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Artykuł 67 Przedmiot zabezpieczenia 

W razie ogłoszenia upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu 
rozrachunku papierów wartościowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 4, a także podmiotu dokonującego operacji z Narodowym Bankiem 
Polskim, bankiem centralnym innego państwa członkowskiego w  ro-
zumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub 
Europejskim Bankiem Centralnym, przedmiot zabezpieczenia ustano-
wionego na rzecz innego uczestnika systemu w związku z jego uczestni-
czeniem w systemie lub na rzecz tych banków nie wchodzi do masy upa-
dłości, z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4. 

Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości

Artykuł 68 Podstawy do ustalania 

1. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości 
na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspor-
nych. 

2. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu sędzia-
komisarz może postanowić, aby ustalenia składu masy dokonał upadły 
pod nadzorem nadzorcy sądowego. 

Artykuł 69 Spis inwentarza 

1. Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu 
inwentarza. 

2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wcho-
dzącego do masy upadłości. 

3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w  posiadaniu upadłego 
w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego. 

Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości

Artykuł 70 Składniki podlegające wyłączeniu 

Składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłącze-
niu z masy upadłości. 

Artykuł 701 Odesłanie do przepisów o zastawie 

Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wie-
rzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego 
na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów 
tych oraz do zabezpieczonych w  ten sposób wierzytelności stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabez-
pieczonych zastawem. 
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Collateral security Article 67

In the case of a declaration of bankruptcy of a participant in a payment 
system or a securities settlement system within the meaning of the law, re-
ferred to in Article 22.1.4, as well as of a counterparty of the National Bank 
of Poland, the central bank of another member state within the meaning 
of the law referred to in Article 22.1.4, or the European Central Bank, the 
collateral security provided to another participant in the system in connec-
tion with its participation in the system, or to these banks, shall not be 
included in the bankruptcy estate, subject to Article 12 of the law referred 
to in Article 22.1.4. 

Subchapter 2. Identifi cation of the Property of 
the Bankruptcy Estate

Basis for identifi cation Article 68

1. Th e trustee, court supervisor or administrator shall identify the property 
of the bankruptcy estate on the basis of entries in the books of the bankrupt 
and on unchallenged documents.

2. In the event of a declaration of bankruptcy with the possibility to make an 
arrangement the judge-commissioner may decide that the property of the 
bankruptcy estate will be identifi ed by the bankrupt under the supervision 
of the court supervisor. 

Inventory Article 69

1. Th e property of the bankruptcy estate shall be identifi ed by preparing an 
inventory.

2. Th e inventory shall be accompanied by an appraisal of the property of the 
bankruptcy estate. 

3. It shall be presumed that things in the possession of the bankrupt on the 
date bankruptcy is declared are the assets of the bankrupt. 

Subchapter 3. Exemptions from the Bankruptcy Estate

Assets subject to exemption Article 70

Assets which do not belong to the bankrupt shall be exempted from the 
bankruptcy estate. 

Exemption of collateral security Article 701

Provisions concerning exemptions from the bankruptcy estate shall not ap-
ply to things, claims and other proprietary rights transferred by the bankrupt 
to the creditor in order to establish collateral security for a claim. Provisions 
concerning pledges and claims secured by pledge shall apply accordingly to 
such items and claims secured thereby. 
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Artykuł 71 Prawo do świadczenia 

1. W  razie zbycia przez upadłego mienia, które podlega wyłączeniu, 
świadczenie otrzymane za zbyte mienie wydaje się osobie, do której mie-
nie to należało, jeżeli świadczenie jest wyodrębnione w masie upadłości. 

2. W razie zbycia przez syndyka albo zarządcę mienia, które podlegało 
wyłączeniu, osoba, do której prawo to należało, może żądać wydania 
świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie. 

3. Jeżeli świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zostało spełnione 
przed zgłoszeniem żądania wydania, prawo do świadczenia przechodzi 
na mającego prawo do wyłączonego mienia. 

Artykuł 72 Żądanie wydania mienia 

Osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, może żądać 
jego wydania lub świadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem 
wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie świadczenia 
wzajemnego, poniesionych przez upadłego lub z masy upadłości. 

Artykuł 73 Wniosek o wyłączenie z masy 

1. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie 
twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa 
powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich 
we wniosku było niemożliwe. 

2. Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości 
w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syn-
dyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. 

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Postanowienie sędziego-komisarza o  wyłączeniu z  masy upadłości 
podlega obwieszczeniu. 

6. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga 
uzasadnienia. Na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysłu-
guje zażalenie upadłemu i wierzycielom. 

Artykuł 74 Powództwo o wyłączenie 

1. W razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wniosko-
dawca może w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upa-
dłości. 
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Entitlement to receive consideration Article 71

1. If the bankrupt has alienated an asset subject to exemption, the consid-
eration received for the alienated asset shall be released to the person to 
whom the asset belonged if such consideration is specifi cally identifi ed in 
the bankruptcy estate.

2. If the trustee or administrator has alienated an asset subject to exemption, 
the person in whom that right was vested may demand that the consider-
ation obtained for the asset be released to that person.

3. If the consideration referred to in Section 1 and 2 has not been rendered 
prior to the fi ling of the request for releasing the asset, the right to receive 
such consideration shall pass to the person entitled to the exempted asset.

Demanding the release of assets Article 72

Th e person to whom an asset subject to exemption belongs may demand the 
release of this asset or the consideration obtained therefor, simultaneously 
reimbursing the cost expended by the bankrupt or from the bankruptcy 
estate on maintaining this asset or to obtain the consideration.

Motion to have assets exempted Article 73

1. In the motion to have an asset exempted from the bankruptcy estate, 
all claims, pleas and evidence in support thereof must be submitted, under 
penalty of losing the right to invoke them in further proceedings, unless it 
was impossible to submit them in the motion. 

2. Th e judge-commissioner shall consider the motion to have an asset 
exempted from the bankruptcy estate within one month of the fi ling of the 
motion, having heard the trustee, court supervisor or administrator. 

3. (repealed)

4. (repealed) 

5. Th e decision of the judge-commissioner on exemption from the bank-
ruptcy estate shall be subject to announcement. 

6. Th e decision regarding the exemption from the bankruptcy estate shall be 
substantiated. Th e decision on exemption from the bankruptcy estate shall 
be subject to appeal by the bankrupt and creditors.

Civil action to have assets exempted Article 74

1. If the motion to have an asset exempted from the bankruptcy estate is 
dismissed, the applicant may bring a civil action to have the asset exempted 
from the bankruptcy estate.
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2. Powództwo wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca 
od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wy-
łączenia z masy upadłości. 

3. Powództwo może być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach 
zgłoszonych we wniosku o  wyłączenie z  masy upadłości. Inne twier-
dzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy powód wykaże, 
że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe. Niezależnie od wyniku 
sprawy sąd obciąży powoda kosztami procesu, jeżeli powołał nowe do-
wody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie zgłosił we wniosku 
o wyłączenie. 

4. Sąd może zabezpieczyć powództwo przez ustanowienie zakazu zby-
wania lub obciążania mienia objętego żądaniem wyłączenia z masy upa-
dłości. 

Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego 
w skład masy upadłości

Artykuł 75 Prawo zarządu 

1. Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, 
upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządza-
nia mieniem wchodzącym do masy upadłości. 

2. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub 
osoby mu bliskie, którzy w  dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali 
w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do 
masy upadłości, z tego mieszkania. 

3. W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, je-
żeli pozbawiono upadłego prawa zarządu nad całością lub częścią mienia 
wchodzącego do masy upadłości, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Artykuł 76 Ustanowienie zarządcy przez sąd 

1. W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu za-
rząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły pod 
nadzorem nadzorcy sądowego, chyba że sąd ustanowił zarządcę. Sąd 
ustanawia zarządcę, jeżeli upadły nie daje rękojmi należytego sprawo-
wania zarządu. 

2. Sąd z urzędu uchyla zarząd własny upadłego i ustanawia zarządcę, 
jeżeli: 

1) upadły choćby nieumyślnie naruszył prawo w zakresie sprawowania 
zarządu; 

2) sposób sprawowania przez niego zarządu nie daje gwarancji wyko-
nania układu. 
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2. Th e action shall be brought to the bankruptcy court within one month 
of the date the decision of the judge-commissioner refusing to exempt the 
asset from the bankruptcy estate was served.

3. Th e action shall be based exclusively upon the claims and pleas included 
in the motion to have the asset exempted from the bankruptcy estate. Other 
claims and pleas may be submitted only if the plaintiff  proves that it was 
impossible to submit them earlier. Regardless of the outcome of the case, 
the court shall charge the plaintiff  with the costs of the proceedings, if the 
plaintiff  submitted new evidence, material to the resolution of the case, 
which had not been submitted in the motion to have the asset exempted. 

4. Th e court may secure the action by imposing a ban on alienating or encum-
bering the asset, the exemption of which is demanded under the action.

Subchapter 4. Acts of the Bankrupt with Respect to the Assets 
Included in the Bankruptcy Estate

Right to administer Article 75

1. If bankruptcy by liquidation of the bankrupt’s assets has been declared, 
the bankrupt shall lose the right to administer and the possibility to use and 
dispose of the assets included in the bankruptcy estate. 

2. Th e judge-commissioner shall determine the manner and time period dur-
ing which the apartment located in the premises or in the building included 
in the bankruptcy estate, may be occupied by the bankrupt and his close as-
sociates, who occupied this apartment at the time bankruptcy was declared. 

3. If in the case of a declaration of bankruptcy with the possibility to make 
an arrangement the bankrupt has been deprived of the right to administer 
a part or all of his assets included in the bankruptcy estate, Section 2 shall 
apply accordingly. 

Appointment of the administrator by the court Article 76

1. In arrangement proceedings the assets included in the bankruptcy estate 
shall be administered by the bankrupt supervised by the court supervisor 
unless the court appointed an administrator. Th e court shall appoint the 
administrator, if it has doubts about the bankrupt’s proper administration 
of the assets.

2. Th e court shall ex offi  cio revoke self-administration and appoint an ad-
ministrator, if:

1)  the bankrupt has violated the law, even unintentionally, within the 
scope of exercising administration;

2)  the manner of exercising administration by the bankrupt does not 
guarantee the performance of the arrangement.
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3. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, upadły sprawujący zarząd własny 
jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na do-
konanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wy-
magana zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zgodę 
rady wierzycieli. 

Artykuł 77 Nieważność czynności upadłego 

1. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy 
upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu, są nieważne. 

2. Na wniosek osoby trzeciej sędzia-komisarz może nakazać zwrot na 
jej rzecz z masy upadłości jej świadczenia wzajemnego, które osoba ta 
świadczyła w  związku z  dokonaniem przez nią z  upadłym czynności 
prawnej, o której mowa w ust. 1. Do zwrotu tego świadczenia stosuje się 
odpowiednio przepisy o nienależnym świadczeniu. 

3. Zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 2, można nakazać, jeżeli 
czynność prawna została podjęta po ogłoszeniu upadłości i  przed ob-
wieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości, a osoba trzecia przy zachowaniu należytej sta-
ranności nie mogła wiedzieć o ogłoszeniu upadłości. Na postanowienie 
sędziego-komisarza osobie tej przysługuje zażalenie. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ustanowienia zabezpieczenia fi nan-
sowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektó-
rych zabezpieczeniach fi nansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. 
Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), jeżeli 
zawarcie umowy lub ustanowienie zabezpieczenia fi nansowego nastąpi-
ło w dniu ogłoszenia upadłości, a uprawniony z zabezpieczenia wykaże, 
że nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wie-
dzieć o wszczęciu postępowania upadłościowego. 

Artykuł 78 Obowiązek spełnienia świadczenia 

Spełnienie świadczenia do rąk upadłego pozbawionego prawa zarzą-
du masą upadłości dokonane po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie zwalnia z obowiązku speł-
nienia świadczenia do masy upadłości, chyba że równowartość świad-
czenia została przekazana przez upadłego do masy upadłości. 

Artykuł 79 Odpowiednie stosowanie 

Przepisy art. 77 i 78 stosuje się również do czynności, które podlegają 
ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach, jeżeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej. 
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3. Unless this Law states otherwise, the bankrupt exercising self-adminis-
tration may only perform acts of regular administration. For acts exceeding 
the scope of regular administration the approval of the court supervisor shall 
be required, unless under this Law the consent of the creditors’ committee 
is required. 

Invalidity of the bankrupt’s acts Article 77

1. Legal acts of the bankrupt concerning the assets included in the bank-
ruptcy estate, with regard to which the bankrupt has lost the right of ad-
ministration, shall be null and void.

2. Upon the motion of a third party, the judge-commissioner may order 
that the consideration rendered thereby in connection with the legal act 
referred to in Section 1, performed by the bankrupt and the third party, be 
returned to the third party from the bankruptcy estate. Provisions on undue 
consideration shall apply accordingly to the return of such consideration. 

3. Th e return of the consideration referred to in Section 2 may be ordered, 
if the legal act was made after the bankruptcy had been declared and before 
the decision declaring bankruptcy was made public by an announcement in 
the Court and Business Gazette (Monitor Sądowy i Gospodarczy) and the 
third party could not have known about the declaration of bankruptcy, even 
if it had shown due diligence. Th e decision of the judge-commissioner shall 
be subject to appeal by that party. 

4. Section 1 shall not apply to the establishment of fi nancial collateral as 
provided for in the Act of 2 April 2004 of Certain Forms of Financial Col-
laterals (J.L. No. 91, item 871; J.L. 2005, No. 83, item 719; J.L. No. 183, 
item 1538; J.L. 2009 No. 42, item 341), if the execution of the agreement or 
establishment of the fi nancial collateral took place on the day of declaration 
of bankruptcy, and if the party secured with the collateral can prove that he 
had no knowledge and – while exercising due diligence – could have had no 
knowledge on the commencement of the bankruptcy proceedings.

Obligation to render performance Article 78

Th e rendering of the performance for the benefi t of the bankrupt who has 
been deprived of the right to administer the bankruptcy estate, eff ected after 
the bankruptcy has been made public by an announcement in the Court and 
Business Gazette (Monitor Sądowy i Gospodarczy), shall not extinguish the 
duty to render the performance to the bankruptcy estate, unless the equivalent 
of the performance has been passed by the bankrupt to the bankruptcy estate. 

Mutatis mutandis applicability of other provisions Article 79

Articles 77 and 78 shall also apply to the acts recordable in the land and mort-
gage register and in other registers, unless special provisions state otherwise.
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Artykuł 80 Zobowiązania wynikające ze zleceń rozrachunku 

Ogłoszenie upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu rozra-
chunku papierów wartościowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, 
bez względu na to, czy orzeczone zostało z możliwością zawarcia układu, 
czy w celu likwidacji majątku, nie wstrzymuje możliwości wykorzystania: 

1) środków pieniężnych i  papierów wartościowych, zgromadzonych 
i zapisanych na jego rachunku rozliczeniowym, nieobciążonych pra-
wem rzeczowym lub niebędących przedmiotem zabezpieczenia, 

2) papierów wartościowych zapisanych na rachunku rozliczeniowym 
upadłego, jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu uzyskanego 
w  ramach systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów 
wartościowych, jeżeli kredyt taki może być udostępniony w ramach 
istniejącej umowy o kredyt 

– w celu wykonania zobowiązań upadłego wynikających ze zleceń rozra-
chunku wprowadzonych do systemu najpóźniej w dniu ogłoszenia upa-
dłości. 

Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości

Artykuł 81 Hipoteka; zastaw 

1. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upa-
dłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbo-
wym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powsta-
łej przed ogłoszeniem upadłości. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został 
złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Artykuł 82 Postanowienie o wykreśleniu wpisu z urzędu 

Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 
podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest postanowienie 
sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na posta-
nowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 

Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do 
zobowiązań upadłego

Oddział 1. Przepisy ogólne

Artykuł 83 Nieważność postanowień 

Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłosze-
nia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stro-
ną jest upadły. 
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Obligations arising from transfer orders Article 80

Th e declaration of bankruptcy of a participant in a payment system or 
a securities settlement system referred to in Article 22.1.4, irrespective of 
whether bankruptcy with the possibility to make an arrangement or by liq-
uidation of the bankrupt’s assets has been declared, shall not prevent the 
use of:

1)  funds and securities, deposited and recorded on the participant’s 
settlement account, which are not encumbered with a right in rem or 
which are not subject to collateral security,

2)  securities recorded on the bankrupt’s settlement account as a collat-
eral security for a bank credit extended within the payment system or 
securities settlement system if such credit may be disbursed under an 
existing loan agreement 

– for the purpose of performing the bankrupt’s obligations that arise from 
transfer orders entered into the system at the latest on the date bankruptcy 
is declared.

Subchapter 5. Ban on Encumbering the Bankruptcy Estate

Mortgage; pledge Article 81

1. After bankruptcy has been declared, the assets included in the bankruptcy 
estate may not be encumbered with a mortgage, pledge, registered pledge, 
tax lien or maritime mortgage in order to secure a claim which arose prior 
to the declaration of bankruptcy. 

2. Section 1 shall not apply if the motion to record a mortgage has been fi led 
with the court at least six months prior to the fi ling of a petition to declare 
bankruptcy.

Decision to delete the entry ex offi  cio Article 82

An entry in the land and mortgage register or in any other register made con-
trary to Article 81 shall be deleted ex offi  cio. Th e basis for deleting the entry 
shall be the decision of the judge-commissioner on the inadmissibility of the
entry. Th e decision of the judge-commissioner is subject to appeal.

Chapter 2. Eff ects of Declaring Bankruptcy with Respect 
to the Bankrupt’s Obligations

Subchapter 1. General Provisions

Invalidity of provisions Article 83

Any provision in a contract stipulating that the legal relation, to which the 
bankrupt is a party, is to be changed or terminated in the case of a declara-
tion of bankruptcy, shall be null and void. 
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