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Słowo od tłumaczy

Aby ułatwić lekturę przekładu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, jak 
również przyswojenie angielskich pojęć z zakresu prawa upadłościowego i na-
prawczego, przygotowaliśmy dwa słowniczki wybranych terminów z zakresu sze-
roko pojętego procesowego i materialnego prawa upadłościowego i naprawczego.

Osobne ujęcie terminów z zakresu międzynarodowego prawa upadłościowe-
go wynika z faktu, że część druga ustawy posługuje się autonomiczną siatką pojęć 
charakterystycznych dla regulacji związanych z tzw. upadłością transgraniczną 
(ang. cross-border insolvency), a niewystępujących w innych częściach ustawy.

Dodać należy, że rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę w po-
wyższym zakresie oparte są na prawie modelowym przygotowanym przez Ko-
misję Handlu Międzynarodowego ONZ (UNCITRAL) z 1997 r., dlatego też 
staraliśmy się dostosować przekład, w takim zakresie, w jakim to było możliwe, 
do sformułowań użytych w anglojęzycznej wersji prawa modelowego.

Powyższa uwaga odnosi się również do niektórych uregulowań z zakresu 
odrębnych postępowań upadłościowych, jak i kilku przepisów z części ogól-
nej ustawy, albowiem wprowadzają one do polskiego systemu prawnego trzy 
dyrektywy unijne, tj.
1)  Dyrektywę Nr 98/26/EC z 19.5.1998 r. w sprawie ostateczności rozliczeń 

w systemach płatności oraz systemach rozliczeń papierów wartościowych,
2)  Dyrektywę Nr 2001/24/EC z 4.4.2001 r. o reorganizacji i upadłości insty-

tucji kredytowych,
3)  Dyrektywę Nr 2001/17/EC z 19.3.2001 r. o reorganizacji i upadłości 

przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.

Tłumacząc odpowiednie przepisy ustawy staraliśmy się wykorzystać ter-
minologię użytą w angielskojęzycznych wersjach tychże dyrektyw. Ponadto, 
dokonując przekładu ustawy sięgnęliśmy również do amerykańskich źródeł, 
tj. przede wszystkim do wspomnianego we Wstępie rozdziału jedenastego 
kodeksu upadłościowego USA regulującego prawo naprawcze, który stanowił 
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From the translators

In order to assist the reader in understanding the translation of the 
Bankruptcy and Reorganisation Law and to familiarise the reader with 
the English terms concerning bankruptcy and reorganisation law, we have 
prepared two glossaries of selected terminology regarding procedural and 
substantive bankruptcy and reorganisation law.

Terms concerning international bankruptcy proceedings have been 
included in a separate glossary due to the fact that Part Two of this law 
includes an autonomous set of legal terms specifi c to cross-border insolvency, 
which terms are not used in other parts of the law. 

It is worth adding that the regulations adopted by the Polish legislature 
with respect to international proceedings are based upon the model law 
prepared by the United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) in 1997; therefore, whenever possible, in translating the law 
we have adjusted the translation to the language used in the English version 
of the model law.

Th e above remark also concerns regulations governing special bankruptcy 
proceedings, as well as certain regulations included in the general part of the 
law, because they implement three European Union’s directives:
1)  Directive 98/26/EC of 19 May 1998 on settlement fi nality in payment and 

securities settlement system,
2)  Directive 2001/24/EC of 4 April 2001 on the reorganisation and winding-

-up of credit institutions,
3)  Directive 2001/17/EC of 19 March 2001 on the reorganisation and 

winding-up of insurance undertakings.

In translating the relevant provisions of this Law, we used the terminology 
included in the English versions of the above directives. Moreover, we have 
also used American legal sources, i.e. in particular Title 11 of the United 
States Code governing reorganisation, which served as the basis for preparing 
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punkt wyjścia do opracowania części czwartej ustawy – Postępowanie na-
prawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością. W tym ostatnim przypadku, 
zdając sobie sprawę z różnic dzielących anglosaskie i europejskie systemy 
prawne i ich instytucje, tekst angielski potraktowaliśmy jedynie jako pod-
stawę do wypracowania pojęć, które wpisywałyby się w przyjętą systematykę 
tłumaczenia ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Maja Bińkowska
Karolina Niemirska-Fido
Richard A. Walawender

Warszawa, maj 2010 r.

Słowo od tłumaczy
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Part Four of the Law – Reorganisation Proceedings in the Case of a Th reat of 
Insolvency. In this last case, being aware of diff erences between common law 
and continental legal systems and legal institutions, we have used the English 
text as a basis for fi nding relevant terms suitable for the translation of the 
Bankruptcy and Reorganisation Law. 

Maja Bińkowska
Karolina Niemirska-Fido
Richard A. Walawender

Warsaw,  May 2010

From the translators
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Przedmowa

I. Uwagi ogólne

Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze została uchwalona 28.2.2003 r.  
i weszła w życie 1.10.2003 r. Jednocześnie moc straciło rozporządzenie Pre-
zydenta Rzeczpospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: 
Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), rozporządzenie Prezydenta Rzecz-
pospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. z 1934 r. 
Nr 93, poz. 836 ze zm.) oraz szereg przepisów ustaw regulujących odrębne 
postępowania upadłościowe. Opisana wyżej ustawa – Prawo upadłościowe 
i naprawcze była następnie wielokrotnie zmieniana, przy czym najistotniej-
sza i największa jej zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 6.3.2009 r. 
– o  zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i  naprawcze, ustawy o  Banko-
wym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o  Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (Dz.U. z 2009 r., Nr 53, poz. 434; dalej zwana Zmianą ustawy). Zmiana 
ustawy weszła w życie 2.5.2009 r. Warto również zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną, wcześniejszą zmianę ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wpro-
wadzoną ustawą z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościo-
we i  naprawcze oraz ustawy o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych 
(Dz.U z 2008 r., Nr 234, poz. 1572), którą zostały wprowadzone do ustawy 
– prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. przepisy dotyczące postępowania 
upadłościowego wobec osób fi zycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej, a więc tzw. „upadłość konsumencka”.

Opisana wyżej ustawa z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na-
prawcze wraz z kolejnymi zmianami zwane będą dalej łącznie Ustawą).

Potrzeba uchwalenia nowej ustawy, kompleksowo regulującej zagadnienia 
związane z niewypłacalnością dłużnika, została podyktowana przede wszystkim 
koniecznością unowocześnienia prawa upadłościowego poprzez dostosowanie 
go do aktualnego systemu prawnego. Uprzednio obowiązujące przepisy regulu-
jące tę problematykę zostały uchwalone w latach 30. XX wieku i w znacznym 
zakresie nie odpowiadały wymaganiom współczesnego obrotu. Konieczne stało 
się wyeliminowanie mechanizmów pozwalających na nadużywanie instytucji 
prawa upadłościowego i układowego przez nieuczciwych dłużników. Poprzed-
nio obowiązujące Prawo upadłościowe z 1934 r. było nieelastyczne, co utrud-
niało dochodzenie wierzytelności przez wierzycieli. Zaspokojenie należności 
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Preface

I. General Remarks

Th e Bankruptcy and Reorganisation Law was enacted on 28 February 2003
and came into force on 1 October 2003. Simultaneously, the Ordinance of the 
President of the Republic of Poland of 24 October 1934 – Th e Bankruptcy 
Law (consolidated text: J.L. of 1991, No. 118, item 512, as amended) and the 
Ordinance of the President of the Republic of Poland of 24 October 1934 
– the Law on the Arrangement Proceedings ( J.L. of 1934, 93, item 836, as 
amended) were repealed, as well as a number of diff erent regulations gov-
erning separate bankruptcy proceedings. Th e Bankruptcy and Reorganisation 
Law was subsequently amended several times, however, the major change was 
introduced by the Act of 6 March 2009 on amending the Bankruptcy and 
Reorganisation Law, the Act on the Bank Guarantee Fund and the Act on 
the National Court Register ( J.L. of 2009, No. 53, item 434, hereinafter re-
ferred to as Amendments to the Law). Th e Amendments to the Law took ef-
fect on 2 May 2009. It is worth mentioning another prior amendment to the 
Law introduced by the Act of 5 December 2008 on amending the Bankrupt-
cy and Reorganisation Law and the Act on Court Costs in Civil Proceedings 
( J.L. of 2008, No. 234, item 1572), which introduced to the Bankruptcy and 
Reorganisation Law of 2003 the provisions concerning bankruptcy proceed-
ings against natural persons not conducting economic activity, so called „con-
sumer bankruptcy”.

Th e above described Law together with subsequent amendments herein-
after shall be referred to as the Law.

Th e adoption of a new comprehensive Law regulating the issues connected 
with a debtor’s insolvency was dictated, in particular, by the need to modernise 
the bankruptcy law by adapting it to the current legal system. Th e previously 
binding provisions were enacted in the 1930s and did not meet the require-
ments of modern legal transactions. Th e adoption of a new law was also neces-
sary to eliminate the various loopholes that previously enabled dishonest debt-
ors to abuse the reliefs granted by the bankruptcy and arrangement law. Th e 
Bankruptcy Law of 1934 previously in force was infl exible, which made the 
pursuit of creditors’ claims diffi  cult. Creditors in bankruptcy proceedings have 
been usually satisfi ed by liquidating the bankrupt’s assets, which – from their 


