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Art. 225. § 1. Jeżeli postanowienie o ogło
szeniu upadłości zostało uchylone, albo jeżeli postę
powanie upadło ś ciowe zostało umorzone, upadł,! 
obowiązany będzie uiścić przyznarle syndyk owi lub 
zarządcy odrębnq~o majątku wynagrodzenie oraz 
zwrócić tak im, jak i członkom rady v,rie rzycieli po-
ni esione przez ni ch wydatki. . 

§ 2. Upadły nie ma prawa poszuk iwania od
szkodowC!.nia od wierzyciela, który żąda ł ogłoszenia 
upadłośc i, wyjąwszy, gdy wierzyciel działał w złej 
wierze . 

R o z d z i a ł X. 
Przepisy odręl:m;z co do upadiości instytucyj, emitu

jących listy zastawne Lub obligacje. 

Art. 226. § 1. W przypadkach, gdy według 
p ~z c pisów prawa bankowego w razie ogłoszenia 
upadłości banku, emitującego listy zastawne lub ob
li ~ a cje , tworzy si ę osobna masa, przeznaczona prze
d,~wszys tkiem na zaspokojenie praw posiadaczy li
stów zastawnych lub obligacyj, sąd ustanowi kurato
ra do strzeżenia praw tych posiadaczy. P rzed usta
nowieniem sąd zasięgnie opinj i Ministra Skarbu co 
do osoby kuratora. Gdyby Minister w zakreślonym 
terminie opinii nie złożył, sąd nada sprawie dalszy 
b ieg. 

§ 2. Kurator zgłosi do masy upadłości: 
1) ogólną ~umę nominalną listów zastawnych 

lub obligacyj, wylosowanych i niewykupionych przed 
d niem ogłoszenia upadłości i ogólną sumę , przypa
d a j ą,:ą na odsetki (kupony) przed tym dniem płatne 
a jeszcze niezapłacone, tudzież sumę, przypadającą 
n a premje wylosowane, ale niewypłacone; 

2) ogólną sumę nominalną listów zastawnych 
lub obligacyj niewylosowanych i odsetek od nich 
płatnych po dniu ogłoszenia upadłości oraz premij w 
p lanie przewidzianych. 

§ 3. Kurator wymieni w z głoszeniu przedmio
ty majątkowe, na k tórych fundusze osobnej masy są 
zabezpieczone, i osoby, które są dłużnikami tej masy. 

§ 4. Syndyk winien udzielić kuratorowi wszel
kich potrzebnych mu wiadomości. Kurator ma pra
wo przeglądać księgi i dokumznty upadłego banku, 
o ile jest to mu potrzebne do strzeżenia praw posia
daczy listów zastawnych lub obligacyj. 

§ 5. Na zgromadzeniu wizrzycieli kurator ma 
głos tylko w sprawach, mogących mieć wpływ na 
prawa posiadaczy listów zastawnych lub obligacyj. 

§ 6. Likwidacja osobnej masy dokonana będzi.e 
przez syndyka z udziałem kuratora. Jeżeli osobna 
masa nie wystarcza na pełne zaspokojenie posiada
czy listów zastawnych lub obligacyj, brakująca na ich 
zaspokojenie suma uwzględniona będzie w podziale 
ogólnych funduszów upadłego bankUj z tą sumą ku
r ator głosuje przy zawarciu układu, przyczem służy 
mu jeden głos od każdej sumy, jaka wynika z podzia
łu sumy wszystkich innych wierzytelności, uprawnia
j ących do głosowania, przez liczbę wierzycieli, któ
rzy reprezentują te wierzytelności. Suma, przypada
jąc a z masy ogólnej na zaspokojenie posiadaczy li
stów zastawnych lub obligacyj, przekazana będzie 
cIo osobnej masy. 

§ 7. Z osobnej masy będą zaspokojone koszty 
likwidacji tej masy. nie wyłączając wynagrodzenia 

kuratora, a po nich należności posiadaczy listów za
stawnych lub obligacyj w następującej kolejności: 

1) listy zastawne lub obligacje w nominalnej ich 
cenie; 

2) odsetki {kupony); 
3) premje wylosowane. 

Art. 227. Przepisy artykułu poprzedzającego 
stosu je s ię i w razie upadłości innych instytucyj, emi
tujących listy zastawne lub obligacje, na których za
spokojenie przeznaczona jest osobna masa. 

Art. 228. Syndyk nie może puszczać w obieg 
listów zastawnyCh 1 obligacyj, wydanych przez 
upadłą instytucję emitującą, a będących jeszcze jej 
własnością. Listy te i obligacje będą umorzone. 

Przepisy końcowe. 

Art. 229. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 230. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1935 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. iW ościcki 
Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Spraw Wewnętrznych: 

Marjan Zyndram-Kościalkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Sp:.-aw Wojskowych: J. Piłsudski 
r~'i.inister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski 
Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 
Minister Komunikacji: M. Bu/kiewicz 
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Minister Poczt i Telegrafów: E. Kaliński 

835. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 24 października 1934 r. 

Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 221) posta
nawiam co następuje: 

R o z d z i a ł l. 

Przepisy ogólne. 

Art. l. § 1. Z dniem wejścia w życie prawa 
upadłościowego tracą moc dotychczasowe przepisy 
w zakresie, unormowanym prawem upadłościowem. 
o ile artykuły poniższe nie stanowią inaczej. 

§ 2. W szczególności uchyla się następujące 
przepisy wraz z późniejszemi ich zmianami i uzu
pełnieniami: 

1) przepisy o upadłościach i bankructwach, za
warte w księdze trzeciej kodeksu handlowego fran
cuskiego. oraz art. 635 księgi czwartej tego . kodekSUj 
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2) przepisy o poslępowaniu w sprawach upadło
SCl handlowej, zawarte w dz iale trzecim rosyjskie j 
ustawy postępowania sądowego handlowego (tom XI 
cz. II Zwodu Praw, wyd. z r. 1903 i kontyn.) j 

3) przepisy o postępowaniu w sprawach upa
dłościowych i o przymusie osobistym względem 
dłużników, zawarte wart. 1 - 30 załącznika III do 
uwagi 1 art. 1400 ustawy postępowania cywilnego 
z 1864 r.; 

4) ordynację upadłościową wraz z przepisami 
wprowadzającemi, wydaną rozporządzeniem cesar
skiem z dnia 10 grudnia 1914 r. (Dz. u. p. austr. 
Nr. 337) nie wyłączając przepisów ustawy karnej 
z 1852 r., utrzymanych w mocy art. 2 p. 2 przepisów 
wprowadzających kodeks karny i prawo o wykro-
czeniach; . 

5) ordynację upadłościową z dnia 10 lutego 
1877 r. (Dz. u. Rzeszy Nr. 10, str. 351) wraz z przepi
sami wprowadzającemi. 

Art. II. § 1. Pozostają w mocy zawarte w in
nych ustawach przepisy szczególne w zakresie upa
dłości, jej skutków i wpływu na stosunki prawne. 

§ 2. W szczególności pozostają w mocy prze
pisy szczególne: 

1) w ustawie z dnia 29 października 1920 r. 
o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, 
poz. 495); 

2) w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo
litej o kontroli ubezpieczeń z dnia 26 stycznia 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 64); 

3) w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowem (Dz. 
U. R. P. Nr. 34, poz. 321). 

Art. III. § 1. Ilekroć przepisy prawne powo
łują się na dotychczasowe ustawy o upadłości, sto
suje się odpowiednio przepisy prawa upadłościowego. 

§ 2. Przez użyte w ustawach wyrażenie "za
rządca upadłości" lub "zarządca masy upadłościo
wej" należy rozumieć syndyka, o którym jest mowa 
w prawie upadłościowem. 

Art. IV. Zdanie pierwsze ustępu piątego 
art. 133 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach 
stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413) 
otrzymuje brzmienie następuj ące: "Wolne są od opła
'ty stemplowej ugody, zawarte w sądowem postępo 
wanIu spornem, o ile dotyczą przedmiotu sporu oraz 
układy w postępowaniu upadłościowem i układowem 
z wyjątkiem ugód i układów, powodujących przej
ście własności nieruchomoś ci lub prawa do ciał ko
palnych. 

Art. V. Minister Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi rozpo
rządzeniem sposób zarządu i likwidacji mienia, prze
znaczonego na pomoc dla pracowników upadłego 
oraz ich rodzin. 

Art. V!. § 1. 1\1inisler Sprawiedliwości może 
w drodze rozporządz en ia wydać p rzepisy o wyna
grodzeniu za całość czynnoś ci syndyka i zarządcy 
odrębnego majątku z uwzględnieniem wartości masy 
i stanu postępowania upadłościowego w czasie ukoń
czenia czynnoś ci sY11dyka lub zarządcy. 

§ 2. Do czasu wydania tych przepisów wyna
grodzenie syndyka i zarządcy będzie wyznaczane 

w sumie nie wyższej od przewidzianej w przepisach 
o wynagrodzeniu adwokatów za takie czynności. 

Art. VII. Minister Sprawiedliwości w rozpo
rządzeniu, wydanem co do spółek akcyjnych oraz 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a co do 
przedsiębiorstw bankowych - z Ministrem Skarbu, 
określi przypadki, w k tórych sądy winny zawiada
miać tych Ministrów o pewnych czynnościach w po
stępowaniu upadłościowem. 

R o z d z i a ł II. 

Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej 
kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r. 

Art. VIII. Art. 52 prawa upadłościowego nie 
stosuje się do umów, urządzających stosunki mająt
kowe małżonków w przypadkach, przewidzianych 
wart. 210 kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego 
z 1825 r. i wart. 221 prawa o małżeństwie z 1836 r. 

Art. IX. Prawo zarządu i użytkowania ma
jątku żony ustaje na czas upadłości męża. Prawo to 
wraca na ten czas do żony. 

Art. X. § 1. W razie upadłości jednego z mał
żonków, którzy zawarli umowę przedślubną, obowią
zują następujące przepisy. 

§ 2. Jeżeli między małżonkami ustanowiona 
była wspólność majątkowa na czas ich życia albo 
wspólność 'majątku dorobkowego na czas życia lub 
na przypadek śmierci, wspólność ta będzie na skutek 
upadłości jednego z nich niezwłocznie zlikwidowana. 
W przypadku wspólności majątku dorobkowego żonie 
.nie służy prawo zrzeczenia się wspólności. 

§ 3. Jeżeli między małżonkami ustanowiona 
była wspólność majątkowa na przypadek śmierci, 
ograniczenia, przewidziane wart. 228 kodeksu cy
wilnego Królestwa Polskiego z 1825 r., przestają obo
wiązywać. 

§ 4. Korzyści majątkowych, zapewnionych umo~ 
wą przedślubną między małżonkami, nie wolno do
chodzić od masy upadłości ani na rzecz masy. 

§ 5. W ciągu sześciu miesięcy od dnia prawo
mocnego ukończenia lub prawomocnego umorzenia 
postępowania upadłościowego, małżonkowie mogą 
umową notarjalną urządzić na przyszłość swoje sto
sunki majątkowe. W ciągu miesiąca od daty zawar
cia umowy małżonkowie obowiązani są pod skut
kami, przewidzianemi wart. 208 kodeksu cywilnego 
Królestwa Polskiego z 1825 r., odpis umowy okazać 
urzędnikowi stanu cywilnego celem uczynienia 
wzmianki o zawarciu umowy na marginesie aktu mał
żeństwa. 

§ 6. Jeżeli małżonkowie nie skorzystają z pra
wa zawarcia umowy, stosunki między nimi będą re
gulowane przepisami ustawowemi. 

Art. XI. § 1. Uchyla się art. 135 prawa o usta
leniu własności dóbr nieruchornych z 1818 r. (Dz. pr. 
t. V, str. 295). ' 

§ 2. W postępowaniu upadłościowem nie sŁosuj e 
się przepisów o przywilejach, zawartych w prawie 
o przywilejach f hipotekach z dnia 13 czerwca 1825 r. 
(Dz. pr. t. IX, str. 355). 
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R o z d z i a ł III. 
Przepis szczególny dla obszaru mocy obowiązującej 

tomu X cz. I Zwodu Praw. 
Art. XII. Gdy syndyk przyjmuje spadek, przy

padający upadłemu, masa upadłości odpowiada za 
zobowiązania spadkodawcy jedynie w granicach war
t ości majątku spadkowego. 

R o z d z i a ł IV. 
Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej 

kodeksu cywilnego austrjacldego. 
Art. XIII. § 1. Pozostają w mocy przepisy 

§§ 1260, 1261, 1262 kodeksu cywilnego austrjackiego. 
§ 2. Uchyla się § 1024 kodeksu cywilnego austr

jackiego. 
Art. XIV. Pozostają w mocy przepisy ustawy 

z dnia 23 grudnia 1917 r. o umowie ubezpieczenia 
(Dz. u. p. austr. Nr. 501), o ile zawierają przepisy 
odrębne w zakresie upadłości. 

Art. XV. Pozostaje w mocy § 56 ustęp 3 po
wszechnej ustawy hipotecznej z dnia 25 lipca 1871 r. 
o stopniu pierwszeństwa wpisu hipotecznego w razie 
upadłości (Dz. u. p. austr. Nr. 95). 

Art. XVI. § 1. Upadłość masy spadkowej kup
ca może być ogłoszona także wówczas, gdy majątek 
masy nie wystarcza na zaspokojenie długów. 

§ 2. Postępowanie co do upadłości masy spad
kowej toczy się oddzielnie od postępowania co do 
upadłości kupca, któremu spadek przypadł, jeżeli by
ła lub będzie ogłoszona jego upadłość. 

§ 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zło
żyć spadkobierca lub kurator spadkobiercy, niezna
nego z miejsca pobytu, jeżeli spadek przyjęli, albo 
t e ż kurator spadku. 

§ 4. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 
winien być skierowany przeciwko spadkobiercom 
i kuratorowi spadkobiercy, nieznanego z miejsca po
bytu, którzy spadek przyjęli, albo przeciw kuratoro
wi spadku. Jeżeli spadkobiercy jeszcze spadku nie 
przyjęli i niema kuratora spadku, sąd na wniosek 
wierzyciela ustanowi kuratora masy spadkowej. 

R o z d z i a ł V. 
Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej 

kodeksu cywilnego niemieckiego. 
Art. XVII. § 1. W razie upadłości męża, jeżeli 

małżonkowie żyją w ogólnej wspólności majątkowej, 
wspólności dorobku albo wspólności mienia rucho
mego, mienie łączne należy do masy upadłości. Roz
liczenie między małżonkami co do mienia łącznego 
nie następuje. 

§ 2. W razie ogłoszenia upadłości żony, mienie 
łączne nie należy do masy upadłości. 

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających sto
S\l je się odpowiednio przy kontynuowanej wspólno
ści majątkowej z tą zmianą, że w miejsce męża wstę
pu je pozostała przy życiu żona, a w miejsce żony -
zstępni. 

Art. XVIII. § 1. Ogłoszenie upadłości masy 
spadkowej celem ograniczenia odpowiedzialności 
spadkobiercy za długi spadkodawcy może nastąpić 
w przypadku, gdy masa spadkowa nie wystarcza na 
zaspokojenie długów. Ogłoszenie upadłości masy 
spadkowe j jest dopuszczalne tylko co do całości masy. 

§ 2. Wierzyciele masy spadkowej nie mogą żą
dać ogłoszenia jej upadłości w przypadku, gdy masa 
nie wystarcza na zaspokojenie długów, co nie wy
łącza ich prawa do ogłoszenia upadłości zmarłego 
dłużnika według przepisów prawa upadłościowego. 

§ 3. Ogłoszenia upadłości może żądać każdy 
spadkobierca, chociażby nie był kupcem, jak 
również wykonawca testamentu, któremu służy za
rząd spadku, oraz zarządca spadku. Jeżeli spadko
bierczynią jest mężatka a spadek należy do mie
nia wniesionego lub do mienia łącznego, ogłoszenia 
upadłości może żądać tak ona, jak i mąż, przyczem 
zezwolenie małżonka nie jest potrzebne. To samo 
obowiązuje również i po ukończeniu wspólności, je
żeli spadek należy do mienia łącznego. Wniosek, 
zgłoszony przez jednego ze spadkobierców lub jed
nego z małżonków, będzie uwzględniony tylko w ra
zie uprawdopodobnienia, że masa spadkowa nie wy
starcza na .zaspokojenie długów. 

§ 4. Właściwy do ogłoszenia upadłości jest sąd, 
który był właściwy do ogłoszenia upadłości w dniu 
śmierci spadkodawcy. 

§ 5. Jeżeli spadkobierca przed ogłoszeniem upa
dłości zaspokoił ze spadku roszczenia o zachowek, 
zapisy albo zlecenie, czynności te są bezskuteczne 
w stosunku do masy upadłości, jak czynności prawne 
upadłego, zdziałane pod tytułem darmym. 

§ 6. Spadkobiercy nie służy prawo zatrzymania 
z powodu nakładów, ulegających zwrotowi ze spad
ku na podstawie §§ 1978 i 1979 kodeksu cywilnego 
niemieckiego. 

§ 7. Należności z tytułu nakładów, wymienione 
w paragrafie poprzedzającym, zobowiązania z czyn
ności prawnych wykonawcy testamentu i kuratora 
spadku oraz zobowiązania, które powstały z tytułu 
zarządu spadku przez kuratora, wykonawcę lesta-, 
mentu lub spadkobiercę, który zrzekł się spadku, 
o ile wierzyciele spadku byliby zobowiązani, gdyby 
wymienione osoby miały dla nich czynności te za
łatwiać, winny być zaspokojone w drugiej kategorji 
kolejności, wskazanej wart. 203 prawa upadłościo
wego. 

§ 8. Układ w postępowaniu upadłościowe m mO
ze być zawarty tylko na wniosek wszystkich sl1adko
bierców. 

Art. XIX. § 1. W razie upadłości spadkobier
cy i jednoczesnej upadłości masy spadkowej lub jed
noczesnego ustanowienia zarządu spadku, wierzy-' 
ciele spadku, za których wierzytelności spadkobierca 
według przepisów kodeksu cywilnego niemieckiego 
bez ograniczenia odpowiada, mogą swoje wierzytel
ności zgłosić w obu postępowaniach.' Jednak wierzy
telności te będą zaspokojone z masy upadłości spad
kobiercy tylko w sumie, w jakiej nie zostały zaspo
kojone z masy spadkowej. 

§ 2. To samo stosuje się w razie ogłOszenia 
upadłości męża, jeżeli żona jest spadkobierczynią, 
a spadek należy do mienia łącznego. 

Art. XX. § 1. Przepisy dwóch artykułów po
poprzedzających stosuje się odpowiednio do postę
powania upadłościowego, doty<;:zącego mienia łącz
nego w przypadku kontynuowanej wspólności mająt
kowej. 

, ,'{ 
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§ 2. W postępowaniu uczestniczą tylko wierzy
ciele mienia łącznego, których wierzytelności istnia
ły już w czasie powstania kontynuowanej wspólno
ści. 

§ 3. Nie może żądać ogłoszenia upadłości wie
rzyciel, za którego wierzytelność pozostały przy ży
ciu małżonek osobiście w tym czasie odpowiadał, ani 
też zstępny uprawniony do udziału. 

Art. XXI. Syndyk, gdy przyjął spadek, przypa
dający upadłemu, może wykonywać prawa, które słu
żą spadkobiercy celem ograniczenia odpowiedzialno
ści za długi spadkodawcy. 

Art. XXII. Jeżeli w chwili ogłoszenia upadłości 
w księdze hipotecznej było wpisane ostrzeżenie ce
lem zabezpieczenia roszczenia o udzielenie lub znie
sienie prawa na nieruchomości upadłego albo na pra
wie wpisanem na rzecz upadłego, albo celem zabez
pieczenia roszczenia o zmianę treści lub pierwszeń
stwa takiego prawa, wierzyciel może żądać od syn
dyka zaspokojenia swego roszczenia. To samo obo
wiązuje, jeżeli co do prawa zastawu statku wpisane 
było ostrzeżenie do rejestru statków. 

Art. XXIII. Pozostają w mocy przepisy ustawy 
z dnia 30 maja 1908 r. o umowie ubezpieczenia (Dz. 
u. Rzeszy 1908 r. str. 263), o ile zawierają odrębne 
przepisy w zakresie upadłości. 

Rozdział VI. 
Przepisy przejściowe. 

Art. XXIV. § 1. Upadłość, ogłoszona przed 
dniem wejścia w życie prawa upadłościowego, prze
prowadzona będzie według przepisów dotychczaso
wych. 

§ 2. Wniosek o ogłoszenie upadłości, złożony 
przed wejściem w życie prawa upadłościowego a je
szcze nie rozstrzygnięty, będzie przekazany sądowi, 
według prawa upadłościowego właściwemu. Gdy jest 
kilka sądów właściwych, sąd wezwie zgłaszającego 
wniosek, aby wskazał sąd, któremu wniosek ma być 
przekazany. 

Art. XXV. § 1. Jeżeli na obszarach, na któ
rych dopuszczalne jest ogłoszenie upadłości osoby, 
nie będącej kupcem, 'wniosek, złożony przed wej
ściem w życie prawa upadłościowego, nie został je
szcze rozstrzygnięty, sąd postępowanie umorzy. 

§ 2. Gdyby upadłość już była ogłoszona, postę
powanie upadłościowe toczyć się będzie według prze
pisów dotychczasowych. 

Przepisy końco\,,"c. 

Art. XXVI. Wykonanie rozporządzenia niniej
szego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. XXVII. Ro;o:porządzenie niniejsze wcho
dzi w życie z dniem 1 stycznia 1935 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M oścźcki 
Prezes Rady Ministrów: L. Kf)zlow~ki 
'Minister Spraw Wewnętrznych: 

Marjan Zyndram-Koścźałkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Spraw Wojskowych: J. Pilsudski 
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski 
Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 
MinHer Komunikacji: M. Butkiewicz 
Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski 
Minister Poczt i Telegrafów: E. Kaliński 

836. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 24 października 1934 r. 

Prawo o postępowaniu układowern. 
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 

z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 221) postana
wiam co następuje: 

Rozdział I. 
Podstaw;y i warunki otwarcia postępowania układo

wego. 
Art. 1. Kupiec, który wskutek wyjątkowych 

i niezależnych od niego okoliczności zaprzestał pła
cenia długów lub przewiduje w najbliższej przy
szłości zaprzestanie ich płacenia, może żądać otwar
cia postępowania celem zawarcia układu z wierzy
cielami. 

Art. 2. Nie ma prawa żądać otwarcia postę
powania układowego ten, kto: 

1) nie prowadzi przedsiębiorstwa przynajmniej 
od lat trzech; 

2) będąc kupcem rejestrowym, nie prowadził 
księgowości według zasad prawidłowej rachunko
wości kupieckiej albo, nie będąc kupcem rejestro
wym, nie prowadził rachunków, z których byłby wi
doczny stan jego majątku; 

3) już raz zawarł układ w postępowaniu ukła
dowem lub był upadłym, jeżeli od zatwierdzenia 
układu lub ukończenia postępowania upadłościowe
go nie upłynęło jeszcze lat pięć; 

4) nie wykonał układu, zawartego w postępo
waniu układowem lub upadłościowem; 

5) dopuścił do umorzenia postępowania układo
wego, jeżeli od umorzenia nie upłynęło jeszcze laŁ 
pięć. 

Art. 3. W razie otwarcia postępowania ukła
dowego na żądanie spółki jawnej lub komandytowej, 
spólnik, odpowiadający za zobowiązania sp.ółki bez 
ograniczenia, może żądać otwąrcia postępowania 
układowego w stosunku do swego majątku, chociaż
by nie zachodziły warunki, wymagane w punktach 
pierwszym i drugim artykułu poprzedzającego. 

Art. 4. § 1. Postępowaniem układowem nie 
są objęte następujące wierzytelności: 

1) podatki i inne daniny publiczne ze wszyst
kiemi dodatkami, karami za zwłokę i kosztami egze
kucji; 

2) należności z tytułu ubezpieczeń społecznych 
i przymusowego ubezpieczenia ogniowego bieżące 
i zaległe za rok, poprzedzający otwarcie postępowa
nia układowego; 

3) należności z umowy o pracę: 
4) należności z umowy o rentę lub o dożywocie 

uraz alimenty; 


