. Skład masy upadłości   ..............................................................................  1147
28.3.3. Mienie wyłączone z masy upadłości  ........................................................  1147

28.4. Procedura i przebieg likwidacji masy upadłości   ..................................................  1150
28.4.1. Plan likwidacyjny  .....................................................................................  1150
28.4.2. Likwidacja masy upadłości a dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa   ......  1150
28.4.3. Likwidacja przedsiębiorstwa i nieruchomości   ........................................  1152
28.4.4. Likwidacja ruchomości   ...........................................................................  1154
28.4.5. Likwidacja wierzytelności  .......................................................................  1156
28.4.6. Likwidacja praw majątkowych  ................................................................  1156
28.4.7. Likwidacja mienia obciążonego prawami rzeczowymi   ..........................  1157

28.5. Skutki sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym   ......................  1159
28.5.1. Zasada nabycia pierwotnego   ...................................................................  1159
28.5.2. Wyjątki od zasady nabycia pierwotnego  ..................................................  1160
28.5.3. Likwidacja przedsiębiorstwa a przejście zakładu pracy   .........................  1162
28.5.4. Likwidacja przedsiębiorstwa a przejście praw z decyzji

administracyjnych   ...................................................................................  1164

Rozdział 29. Postępowanie podziałowe  ............................................................................  1167
29.1. Wprowadzenie  ......................................................................................................  1169
29.2. Pojęcie postępowania podziałowego i jego miejsce w strukturze postępowania 

upadłościowego. Funkcja postępowania podziałowego  .......................................  1170
29.2.1. Pojęcie postępowania podziałowego oraz podziału funduszów masy

upadłości  ..................................................................................................  1170
29.2.2. Miejsce postępowania podziałowego w strukturze postępowania 

upadłościowego  ........................................................................................  1171
29.2.3. Funkcja postępowania podziałowego .......................................................  1172
29.2.4. Odrębności postępowania podziałowego w postępowaniach odrębnych

oraz w podziale sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy i praw obciążonych 
rzeczowo ...................................................................................................  1176

29.3. Powiązania wewnątrzsystemowe właściwego postępowania upadłościowego
oraz postępowania egzekucyjnego  ........................................................................  1177



XXIX

Spis treści

29.4. Rozpoczęcie, przebieg i zakończenie postępowania podziałowego (struktura 
postępowania podziałowego w ujęciu dynamicznym)  .........................................  1177
29.4.1. Sporządzenie planu podziału  ....................................................................  1177

29.4.1.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1177
29.4.1.2. Chwila sporządzenia planu podziału  .........................................  1178
29.4.1.3. Rodzaje planów podziału  ..........................................................  1179
29.4.1.4. Podmiot sporządzający plan podziału  .......................................  1181
29.4.1.5. Skuteczność planu podziału jako czynności decyzyjnej

sędziego-komisarza  ...................................................................  1182
29.4.2. Zasady postępowania podziałowego  ........................................................  1184

29.4.2.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1184
29.4.2.2. Zasada proporcjonalności ..........................................................  1186
29.4.2.3. Zasada uprzywilejowania  ..........................................................  1187
29.4.2.4. Zasada pierwszeństwa  ...............................................................  1191

29.4.3. Elementy planu podziału  ..........................................................................  1197
29.4.3.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1197
29.4.3.2. Określenie sumy podlegającej podziałowi  ................................  1198
29.4.3.3. Wymienienie wierzytelności i praw osób uczestniczących

w podziale  .................................................................................  1199
29.4.3.4. Określenie sumy, jaka każdemu z uczestników przypada

z podziału  ..................................................................................  1203
29.4.3.5. Wskazanie, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich 

przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym 
lub pozostawione w masie upadłości na zaspokojenie 
ierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami ..............  1204

29.4.3.6. Określenie, czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny ...  1206
29.4.4. Zaskarżalność planu podziału  ..................................................................  1207

29.4.4.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1207
29.4.4.2. Charakter prawny zarzutów przeciwko planowi podziału  ........  1207
29.4.4.3. Dopuszczalność zarzutów  .........................................................  1209
29.4.4.4. Rozpoznanie zarzutów przeciwko planowi podziału  ................  1214
29.4.4.5. Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza

w przedmiocie zarzutów  ...........................................................  1215
29.4.5. Wykonanie planu podziału  .......................................................................  1217

29.4.5.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1217
29.4.5.2. Warunki wykonania planu podziału  ..........................................  1217
29.4.5.3. Sposoby wykonania planu podziału  ..........................................  1218

Rozdział 30. Układ w upadłości  ........................................................................................  1221
30.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  1221
30.2. Propozycja układu w postępowaniu upadłościowym  ...........................................  1222
30.3. Wniosek o wstrzymanie likwidacji  .......................................................................  1223
30.4. Zgromadzenie wierzycieli  .....................................................................................  1226
30.5. Odpowiednie stosowanie przepisów  .....................................................................  1228

30.5.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  1228
30.5.2. Odpowiednie stosowanie przepisów PrRestr  ...........................................  1228
30.5.3. Odpowiednie stosowanie przepisów PrUpad  ...........................................  1229
30.5.4. Układ w upadłości a przepisy odrębne  .....................................................  1230

Rozdział 31. Zakończenie postępowania upadłościowego  ..............................................  1233
31.1. Uwagi wprowadzające  ..........................................................................................  1238



Spis treści

XXX

31.1.1. Postanowienia kończące postępowanie upadłościowe   ............................  1238
31.1.2. Skutki postanowień kończących postępowanie upadłościowe  ................  1238

31.2. Umorzenie postępowania upadłościowego  ...........................................................  1240
31.2.1. Podstawy umorzenia postępowania  .........................................................  1240
31.2.2. Brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania  ............................  1240
31.2.3. Niezłożenie zaliczki na koszty postępowania upadłościowego  ...............  1242
31.2.4. Wniosek wierzycieli o umorzenie postępowania  .....................................  1244
31.2.5. Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego  ....  1250

31.3. Następstwa prawne umorzenia postępowania  ......................................................  1253
31.3.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  1253
31.3.2. Wykreślenie wpisów dotyczących upadłości w księdze wieczystej

i w rejestrach  ............................................................................................  1254
31.3.3. Wykreślenia spółek prawa handlowego i spółdzielni z KRS-u  ...............  1256

31.3.3.1. Legitymacja syndyka do złożenia wniosku o wykreślenie  .......  1256
31.3.3.2. Spółki osobowe  .........................................................................  1258
31.3.3.3. Spółki kapitałowe  ......................................................................  1259
31.3.3.4. Spółdzielnie  ...............................................................................  1260

31.3.4. Wszczęcie z urzędu postępowania rejestrowego o rozwiązanie
podmiotu   .................................................................................................  1261

31.3.5. Rejestr niewypłacalnych dłużników .........................................................  1262
31.3.6. Wydanie upadłemu majątku, ksiąg, dokumentów, korespondencji  .........  1263
31.3.7. Wstąpienie upadłego do postępowań sądowych z udziałem syndyka  .....  1272
31.3.8. Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów

PrUpad w razie umorzenia lub zakończenia postępowania
upadłościowego  ........................................................................................  1276

31.4. Postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego  ..........  1282
31.5. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości  ......................  1285
31.6. Zakończenie postępowania w następstwie zawarcia układu w postępowaniu 

upadłościowym  .....................................................................................................  1286
31.7. Umorzenie zobowiązań upadłego – osoby fi zycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą (zagadnienia wybrane)  .....................................................................  1287

Dział 4. Odrębne postępowania upadłościowe  ................................................................  1293

Rozdział 32. Pojęcie i rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych  .......................  1293

Rozdział 33. Postępowanie upadłościowe po śmierci dłużnika  ......................................  1299
33.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  1299
33.2. Podmioty postępowania  ........................................................................................  1300
33.3. Masa upadłości  .....................................................................................................  1303

Rozdział 34. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych  ..........................................................................................  1307

34.1. Postępowanie upadłościowe wobec banków – zagadnienia wspólne  ...................  1308
34.1.1. Historia regulacji dotyczącej upadłości banków  ......................................  1308
34.1.2. Hierarchia przepisów dotyczących upadłości banków .............................  1310
34.1.3. Zdolność upadłościowa banku  .................................................................  1311
34.1.4. Podstawy ogłoszenia upadłości banku  .....................................................  1311
34.1.5. Działania na przedpolu postępowania w przedmiocie ogłoszenia

upadłości banku uregulowane w PrBank i ich skutki  ..............................  1315
34.1.6. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości banku  ......................  1318



XXXI

Spis treści

34.1.7. Postępowanie prowadzone po ogłoszeniu upadłości banku  .....................  1320
34.1.7.1. Specyfi ka i przebieg postępowania prowadzonego

po ogłoszeniu upadłości banku  .................................................  1320
34.1.7.2. Układ w postępowaniu upadłościowym wobec banku  .............  1323

34.1.8. Skutki ogłoszenia upadłości banku  ..........................................................  1323
34.2. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych  ..................................  1326
34.3. Postępowanie upadłościowe wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych ..........................................................................................................  1329
34.4. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, fi rm

inwestycyjnych, banków zagranicznych oraz banków krajowych
prowadzących działalność za granicą – wzmianka  ...............................................  1330

Rozdział 35. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji  ........................................................................................................................  1335

35.1. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji  ...........................................................................................................  1336
35.1.1. Regulacja postępowania upadłościowego wobec zakładów ubezpieczeń 

i zakładów reasekuracji  ............................................................................  1336
35.1.2. Zdolność upadłościowa zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji  ......  1336
35.1.3. Podstawy ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu

reasekuracji ...............................................................................................  1337
35.1.4. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń

lub zakładu reasekuracji  ...........................................................................  1338
35.1.5. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości zakładu ubezpieczeń

lub zakładu reasekuracji  ...........................................................................  1340
35.1.5.1. Specyfi ka i przebieg postępowania prowadzonego

po ogłoszeniu upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu 
reasekuracji  ...............................................................................  1340

35.1.5.2. Układ w postępowaniu upadłościowym wobec zakładu
ubezpieczeń  ...............................................................................  1344

35.1.6. Skutki ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji ...............................................................................................  1344

35.1.7. Zaspokajanie wierzytelności z umów ubezpieczenia przez UFG
– wzmianka  ..............................................................................................  1346

35.2. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów 
reasekuracji i ich oddziałów – wzmianka  .............................................................  1349

Rozdział 36. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji  ..........................  1353
36.1. Uwagi wprowadzające  ..........................................................................................  1353
36.2. Rys historyczny  .....................................................................................................  1354
36.3. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odrębnym  ................................  1354

36.3.1. Podmiotowy zakres zastosowania  ............................................................  1354
36.3.2. Przedmiotowy zakres zastosowania  .........................................................  1356
36.3.3. Terytorialny zakres zastosowania  .............................................................  1356
36.3.4. Czasowy zakres zastosowania  ..................................................................  1357

36.4. Szczególna reprezentacja obligatariuszy w postępowaniu  ...................................  1357
36.4.1. Reprezentacja obligatariuszy przed ogłoszeniem upadłości  ....................  1357



Spis treści

XXXII

36.4.2. Reprezentacja obligatariuszy po ogłoszeniu upadłości  ............................  1358
36.4.2.1. Uwagi ogólne  ............................................................................  1358
36.4.2.2. Obligatariusze działający osobiście  ..........................................  1359
36.4.2.3. Ustanowienie kuratora  ..............................................................  1360
36.4.2.4. Powołanie administratora   .........................................................  1364
36.4.2.5. Zgromadzenie obligatariuszy  ....................................................  1366

36.5. Zaspokojenie obligatariuszy  .................................................................................  1367
36.6. Ogłoszenie upadłości w ustawie o obligacjach  .....................................................  1368

Rozdział 37. Postępowanie upadłościowe w stosunku do dewelopera  ..........................  1371
37.1. Rys historyczny  .....................................................................................................  1372

37.1.1. Sytuacja nabywców pod rządami PrUp34  ...............................................  1372
37.1.2. Sytuacja nabywców pod rządami przepisów PrUpadNapr w latach

2003–2012  ................................................................................................  1372
37.1.3. Postanowienie TK z 2.8.2010 r., S 3/10  ...................................................  1373
37.1.4. Regulacja wprowadzona przez OchrNabU (stan prawny 2012–2015)  ....  1374

37.2. Regulacja wprowadzona przez PrRestr – zasady ogólne (stan prawny
od 1.1.2016 r.)   ......................................................................................................  1377
37.2.1. Cel przepisów PrRestr  ..............................................................................  1377
37.2.2. Zakres podmiotowy   .................................................................................  1377

37.2.2.1. Deweloper  .................................................................................  1377
37.2.2.2. Nabywca  ....................................................................................  1378

37.2.3. Umowa deweloperska  ..............................................................................  1378
37.3. Sposoby zaspokojenia roszczeń nabywców  .........................................................  1379

37.3.1. Zarys regulacji  ..........................................................................................  1379
37.3.2. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka  ...............  1379

37.3.2.1. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego za zgodą
sędziego-komisarza (art. 425e ust. 1 PrUpad)  ..........................  1379

37.3.2.2. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego
po postępowaniu sanacyjnym, w którym uiszczono dopłaty
(art. 425e ust. 2 PrUpad)  ...........................................................  1380

37.3.2.3. Odstąpienie od kontynuowania przedsięwzięcia
deweloperskiego po postępowaniu sanacyjnym, w którym
uiszczono dopłaty (art. 425e ust. 2 in fi ne PrUpad)  ..................  1380

37.3.3. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez inwestora
(art. 425l–425m PrUpad) ..........................................................................  1381

37.4. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie (art. 425n–425s
PrUpad)  .................................................................................................................  1382
37.4.1. Układ w upadłości  ....................................................................................  1382
37.4.2. Treść propozycji układowych (art. 425o PrUpad)  ...................................  1383
37.4.3. Zapłata i zabezpieczenie dopłat niezbędnych do dokończenia inwestycji 

(układ z art. 425o ust. 1 pkt 1 PrUpad)  ....................................................  1384
37.4.4. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez inwestora

(układ z art. 425o ust. 1 pkt 2 PrUpad)  ....................................................  1386
37.5. Likwidacja nieruchomości wchodzącej w skład przedsięwzięcia

deweloperskiego   ..................................................................................................  1386

Rozdział 38. Postępowanie upadłościowe wobec osób fi zycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej  ..................................................................................................  1389

38.1. Uwagi ogólne  ........................................................................................................  1390
38.2. Założenia konstrukcyjne  .......................................................................................  1391



XXXIII

Spis treści

38.2.1. Zakres podmiotowy  ..................................................................................  1391
38.2.2. Charakter prawny i fazy postępowania  ....................................................  1393

38.3. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości  ....................................................  1395
38.3.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości  ..............................................................  1395
38.3.2. Postępowanie o zawarcie układu ..............................................................  1396

38.3.2.1. Otwarcie postępowania o zawarcie układu  ...............................  1396
38.3.2.2. Zgromadzenie wierzycieli  .........................................................  1398
38.3.2.3. Umorzenie postępowania o zawarcie układu  ............................  1399

38.3.3. Przesłanki ogłoszenia upadłości  ...............................................................  1401
38.3.3.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1401
38.3.3.2. Przesłanka winy  ........................................................................  1401
38.3.3.3. Przesłanka dotychczasowego zachowania się dłużnika  ............  1403
38.3.3.4. Przesłanka fałszywych wyjaśnień  .............................................  1404
38.3.3.5. Zasady słuszności i względy humanitarne  ................................  1404

38.4. Faza likwidacyjna postępowania upadłościowego  ...............................................  1406
38.5. Plan spłaty wierzycieli  ..........................................................................................  1411

38.5.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  1411
38.5.2. Ustalenie planu spłaty wierzycieli, jego treść i skutki prawne  ................  1411
38.5.3. Zakaz dokonywania czynności prawnych  ................................................  1416
38.5.4. Zmiana planu spłaty wierzycieli  ..............................................................  1417
38.5.5. Uchylenie planu spłaty wierzycieli  ..........................................................  1418

38.6. Umorzenie zobowiązań  .........................................................................................  1419
38.7. Układ  .....................................................................................................................  1424
38.8. Upadłość byłego lub niezarejestrowanego przedsiębiorcy  ...................................  1425

Rozdział 39. Orzekanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pełnienia niektórych funkcji  .....................................................................................  1431

39.1. Rys historyczny  .....................................................................................................  1431
39.1.1. Artykuł 172 PrUp34  .................................................................................  1431
39.1.2. Wyrok TK z 4.7.2002 r., P 12/01  ..............................................................  1433
39.1.3. Zmiany w regulacjach PrUpadNapr  .........................................................  1436
39.1.4. Zmiany wprowadzone przez PrRestr  .......................................................  1437
39.1.5. Zmiany wprowadzone przez ZarządSukcU  .............................................  1438

39.2. Katalog podmiotów objętych zakazem  .................................................................  1438
39.3. Czyn objęty sankcją   .............................................................................................  1441
39.4. Skutki orzeczenia – zakres zakazu  ........................................................................  1446

39.4.1. Procedura sądowa  .....................................................................................  1447
39.4.2. Przedawnienie ścigania  ............................................................................  1448

39.4.2.1. Artykuł 377 PrUpadNapr do 2009 r.  .........................................  1448
39.4.2.2. Artykuł 377 PrUpadNapr w okresie 2009–2015 (wykładnia 

przepisów intertemporalnych – rozbieżności
w orzecznictwie SN)  .................................................................  1449

39.4.2.3. Artykuł 377 PrUpad od 1.1.2016 r.  ...........................................  1451
39.5. Wykonanie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej ...........  1452

Dział 5. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe  ..................................................  1453

Rozdział 40. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe według przepisów
ustawy – Prawo upadłościowe ...........................................................................................  1453

40.1. Uwagi wprowadzające  ..........................................................................................  1456
40.2. Zakres zastosowania  .............................................................................................  1456



Spis treści

XXXIV

40.3. Jurysdykcja krajowa  .............................................................................................  1460
40.4. Uznanie orzeczeń  ..................................................................................................  1462

40.4.1. Uwagi wprowadzające  .............................................................................  1462
40.4.2. Przedmiot uznania  ....................................................................................  1463
40.4.3. Tryb uznania  .............................................................................................  1469
40.4.4. Podstawy uznania  .....................................................................................  1472
40.4.5. Skutki uznania  ..........................................................................................  1476

40.5. Postępowanie pomocnicze  ....................................................................................  1478
40.5.1. Wprowadzenie  ..........................................................................................  1478
40.5.2. Tymczasowa ochrona (art. 393a PrUpad)  ................................................  1478
40.5.3. Czas trwania  .............................................................................................  1479
40.5.4. Istota postępowania pomocniczego  ..........................................................  1479

40.6. Postępowanie wtórne   ...........................................................................................  1481
40.6.1. Systematyka − postępowanie wtórne jako postać postępowania

ubocznego .................................................................................................  1481
40.6.2. Funkcja postępowania wtórnego  ..............................................................  1482

40.6.2.1. Wprowadzenie ...........................................................................  1482
40.6.2.2. Funkcja ochronna  ......................................................................  1483
40.6.2.3. Funkcja pomocnicza  .................................................................  1485

40.6.3. Podstawy otwarcia postępowania wtórnego  ............................................  1486
40.6.3.1. Jurysdykcja sądu polskiego  .......................................................  1486
40.6.3.2. Uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego głównego 

postępowania upadłościowego  ..................................................  1486
40.6.3.3. Legitymacja do złożenia wniosku  .............................................  1487

40.6.4. Zakres badania sądu rozpoznającego wniosek o wszczęcie
postępowania wtórnego w zakresie ogólnych przesłanek oraz podstaw 
ogłoszenia upadłości  ................................................................................  1488

40.6.5. Prawo właściwe  ........................................................................................  1489
40.6.6. Skutki otwarcia postępowania wtórnego ..................................................  1489
40.6.7. Zależności pomiędzy polskim postępowaniem wtórnym

a zagranicznym postępowaniem głównym  ..............................................  1490
40.6.7.1. Uznanie skutków układu  ...........................................................  1490
40.6.7.2. Układ likwidacyjny  ...................................................................  1494
40.6.7.3. Przekazanie środków do głównego postępowania

upadłościowego po zaspokojeniu wierzycieli  ...........................  1494
40.7. Współpraca organów  ............................................................................................  1495

Rozdział 41. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe według rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania 
upadłościowego  ...................................................................................................................  1497

41.1. Rozporządzenie 2015/848 jako instrument regulacji europejskiego prawa 
upadłościowego  ....................................................................................................  1502
41.1.1. Uwagi wstępne  .........................................................................................  1502
41.1.2. Nowe rozporządzenie 2015/848 w sprawie postępowania

upadłościowego  ........................................................................................  1504
41.1.3. Rozporządzenie jako źródło prawa pochodnego UE  ...............................  1507

41.2. Zakres zastosowania rozporządzenia 2015/848  ....................................................  1508
41.2.1. Zakres podmiotowy  ..................................................................................  1508
41.2.2. Zakres przedmiotowy  ...............................................................................  1510

41.2.2.1. Uwagi wprowadzające  ..............................................................  1510



XXXV

Spis treści

41.2.2.2. Kryteria objęcia postępowania upadłościowego zakresem 
zastosowania rozporządzenia Nr 1346/2000  .............................  1511

41.2.2.3. Konieczność istnienia elementu zagranicznego  ........................  1514
41.2.3. Zakres czasowy  ........................................................................................  1515
41.2.4. Zakres terytorialny  ...................................................................................  1516

41.3. Systematyka transgranicznych postępowań upadłościowych jako wyraz zasady 
ograniczonego uniwersalizmu  ..............................................................................  1517
41.3.1. Uwagi wprowadzające  .............................................................................  1517
41.3.2. Rodzaje postępowań  .................................................................................  1518
41.3.3. Zasada ograniczonej (kontrolowanej) uniwersalności   ............................  1520

41.4. Jurysdykcja krajowa  .............................................................................................  1521
41.4.1. Zagadnienia wprowadzające  ....................................................................  1521
41.4.2. Charakter jurysdykcji krajowej  ................................................................  1524

41.4.2.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1524
41.4.2.2. Jurysdykcja bezpośrednia ..........................................................  1525
41.4.2.3. Jurysdykcja bezwzględna  ..........................................................  1526
41.4.2.4. Jurysdykcja ogólna w sprawach upadłościowych (art. 3)  .........  1526
41.4.2.5. Jurysdykcja ogólna i szczególna w sprawach wynikających 

bezpośrednio z postępowania upadłościowego i ściśle z nim 
powiązanych (art. 6)  ..................................................................  1527

41.4.2.6. Jurysdykcja wyłączna w sprawach upadłościowych (art. 3)   ....  1527
41.4.2.7. Jurysdykcja przemienna w sprawach wynikających

bezpośrednio z postępowania upadłościowego i ściśle z nim 
powiązanych (art. 6 ust. 1 i 2)   ..................................................  1528

41.4.3. Moment badania istnienia łącznika jurysdykcyjnego  ..............................  1528
41.4.4. Pojęcie łącznika jurysdykcyjnego  ............................................................  1530

41.4.4.1. Uwagi wstępne  ..........................................................................  1530
41.4.4.2. Sprawy o wszczęcie postępowania upadłościowego (art. 3)  ....  1530
41.4.4.3. Sprawy wynikające bezpośrednio z postępowania

upadłościowego i ściśle z nim powiązane  .................................  1545
41.4.5. Kwestie proceduralne: badanie jurysdykcji krajowej oraz sądowa

kontrola orzeczeń   ....................................................................................  1547
41.4.5.1. Badanie jurysdykcji krajowej  ....................................................  1547
41.4.5.2. Sądowa kontrola orzeczeń .........................................................  1547

41.5. Uznanie orzeczeń   .................................................................................................  1548
41.5.1. Uwagi ogólne  ...........................................................................................  1548
41.5.2. Przedmiot uznania  ....................................................................................  1550
41.5.3. Okoliczności uzasadniające uznanie zagranicznego orzeczenia

o wszczęciu postępowania  .......................................................................  1553
41.5.4. Odmowa uznania orzeczenia o wszczęciu postępowania głównego  .......  1555

41.5.4.1. Uwagi wprowadzające  ..............................................................  1555
41.5.4.2. Zakaz merytorycznego badania orzeczenia zagranicznego  ......  1556
41.5.4.3. Zakaz badania jurysdykcji pośredniej  .......................................  1557
41.5.4.4. Treść klauzuli porządku publicznego  ........................................  1557

41.6. Prawo właściwe  ....................................................................................................  1558
41.7. Postępowanie upadłościowe członków grup przedsiębiorstw  ..............................  1561

Indeks rzeczowy  .................................................................................................................  1563



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18676-prawo-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-system-prawa-handlowego-tom-6-anna-hrycaj

	spis
	18676-prawo-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-system-prawa-handlowego-tom-6-anna-hrycaj-spis
	2

