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Omne opus atque ius hominum causa constitutum est… ta myśl Her-
mogenianusa, prawnika rzymskiego z IV wieku, powinna przyświecać 
każdemu twórcy, przede wszystkim jednak współczesnemu ustawodaw-
cy, którego „pierwszym obowiązkiem [jak to wyraził XX-wieczny już 
myśliciel] jest używanie jasnych, niedwuznacznych sformułowań, któ-
re nie tylko eksperci lecz także zwykli ludzie będą interpretować w je-
den i tylko jeden sposób” (tak N. Wiener, Cybernetyka a społeczeństwo, 
Warszawa 1961, s. 121). Niestety, realizacja tego postulatu często po-
zostawia wiele do życzenia, czego spektakularnym przykładem są – in-
teresujące nas tu w szczególności – przepisy o upadłości spółdzielni 
mieszkaniowej oraz o upadłości tzw. dewelopera. Drugie z nich, zawar-
te w ustawie z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377; dalej: usta-
wa deweloperska), liczni przedstawiciele doktryny ocenili zdecydowanie 
negatywnie, formułując tak ciężkie zarzuty, jak: „niedopracowana i nie-
spójna regulacja”, „jedna z najmniej przemyślanych i najgorzej przygo-
towanych ustaw uchwalonych w ostatnich latach […] ustawa nadająca się 
w całości do uchylenia” (tak M. Porzycki, Regulacja upadłości dewelopera 
– pozorna poprawa sytuacji nabywców mieszkań, MoP 2012, Nr 7, s. 342 
i 346), „rozwiązania przyjęte w zakresie upadłości dewelopera pozosta-
ją w sprzeczności zarówno z Konstytucją RP jak i z fundamentalnymi za-
sadami prawa upadłościowego i naprawczego” (tak A. Machowska, Prze-
pisy o upadłości dewelopera w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, MoP 2011, Nr 24, s. 301) itp.

Podzielam przytoczone opinie, że dostrzeżone „ułomności” ustawy de-
weloperskiej kwalifikują się jako ciężkie naruszenie reguł przyzwoitej le-
gislacji (wyrażenie używane przez Trybunał Konstytucyjny), a nie tylko 
jako przejaw inelegantiae iuris, tj. wyłącznie braku poprawności języko-
wej (dotyczy to również, choć w mniejszym stopniu, przepisów regulu-
jących upadłość spółdzielni mieszkaniowej oraz upadłość towarzystwa 
budownictwa społecznego). W tym kontekście z mocą jednak należy pod-
kreślić, że w procesie wykładni prawa nie powinno się mnożyć wątpli-
wości ponad pewną miarę, po przekroczeniu której trzeba by odmówić 
zastosowania danego przepisu. Postępowanie takie byłoby sprzeczne z sa-
mą istotą stosowania prawa i stanowiłoby w gruncie rzeczy uzurpację 
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funkcji tworzenia (derogowania) prawa, musi być zatem odrzucone przy 
dokonywaniu jego wykładni. Tak sformułowany kanon wykładni prawa 
jest szczególnie istotny w sprawach upadłości spółdzielni mieszkanio-
wej, podmiotu mającego status dewelopera oraz towarzystwa budowni-
ctwa społecznego. W sprawach tych, będących przedmiotem niniejszego 
opracowania, występuje niezwykłe wręcz bogactwo stanów faktycznych, 
a przede wszystkim problemów jurydycznych, które zarówno w dok-
trynie, jak i w orzecznictwie oceniane są na różne, często wykluczające 
się sposoby, czemu sprzyjają – wspomniane wyżej – „niedopracowanie 
i niespójność” (niezharmonizowanie) odnośnych przepisów, a nawet ich 
„sprzeczność […] z fundamentalnymi zasadami prawa upadłościowego 
i naprawczego” (uważam, że sprzeczności tej nie ma w stosunku do posta-
nowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 ze sprost. i ze zm.). Antycypując, podstawowe znaczenie ma tu 
pytanie, czy roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości (w tym 
nieruchomości lokalowej) ma status wierzytelności podlegającej zaspoko-
jeniu z ogólnych funduszów masy upadłości spółdzielni mieszkaniowej 
lub dewelopera, czy też status uprawnienia, którego wartość ulega zaspo-
kojeniu z wyodrębnionego funduszu obejmującego cenę sprzedaży nie-
ruchomości? W przedmiotowej kwestii opowiadam się kategorycznie za 
drugim rozwiązaniem, przemawiają bowiem za nim zarówno argumenty 
natury dogmatycznej, tj. z zakresu wykładni językowej, jak i argumenty 
wyższego stopnia, odwołujące się do arystotelesowskiej zasady etycznej 
epieikeia i do rzymskiej kategorii metaprawnej aequitas (obszernie o tym 
w dalszych częściach opracowania).

Niniejsza rozprawa składa się z trzech części, z których pierwsza obej-
muje zagadnienia związane z upadłością spółdzielni mieszkaniowej, dru-
ga – upadłości dewelopera, trzecia zaś – upadłości towarzystwa budowni-
ctwa społecznego. Zagadnienia te z reguły cechują się wysokim stopniem 
abstrakcji prawniczej, dotyczą zaś dobra materialnego mającego niewąt-
pliwie największe znaczenie dla olbrzymiej większości „konsumentów”, 
będących kontrahentami podmiotów, o których mowa.

Podstawę analizy upadłości wskazanych podmiotów stanowić będą 
w szczególności następujące przepisy:
1) upadłości spółdzielni mieszkaniowej
 –  art. 16, 1718, 1719 i 541 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),
 –  art. 130–136 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. 

z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.),
 –  art. 86 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 

(t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 1112);
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2) upadłości dewelopera
 –  art. 4251–4255 PrUpN,
 –  art. 1, 3, 5, 10 i 22–28 ustawy deweloperskiej,
 –  art. 9 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. 

Nr 80, poz. 903 ze zm.);
3) upadłości towarzystwa budownictwa społecznego
 –  art. 23–33 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 
ze zm.),

 –  art. 270, 289, 459 i 477 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Wymienione przepisy tworzą niewątpliwie fundament instytucji upad-
łości spółdzielni mieszkaniowej, upadłości dewelopera oraz upadłości to-
warzystwa budownictwa społecznego. Uzyskanie jednakże pełnego obra-
zu instytucji upadłości tych podmiotów wymaga częstego odwoływania 
się przede wszystkim do „przepisów ogólnych o postępowaniu upad-
łościowym i jego skutkach” (art. 2–377 PrUpN), a ponadto do licznych 
przepisów innych jeszcze ustaw, w tym zwłaszcza przepisów ustawy 
z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy 
z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, 
poz. 1361 ze zm.) oraz ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Tak szerokie ujęcie podstawy normatyw-
nej analizowanej instytucji powinno sprzyjać prawidłowemu kształtowa-
niu się praktyki sądowej w tym zakresie. Ideałem (wprawdzie nieosiągal-
nym, ku któremu jednak zawsze należy dążyć) byłoby tu osiągnięcie stanu 
rzeczy, o którym dałoby się powiedzieć aurea theoria – aurea praxis.

Publikowana rozprawa uwzględnia stan prawny na dzień 31.8.2012 r.

Warszawa, październik 2012 r.              Stanisław Gurgul


