
OPINIE  Monitor Prawa Handlowego Nr 1/2020

14

czynności aż do zakończenia postępowania – przy jedno-
czesnym osiągnięciu przez nie skutków, jakie ustawa wiąże 
z prawidłowym jego wniesieniem w stosunku do upadłego, 
wierzycieli, syndyka, sędziego-komisarza i sądu upadłościo-
wego. Chodzi zarówno o możliwość podjęcia działań związa-
nych bezpośrednio z merytorycznym rozstrzygnięciem, jak 
i poprzedzających je czynności technicznych8. W realiach 
postępowania upadłościowego o nadaniu dalszego biegu 
ZW świadczyć będzie przystąpienie do merytorycznej oce-
ny wierzytelności, a zatem najdalej wezwanie wierzyciela do 
przedstawienia dokumentów w trybie art. 243 ust. 2 PrUp, 
a jeśli tego zaniechano – wezwanie upadłego do złożenia 
oświadczenia, czy wierzytelność uznaje9.

Każde ZW musi odpowiadać wymogom formalnym10 
określonym w art. 239 i art. 240 PrUp oraz przepisach KPC, 
dotyczących wszystkich pism procesowych, na co wskazuje 
treść znowelizowanego art. 241 PrUp. Ułatwieniem może 
być stosowanie urzędowego formularza11, choć aktualnie 

Wprowadzenie

Wskazana wyżej nowelizacja Prawa upadłościowe-
go z 30.8.2019 r. dokonuje niemałej rewolucji w zakresie 
postępowania wywołanego zgłoszeniem wierzytelności4. 
 Dotychczas ZW kierowane były do sędziego-komisarza, który 
dokonawszy ich oceny pod względem formalnym, przeka-
zywał je syndykowi (art. 236 PrUp). W znowelizowanym 
przepisie art. 236 PrUp adresatem zgłoszeń wierzytelności 
jest syndyk i to on musi samodzielnie rozstrzygnąć kwestię 
ich poprawności formalnej. Zgłaszanie wierzytelności nadal 
odbywa się w sformalizowanej procedurze, a syndyk powi-
nien stosować takie same prawidła, jakie przed nowelizacją 
obowiązywały sędziego-komisarza. Ma to niebagatelne zna-
czenie, gdyż skutki procedowania w oparciu o ZW formalnie 
niepoprawne mogą być dalekosiężne – od obstrukcji po-
stępowania upadłościowego do odpowiedzialności odszko-
dowawczej syndyka. Może też utrudniać prawidłową ocenę 
jego zasadności5 albo prowadzić do objęcia listą wierzytel-
ności wierzytelności, której zgłoszenie powinno być uznane 
za niebyłe6, albo też wierzytelności przedawnionej, gdy ZW 
pomimo braków formalnych nie zostało zwrócone7, gdyż 
skutek ze znowelizowanego art. 239a PrUp może dotyczyć 
jedynie poprawnego formalnie ZW.

Wymogi formalne ZW

Wymogi formalne pisma procesowego stanowią zestaw 
elementów jego treści, które muszą się w nim znaleźć. Ocenie 
podlega tu jedynie to, czy zostały w piśmie ujęte, nie zaś, czy 
ich treść jest zgodna ze stanem rzeczywistym lub prawnym. 

Zasadniczo wszystkie wymogi formalne stawiane pismu 
procesowemu powinny zostać spełnione, choć podstawę do 
wyciągania negatywnych skutków prawnych stanowią jedy-
nie te, których nieuzupełnienie uniemożliwia nadanie mu 
dalszego biegu. Pismu można nadać dalszy bieg, gdy zawiera 
ono wszystkie informacje konieczne do jego prawidłowego 
rozpoznania i podjęcia wszystkich dalszych związanych z tym 

Zgłaszanie wierzytelności po nowelizacji Prawa 
upadłościowego – wymogi formalne i ich ocena
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N owelizacja ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe2, dokonana ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 
 upadłościowe oraz niektórych innych ustaw3, uczyniła syndyka bezpośrednim adresatem zgłoszeń wierzytelności. Artykuł 
ma na celu przybliżenie problematyki poprawności formalnej zgłoszenia wierzytelności i jej znaczenia dla możliwości nada-
nia mu dalszego biegu. Omówiono procedurę badania wymogów formalnych zgłoszenia wierzytelności, zasady oceny ich 
spełnienia, a tym samym identyfi kacji ewentualnych braków zgłoszenia wierzytelności, a dalej ich konwalidacji oraz oceny 
jej skuteczności. Kilka słów poświęcono także zarządzeniu o zwrocie zgłoszenia wierzytelności i zasadom jego zaskarżania.

1 Autor jest sędzią Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (Wydziału Gospo-
darczego); ORCID: 0000-0001-9924-1573. 

2 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.; dalej jako: PrUp. 
3 Dz.U. poz. 1802.
4 Dalej jako: ZW.
5 Jeśli jest to następstwem zaniechania wezwania do jego uzupełnienia – 

nie może rodzić negatywnych skutków dla wierzyciela.
6 Chyba że podlega umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu 

(art. 236 ust. 2 zd. 2, art. 237 i art. 238 PrUp).
7 Odmienne regulacje przewiduje jedynie art. 24 ust. 5c ustawy 

z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 266 ze zm.) i art. 70 § 3 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja Podatkowa 
(t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej jako: OrdPU).

8 Postanowienie SN z 8.12.1997 r., III CKN 289/97, Legalis; E.  Rudkow-
ska-Ząbczyk [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. 
E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do art. 130 
KPC, Nb 9.

9 Nie można za taki moment uznać przystąpienia przez syndyka do 
badania ksiąg upadłego, gdyż nie znajduje to odzwierciedlenia w aktach 
sprawy.

10 Dotyczy to, co do zasady, także ZW obejmującego wierzytelności pod-
legające umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu.

11 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2015 r. w sprawie 
określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu da-
nych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, 
Dz.U. poz. 2240.
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ona ujawniona w CEiDG. Firmą przedsiębiorcy jest bowiem 
jego imię i nazwisko (art. 434 KC), zaś nazwa fantazyjna 
może fi rmę uzupełniać, a nie zastępować. Nie ma tu znacze-
nia ewentualny brak wątpliwości co do osoby wierzyciela. 
Brak oznaczenia wierzyciela zawsze uniemożliwia nadanie 
sprawie dalszego biegu. Późniejsza ocena wierzytelności 
następuje pod względem przedmiotowym i podmiotowym.

Dane adresowe umożliwiają prowadzenie koresponden-
cji z wierzycielem na dalszym etapie postępowania (np. w wa-
runkach art. 243 ust. 2 czy art. 49114 ust. 3 pkt 1 PrUp). Syn-
dyk dokonuje doręczeń według stosowanych odpowiednio 
przepisów art. 131–142 KPC w zw. ze znowelizowanym 
art. 178 ust. 4 PrUp, wobec czego jedynym sposobem do-
ręczania pism wywołującym skutki prawne jest doręczenie 
za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście15. 
To z kolei wymaga znajomości adresu wierzyciela. Jednak 
jeśli syndyk na podstawie ksiąg upadłego albo stanu rejestru 
przedsiębiorców KRS lub CEiDG16 jest w stanie ustalić ad-
res wierzyciela, brak ten nie będzie uniemożliwiał nadania 
sprawie dalszego biegu. 

Wskazanie danych ustanowionego pełnomocnika pro-
cesowego wierzyciela jest o tyle istotne, że korespondencja 
związana z prowadzonym postępowaniem upadłościowym 
powinna być kierowana do pełnomocnika (art. 133 § 3 KPC 
w zw. z art. 229 PrUp).

Oznaczenie upadłego (art. 126 § 1 pkt 2 KPC 
w zw. z art. 229 PrUp) po nowelizacji nabiera dodatkowego 
znaczenia. Wierzyciel powinien wiedzieć, od kogo domaga 
się zaspokojenia. Co jednak ważniejsze, syndyk może pro-
wadzić jednocześnie szereg postępowań upadłościowych 
różnych upadłych, w tym będących dłużnikami tego same-
go wierzyciela. Z kolei jednemu wierzycielowi mogą służyć 
wierzytelności wobec kilku różnych upadłych, dla których 
(w odrębnych postępowaniach) ustanowiono tego samego 
syndyka. Brak oznaczenia upadłego powodowałby, że usta-
lenie, którego postępowania upadłościowego dotyczy ZW, 
nie będzie możliwe bez szczegółowego badania zgłaszanej 
wierzytelności, co wykracza poza ramy oceny formalnej 
poprawności ZW. Brak takich wątpliwości powoduje, że 
ww. niedostatek nie będzie uniemożliwiał nadania sprawie 
dalszego biegu.

obowiązujący nie został dostosowany do zmienionej zasady 
składania ZW i nie zawiera odrębnych rubryk na oznaczenie 
syndyka i numer rachunku bankowego wierzyciela. Ustawo-
dawca nie wskazuje na obowiązek stosowania formularza12 
– nie można go odczytywać jedynie z wprowadzenia delegacji 
ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości do jego określenia. 
Tym samym nie można uznać braku skorzystania z formu-
larza za brak formalny zgłoszenia wierzytelności13. 

1. Adresat zgłoszenia wierzytelności 
(art. 126 § 1 pkt 1 KPC w zw. z art. 229 PrUp)

Artykuł 126 § 1 pkt 1 KPC wskazuje expressis verbis 
na oznaczenie sądu. Skoro ZW kierowane jest do syndy-
ka, w tym miejscu należy go oznaczyć poprzez wskazanie 
funkcji z podaniem imienia i nazwiska lub fi rmy syndyka. 
Podanie personaliów syndyka rozwiewa wątpliwości co do 
adresata, w razie, gdy oznaczenie upadłego okaże się nie-
wystarczające.

Brak wskazania syndyka uniemożliwia nadanie sprawie 
biegu jedynie, gdy na podstawie pozostałej treści ZW nie 
będzie można ustalić, czy doręczono je właściwemu adre-
satowi. Pominięcie oznaczenia adresata nie będzie też miało 
istotnego znaczenia w razie braku wątpliwości, że pismo sta-
nowiło ZW, a inne wymienione w nim informacje pozwolą 
jednocześnie na zidentyfi kowanie syndyka bez konieczności 
wskazania jego danych osobowych.

2. Dane indentyfi kacyjne wierzyciela, 
upadłego i ich pełnomocników
(art. 240 pkt 1 PrUp; art. 126 § 1 pkt 1 KPC 
w zw. z art. 229 PrUp)

Oznaczenie wierzyciela dokonującego zgłoszenia musi 
być na tyle precyzyjne, aby umożliwiało jego jednoznacz-
ną identyfi kację14. Sprowadza się to do określenia imienia, 
nazwiska lub nazwy wierzyciela, jego adresu oraz numeru 
PESEL lub numeru w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego (art. 240 pkt 1 PrUp). Ustawodawca 
wskazał, że podanie numerów ewidencyjnych jest konieczne, 
dodając jednak, że mają one na celu jednoznaczną identyfi -
kację wierzyciela, co wynika ze stwierdzenia, iż w razie braku 
nadania podmiotowi odpowiednich numerów rejestrowych 
należy podać inne unikalne dane. Brak podania tych infor-
macji uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu tylko, 
gdy na podstawie imienia i nazwiska albo fi rmy wierzyciela 
i ewentualnie jego adresu nie będzie możliwe jednoznaczne 
jego zidentyfi kowanie.

Wierzyciel będący osobą fi zyczną prowadzącą przedsię-
biorstwo powinien posługiwać się przede wszystkim imie-
niem i nazwiskiem, a dodatkowo może się posługiwać nazwą 
fantazyjną swojego przedsiębiorstwa. Nie może natomiast 
poprzestać na wskazaniu nazwy fantazyjnej, nawet gdy jest 

12 Jak to czyni np. art. 4912 ust. 3 zd. 2 PrUp.
13 Nie można zgodzić się z odmiennym stanowiskiem R. Adamusa 

(R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis, ko-
mentarz do art. 239 PrUp, Nb 4), gdyż opiera się ono na przepisie art. 1301 
§ 1 KPC, dotyczącym skutków braku złożenia pisma na formularzu, a nie 
ustanawiającym taki obowiązek.

14 M. Jędrzejewska, K. Weitz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
 Komentarz. T. I. Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, 
Warszawa 2016, Lex/el 2020, komentarz do art. 126 KPC, Nb 4–6, 17.

15 Należy wykluczyć doręczenia elektroniczne wobec braku ujednolico-
nego systemu teleinformatycznego.

16 Dotyczy to jedynie osób fi zycznych będących aktywnymi przedsię-
biorcami.
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5. Określenie wierzytelności
(art. 240 pkt 2 PrUp)

Każda wierzytelność musi być wyrażona w pieniądzu, 
także gdy pierwotnie miała postać niepieniężną. W ramach 
zgłaszanej wierzytelności konieczne jest też wyodrębnienie 
należności głównej i ubocznych (odsetek, kosztów etc.).

Wierzyciel powinien wskazać sumę, jakiej się domaga, 
wyrażoną liczbą większą od zera19. Dodatkowo konieczne 
jest określenie źródła stosunku prawnego, tj. faktów, z któ-
rych wynika wierzytelność. Mamy tu do czynienia z analogią 
do pozwu (którego funkcję w postępowaniu upadłościowym 
pełni ZW20) i stawianego mu na mocy art. 187 § 1 pkt 1 KPC 
wymogu dokładnego określenia żądania, na które składają 
się dochodzona kwota i okoliczności faktyczne, z których 
ma ona wynikać21. Wierzytelność może zostać uznana na 
liście wierzytelności co najwyżej w określonych przez wie-
rzyciela w powyższy sposób granicach (art. 321 § 1 KPC 
w zw. z art. 229 PrUp). Przytoczenie podstawy faktycznej 
jest szczególnie istotne w przypadku, gdy wierzytelność pie-
niężna nie wynika z wykonania zobowiązania wzajemnego, 
gdyż brak może być o nim wzmianki w księgach upadłego 
(np. wierzytelność odszkodowawcza – zarówno kontraktowa, 
jak i deliktowa – której żądanie wierzyciel zgłosił upadłemu 
jedynie ustnie, a upadły nie odnotował tego w żadnym do-
kumencie). 

Wskazanie źródła zobowiązania, które pierwotnie 
miało postać niepieniężną, powinno, poza określeniem 
pierwotnego przedmiotu świadczenia i faktów uzasadnia-
jących jego istnienie, wyjaśniać także sposób ustalania jego 
wartości w pieniądzu22. Dopiero takie oznaczenie wierzy-
telności może być uznane za prawidłowe i stanowić podsta-
wę żądania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym. 
Analogicznie jak w przypadku pozwu nie ma obowiązku 
wskazywania podstawy prawnej zgłaszanej wierzytelności. 
Nie jest wystarczające określenie sposobu obliczenia wie-
rzytelności (np. przez odwołanie do wystawionych faktur, 
terminu wymagalności etc.).

Wierzytelność może być zgłoszona w walucie nominal-
nej, także innej niż złoty. Wierzyciel może przeliczyć ją na 
złote zgodnie z art. 251 PrUp, jednak zaniechanie tego nie 
stanowi braku formalnego ZW. Powołany przepis dotyczy 
bowiem sposobu określania wierzytelności na liście wierzy-
telności (znajduje się w Rozdziale 1 Działu II Tytułu V Części 

Pominięcie adresu upadłego zasadniczo nie stanowi prze-
szkody do nadania sprawie dalszego biegu, gdyż jest on prze-
cież syndykowi znany. Odmiennie rzecz miałaby się jedynie, 
gdyby to właśnie adres pozwalał na identyfi kację upadłego, 
np. w przypadku zbieżności imion i nazwisk kilku upadłych, 
dla których wyznaczono tego samego syndyka.

3. Adres poczty elektronicznej
(art. 4583 § 1 KPC w zw. z art. 229 PrUp)

Wymóg wskazania adresu poczty elektronicznej wie-
rzyciela lub oświadczenia, że wierzyciel adresu takiego 
nie posiada, wynika z treści – stosowanego odpowiednio 
– przepisu art. 4583 § 1 KPC. Artykuł 229 PrUp nakazuje 
stosować, w sprawach nieuregulowanych w Prawie upadło-
ściowym przepisy Księgi Pierwszej Części Pierwszej Kodeksu 
postępowania cywilnego, a zatem dotyczące procesu i obej-
mujące także postępowanie odrębne w sprawach gospodar-
czych, którymi są również sprawy upadłościowe (art. 4582 
§ 1 pkt 10 KPC). ZW, inicjujące czynny udział wierzyciela 
w postępowaniu upadłościowym i będące jedyną drogą do-
chodzenia wierzytelności w jego ramach17, powinno (w nie-
uregulowanej szczególnie części) odpowiadać wymogom 
formalnym pozwu. Ten zaś musi zawierać oznaczenie adre-
su poczty elektronicznej, co umożliwi nawiązanie kontaktu 
z wierzycielem drogą elektroniczną. Także w razie korzysta-
nia z zastępstwa pełnomocnika należy podać adres poczty 
elektronicznej  wierzyciela.

Brak uwzględnienia odpowiedniej rubryki w urzędowym 
formularzu należy wiązać z niedostosowaniem go do znowe-
lizowanego KPC18.

Logika podpowiada, że brak ten nie ma wpływu na moż-
liwość nadania sprawie dalszego biegu – co najwyżej syndyk 
(ewentualnie sąd upadłościowy) nie będzie się kontaktował 
z wierzycielem tą drogą. Takiemu wnioskowi sprzeciwia się 
jednak jednoznaczne brzmienie art. 4583 § 3 KPC, który 
wprost wskazuje, że powyższy brak uniemożliwia nadanie 
sprawie dalszego biegu.

4. Rodzaj pisma (art. 126 § 1 pkt 3 KPC 
w zw. z art. 229 PrUp)

Nadanie pismu nazwy „ZW” jest formalnie konieczne, 
niemniej jego brak nie stanowi przeszkody do nadania 
sprawie dalszego biegu, o ile z jego treści wynika taki cha-
rakter pisma. Pismo, któremu wierzyciel nie nadał nazwy, ale 
zawarł w nim żądanie zaspokojenia wierzytelności w ramach 
postępowania upadłościowego, podając inne informacje wy-
magane art. 240 PrUp, należy potraktować jako ZW.

Jeśli jednak z treści pisma nie wynika, w jakim celu zostało 
złożone, również ten element podlega uzupełnieniu. Ustale-
nie, jakie pismo autor zamierzał złożyć, pozwala na określenie, 
czy i w jakim stopniu spełnia ono wymogi formalne.

17 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
 Komentarz, Warszawa 2020, Legalis, komentarz do art. 238 PrUp, Nb 5.

18 Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1469.

19 Uwaga wydawałaby się zbędna, gdyby nie praktykowane przez jeden 
z banków zgłaszanie wierzytelności opiewających na 0,- zł.

20 P. Zimmerman, op. cit., komentarz do art. 238 PrUp, Nb 5.
21 Wyrok SA w Katowicach z 23.12.2019 r., I ACa 51/19, Legalis.
22 Choć w tym wypadku uważam, że pominięcie określenia takiego spo-

sobu nie stanowi braku formalnego.


