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v.p

z dnia 2 paêdziernika 2009 r.

l

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206 i Nr 157, poz. 1241) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

14) ustawà z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

1) ustawà z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125),

17) ustawà z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 96,
poz. 606),

15) ustawà z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850),

.go

16) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
19 wrzeÊnia 2007 r. sygn. akt SK 4/06 (Dz. U.
Nr 179, poz. 1279),

2) ustawà z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
— Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 91, poz. 870),
3) ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871),

19) ustawà z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze oraz ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 234, poz. 1572),

rcl

4) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

18) ustawà z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy —
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 116, poz. 731),

5) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 121, poz. 1264),

6) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

w.

7) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225,
poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97),
8) ustawà z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

20) ustawà z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341),
21) ustawà z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy —
Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 53,
poz. 434),
22) ustawà z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716),
23) ustawà z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy
o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 2 paêdziernika 2009 r.

10) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

11) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

1) art. 524—535, 541 i 542 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535), które stanowià:

12) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
14 marca 2006 r. sygn. akt SK 4/05 (Dz. U. Nr 47,
poz. 347),

„Art. 524. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19,
poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99,
z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,

ww

9) ustawà z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 94, poz. 785),

13) ustawà z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 133, poz. 935),
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2) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

1) uchyla si´ art. 56 i 57;
2) uchyla si´ rozdzia∏ 8.

.go

1) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1;

Art. 526. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101,
poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70,
poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084
i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

l

poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17,
poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751
i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r.
Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r.
Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz
z 2003 r. Nr 49, poz. 408) w art. 874:
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„§ 2. Spó∏ka ulega rozwiàzaniu z dniem
og∏oszenia upad∏oÊci wspólnika.”.

1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:
„Za kierownika jednostki uwa˝a si´
równie˝ likwidatora, a tak˝e syndyka
lub zarzàdc´ ustanowionego w post´powaniu upad∏oÊciowym, je˝eli prowadzà przedsi´biorstwo upad∏ego,”;

2) w art. 53 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

ww

w.

rcl

Art. 525. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113,
z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12,
poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75,
poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133,
poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140,
poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193
i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63,
poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102,
Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849
i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41,
poz. 360 i Nr 42, poz. 363) w art. 174
w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Art. 527. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

„4) je˝eli og∏oszono upad∏oÊç strony,
a spór dotyczy przedmiotu wchodzàcego w sk∏ad masy upad∏oÊci.”,

„2a. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek, w stosunku do których
og∏oszona zosta∏a upad∏oÊç.”,

Art. 528. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86,
poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122,
poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1802) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 22 ust. 3, w art. 27 ust. 1 i 2,
w art. 27a ust. 1—4, w art. 28
ust. 1—3c i 4—7 oraz w art. 31 po u˝ytym w ró˝nych przypadkach wyrazie
„syndyk” dodaje si´ u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „lub zarzàdca”;
2) w art. 27a w ust. 2 wyrazy „w trybie
art. 99 rozporzàdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe
(Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512,
z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43,
poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751,
Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940
i z 1998 r. Nr 117, poz. 756)” zast´puje si´ wyrazami „w trybie art. 168
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535)”;
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„Art. 30. 1. Z tytu∏u przekazania Êrodków syndykowi lub zarzàdcy masy upad∏oÊci
Funduszowi przys∏uguje
roszczenie do masy upad∏oÊci o zwrot przekazanych kwot, które podlegajà zaspokojeniu w kolejnoÊci ustalonej w art. 440
ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.

1) w art. 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) informacje o zabezpieczeniu majàtku d∏u˝nika w post´powaniu
upad∏oÊciowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko
niemu egzekucji, o oddaleniu
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
z uwagi na fakt, ˝e majàtek niewyp∏acalnego d∏u˝nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post´powania,”;

.go

2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka lub
zarzàdc´ masy upad∏oÊci
w
trybie
okreÊlonym
w art. 28 ust. 5 nie zmniejszajà wierzytelnoÊci Funduszu do masy upad∏oÊci
z tytu∏u przekazania Êrodków pieni´˝nych na wyp∏at´ Êrodków gwarantowanych.”;

Art. 530. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110,
poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

l

3) art. 30 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 44 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

4) w art. 33 w ust. 1 wyrazy „s´dziego-komisarza” zast´puje si´ wyrazami „syndyka, nadzorc´ sàdowego lub
zarzàdc´”;
5) w art. 35:

rcl

a) w ust. 1a wyrazy „art. 165 ust. 3
ustawy — Prawo bankowe” zast´puje si´ wyrazami „art. 437 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze”,

w.

b) w ust. 3 po u˝ytym w ró˝nych przypadkach wyrazie „syndyk” dodaje
si´ u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „lub zarzàdca”;

6) w art. 38:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

ww

„7. Zakres, tryb i terminy przekazywania przez banki informacji,
o których mowa w ust. 6, okreÊla, w drodze zarzàdzenia, Prezes
Narodowego Banku Polskiego,
na wniosek Funduszu.”,

b) uchyla si´ ust. 9.

Art. 529. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240,
poz. 2055) w art. 35 po ust. 3 dodaje si´
ust. 4 w brzmieniu:
„4. W razie upad∏oÊci nabywcy akcji
Skarbu Paƒstwa w spó∏kach, o których mowa w art. 5, wierzytelnoÊci
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u sp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u nabycia akcji zaspokajane sà w kolejnoÊci przewidzianej
do zaspokojenia zobowiàzaƒ podatkowych.”.

„5) informacje o wszcz´ciu post´powania naprawczego, o og∏oszeniu
upad∏oÊci z okreÊleniem sposobu
prowadzenia post´powania i jego
zmianach, o zakoƒczeniu tych post´powaƒ lub o uchyleniu uk∏adu,
o osobie zarzàdcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sàdowego,
zarzàdcy, zarzàdcy zagranicznego
oraz o osobach powo∏anych w toku post´powania upad∏oÊciowego do reprezentowania upad∏ego
(reprezentant
upad∏ego
lub
przedstawiciel upad∏ego).”;

3) w art. 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wpisów w dziale 5 i w dziale 6
rejestru przedsi´biorców, o których mowa w art. 44 ust. 1
pkt 5, dokonuje si´ z urz´du.”,
b) uchyla si´ ust. 2;
4) w art. 55:
a) w pkt 1 i 2 wyrazy „majàtek d∏u˝nika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów post´powania
upad∏oÊciowego” zast´puje si´
wyrazami „majàtek niewyp∏acalnego d∏u˝nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post´powania”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoby, które przez sàd upad∏oÊciowy zosta∏y pozbawione
prawa prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek oraz pe∏nienia funkcji
cz∏onka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe∏nomocnika
w spó∏ce handlowej, przedsi´biorstwie paƒstwowym lub
spó∏dzielni.”.
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1) uchyla si´ art. 103 i art. 160—168;
2) w art. 124a skreÊla si´ wyrazy „, z zastrze˝eniem art. 165 ust. 2”;
3) w art. 158 w ust. 1 skreÊla si´ zdanie
drugie;
4) w art. 169 skreÊla si´ wyrazy „upad∏oÊcià banku bàdê”.

2. W zakresie kwalifikacji wymaganych
od syndyka zachowuje moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci
wydane na podstawie art. 14 § 4 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wymienionego w art. 545
pkt 1.

Art. 542. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy nowelizowanej w art. 528 zachowujà
moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.”;

.go

Art. 532. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940,
z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15,
poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z 2002 r.
Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271)
uchyla si´ art. 35.

„Art. 541. 1. Do czasu wydania ustawy, o której
mowa w art. 157 ust. 3, od syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy
i ich zast´pców nie wymaga si´ licencji, o której mowa w art. 157 ust. 1.

l

Art. 531. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
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„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

3) art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), który stanowi:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 61, 71, 127
i art. 128 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.”;

rcl

Art. 533. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924
i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)
w art. 2 uchyla si´ pkt 6.

2) art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217,
poz. 2125), który stanowi:

Art. 534. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166,
poz. 1360) w art. 13 w pkt 5 skreÊla si´
wyrazy „albo uk∏adowego”.

w.

Art. 535. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 8—10 i w art. 12 ust. 1;

4) art. 19 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91,
poz. 871), który stanowi:
„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.”;

5) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:
„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:

3) w art. 15 w ust. 1 i 2 wyrazy
„art. 4—14” zast´puje si´ wyrazami
„art. 4—7 i art. 11—14 ustawy oraz
art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i 67, art. 80
i art. 135—137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe
i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535)”;

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

ww

2) w art. 11 skreÊla si´ wyrazy „ust. 2
pkt 2”;

4) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. Przepisy art. 1 pkt 4 i 5 lit. f)
i lit. j), art. 5, art. 13 ust. 3
pkt 3 i ust. 4 oraz art. 23 stosuje si´ od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.”

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;
6) art. 26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264), który stanowi:
„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
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7) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
który stanowi:
„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5,
art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89
ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228
ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

14) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119), który stanowi:
„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 79, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;
2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a,
art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34,
art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1,
art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50
pkt 2 i art. 51, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

.go

8) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r.
Nr 225, poz. 1639, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97), który stanowi:

13) art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 133, poz. 935), który stanowi:

l

art. 1 pkt 6, 28 i 29, art. 2 pkt 2 i 4—6,
art. 10 pkt 24 lit. a tiret pierwsze, art. 12
pkt 2, 5 i 6, art. 14 pkt 1, 6 i 7, art. 15 i 19,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.”;
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„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

„Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie
ustawy o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy —
Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 96,
poz. 606), który stanowi:

rcl

2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.;

15) art. 28 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji
syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), który stanowi:

3) (uchylony).”;

9) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),
który stanowi:
„Art. 252. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r., z wyjàtkiem:

w.

1) art. 201, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia ustawy.”;

10) art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 94, poz. 785), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia.”;

18) art. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze oraz
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

ww

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

19) art. 22 ustawy z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341), który stanowi:

„Art. 225. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

12) art. 131 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539), który stanowi:
„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 4—7 ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie
ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 53, poz. 434), które stanowià:
„Art. 4. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy og∏oszenie upad∏oÊci zosta∏o
wpisane do rejestru przedsi´biorców, sàd
z urz´du wpisuje dodanie do firmy przedsi´biorcy oznaczenia „w upad∏oÊci likwidacyjnej” albo „w upad∏oÊci uk∏adowej”.
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Art. 6. 1. Do post´powaƒ w sprawach orzekania
zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zaistnia∏y podstawy do
og∏oszenia upad∏oÊci, do post´powaƒ,
o których mowa w ust. 1, wszcz´tych po
dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

21) art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie
ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716), który
stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 41 w zakresie art. 180a ust. 3,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.”;

22) art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie
ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075),
który stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
18 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”.

ww

w.

rcl

.go

3. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy usta∏a mo˝liwoÊç orzeczenia zakazu, o którym mowa w ust. 1,
z powodu up∏ywu rocznego terminu do
wszcz´cia post´powania, zakazu nie
orzeka si´.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

l

Art. 5. W sprawach, w których og∏oszono upad∏oÊç przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
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Poz. 1361

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 paêdziernika 2009 r. (poz. 1361)

z dnia 28 lutego 2003 r.

v.p

I)

l

USTAWA

Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze1)
CZ¢Âå PIERWSZA
PRZEPISY OGÓLNE O POST¢POWANIU
UPAD¸OÂCIOWYM I JEGO SKUTKACH

Art. 3. Post´powanie uregulowane ustawà mo˝e
byç wszcz´te tylko na wniosek z∏o˝ony przez podmioty okreÊlone w ustawie.
Art. 4. Przepisy cz´Êci pierwszej stosuje si´ odpowiednio do innych rodzajów post´powaƒ unormowanych w ustawie, chyba ˝e przepis szczególny stanowi
inaczej.

Tytu∏ I
Przepisy ogólne
DZIA¸ I

Art. 1.

1.2)

Ustawa reguluje:

.go

Przepisy wst´pne

1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeƒ wierzycieli od niewyp∏acalnych d∏u˝ników b´dàcych:
a) przedsi´biorcami,

DZIA¸ II

Art. 5.3) 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do przedsi´biorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.4)), je˝eli ustawa nie stanowi inaczej.
2. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do:

1) spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià i spó∏ek
akcyjnych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej;

rcl

b) osobami fizycznymi nieprowadzàcymi dzia∏alnoÊci gospodarczej, których niewyp∏acalnoÊç
powsta∏a wskutek wyjàtkowych i niezale˝nych
od nich okolicznoÊci;

Podmiotowy zakres stosowania ustawy

2) skutki og∏oszenia upad∏oÊci;

3) zasady post´powania naprawczego wobec przedsi´biorców zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.
2. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do innych
podmiotów okreÊlonych w ustawie.

I)

OdnoÊnik nr 1 dodany przez art. 85 pkt 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zak∏adów ubezpieczeƒ
(Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001),
2) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych
(Dz. Urz. WE L 125 z 05.05.2001).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 31 marca 2009 r.

ww

1)

w.

Art. 2. Post´powanie uregulowane ustawà nale˝y
prowadziç tak, aby roszczenia wierzycieli mog∏y zostaç zaspokojone w jak najwy˝szym stopniu, a jeÊli racjonalne wzgl´dy na to pozwolà — dotychczasowe
przedsi´biorstwo d∏u˝nika zosta∏o zachowane.
———————

2)

2) wspólników osobowych spó∏ek handlowych, ponoszàcych odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania
spó∏ki bez ograniczenia ca∏ym swoim majàtkiem;
3) wspólników spó∏ki partnerskiej.

———————
3)

4)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo upad∏oÊciowe
i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 53, poz. 434), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 maja
2009 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012,
Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.
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1) Skarbu Paƒstwa;
2) jednostek samorzàdu terytorialnego;
3) publicznych samodzielnych zak∏adów opieki zdrowotnej;
4)5) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba ˝e ustawa ta stanowi inaczej,
oraz utworzonych w wykonaniu obowiàzku na∏o˝onego ustawà;
5) osób fizycznych prowadzàcych gospodarstwo rolne;
6) uczelni.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli niewykonanie zobowiàzaƒ ma charakter trwa∏y albo gdy oddalenie wniosku mo˝e spowodowaç pokrzywdzenie wierzycieli.

3.8) Oddalajàc wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci sàd
na wniosek d∏u˝nika mo˝e zezwoliç na wszcz´cie
przez d∏u˝nika post´powania naprawczego, je˝eli nie
ma przeszkód okreÊlonych w art. 492 ust. 3.
Art. 13. 1. Sàd oddali wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, je˝eli majàtek niewyp∏acalnego d∏u˝nika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów post´powania.

.go

Art. 7. W razie Êmierci przedsi´biorcy mo˝na og∏osiç jego upad∏oÊç, je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci zosta∏ z∏o˝ony w terminie roku od dnia jego Êmierci. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci mo˝e z∏o˝yç wierzyciel, a tak˝e spadkobierca, oraz ma∏˝onek i ka˝de
z dzieci lub rodziców zmar∏ego, chocia˝by nie dziedziczyli po nim spadku.

Art. 12. 1. Sàd mo˝e oddaliç wniosek o og∏oszenie
upad∏oÊci, je˝eli opóênienie w wykonaniu zobowiàzaƒ
nie przekracza trzech miesi´cy, a suma niewykonanych zobowiàzaƒ nie przekracza 10 % wartoÊci bilansowej przedsi´biorstwa d∏u˝nika.

l

Art. 6. Nie mo˝na og∏osiç upad∏oÊci:
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Art. 8.6) 1. Mo˝na ˝àdaç og∏oszenia upad∏oÊci osoby fizycznej, która by∏a przedsi´biorcà, tak˝e po zaprzestaniu prowadzenia przez nià dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli od dnia wykreÊlenia z w∏aÊciwego rejestru nie up∏ynà∏ rok.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´, gdy zostanie
uprawdopodobnione, ˝e obcià˝enia majàtku d∏u˝nika
sà bezskuteczne wed∏ug przepisów ustawy albo gdy
dokonane zosta∏y w celu pokrzywdzenia wierzycieli,
jak równie˝ gdy zostanie uprawdopodobnione, ˝e
d∏u˝nik dokona∏ innych czynnoÊci prawnych bezskutecznych wed∏ug przepisów ustawy, którymi wyzby∏
si´ majàtku wystarczajàcego na zaspokojenie kosztów
post´powania.
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2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do osób,
które przesta∏y byç wspólnikami osobowych spó∏ek
handlowych.

2. Sàd mo˝e oddaliç wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci w razie stwierdzenia, ˝e majàtek d∏u˝nika jest obcià˝ony hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym,
zastawem skarbowym lub hipotekà morskà w takim
stopniu, ˝e pozosta∏y jego majàtek nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów post´powania.

Art. 9.6) Mo˝na ˝àdaç og∏oszenia upad∏oÊci osoby
fizycznej, która faktycznie prowadzi∏a dzia∏alnoÊç
gospodarczà, nawet wówczas, gdy nie dope∏ni∏a obowiàzku jej zg∏oszenia we w∏aÊciwym rejestrze.

w.

DZIA¸ III

Podstawy og∏oszenia upad∏oÊci

Art. 10. Upad∏oÊç og∏asza si´ w stosunku do d∏u˝nika, który sta∏ si´ niewyp∏acalny.

Art. 11. 1.7) D∏u˝nika uwa˝a si´ za niewyp∏acalnego, je˝eli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiàzaƒ pieni´˝nych.

ww

2. D∏u˝nika b´dàcego osobà prawnà albo jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, uwa˝a si´ za niewyp∏acalnego tak˝e wtedy, gdy jego zobowiàzania przekroczà wartoÊç jego majàtku,
nawet wówczas, gdy na bie˝àco te zobowiàzania wykonuje.
———————
5)

6)
7)

W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o paƒstwowym
przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 96, poz. 606), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
20 czerwca 2008 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.

Art. 14. 1. Je˝eli zostanie uprawdopodobnione, ˝e
w drodze uk∏adu wierzyciele zostanà zaspokojeni
w wy˝szym stopniu, ni˝ zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu post´powania upad∏oÊciowego obejmujàcego likwidacj´ majàtku d∏u˝nika, og∏asza si´ upad∏oÊç d∏u˝nika z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.
2. Post´powania upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu nie prowadzi si´, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie si´ d∏u˝nika nie ma pewnoÊci, ˝e uk∏ad b´dzie wykonany, chyba ˝e propozycje
uk∏adowe przewidujà uk∏ad likwidacyjny.

Art. 15. W razie gdy brak jest podstaw do og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, og∏asza
si´ upad∏oÊç obejmujàcà likwidacj´ majàtku d∏u˝nika.
Art. 16.9) Sàd mo˝e zmieniç sposób prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´powania obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego na post´powanie z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, je˝eli podstawy
przeprowadzenia takiego post´powania ujawni∏y si´
dopiero po og∏oszeniu upad∏oÊci. Zmiana sposobu
prowadzenia post´powania podlega obwieszczeniu
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.
———————
8)
9)

Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
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2. Na postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia post´powania upad∏oÊciowego przys∏uguje
za˝alenie.

Tytu∏ II

Post´powanie w przedmiocie
og∏oszenia upad∏oÊci
DZIA¸ I

4) w stosunku do jednoosobowej spó∏ki Skarbu Paƒstwa — tak˝e minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa;
5) w stosunku do osoby prawnej, spó∏ki jawnej,
spó∏ki partnerskiej oraz spó∏ki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, b´dàcych w stanie likwidacji — ka˝dy z likwidatorów;

6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sàdowego — kurator ustanowiony
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z póên. zm.10));
7) w stosunku do d∏u˝nika, któremu zosta∏a udzielona pomoc publiczna o wartoÊci przekraczajàcej
100 000 euro — organ udzielajàcy pomocy.

.go

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, gdy obowiàzek
zmiany sposobu prowadzenia post´powania upad∏oÊciowego z post´powania z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego wynika z ustawy.

3) w stosunku do przedsi´biorstwa paƒstwowego —
tak˝e organ za∏o˝ycielski;

l

Art. 17.9) 1. Sàd mo˝e zmieniç sposób prowadzenia post´powania upad∏oÊciowego z post´powania
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego, je˝eli podstawy
przeprowadzenia takiego post´powania ujawni∏y si´
dopiero w toku post´powania. Zmiana sposobu prowadzenia post´powania podlega obwieszczeniu
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.
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Art. 21. 1. D∏u˝nik jest obowiàzany, nie póêniej ni˝
w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystàpi∏a podstawa do og∏oszenia upad∏oÊci, zg∏osiç w sàdzie wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci.

Art. 18. Sprawy o og∏oszenie upad∏oÊci rozpoznaje sàd upad∏oÊciowy w sk∏adzie trzech s´dziów zawodowych. Sàdem upad∏oÊciowym jest sàd rejonowy —
sàd gospodarczy.

2. Je˝eli d∏u˝nikiem jest osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà, obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na ka˝dym, kto ma prawo go reprezentowaç sam
lub ∏àcznie z innymi osobami.

Art. 19. 1. Do rozpoznania spraw o og∏oszenie
upad∏oÊci w∏aÊciwy jest sàd upad∏oÊciowy, w∏aÊciwy
dla zak∏adu g∏ównego przedsi´biorstwa d∏u˝nika.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszà odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà wskutek niez∏o˝enia wniosku w terminie okreÊlonym w ust. 1.

rcl

Sàd

w.

2. Je˝eli d∏u˝nik ma zak∏ady w obszarach w∏aÊciwoÊci ró˝nych sàdów i trudno ustaliç, który z nich jest
zak∏adem g∏ównym, w∏aÊciwy jest ka˝dy z tych sàdów.

3. Je˝eli d∏u˝nik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsi´biorstwa, w∏aÊciwy jest sàd miejsca zamieszkania albo siedziby d∏u˝nika, a gdy d∏u˝nik nie
ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
albo siedziby, w∏aÊciwy jest sàd, w którego obszarze
znajduje si´ majàtek d∏u˝nika.

ww

DZIA¸ II

Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci

Art. 20. 1. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci mo˝e
zg∏osiç d∏u˝nik lub ka˝dy z jego wierzycieli.
2. Wniosek mogà zg∏osiç równie˝:

1) w stosunku do spó∏ki jawnej, spó∏ki partnerskiej,
spó∏ki komandytowej oraz spó∏ki komandytowo-akcyjnej — ka˝dy ze wspólników odpowiadajàcych bez ograniczenia za zobowiàzania spó∏ki;
2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadajàcych
osobowoÊci
prawnej, którym odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà — ka˝dy, kto ma prawo je reprezentowaç sam lub ∏àcznie z innymi osobami;

4.11) We wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nik,
do którego nie ma zastosowania art. 492 ust. 3, mo˝e
wnosiç tak˝e o zezwolenie na wszcz´cie post´powania naprawczego, je˝eli opóênienie w wykonaniu zobowiàzaƒ nie ma charakteru trwa∏ego, a suma niewykonanych zobowiàzaƒ nie przekracza 10 % wartoÊci
bilansowej przedsi´biorstwa d∏u˝nika.
Art. 22. 1. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko d∏u˝nika, jego nazw´ albo firm´,
miejsce zamieszkania albo siedzib´, a gdy d∏u˝nikiem jest spó∏ka osobowa lub osoba prawna — reprezentantów spó∏ki lub osoby prawnej i likwidatorów, je˝eli sà ustanowieni, a ponadto w przypadku spó∏ki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadajàcych za zobowiàzania spó∏ki bez ograniczenia;
2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje si´ przedsi´biorstwo lub inny majàtek d∏u˝nika;
3) wskazanie okolicznoÊci, które uzasadniajà wniosek i ich uprawdopodobnienie;
———————
10)

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434
i Nr 157, poz. 1241.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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5)13) informacj´, czy d∏u˝nik jest spó∏kà publicznà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z póên. zm.14)).

7) informacj´ o post´powaniach dotyczàcych ustanowienia na majàtku d∏u˝nika hipotek, zastawów,
zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych
oraz innych obcià˝eƒ podlegajàcych wpisowi
w ksi´dze wieczystej lub w rejestrach, jak równie˝
o prowadzonych innych post´powaniach sàdowych lub administracyjnych dotyczàcych majàtku
d∏u˝nika;

8) informacj´ o miejscu zamieszkania reprezentantów spó∏ki lub osoby prawnej i likwidatorów, je˝eli sà ustanowieni.
2. Je˝eli d∏u˝nik wnosi o og∏oszenie upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, powinien ponadto do∏àczyç do wniosku:

.go

2.15) Je˝eli d∏u˝nikiem jest przedsi´biorca wpisany
do w∏aÊciwego rejestru, do wniosku nale˝y do∏àczyç
odpis z tego rejestru.

6) wykaz tytu∏ów egzekucyjnych oraz tytu∏ów wykonawczych przeciwko d∏u˝nikowi;

l

4) informacj´, czy d∏u˝nik jest uczestnikiem systemu
p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z póên.
zm.12));
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3. Je˝eli wniosek zg∏asza wierzyciel, przepisu
ust. 1 pkt 4 nie stosuje si´.

Art. 23. 1.16) Je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
zg∏asza d∏u˝nik, powinien we wniosku dodatkowo
okreÊliç, czy wnosi o og∏oszenie upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, czy te˝ o og∏oszenie upad∏oÊci
obejmujàcej likwidacj´ jego majàtku. Ponadto do
wniosku powinien do∏àczyç:

2) rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za ostatnie
dwanaÊcie miesi´cy, je˝eli obowiàzany by∏ do prowadzenia dokumentacji umo˝liwiajàcej sporzàdzenie takiego rachunku.

3. Je˝eli d∏u˝nik nie mo˝e do∏àczyç do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podaç przyczyny ich niedo∏àczenia oraz je uprawdopodobniç.

rcl

1) aktualny wykaz majàtku z szacunkowà wycenà jego sk∏adników;

1) propozycje uk∏adowe wraz z propozycjami finansowania wykonania uk∏adu;

2) bilans sporzàdzony dla celów tego post´powania,
na dzieƒ nie póêniejszy ni˝ trzydzieÊci dni przed
dniem z∏o˝enia wniosku;

w.

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokoÊci wierzytelnoÊci ka˝dego z nich oraz terminów
zap∏aty, a tak˝e list´ zabezpieczeƒ dokonanych
przez wierzycieli na jego majàtku wraz z datami
ich ustanowienia;
4) oÊwiadczenie o sp∏atach wierzytelnoÊci lub innych
d∏ugów dokonanych w terminie szeÊciu miesi´cy
przed dniem z∏o˝enia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiàzanych majàtkowo wobec d∏u˝nika wraz z adresami, z okreÊleniem wierzytelnoÊci, daty ich powstania i terminów zap∏aty;
———————
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r.
Nr 64, poz. 594 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2009 r. Nr 165, poz. 1316.
W brzmieniu ustalonym przez art. 121 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych
(Dz. U. Nr 184, poz. 1539), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
24 paêdziernika 2005 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547 oraz
z 2009 r. Nr 115, poz. 962.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

ww

12)

13)

14)

15)
16)

Art. 24. Je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
zg∏asza wierzyciel, powinien uprawdopodobniç swojà
wierzytelnoÊç, a ponadto, je˝eli wnosi o og∏oszenie
upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, powinien
do∏àczyç wst´pne propozycje uk∏adowe.
Art. 25. 1. Wraz z wnioskiem o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nik jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie
na piÊmie co do prawdziwoÊci danych zawartych we
wniosku.
2. Je˝eli oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1,
nie jest zgodne z prawdà, d∏u˝nik ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà na skutek podania
nieprawdziwych danych we wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci.
3. W razie niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca si´ bez wzywania d∏u˝nika do jego uzupe∏nienia.
DZIA¸ III
Przepisy o post´powaniu
Art. 26. 1. Uczestnikiem post´powania o og∏oszenie upad∏oÊci jest ka˝dy, kto z∏o˝y∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, oraz d∏u˝nik.
2. O z∏o˝eniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
przedsi´biorstwa paƒstwowego albo jednoosobowej
spó∏ki Skarbu Paƒstwa sàd niezw∏ocznie zawiadamia
odpowiednio organ za∏o˝ycielski albo ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, który w terminie
dwóch tygodni mo˝e z∏o˝yç sàdowi opini´ w sprawie.
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3. Gdyby wys∏uchanie, o którym mowa w ust. 2,
by∏o niemo˝liwe lub nadmiernie utrudnione, sàd mo˝e za˝àdaç od d∏u˝nika z∏o˝enia wyjaÊnieƒ na piÊmie
z podpisem notarialnie poÊwiadczonym, pod rygorem
odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ. WyjaÊnienia te sà dowodem w sprawie.
4. Do wys∏uchania innych osób stosuje si´ przepis
art. 217.

Art. 31. Sàd mo˝e dopuÊciç dowód z opinii bieg∏ego w celu zbadania stanu przedsi´biorstwa oraz zachowania terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
Art. 32. 1. W stosunku do d∏u˝nika nie stosuje si´
przepisów o zwolnieniu od kosztów sàdowych.

.go

2. Ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody
do usuni´cia, na podstawie zasad ogólnych, braku
zdolnoÊci procesowej albo braków w sk∏adzie organów uniemo˝liwiajàcych ich dzia∏anie.

2. Sàd wys∏uchuje d∏u˝nika z zachowaniem przepisów Kodeksu post´powania cywilnego o przes∏uchaniu stron, po odebraniu od niego przyrzeczenia.

l

Art. 261.17) 1. Je˝eli d∏u˝nik nie ma zdolnoÊci procesowej i nie dzia∏a za niego przedstawiciel ustawowy, a tak˝e gdy w sk∏adzie organów d∏u˝nika b´dàcego osobà prawnà lub jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, zachodzà braki uniemo˝liwiajàce ich dzia∏anie, sàd upad∏oÊciowy ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym albo na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, powo∏uje si´ na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.
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3. Wynagrodzenie kuratora ustala sàd w wysokoÊci stosownej do nak∏adu pracy kuratora. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku Êmierci d∏u˝nika po z∏o˝eniu wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci.
Art. 27. 1. Sàd rozpoznaje spraw´ na posiedzeniu
niejawnym. Mo˝e jednak wyznaczyç rozpraw´, je˝eli
uzna to za konieczne.

3. Kosztami sàdowymi obcià˝a si´ d∏u˝nika w razie
oddalenia wniosku na podstawie art. 12 ust. 1 albo
art. 13.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, d∏u˝nik obowiàzany jest równie˝ do zwrotu kosztów poniesionych przez wierzyciela.

5.19) Od wnioskodawcy sàd mo˝e za˝àdaç zaliczki
na koszty post´powania w przedmiocie og∏oszenia
upad∏oÊci pod rygorem odrzucenia wniosku. Przepisu
nie stosuje si´ w przypadku gdy wnioskodawcà jest
d∏u˝nik. Na postanowienie sàdu za˝alenie nie przys∏uguje.

rcl

2. Sàd mo˝e na posiedzeniu niejawnym przeprowadziç post´powanie dowodowe w ca∏oÊci lub w cz´Êci tak˝e wówczas, gdy wyznaczono rozpraw´.

2. Je˝eli wierzyciel cofnà∏ wniosek o og∏oszenie
upad∏oÊci po wykonaniu przez d∏u˝nika zobowiàzaƒ,
o których mowa w art. 11, kosztami sàdowymi obcià˝a si´ d∏u˝nika.

w.

3.18) Postanowienie w sprawie og∏oszenia upad∏oÊci sàd wydaje w terminie dwóch miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku. Za˝alenie na postanowienie w sprawie og∏oszenia upad∏oÊci sàd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiàca od dnia przedstawienia mu
akt sprawy.
Art. 28. 1. Wniosek d∏u˝nika o og∏oszenie upad∏oÊci nieodpowiadajàcy wymogom okreÊlonym w ustawie lub nienale˝ycie op∏acony zwraca si´ bez wzywania o uzupe∏nienie lub op∏acenie wniosku.

ww

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci zg∏asza wierzyciel reprezentowany przez adwokata lub radc´ prawnego albo wierzyciel b´dàcy przedsi´biorcà.

Art. 33. 1. Za˝alenie przys∏uguje na postanowienie
sàdu koƒczàce post´powanie oraz w przypadkach
okreÊlonych w ustawie.
2. Od postanowienia sàdu drugiej instancji skarga
kasacyjna20) nie przys∏uguje.
Art. 34. 1. W przypadku z∏o˝enia przez wierzyciela
wniosku w z∏ej wierze, sàd, oddalajàc wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, obcià˝y wierzyciela kosztami post´powania i mo˝e nakazaç wierzycielowi z∏o˝enie
publicznego oÊwiadczenia odpowiedniej treÊci i w odpowiedniej formie.

Art. 29. Je˝eli na skutek braku lub wskazania nieprawid∏owego adresu d∏u˝nika lub niewykonania innych zarzàdzeƒ nie mo˝na nadaç sprawie dalszego
biegu, wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci zwraca si´.

2. W przypadku oddalenia wniosku wierzyciela
o og∏oszenie upad∏oÊci z∏o˝onego w z∏ej wierze, d∏u˝nikowi, a tak˝e osobie trzeciej przys∏uguje przeciwko
wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody.

Art. 30. 1. Sàd mo˝e w razie potrzeby wys∏uchaç
d∏u˝nika oraz wierzyciela b´dàcego wnioskodawcà,
a w sprawie upad∏oÊci przedsi´biorstwa paƒstwowego albo jednoosobowej spó∏ki Skarbu Paƒstwa tak˝e
odpowiednio organ za∏o˝ycielski albo przedstawiciela
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.
———————

Art. 35. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do post´powania w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci stosuje si´ odpowiednio przepisy ksi´gi pierwszej
cz´Êci pierwszej Kodeksu post´powania cywilnego,
z wyjàtkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu
post´powania.
———————

17)

19)

18)

Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

20)

Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 147 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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DZIA¸ IV

Poz. 1361

Art. 41. (uchylony).24)

Post´powanie zabezpieczajàce

Art. 42. Na postanowienie co do sposobu zabezpieczenia przys∏uguje za˝alenie.

l

Rozdzia∏ 1

Art. 36.21) Je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
z∏o˝y∏ d∏u˝nik, sàd z urz´du dokonuje zabezpieczenia
majàtku d∏u˝nika. Je˝eli z wnioskiem o og∏oszenie
upad∏oÊci wystàpi∏ wierzyciel lub inny uprawniony zabezpieczenia dokonuje si´ na jego ˝àdanie. W przedmiocie zabezpieczenia sàd orzeka niezw∏ocznie.

Art. 43. Po og∏oszeniu upad∏oÊci zabezpieczenia
w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sàdowego albo zarzàdu przymusowego upadajà z chwilà obj´cia majàtku upad∏ego d∏u˝nika w zarzàd przez
syndyka albo zarzàdc´ albo obj´cia nadzoru przez
nadzorc´ sàdowego. Inne zabezpieczenia zastosowane przez sàd po z∏o˝eniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci upadajà z dniem og∏oszenia upad∏oÊci.

v.p

Przepisy ogólne

DZIA¸ V

Art. 37. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do post´powania zabezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego
o post´powaniu zabezpieczajàcym.

Rozdzia∏ 1

.go

Rozdzia∏ 2

Wst´pne zgromadzenie wierzycieli

Zabezpieczenie majàtku d∏u˝nika

Art. 38.22) 1. Sàd mo˝e zabezpieczyç majàtek d∏u˝nika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sàdowego. Do tymczasowego nadzorcy sàdowego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 76 ust. 3, art. 157,
159—162, art. 164 ust. 2, art. 165—168, 170—172, 180
i 181.

Art. 44. 1.25) Sàd mo˝e zwo∏aç wst´pne zgromadzenie wierzycieli w celu podj´cia uchwa∏y co do sposobu prowadzenia post´powania upad∏oÊciowego,
wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia uk∏adu.
2. Nie zwo∏uje si´ wst´pnego zgromadzenia wierzycieli, je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e jego
przeprowadzenie pociàga∏oby za sobà nadmierne
koszty, jak równie˝ gdy suma spornych wierzytelnoÊci
przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelnoÊci.

rcl

2. O wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sàdowego orzeka sàd na jego wniosek z∏o˝ony w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia o odwo∏aniu
lub od dnia wygaÊni´cia funkcji.

Przepisy ogólne

w.

Art. 39.22) Na wniosek d∏u˝nika sàd mo˝e zawiesiç
prowadzonà przeciwko niemu egzekucj´ wierzytelnoÊci obj´tej z mocy prawa uk∏adem, je˝eli egzekucja
mog∏aby uniemo˝liwiç lub utrudniç przyj´cie uk∏adu.
Je˝eli zawieszenie dotyczy egzekucji z rachunku bankowego sàd mo˝e tak˝e uchyliç zaj´cie.

Art. 40. 1. Sàd mo˝e stosowaç inne sposoby zabezpieczenia, w tym tak˝e zabezpieczenie przez ustanowienie zarzàdu przymusowego nad majàtkiem
d∏u˝nika, je˝eli zachodzi obawa, ˝e d∏u˝nik b´dzie
ukrywa∏ swój majàtek lub w inny sposób dzia∏a∏ na
szkod´ wierzycieli, a tak˝e gdy d∏u˝nik nie wykonuje
poleceƒ tymczasowego nadzorcy sàdowego.

ww

2.23) Ustanawiajàc zabezpieczenie przez zarzàd
przymusowy, sàd wyznacza zarzàdc´ przymusowego
oraz okreÊla zakres i sposób wykonywania zarzàdu.

3.23) Do czynnoÊci d∏u˝nika dotyczàcych jego majàtku obj´tego zarzàdem przymusowym stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 77—79.
4.23)

Do zarzàdcy przymusowego stosuje si´ odpowiednio przepis art. 38 ust. 2 oraz przepisy ustawy dotyczàce zarzàdcy.
———————
21)
22)
23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 45. 1. Wst´pne zgromadzenie wierzycieli mo˝e podjàç uchwa∏y co do prowadzenia dalszego post´powania upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu albo likwidacji majàtku (sposób prowadzenia
post´powania) oraz wyboru rady wierzycieli; mo˝e
tak˝e wyraziç opini´ co do wyboru osoby syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy.
2. Na wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli mo˝na
tak˝e zawrzeç uk∏ad, je˝eli uczestniczy w nim co najmniej po∏owa wierzycieli majàcych ∏àcznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelnoÊci stwierdzonych tytu∏ami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych.

3.26) Projekt spisu wierzytelnoÊci sporzàdza d∏u˝nik lub tymczasowy nadzorca sàdowy albo zarzàdca
przymusowy, je˝eli by∏ ustanowiony. S´dzia zatwierdza projekt spisu wierzytelnoÊci przed podj´ciem
uchwa∏, o których mowa w ust. 1, oraz przed zawarciem uk∏adu, o którym mowa w ust. 2. Do spisu wierzytelnoÊci stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 245
ust. 1 oraz art. 246—251.
Art. 46. 1.27) Wst´pnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy s´dzia wyznaczony ze sk∏adu sàdu
rozpoznajàcego wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci.
———————
24)
25)
26)
27)

Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 47. 1. Sàd prowadzi post´powanie zgodnie
z uchwa∏à wst´pnego zgromadzenia wierzycieli co do
sposobu prowadzenia post´powania oraz wyboru rady wierzycieli, chyba ˝e uchwa∏a jest sprzeczna z prawem.
2. SprzecznoÊç z prawem uchwa∏y wst´pnego
zgromadzenia wierzycieli sàd stwierdza postanowieniem.

Rozdzia∏ 2
Uczestnicy

w.

Art.
We wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli majà prawo uczestniczyç tak˝e inni wierzyciele, je˝eli ich wierzytelnoÊci sà bezsporne lub uprawdopodobnione i zostali dopuszczeni przez sàd lub s´dziego wyznaczonego do prowadzenia wst´pnego zgromadzenia wierzycieli.
DZIA¸ VI

Orzeczenie o og∏oszeniu upad∏oÊci

Art. 51. 1. Uwzgl´dniajàc wniosek o og∏oszenie
upad∏oÊci, sàd wydaje postanowienie o og∏oszeniu
upad∏oÊci, w którym:

ww

1) wymienia imi´ i nazwisko, nazw´ albo firm´, miejsce zamieszkania albo siedzib´ upad∏ego d∏u˝nika
(upad∏ego);
2) okreÊla sposób prowadzenia post´powania;

3) okreÊla, czy i w jakim zakresie upad∏y b´dzie sprawowa∏ zarzàd swoim majàtkiem, je˝eli post´powanie b´dzie prowadzone z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu;

4) wzywa wierzycieli upad∏ego do zg∏oszenia wierzytelnoÊci w wyznaczonym terminie, nie krótszym
ni˝ miesiàc i nie d∏u˝szym ni˝ trzy miesiàce;
———————
28)

7) oznacza godzin´ wydania postanowienia, je˝eli
upad∏y jest uczestnikiem systemu p∏atnoÊci lub
systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4.
2. Postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 52.29) Data wydania postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci jest datà upad∏oÊci. W przypadku wydania postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci po ponownym rozpoznaniu sprawy w nast´pstwie uchylenia
postanowienia przez sàd drugiej instancji za dat´ upad∏oÊci uwa˝a si´ dat´ wydania pierwszego postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci.
Art. 53. 1. Postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci
podaje si´ niezw∏ocznie do publicznej wiadomoÊci
przez obwieszczenie w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w dzienniku o zasi´gu
lokalnym.

rcl

Art. 49. We wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli
majà prawo uczestniczyç d∏u˝nik, tymczasowy nadzorca sàdowy albo zarzàdca przymusowy ustanowieni w post´powaniu zabezpieczajàcym oraz wierzyciele, których wierzytelnoÊci stwierdzone sà tytu∏ami egzekucyjnymi.
50.28)

6) wyznacza s´dziego-komisarza oraz syndyka albo
nadzorc´ sàdowego, albo zarzàdc´;

.go

Art. 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do wst´pnego zgromadzenia wierzycieli
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy o zgromadzeniu wierzycieli, a w sprawach dotyczàcych zawarcia uk∏adu i skutków uk∏adu — przepisy tytu∏u VI,
z tym ˝e list´ wierzytelnoÊci zast´puje spis wierzytelnoÊci, o którym mowa w art. 45 ust. 3.

5) wzywa osoby, którym przys∏ugujà prawa oraz prawa i roszczenia osobiste cià˝àce na nieruchomoÊci
nale˝àcej do upad∏ego, je˝eli nie zosta∏y ujawnione przez wpis w ksi´dze wieczystej, do ich zg∏oszenia w wyznaczonym terminie nie krótszym ni˝
miesiàc i nie d∏u˝szym ni˝ trzy miesiàce, pod rygorem utraty prawa powo∏ywania si´ na nie w post´powaniu upad∏oÊciowym;

l

2. Wst´pne zgromadzenie wierzycieli nie ulega
odroczeniu. Ponowne jego wyznaczenie mo˝liwe jest
tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. NieobecnoÊç d∏u˝nika, nawet usprawiedliwiona, nie stanowi przeszkody do podj´cia uchwa∏.

Poz. 1361

v.p
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W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Postanowienie w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci dor´cza si´ syndykowi, nadzorcy sàdowemu
albo zarzàdcy, upad∏emu albo jego spadkobiercy oraz
wierzycielowi, który ˝àda∏ og∏oszenia upad∏oÊci. Postanowienie w przedmiocie upad∏oÊci przedsi´biorstwa paƒstwowego albo jednoosobowej spó∏ki Skarbu Paƒstwa dor´cza si´ tak˝e odpowiednio organowi
za∏o˝ycielskiemu albo ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Skarbu Paƒstwa.
3. Je˝eli upad∏y jest uczestnikiem systemu p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4, postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci dor´cza si´ tak˝e Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po uprzednim powiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci.

4.30) Je˝eli upad∏y jest spó∏kà publicznà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych, postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci dor´cza si´ tak˝e Przewodniczàcemu Komisji Nadzoru Finansowego31).
———————
29)
30)
31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 121 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 13.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 50 pkt 1 ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 19 wrzeÊnia 2006 r.
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Poz. 1361

3. W razie uchylenia postanowienia o zatwierdzeniu uk∏adu sàd prowadzi post´powanie wed∏ug przepisów tytu∏u II, bez ponownego zwo∏ywania wst´pnego zgromadzenia wierzycieli.

6.32) Je˝eli upad∏y jest operatorem publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub dostawcà publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.33)),
o og∏oszeniu upad∏oÊci powiadamia si´ Prezesa Urz´du
Komunikacji Elektronicznej. Powiadomienie nast´puje
w dniu og∏oszenia upad∏oÊci i dokonuje si´ go przy zastosowaniu Êrodków bezpoÊredniego przekazu informacji, takich jak telefon, faks, poczta elektroniczna.

DZIA¸ I

l

5. O og∏oszeniu upad∏oÊci powiadamia si´ Komisj´ Nadzoru Finansowego31), a tak˝e w∏aÊciwà izb´
skarbowà i w∏aÊciwy oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. Powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego31) nast´puje w dniu og∏oszenia upad∏oÊci
i dokonuje si´ go przy zastosowaniu Êrodków bezpoÊredniego przekazu informacji, takich jak telefon, faks,
poczta elektroniczna.

v.p

Tytu∏ III

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do osoby
upad∏ego

.go

Art. 57. 1. Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç obejmujàcà
likwidacj´ majàtku upad∏ego, upad∏y jest obowiàzany
wskazaç i wydaç syndykowi ca∏y swój majàtek, a tak˝e wydaç wszystkie dokumenty dotyczàce jego dzia∏alnoÊci, majàtku oraz rozliczeƒ, w szczególnoÊci ksi´gi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów
podatkowych i korespondencj´. Wykonanie tego obowiàzku upad∏y potwierdza w formie oÊwiadczenia na
piÊmie, które sk∏ada s´dziemu-komisarzowi.

Art. 54. 1. Na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci za˝alenie przys∏uguje wy∏àcznie upad∏emu, a na
postanowienie oddalajàce wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci — wy∏àcznie wnioskodawcy.
2. Sàd drugiej instancji nie mo˝e orzec o og∏oszeniu upad∏oÊci.

3. S´dzia-komisarz mo˝e postanowiç, aby upad∏y
b´dàcy osobà fizycznà nie opuszcza∏ terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków organu zarzàdzajàcego upad∏ego nieb´dàcego
osobà fizycznà.

rcl

3.34) W razie uchylenia postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpoznania syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca
zachowujà swoje uprawnienia, a czynnoÊci przez nich
dokonane pozostajà w mocy.

2. Upad∏y jest obowiàzany udzielaç s´dziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaÊnieƒ dotyczàcych swojego majàtku.

Art. 55. 1. Je˝eli na wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli zawarto uk∏ad, sàd wydaje postanowienie
o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu wraz z postanowieniem o zatwierdzeniu uk∏adu.
2. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 51 ust. 1 pkt 1, 2, 7 i art. 53.

w.

Art. 56. 1. Wierzyciele upad∏ego, którzy nie zostali
zawiadomieni o wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli,
oraz wierzyciele, którzy g∏osowali przeciw uk∏adowi,
mogà w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o zatwierdzeniu uk∏adu w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym wnieÊç za˝alenie na postanowienie
o zatwierdzeniu uk∏adu.

ww

2. Sàd uchyla postanowienie o zatwierdzeniu uk∏adu, je˝eli uk∏ad jest sprzeczny z prawem albo je˝eli
jest oczywiste, ˝e uk∏ad nie b´dzie wykonany, jak równie˝ gdy jest ra˝àco krzywdzàcy dla wierzycieli, którzy
wnieÊli za˝alenie.
———————
32)

33)

34)

Dodany przez art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 lipca 2009 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

5. Na postanowienie s´dziego-komisarza, o którym mowa w ust. 3 i 4, przys∏uguje za˝alenie.
Art. 58. 1. Je˝eli upad∏y ukrywa si´ lub ukrywa
swój majàtek w sprawie, w której wydano postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´
jego majàtku, s´dzia-komisarz mo˝e zastosowaç wobec upad∏ego Êrodki przymusu okreÊlone w Kodeksie
post´powania cywilnego dla egzekucji Êwiadczeƒ niepieni´˝nych.
2. S´dzia-komisarz mo˝e zastosowaç Êrodki przymusu wobec upad∏ego, który uchybia swoim obowiàzkom albo po og∏oszeniu upad∏oÊci dopuszcza si´
czynów majàcych na celu ukrycie majàtku, obcià˝enie
go pozornymi zobowiàzaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie sk∏adu masy upad∏oÊci.
3. S´dzia-komisarz uchyli Êrodki przymusu, gdy
ustanie potrzeba ich stosowania.
4. Na postanowienie w sprawie Êrodków przymusu przys∏uguje za˝alenie.
Art. 59. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, je˝eli sàd nie na∏o˝y na upad∏ego dalej idàcych obowiàzków, upad∏y jest obowiàzany
udzielaç s´dziemu-komisarzowi i nadzorcy sàdowemu wszelkich potrzebnych wyjaÊnieƒ dotyczàcych jego majàtku obj´tego post´powaniem, jak równie˝
umo˝liwiç nadzorcy sàdowemu zapoznanie si´
z przedsi´biorstwem upad∏ego, a w szczególnoÊci
z jego ksi´gami rachunkowymi.
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Art. 60. W razie og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, przepisy art. 57 i art. 58 stosuje
si´ odpowiednio, je˝eli upad∏y pozbawiony zosta∏ prawa zarzàdu swoim majàtkiem.
Art. 601.35) Po og∏oszeniu upad∏oÊci przedsi´biorca wyst´puje w obrocie pod dotychczasowà firmà
z dodaniem oznaczenia „w upad∏oÊci likwidacyjnej”
albo „w upad∏oÊci uk∏adowej”.

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do majàtku
upad∏ego
Rozdzia∏ 1
Masa upad∏oÊci
Oddzia∏ 1
Przepisy ogólne

2. Mieniem, o którym mowa w ust. 1, zarzàdza
upad∏y, chyba ˝e zosta∏ ustanowiony likwidator, kurator bàdê przedstawiciel albo reprezentant upad∏ego
ustanowiony na podstawie przepisów o przedsi´biorstwach paƒstwowych, wydatkujàc zgromadzone na
odr´bnym rachunku bankowym funduszu Êrodki na
cele i wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych.

.go

DZIA¸ II

Art. 64. 1. Mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upad∏ego i ich rodzin, stanowiàce zgromadzone na odr´bnym rachunku bankowym Êrodki pieni´˝ne zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych,
tworzonego na podstawie przepisów o zak∏adowym
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, wraz z przypadajàcymi po og∏oszeniu upad∏oÊci kwotami pochodzàcymi
ze zwrotu udzielonych po˝yczek na cele mieszkaniowe, wp∏atami odsetek bankowych od Êrodków tego
funduszu oraz op∏atami pobieranymi od korzystajàcych z us∏ug i Êwiadczeƒ socjalnych finansowanych
z tego funduszu organizowanych przez upad∏ego, nie
wchodzi w sk∏ad masy upad∏oÊci. Sk∏adniki tego mienia oznaczy s´dzia-komisarz.

l

2. Wobec upad∏ego, który nie wykonuje obowiàzków okreÊlonych w ust. 1, s´dzia-komisarz mo˝e stosowaç Êrodki przymusu okreÊlone w Kodeksie post´powania cywilnego dla egzekucji Êwiadczeƒ niepieni´˝nych.
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Art. 65. 1. Je˝eli syndyk masy upad∏oÊci, nadzorca
sàdowy albo zarzàdca odmówi∏ wstàpienia do post´powania sàdowego lub administracyjnego dotyczàcego mienia upad∏ego lub gdy wystàpi∏ z tego post´powania, domniemywa si´, ˝e mienie obj´te post´powaniem nie wchodzi do masy upad∏oÊci.
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Art. 61. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci majàtek
upad∏ego staje si´ masà upad∏oÊci, która s∏u˝y zaspokojeniu wierzycieli upad∏ego.

3. Niewykorzystane Êrodki, o których mowa
w ust. 1, zwi´kszajà Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Art. 62. W sk∏ad masy upad∏oÊci wchodzi majàtek
nale˝àcy do upad∏ego w dniu og∏oszenia upad∏oÊci
oraz nabyty przez upad∏ego w toku post´powania
upad∏oÊciowego, z zastrze˝eniem art. 63—67.
Art. 63.36) 1. Nie wchodzi do masy upad∏oÊci:

w.

1) mienie, które jest wy∏àczone od egzekucji wed∏ug
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego;
2) wynagrodzenie za prac´ upad∏ego w cz´Êci niepodlegajàcej zaj´ciu;
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3)37) kwota uzyskana z tytu∏u realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, je˝eli upad∏y pe∏ni∏ funkcj´
administratora zastawu lub hipoteki, w cz´Êci
przypadajàcej zgodnie z umowà powo∏ujàcà administratora pozosta∏ym wierzycielom.

2. Uchwa∏a zgromadzenia wierzycieli mo˝e wy∏àczyç z masy upad∏oÊci inne sk∏adniki mienia upad∏ego.
———————
35)
36)
37)

Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca
2009 r. o zmianie ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131,
poz. 1075), która wejdzie w ˝ycie z dniem 20 lutego
2011 r.

2. Po zakoƒczeniu post´powania, o którym mowa
w ust. 1, s´dzia-komisarz mo˝e poleciç syndykowi,
nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy w∏àczenie do masy upad∏oÊci mienia zasàdzonego upad∏emu w tym
post´powaniu.
Art. 65a.38) 1. W sk∏ad masy upad∏oÊci upad∏ego
b´dàcego stronà umowy o subpartycypacj´, o której
mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z póên. zm.39)), nie wchodzà wierzytelnoÊci
b´dàce przedmiotem tej umowy.
2. Fundusz sekurytyzacyjny wst´puje w prawa
upad∏ego z tytu∏u wierzytelnoÊci podlegajàcych wy∏àczeniu zgodnie z ust. 1 oraz zabezpieczeƒ tych wierzytelnoÊci.
3. Syndyk lub zarzàdca przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu Êwiadczenia otrzymane od d∏u˝ników z tytu∏u wierzytelnoÊci, o których mowa w ust. 1,
oraz d∏u˝ników z tytu∏u zabezpieczeƒ tych wierzytelnoÊci.
———————
38)

39)

Dodany przez art. 319 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 168, poz. 1323.
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2. W celu wykonania obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1 podmiot prowadzàcy system jest upowa˝niony do dysponowania tym mieniem.
3. Mienie, o którym mowa w ust. 1, pozosta∏e po
wykonaniu obowiàzków wynikajàcych z uczestnictwa
w systemie, wchodzi do masy upad∏oÊci.

2. W razie zbycia przez syndyka albo zarzàdc´ mienia, które podlega∏o wy∏àczeniu, osoba, do której prawo to nale˝a∏o, mo˝e ˝àdaç wydania Êwiadczenia
wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie.
3. Je˝eli Êwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
nie zosta∏o spe∏nione przed zg∏oszeniem ˝àdania wydania, prawo do Êwiadczenia przechodzi na majàcego
prawo do wy∏àczonego mienia.
Art. 72. Osoba, do której nale˝y mienie podlegajàce wy∏àczeniu, mo˝e ˝àdaç jego wydania lub Êwiadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie
Êwiadczenia wzajemnego, poniesionych przez upad∏ego lub z masy upad∏oÊci.
Art. 73. 1. We wniosku o wy∏àczenie z masy upad∏oÊci nale˝y zg∏osiç wszelkie twierdzenia, zarzuty
i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa
powo∏ywania ich w toku dalszego post´powania, chyba ˝e powo∏anie ich we wniosku by∏o niemo˝liwe.

rcl

Oddzia∏ 2

Art. 71. 1. W razie zbycia przez upad∏ego mienia,
które podlega wy∏àczeniu, Êwiadczenie otrzymane za
zbyte mienie wydaje si´ osobie, do której mienie to
nale˝a∏o, je˝eli Êwiadczenie jest wyodr´bnione w masie upad∏oÊci.

.go

Art. 67. W razie og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika
systemu p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów
wartoÊciowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4,
a tak˝e podmiotu dokonujàcego operacji z Narodowym Bankiem Polskim, bankiem centralnym innego
paƒstwa cz∏onkowskiego w rozumieniu przepisów
ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub Europejskim Bankiem Centralnym, przedmiot zabezpieczenia ustanowionego na rzecz innego uczestnika systemu w zwiàzku z jego uczestniczeniem w systemie lub
na rzecz tych banków nie wchodzi do masy upad∏oÊci,
z zastrze˝eniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4.

Êci. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych
w ten sposób wierzytelnoÊci stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy dotyczàce zastawu i wierzytelnoÊci
zabezpieczonych zastawem.

l

Art. 66. 1. W sk∏ad masy upad∏oÊci uczestnika systemu p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów
wartoÊciowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4,
nie wchodzi mienie upad∏ego wymienione w art. 80,
a tak˝e inne aktywa niezb´dne do wykonania obowiàzków wynikajàcych z uczestnictwa w systemie,
które powsta∏y przed og∏oszeniem upad∏oÊci, z zastrze˝eniem ust. 3.
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Ustalanie sk∏adu masy upad∏oÊci

Art. 68. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca ustala sk∏ad masy upad∏oÊci na podstawie wpisów
w ksi´gach upad∏ego oraz dokumentów bezspornych.

2. S´dzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wy∏àczenie z masy upad∏oÊci w terminie jednego miesiàca od
dnia jego z∏o˝enia po wys∏uchaniu syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy.
3. (uchylony).41)

w.

2. W razie og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu s´dzia-komisarz mo˝e postanowiç, aby
ustalenia sk∏adu masy dokona∏ upad∏y pod nadzorem
nadzorcy sàdowego.

Art. 69. 1. Ustalenie sk∏adu masy upad∏oÊci nast´puje przez sporzàdzenie spisu inwentarza.
2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje si´ oszacowania majàtku wchodzàcego do masy upad∏oÊci.

ww

3. Domniemywa si´, ˝e rzeczy znajdujàce si´ w posiadaniu upad∏ego w dniu og∏oszenia upad∏oÊci nale˝à do majàtku upad∏ego.

4. (uchylony).41)

5. Postanowienie s´dziego-komisarza o wy∏àczeniu z masy upad∏oÊci podlega obwieszczeniu.
6.42) Postanowienie w przedmiocie wy∏àczenia
z masy upad∏oÊci wymaga uzasadnienia. Na postanowienie o wy∏àczeniu z masy upad∏oÊci przys∏uguje za˝alenie upad∏emu i wierzycielom.
Art. 74. 1. W razie oddalenia wniosku o wy∏àczenie
z masy upad∏oÊci wnioskodawca mo˝e w drodze powództwa ˝àdaç wy∏àczenia mienia z masy upad∏oÊci.

Oddzia∏ 3

Wy∏àczenia z masy upad∏oÊci

Art. 70. Sk∏adniki mienia nienale˝àce do majàtku
upad∏ego podlegajà wy∏àczeniu z masy upad∏oÊci.

Art. 701.40) Przepisów o wy∏àczeniu z masy upad∏oÊci nie stosuje si´ do rzeczy, wierzytelnoÊci i innych praw majàtkowych przeniesionych przez upad∏ego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelno———————
40)

Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Powództwo wnosi si´ do sàdu upad∏oÊciowego
w terminie miesiàca od dnia dor´czenia postanowienia s´dziego-komisarza o odmowie wy∏àczenia z masy upad∏oÊci.
3. Powództwo mo˝e byç oparte wy∏àcznie na
twierdzeniach i zarzutach zg∏oszonych we wniosku
o wy∏àczenie z masy upad∏oÊci. Inne twierdzenia i za———————
41)
42)

Przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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4. Sàd mo˝e zabezpieczyç powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub obcià˝ania mienia obj´tego ˝àdaniem wy∏àczenia z masy upad∏oÊci.
Oddzia∏ 4
CzynnoÊci upad∏ego dotyczàce mienia wchodzàcego
w sk∏ad masy upad∏oÊci

3. Zwrot Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 2,
mo˝na nakazaç, je˝eli czynnoÊç prawna zosta∏a podj´ta po og∏oszeniu upad∏oÊci i przed obwieszczeniem
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci, a osoba trzecia przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci nie mog∏a wiedzieç
o og∏oszeniu upad∏oÊci. Na postanowienie s´dziego-komisarza osobie tej przys∏uguje za˝alenie.
4.45) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do ustanowienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (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), je˝eli zawarcie umowy lub
ustanowienie zabezpieczenia finansowego nastàpi∏o
w dniu og∏oszenia upad∏oÊci, a uprawniony z zabezpieczenia wyka˝e, ˝e nie wiedzia∏ i przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci nie móg∏ wiedzieç o wszcz´ciu
post´powania upad∏oÊciowego.

.go

Art. 75. 1. Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç obejmujàcà
likwidacj´ majàtku upad∏ego, upad∏y traci prawo zarzàdu oraz mo˝liwoÊç korzystania i rozporzàdzania
mieniem wchodzàcym do masy upad∏oÊci.

w zwiàzku z dokonaniem przez nià z upad∏ym czynnoÊci prawnej, o której mowa w ust. 1. Do zwrotu tego
Êwiadczenia stosuje si´ odpowiednio przepisy o nienale˝nym Êwiadczeniu.

l

rzuty mogà byç zg∏oszone tylko wtedy, gdy powód
wyka˝e, ˝e ich wczeÊniejsze zg∏oszenie by∏o niemo˝liwe. Niezale˝nie od wyniku sprawy sàd obcià˝y powoda kosztami procesu, je˝eli powo∏a∏ nowe dowody
istotne dla rozstrzygni´cia sprawy, których nie zg∏osi∏
we wniosku o wy∏àczenie.
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2. S´dzia-komisarz okreÊla zakres i czas korzystania przez upad∏ego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie og∏oszenia upad∏oÊci zamieszkiwali w mieszkaniu
znajdujàcym si´ w lokalu lub w budynku wchodzàcym
do masy upad∏oÊci, z tego mieszkania.

Art. 78. Spe∏nienie Êwiadczenia do ràk upad∏ego
pozbawionego prawa zarzàdu masà upad∏oÊci dokonane po obwieszczeniu o og∏oszeniu upad∏oÊci w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym nie zwalnia z obowiàzku spe∏nienia Êwiadczenia do masy upad∏oÊci,
chyba ˝e równowartoÊç Êwiadczenia zosta∏a przekazana przez upad∏ego do masy upad∏oÊci.
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3. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, je˝eli pozbawiono upad∏ego
prawa zarzàdu nad ca∏oÊcià lub cz´Êcià mienia wchodzàcego do masy upad∏oÊci, przepis ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.
Art. 76. 1.43) W post´powaniu upad∏oÊciowym
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu zarzàd mieniem wchodzàcym w sk∏ad masy upad∏oÊci sprawuje upad∏y pod
nadzorem nadzorcy sàdowego, chyba ˝e sàd ustanowi∏ zarzàdc´. Sàd ustanawia zarzàdc´, je˝eli upad∏y
nie daje r´kojmi nale˝ytego sprawowania zarzàdu.

w.

2. Sàd z urz´du uchyla zarzàd w∏asny upad∏ego
i ustanawia zarzàdc´, je˝eli:

1) upad∏y choçby nieumyÊlnie naruszy∏ prawo w zakresie sprawowania zarzàdu;
2) sposób sprawowania przez niego zarzàdu nie daje gwarancji wykonania uk∏adu.
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3.44) Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, upad∏y
sprawujàcy zarzàd w∏asny jest uprawniony do dokonywania czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu. Na dokonanie
czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu
jest wymagana zgoda nadzorcy sàdowego, chyba ˝e
ustawa przewiduje zgod´ rady wierzycieli.

Art. 79. Przepisy art. 77 i 78 stosuje si´ równie˝ do
czynnoÊci, które podlegajà ujawnieniu w ksi´dze wieczystej i rejestrach, je˝eli przepisy szczególne nie stanowià inaczej.
Art. 80. Og∏oszenie upad∏oÊci uczestnika systemu
p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, bez
wzgl´du na to, czy orzeczone zosta∏o z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu, czy w celu likwidacji majàtku, nie
wstrzymuje mo˝liwoÊci wykorzystania:
1) Êrodków pieni´˝nych i papierów wartoÊciowych,
zgromadzonych i zapisanych na jego rachunku
rozliczeniowym, nieobcià˝onych prawem rzeczowym lub nieb´dàcych przedmiotem zabezpieczenia,

Art. 77. 1. CzynnoÊci prawne upad∏ego dotyczàce
mienia wchodzàcego do masy upad∏oÊci, wobec którego upad∏y utraci∏ prawo zarzàdu, sà niewa˝ne.

2) papierów wartoÊciowych zapisanych na rachunku
rozliczeniowym upad∏ego, jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu uzyskanego w ramach systemu
p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych, je˝eli kredyt taki mo˝e byç udost´pniony w ramach istniejàcej umowy o kredyt

2. Na wniosek osoby trzeciej s´dzia-komisarz mo˝e nakazaç zwrot na jej rzecz z masy upad∏oÊci jej
Êwiadczenia wzajemnego, które osoba ta Êwiadczy∏a
———————

— w celu wykonania zobowiàzaƒ upad∏ego wynikajàcych ze zleceƒ rozrachunku wprowadzonych do
systemu najpóêniej w dniu og∏oszenia upad∏oÊci.
———————

43)

45)

44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Dodany przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(Dz. U. Nr 91, poz. 871), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli wniosek
o wpis hipoteki zosta∏ z∏o˝ony w sàdzie co najmniej na
szeÊç miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci.

3. Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´,
o której mowa w ust. 1, z zachowaniem ustalonego
w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek
rozwiàzania umowy.

Art. 82.46) Wpis w ksi´dze wieczystej lub rejestrze
dokonany z naruszeniem art. 81 podlega wykreÊleniu
z urz´du. Podstawà wykreÊlenia jest postanowienie
s´dziego-komisarza stwierdzajàce niedopuszczalnoÊç
wpisu. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

4. Dopuszczalne jest potràcenie wierzytelnoÊci wynikajàcej z rozliczenia stron.

Rozdzia∏ 2

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do zobowiàzaƒ
upad∏ego
Oddzia∏ 1
Przepisy ogólne

v.p

Art. 86. 1. Po og∏oszeniu upad∏oÊci spó∏dzielni
mieszkaniowej obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego albo z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, gdy odebrano zarzàd majàtkiem upad∏emu, czynnoÊci okreÊlone w art. 41—43 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, z póên. zm.48)) wykonuje syndyk
albo zarzàdca.

rcl

Art. 83. Niewa˝ne sà postanowienia umowy zastrzegajàce na wypadek og∏oszenia upad∏oÊci zmian´
lub rozwiàzanie stosunku prawnego, którego stronà
jest upad∏y.
84.47)

5. Do poszczególnych umów szczegó∏owych majàcych za przedmiot terminowe operacje finansowe lub
sprzeda˝ papierów wartoÊciowych ze zobowiàzaniem
do ich odkupu — nawet je˝eli nie zosta∏y one zawarte
w wykonaniu umowy ramowej, o której mowa
w ust. 1 — nie stosuje si´ przepisów art. 98 i 99.

.go

Zakaz obcià˝ania masy upad∏oÊci

l

Art. 81.46) 1. Po og∏oszeniu upad∏oÊci nie mo˝na
obcià˝yç sk∏adników masy upad∏oÊci hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym
lub hipotekà morskà w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci powsta∏ej przed og∏oszeniem upad∏oÊci.

2. Przez terminowe operacje finansowe, o których
mowa w ust. 1, rozumie si´ operacje, w których ustalono cen´, kurs, stop´ procentowà lub indeks —
a w szczególnoÊci nabywanie walut, papierów wartoÊciowych, z∏ota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na ró˝nic´ cen, opcje i prawa pochodne — zawarte na umówionà dat´ lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

Oddzia∏ 5

Art.
1. Postanowienie umowy, której stronà
jest upad∏y, uniemo˝liwiajàce albo utrudniajàce osiàgni´cie celu post´powania upad∏oÊciowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upad∏oÊci.

2. Na syndyku albo zarzàdcy cià˝y obowiàzek zawarcia umowy, o której mowa w art. 111, 12, 1714,
1715, 39 i 48 ustawy wskazanej w ust. 1, je˝eli ˝àdanie
zosta∏o z∏o˝one spó∏dzielni przed og∏oszeniem upad∏oÊci albo po og∏oszeniu upad∏oÊci na podstawie
art. 541 ust. 2 tej ustawy.

w.

2. Umowa przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy, wierzytelnoÊci lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci jest skuteczna wobec masy upad∏oÊci, je˝eli zosta∏a zawarta w formie pisemnej z datà pewnà.

Oddzia∏ 2

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do zobowiàzaƒ
upad∏ego w razie og∏oszenia upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu

Art. 87.49) Od dnia og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu do dnia uprawomocnienia si´
postanowienia o zatwierdzeniu uk∏adu albo o umorzeniu post´powania, upad∏y albo zarzàdca nie mogà
spe∏niaç Êwiadczeƒ wynikajàcych z wierzytelnoÊci,
które z mocy prawa sà obj´te uk∏adem.

1) wierzytelnoÊci z tytu∏u poszczególnych umów
szczegó∏owych zawartych w jej wykonaniu nie sà
obejmowane uk∏adem;

Art. 89. 1. W czasie trwania post´powania a˝ do jego umorzenia lub zakoƒczenia albo zmiany postano———————

2) syndykowi nie przys∏uguje uprawnienie do odstàpienia od umowy ramowej, o którym mowa
w art. 98.

48)

ww

Art. 85. 1. Je˝eli umowa ramowa, której jednà ze
stron jest upad∏y, zastrzega, ˝e poszczególne umowy
szczegó∏owe, których przedmiotem sà terminowe
operacje finansowe lub sprzeda˝ papierów wartoÊciowych ze zobowiàzaniem do ich odkupu, b´dà zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz ˝e rozwiàzanie
umowy ramowej powoduje rozwiàzanie wszystkich
umów szczegó∏owych zawartych w wykonaniu tej
umowy:

Art. 88. (uchylony).50)

———————
46)
47)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

49)
50)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165,
poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235,
poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 117, poz. 988.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy odsetek od wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà, wpisem w rejestrze,
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipotekà morskà. Odsetki te mogà byç zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia.

1) sta∏ si´ d∏u˝nikiem upad∏ego po og∏oszeniu upad∏oÊci;

Art. 93. 1. Potràcenie wierzytelnoÊci upad∏ego
z wierzytelnoÊcià wierzyciela jest dopuszczalne, je˝eli
obie wierzytelnoÊci istnia∏y w dniu og∏oszenia upad∏oÊci, chocia˝by termin wymagalnoÊci jednej z nich
jeszcze nie nastàpi∏.
2. Do potràcenia przedstawia si´ ca∏kowità sum´
wierzytelnoÊci upad∏ego, a wierzytelnoÊç wierzyciela
tylko w wysokoÊci wierzytelnoÊci g∏ównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia og∏oszenia upad∏oÊci.
3. Je˝eli termin p∏atnoÊci nieoprocentowanego d∏ugu upad∏ego w dniu og∏oszenia upad∏oÊci nie nastàpi∏,
do potràcenia przyjmuje si´ sum´ nale˝noÊci zmniejszonà o odsetki ustawowe, nie wy˝sze jednak ni˝ szeÊç
procent, za czas od dnia og∏oszenia upad∏oÊci do dnia
p∏atnoÊci i nie wi´cej ni˝ za okres dwóch lat.

.go

2. Potràcenie wzajemnych wierzytelnoÊci jest jednak dopuszczalne, je˝eli nabycie wierzytelnoÊci nastàpi∏o wskutek zap∏aty d∏ugu, za który nabywca odpowiada∏ osobiÊcie albo pewnymi przedmiotami majàtkowymi, i je˝eli odpowiedzialnoÊç nabywcy za d∏ug
powsta∏a przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci.

v.p

2) b´dàc d∏u˝nikiem upad∏ego, sta∏ si´ po og∏oszeniu
upad∏oÊci jego wierzycielem przez nabycie wierzytelnoÊci w drodze przelewu lub indosu wierzytelnoÊci powsta∏ej przed og∏oszeniem upad∏oÊci.

l

wienia o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci
obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego, potràcenie
wzajemnych wierzytelnoÊci mi´dzy upad∏ym i wierzycielem nie jest dopuszczalne, je˝eli wierzyciel:

3. Wierzyciel, który chce skorzystaç z potràcenia,
sk∏ada o tym oÊwiadczenie nie póêniej ni˝ przy zg∏oszeniu wierzytelnoÊci.

2. Potràcenie jest dopuszczalne, je˝eli nabywca
sta∏ si´ wierzycielem upad∏ego wskutek sp∏acenia jego d∏ugu, za który odpowiada∏ osobiÊcie albo okreÊlonymi przedmiotami majàtkowymi, i je˝eli nabywca
w czasie, gdy przyjà∏ odpowiedzialnoÊç za d∏ug upad∏ego, nie wiedzia∏ o istnieniu podstaw do og∏oszenia
upad∏oÊci. Potràcenie jest zawsze dopuszczalne, je˝eli przyj´cie odpowiedzialnoÊci nastàpi∏o na rok przed
dniem og∏oszenia upad∏oÊci.

rcl

Art. 90. 1.51) W czasie trwania post´powania a˝ do
jego umorzenia lub zawarcia uk∏adu albo zmiany sposobu prowadzenia post´powania upad∏oÊciowego
z post´powania z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego,
wynajmujàcy lub wydzier˝awiajàcy, bez zgody rady
wierzycieli, nie mo˝e wypowiedzieç umowy najmu
lub dzier˝awy lokalu lub nieruchomoÊci, w których
jest prowadzone przedsi´biorstwo upad∏ego. Uk∏ad
mo˝e ustanowiç zakaz wypowiedzenia tych umów do
czasu wykonania uk∏adu.

Art. 94. 1. Potràcenie nie jest dopuszczalne, je˝eli
d∏u˝nik upad∏ego naby∏ wierzytelnoÊç w drodze przelewu lub indosu po og∏oszeniu upad∏oÊci albo naby∏
jà w ciàgu ostatniego roku przed dniem og∏oszenia
upad∏oÊci, wiedzàc o istnieniu podstawy do og∏oszenia upad∏oÊci.

w.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do umów
leasingu, ubezpieczeƒ majàtkowych, umów rachunku
bankowego, umów por´czeƒ i gwarancji bankowych
oraz akredytyw, jak równie˝ umów obejmujàcych licencje udzielone upad∏emu.
Oddzia∏ 3

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do zobowiàzaƒ
upad∏ego w razie og∏oszenia upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego

Art. 95. Potràcenie nie jest dopuszczalne, je˝eli
wierzyciel sta∏ si´ d∏u˝nikiem upad∏ego po dniu og∏oszenia upad∏oÊci.

Art. 96. Wierzyciel, który chce skorzystaç z prawa
potràcenia, sk∏ada o tym oÊwiadczenie nie póêniej ni˝
przy zg∏oszeniu wierzytelnoÊci.

2. Zobowiàzania majàtkowe niepieni´˝ne zmieniajà si´ z dniem og∏oszenia upad∏oÊci na zobowiàzania
pieni´˝ne i z tym dniem stajà si´ p∏atne, chocia˝by termin ich wykonania jeszcze nie nastàpi∏.

Art. 98. 1. Je˝eli w dniu og∏oszenia upad∏oÊci zobowiàzania z umowy wzajemnej nie zosta∏y wykonane
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, syndyk mo˝e wykonaç zobowiàzanie upad∏ego i za˝àdaç od drugiej strony spe∏nienia Êwiadczenia wzajemnego lub od umowy odstàpiç.

ww

Art. 91. 1. Zobowiàzania pieni´˝ne upad∏ego, których termin p∏atnoÊci Êwiadczenia jeszcze nie nastàpi∏, stajà si´ wymagalne z dniem og∏oszenia upad∏oÊci.

Art. 97. Roszczenie wynikajàce z umowy zawartej
w wyniku przyj´cia oferty z∏o˝onej przez upad∏ego
mo˝e byç przez wierzyciela dochodzone w post´powaniu upad∏oÊciowym tylko wtedy, gdy oÊwiadczenie
o przyj´ciu oferty zosta∏o z∏o˝one upad∏emu przed
dniem og∏oszenia upad∏oÊci.

Art. 92. 1. Z masy upad∏oÊci mogà byç zaspokojone odsetki od wierzytelnoÊci, nale˝ne od upad∏ego, za
okres do dnia og∏oszenia upad∏oÊci.

———————
51)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Na ˝àdanie drugiej strony z∏o˝one w formie
pisemnej z datà pewnà, syndyk w terminie trzech miesi´cy oÊwiadczy na piÊmie, czy od umowy odst´puje,
czy te˝ ˝àda jej wykonania. Niez∏o˝enie w tym terminie oÊwiadczenia przez syndyka uwa˝a si´ za odstàpienie od umowy.
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Art. 99. Je˝eli syndyk odst´puje od umowy, druga
strona nie ma prawa do zwrotu spe∏nionego Êwiadczenia, chocia˝by Êwiadczenie to znajdowa∏o si´
w masie upad∏oÊci. Strona mo˝e dochodziç w post´powaniu upad∏oÊciowym nale˝noÊci z tytu∏u wykonania zobowiàzania i poniesionych strat, zg∏aszajàc te
wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi.

Art. 105. W razie upad∏oÊci jednej ze stron umowy
po˝yczki, umowa po˝yczki wygasa, gdy przedmiot po˝yczki nie zosta∏ jeszcze wydany.
Art. 106. Pobranie z góry przez upad∏ego przed
og∏oszeniem upad∏oÊci czynszu najmu rzeczy ruchomej za czas d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy, liczàc od dnia
og∏oszenia upad∏oÊci, nie zwalnia najemcy od obowiàzku zap∏aty czynszu do masy upad∏oÊci.

l

3. Druga strona, która ma obowiàzek spe∏niç
Êwiadczenie wczeÊniej, mo˝e wstrzymaç si´ ze spe∏nieniem Êwiadczenia, do czasu spe∏nienia lub zabezpieczenia Êwiadczenia wzajemnego. Prawo to drugiej
stronie nie przys∏uguje, je˝eli w czasie zawarcia umowy wiedzia∏a lub wiedzieç powinna o istnieniu podstaw do og∏oszenia upad∏oÊci.

Poz. 1361

v.p
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Art. 107. 1. Umowa najmu lub dzier˝awy nieruchomoÊci upad∏ego wià˝e strony, je˝eli przedmiot
umowy przed og∏oszeniem upad∏oÊci zosta∏ wydany
najemcy lub dzier˝awcy.
2. Pobranie z góry przez upad∏ego przed og∏oszeniem upad∏oÊci czynszu najmu za czas d∏u˝szy ni˝ trzy
miesiàce, a czynszu dzier˝awy za czas d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy, liczàc w obu przypadkach od dnia
og∏oszenia upad∏oÊci, jak równie˝ rozporzàdzanie tym
czynszem, nie zwalnia najemcy lub dzier˝awcy od
obowiàzku zap∏aty czynszu do masy upad∏oÊci.

2. Sprzedawca lub komisant, któremu rzecz zosta∏a zwrócona, zwraca koszty, które zosta∏y poniesione
lub majà byç poniesione, oraz otrzymane zaliczki.

Art. 108. Sprzeda˝ przez syndyka w toku post´powania upad∏oÊciowego nieruchomoÊci upad∏ego wywo∏uje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzier˝awy, jak sprzeda˝ w post´powaniu egzekucyjnym.

.go

Art. 100. 1. Sprzedawca mo˝e ˝àdaç zwrotu rzeczy
ruchomej — tak˝e papierów wartoÊciowych — wys∏anej upad∏emu bez otrzymania ceny, je˝eli rzecz ta nie
zosta∏a obj´ta przed og∏oszeniem upad∏oÊci przez
upad∏ego lub przez osob´ upowa˝nionà przez niego
do rozporzàdzania rzeczà. Prawo ˝àdania zwrotu s∏u˝y
tak˝e komisantowi, który wys∏a∏ rzecz upad∏emu.

3. Syndyk mo˝e jednak rzecz zatrzymaç, je˝eli zap∏aci lub zabezpieczy nale˝nà od upad∏ego cen´
i koszty. Prawo to przys∏uguje syndykowi w terminie
miesiàca od dnia ˝àdania zwrotu.

2. (uchylony).52)

rcl

Art. 101. 1. Zastrze˝one w umowie sprzeda˝y na
rzecz sprzedawcy prawo w∏asnoÊci nie wygasa z powodu og∏oszenia upad∏oÊci nabywcy, je˝eli jest skuteczne wobec jego wierzycieli wed∏ug przepisów Kodeksu cywilnego.

w.

Art. 102. 1. Zawarte przez upad∏ego umowy zlecenia lub komisu, w których upad∏y by∏ dajàcym zlecenie lub komitentem, a tak˝e umowy o zarzàdzanie papierami wartoÊciowymi upad∏ego wygasajà z dniem
og∏oszenia upad∏oÊci. WierzytelnoÊç z tytu∏u poniesionej wskutek tego straty mo˝e byç dochodzona
w post´powaniu upad∏oÊciowym.

ww

2. Od zawartych przez upad∏ego umów zlecenia
lub komisu, w których upad∏y by∏ przyjmujàcym zlecenie lub komisantem, mo˝na odstàpiç z dniem og∏oszenia upad∏oÊci bez odszkodowania.
Art. 103. 1. Umowa agencyjna wygasa z dniem
og∏oszenia upad∏oÊci jednej ze stron.
2. W razie upad∏oÊci dajàcego zlecenie agent ma
prawo dochodziç w post´powaniu upad∏oÊciowym
swojej wierzytelnoÊci powsta∏ej z tytu∏u straty poniesionej wskutek wygaÊni´cia umowy.
Art. 104. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci u˝yczajàcego lub bioràcego do u˝ywania, umowa u˝yczenia,
je˝eli rzecz ju˝ zosta∏a wydana, ulega rozwiàzaniu na
˝àdanie jednej ze stron.
2. Je˝eli rzecz nie by∏a jeszcze wydana, umowa
wygasa.

———————
52)

Art. 109. 1.53) Na podstawie postanowienia s´dziego-komisarza syndyk wypowiada umow´ najmu lub
dzier˝awy nieruchomoÊci upad∏ego z zachowaniem
trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, tak˝e wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upad∏ego nie
by∏o dopuszczalne. S´dzia-komisarz mo˝e wydaç postanowienie, je˝eli trwanie umowy utrudnia likwidacj´ masy upad∏oÊci albo gdy czynsz najmu lub dzier˝awy odbiega od przeci´tnych czynszów za najem lub
dzier˝aw´ nieruchomoÊci tego samego rodzaju. Na
postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

Przez art. 1 pkt 32 ustawy, której mowa w odnoÊniku 3.

2. Druga strona rozwiàzanej umowy mo˝e dochodziç w post´powaniu upad∏oÊciowym odszkodowania
z powodu rozwiàzania umowy najmu lub dzier˝awy
przed terminem przewidzianym w umowie, zg∏aszajàc
te wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi.
Art. 110. 1. Je˝eli w dniu og∏oszenia upad∏oÊci
przedmiot najmu lub dzier˝awy nie by∏ jeszcze wydany upad∏emu, ka˝da ze stron mo˝e odstàpiç od umowy najmu lub dzier˝awy nieruchomoÊci zawartej
przez upad∏ego jako najemc´ lub dzier˝awc´. OÊwiadczenie o odstàpieniu powinno byç z∏o˝one w terminie
dwóch miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci.
2. Odstàpienie od umowy nie pociàga za sobà
obowiàzku odszkodowania.
3. Je˝eli przedmiot najmu lub dzier˝awy w dniu
og∏oszenia upad∏oÊci by∏ ju˝ wydany upad∏emu, syndyk mo˝e wypowiedzieç umow´ najmu lub dzier˝awy,
tak˝e wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez
upad∏ego nie by∏o dopuszczalne. Je˝eli umowa doty———————
53)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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4.54) Rozwiàzanie umowy nie mo˝e nastàpiç przed
up∏ywem terminu, za który czynsz zap∏acono z góry.
Na podstawie postanowienia s´dziego-komisarza
syndyk wypowiada umow´ najmu lub dzier˝awy
przed terminem, je˝eli dalsze trwanie umowy utrudnia∏oby prowadzenie post´powania upad∏oÊciowego,
w szczególnoÊci gdy prowadzi do zwi´kszenia kosztów upad∏oÊci. Na postanowienie s´dziego-komisarza
przys∏uguje za˝alenie.

Art. 115. 1. Og∏oszenie upad∏oÊci ubezpieczonego
nie ma wp∏ywu na umowy obowiàzkowego ubezpieczenia majàtkowego.

2. Do umów ubezpieczeƒ majàtkowych zawartych
przez upad∏ego przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 98 i 99.
Art. 116.57) Roszczenia ma∏˝onka upad∏ego wynikajàce z umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej mogà byç
uwzgl´dnione tylko wówczas, gdy by∏a ona zawarta
co najmniej dwa lata przed dniem z∏o˝enia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci.
Art. 117.57) W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´powania obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego na post´powanie z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, skutki prawne
og∏oszenia upad∏oÊci oraz czynnoÊci okreÊlonych
w niniejszym oddziale pozostajà w mocy. Za zgodà
stron mogà byç jednak uchylone.

.go

5. Wynajmujàcy lub wydzier˝awiajàcy mo˝e dochodziç w post´powaniu upad∏oÊciowym odszkodowania z powodu rozwiàzania najmu lub dzier˝awy
przed terminem przewidzianym w umowie, jednak za
czas nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata.

2.56) W razie og∏oszenia upad∏oÊci finansujàcego
leasing przepisów ustawy o odstàpieniu od umowy
przez syndyka nie stosuje si´.

l

czy nieruchomoÊci, w której prowadzone by∏o przedsi´biorstwo upad∏ego, wypowiedzenie nast´puje z zachowaniem szeÊciomiesi´cznego terminu wypowiedzenia, w innych zaÊ przypadkach — z zachowaniem
terminu ustawowego, chyba ˝e terminy wypowiedzenia przewidziane w umowie sà krótsze.
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Art. 111. 1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci umowa
kredytu wygasa, je˝eli przed tym terminem kredytodawca nie przekaza∏ Êrodków pieni´˝nych do dyspozycji upad∏ego. Kredytodawca mo˝e dochodziç naprawienia szkody w post´powaniu upad∏oÊciowym, zg∏aszajàc te wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi.

rcl

2. W razie oddania do dyspozycji upad∏ego przed
dniem og∏oszenia upad∏oÊci cz´Êci Êrodków pieni´˝nych, upad∏y traci prawo do ˝àdania wyp∏aty cz´Êci
nieprzekazanej.

Art. 118.57) W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´powania
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego, skutki og∏oszenia upad∏oÊci wymienione w przepisach niniejszego
oddzia∏u powstajà z dniem wydania postanowienia
o zmianie sposobu prowadzenia post´powania.

Art. 112.55) Og∏oszenie upad∏oÊci nie ma wp∏ywu
na umowy rachunku bankowego i rachunku papierów
wartoÊciowych upad∏ego.

w.

Art. 113. 1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci wygasajà umowy o udost´pnienie skrytek sejfowych oraz
umowy przechowania zawarte przez upad∏ego z bankiem. Wydanie z∏o˝onych w skrytkach przedmiotów
lub papierów wartoÊciowych nast´puje w terminie
uzgodnionym z syndykiem, jednak nie póêniej ni˝
w terminie trzech miesi´cy od dnia og∏oszeniu upad∏oÊci.

ww

2. Za okres korzystania ze skrytek i innych form
przechowania po og∏oszeniu upad∏oÊci bank pobiera
op∏aty wed∏ug stawek obowiàzujàcych strony w ostatnim miesiàcu przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci.
3. Roszczenia banku, o których mowa w ust. 2,
mogà byç dochodzone w post´powaniu upad∏oÊciowym, wed∏ug zasad okreÊlonych dla dochodzenia
zwrotu kosztów post´powania.

Rozdzia∏ 3

Skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do spadków
nabytych przez upad∏ego

Art. 119. 1. Je˝eli do spadku otwartego po og∏oszeniu upad∏oÊci powo∏any zostaje upad∏y, spadek
wchodzi do masy upad∏oÊci. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca nie sk∏adajà oÊwiadczenia o przyj´ciu spadku, a spadek uwa˝a si´ za przyj´ty z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Je˝eli otwarcie spadku nastàpi∏o przed og∏oszeniem upad∏oÊci, a do chwili jej og∏oszenia nie up∏ynà∏
jeszcze termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia o przyj´ciu
lub odrzuceniu spadku i powo∏any spadkobierca
oÊwiadczenia takiego nie z∏o˝y∏, przepis ust.1 stosuje
si´ odpowiednio.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w razie ustanowienia zapisów na rzecz upad∏ego.

———————

Art. 120. Umowa zbycia ca∏oÊci lub cz´Êci spadku
albo ca∏oÊci lub cz´Êci udzia∏u spadkowego zawarta
przez upad∏ego po og∏oszeniu upad∏oÊci jest niewa˝na. Niewa˝na jest te˝ dokonana przez niego czynnoÊç
rozporzàdzajàca udzia∏em w przedmiocie nale˝àcym
do spadku, jak i jego zgoda na rozporzàdzenie udzia∏em w przedmiocie nale˝àcym do spadku przez innego spadkobierc´.
———————

54)

56)

Art. 114. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci korzystajàcego z rzeczy na podstawie umowy leasingu syndyk
mo˝e w terminie dwóch miesi´cy od dnia og∏oszenia
upad∏oÊci, za zgodà s´dziego-komisarza, wypowiedzieç umow´ leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

55)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

57)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Spadek podlega wy∏àczeniu, je˝eli sk∏adniki majàtkowe wchodzàce w sk∏ad spadku sà trudno zbywalne albo z innych przyczyn wejÊcie spadku do masy
upad∏oÊci nie by∏oby korzystne dla post´powania
upad∏oÊciowego.
3. Postanowienie o wy∏àczeniu spadku z masy
upad∏oÊci wydaje z urz´du s´dzia-komisarz. Postanowienie to podlega og∏oszeniu przez obwieszczenie.
Na postanowienie przys∏uguje za˝alenie upad∏emu
i wierzycielom.

Art. 123. OÊwiadczenie upad∏ego o odrzuceniu
spadku jest bezskuteczne w stosunku do masy upad∏oÊci, je˝eli zosta∏o z∏o˝one po og∏oszeniu upad∏oÊci.
Rozdzia∏ 4

Art. 125.62) 1. Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej na podstawie orzeczenia sàdu w ciàgu roku przed
dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci jest
bezskuteczne w stosunku do masy upad∏oÊci, chyba
˝e pozew o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej
zosta∏ z∏o˝ony co najmniej na dwa lata przed dniem
z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci.
2. Po og∏oszeniu upad∏oÊci nie mo˝na ustanowiç
rozdzielnoÊci majàtkowej z datà wczeÊniejszà ni˝ data
og∏oszenia upad∏oÊci.

.go

Art. 122. Je˝eli spadek zostanie wy∏àczony z masy
upad∏oÊci, oÊwiadczenie o przyj´ciu lub odrzuceniu
spadku sk∏ada spadkobierca. Termin do z∏o˝enia
oÊwiadczenia zaczyna biec od chwili uprawomocnienia si´ postanowienia o wy∏àczeniu.

5.61) Do masy upad∏oÊci nie wchodzà przedmioty
s∏u˝àce wy∏àcznie ma∏˝onkowi upad∏ego do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub zawodowej,
choçby by∏y obj´te majàtkowà wspólnoÊcià ma∏˝eƒskà, z wyjàtkiem przedmiotów majàtkowych nabytych
do majàtku wspólnego w ciàgu dwóch lat przed
dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci.

l

Art. 121. 1. Je˝eli w sk∏ad spadku wchodzà wierzytelnoÊci i prawa wàtpliwe co do istnienia lub mo˝liwoÊci ich wykonania, mo˝na wy∏àczyç spadek z masy
upad∏oÊci.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, gdy rozdzielnoÊç majàtkowa powsta∏a z mocy prawa w ciàgu
roku przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci w wyniku rozwodu, separacji albo ubezw∏asnowolnienia jednego z ma∏˝onków, chyba ˝e pozew lub
wniosek w sprawie zosta∏ z∏o˝ony co najmniej dwa lata
przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci.

Art. 126. 1.63) Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej umowà majàtkowà jest skuteczne w stosunku do
masy upad∏oÊci tylko wtedy, gdy umowa zawarta
zosta∏a co najmniej dwa lata przed dniem z∏o˝enia
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci.

rcl

Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci na stosunki majàtkowe
ma∏˝eƒskie upad∏ego

w.

Art. 124. 1.58) Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci jednego z ma∏˝onków powstaje mi´dzy ma∏˝onkami
rozdzielnoÊç majàtkowa, o której mowa w art. 53 § 1
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póên. zm.59)). Je˝eli ma∏˝onkowie pozostawali w ustroju wspólnoÊci
majàtkowej, majàtek wspólny ma∏˝onków wchodzi
do masy upad∏oÊci, a jego podzia∏ jest niedopuszczalny.
2.

(uchylony).60)

3. Ma∏˝onek upad∏ego mo˝e dochodziç w post´powaniu upad∏oÊciowym nale˝noÊci z tytu∏u udzia∏u
w majàtku wspólnym, zg∏aszajàc t´ wierzytelnoÊç s´dziemu-komisarzowi.
4. Domniemywa si´, ˝e majàtek wspólny powsta∏y w okresie prowadzenia przedsi´biorstwa przez upad∏ego zosta∏ nabyty ze Êrodków pochodzàcych z dochodów tego przedsi´biorstwa.

ww
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2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, gdy umowà majàtkowà ograniczono wspólnoÊç majàtkowà.
DZIA¸ III

BezskutecznoÊç i zaskar˝anie czynnoÊci
upad∏ego

Art. 127. 1. Bezskuteczne w stosunku do masy
upad∏oÊci sà czynnoÊci prawne dokonane przez upad∏ego w ciàgu roku przed dniem z∏o˝enia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci, którymi rozporzàdzi∏ on swoim majàtkiem, je˝eli dokonane zosta∏y nieodp∏atnie
albo odp∏atnie, ale wartoÊç Êwiadczenia upad∏ego
przewy˝sza w ra˝àcym stopniu wartoÊç Êwiadczenia
otrzymanego przez upad∏ego lub zastrze˝onego dla
upad∏ego lub dla osoby trzeciej.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ugody sàdowej, uznania powództwa i zrzeczenia si´ roszczenia.

———————
58)
59)

60)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122,
poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83,
poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691,
z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192,
poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431.
Przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

3. Bezskuteczne sà równie˝ zabezpieczenie i zap∏ata d∏ugu niewymagalnego, dokonane przez upad∏ego
w terminie dwóch miesi´cy przed dniem z∏o˝enia
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci. Jednak ten, kto
———————
61)
62)
63)

Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do zabezpieczeƒ ustanowionych przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci w zwiàzku z terminowymi operacjami finansowymi lub sprzeda˝à papierów wartoÊciowych ze zobowiàzaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85
ust. 1.

4. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

Art. 130. 1.65) S´dzia-komisarz na wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upad∏oÊci obcià˝enie majàtku upad∏ego hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipotekà morskà, je˝eli upad∏y nie by∏
d∏u˝nikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela,
a obcià˝enie to zosta∏o ustanowione w ciàgu roku
przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
i w zwiàzku z jego ustanowieniem upad∏y nie otrzyma∏
˝adnego Êwiadczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli obcià˝enie rzeczowe ustanowione zosta∏o w zamian za
Êwiadczenie, które jest niewspó∏miernie niskie do
wartoÊci udzielanego zabezpieczenia.

.go

Art. 128. 1. CzynnoÊci prawne odp∏atne dokonane
przez upad∏ego w terminie szeÊciu miesi´cy przed
dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci z ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej,
krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia w∏àcznie albo z przysposobionym lub przysposabiajàcym sà bezskuteczne w stosunku do masy
upad∏oÊci.

wysokoÊci tych Êwiadczeƒ nast´puje do wysokoÊci
okreÊlonych wed∏ug zasad powszechnie obowiàzujàcych.

l

otrzyma∏ zap∏at´ lub zabezpieczenie, mo˝e w drodze
powództwa lub zarzutu ˝àdaç uznania tych czynnoÊci
za skuteczne, je˝eli w czasie ich dokonania nie wiedzia∏ o istnieniu podstawy do og∏oszenia upad∏oÊci.
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2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do czynnoÊci upad∏ego, b´dàcego spó∏kà lub osobà prawnà,
dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub
ich ma∏˝onkami, jak równie˝ ze spó∏kami powiàzanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub ma∏˝onkami tych osób.

4. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

rcl

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do czynnoÊci
upad∏ego b´dàcego spó∏kà, których dokona∏ z innà
spó∏kà, je˝eli jedna z nich by∏a spó∏kà dominujàcà.

3. Bez wzgl´du na wysokoÊç Êwiadczenia otrzymanego przez upad∏ego s´dzia-komisarz uzna za bezskuteczne obcià˝enia, o których mowa w ust. 1 i 2, je˝eli
obcià˝enia te zabezpieczajà d∏ugi osób, o których mowa w art. 128.

ww

w.

Art. 129. 1.64) Je˝eli wynagrodzenie za prac´ reprezentanta upad∏ego, okreÊlone w umowie o prac´ lub
umowie o Êwiadczenie us∏ug zawartej przed og∏oszeniem upad∏oÊci, jest ra˝àco wy˝sze od przeci´tnego
wynagrodzenia za tego rodzaju prac´ lub us∏ugi i nie
jest uzasadnione nak∏adem pracy, s´dzia-komisarz
z urz´du albo na wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego lub zarzàdcy uzna, ˝e okreÊlona cz´Êç wynagrodzenia, przypadajàca za okres przed og∏oszeniem upad∏oÊci, nie d∏u˝ej jednak ni˝ szeÊç miesi´cy przed dniem
z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci, jest bezskuteczna w stosunku do masy upad∏oÊci, chocia˝by wynagrodzenie zosta∏o ju˝ wyp∏acone. S´dzia-komisarz
mo˝e uznaç za bezskuteczne w ca∏oÊci lub cz´Êci
w stosunku do masy upad∏oÊci wynagrodzenie reprezentanta upad∏ego, przypadajàce za czas po og∏oszeniu upad∏oÊci, je˝eli ze wzgl´du na obj´cie zarzàdu
przez syndyka lub zarzàdc´ nie jest ono uzasadnione
nak∏adem pracy.

2.64) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, s´dzia-komisarz okreÊla podlegajàce zaspokojeniu z masy upad∏oÊci wynagrodzenie w wysokoÊci odpowiedniej do pracy wykonanej przez reprezentanta upad∏ego. S´dzia-komisarz wydaje postanowienie po wys∏uchaniu syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy
oraz reprezentanta upad∏ego.

Art. 131. W sprawach nieuregulowanych przepisami art. 127—130 do zaskar˝enia czynnoÊci prawnych
upad∏ego, dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 132—134 oraz
przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie wierzyciela
w razie niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika.
Art. 132. 1. Powództwo mo˝e wytoczyç syndyk,
nadzorca sàdowy albo zarzàdca.
2. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca nie ponosi op∏at sàdowych.
3. Nie mo˝na ˝àdaç uznania czynnoÊci za bezskutecznà po up∏ywie dwóch lat od dnia og∏oszenia upad∏oÊci, chyba ˝e na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie to wygas∏o wczeÊniej. Termin ten
nie ma zastosowania, gdy ˝àdanie uznania czynnoÊci
za bezskutecznà zg∏oszone zosta∏o w drodze zarzutu.
Art. 133. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca mo˝e wejÊç na miejsce powoda w sprawie wszcz´tej przez wierzyciela, który zaskar˝y∏ czynnoÊci upad∏ego. W tym przypadku, je˝eli pozwanym by∏ tak˝e
upad∏y, post´powanie w stosunku do niego umarza
si´ po uprawomocnieniu si´ postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych w zwiàzku z rozwiàzaniem stosunku pracy albo umowy o us∏ugi zwiàzane
z zarzàdem przedsi´biorstwem, z tym ˝e ograniczenie
———————

2. Z odzyskanej cz´Êci majàtku syndyk, nadzorca
sàdowy albo zarzàdca zwraca wierzycielowi poniesione przez niego koszty procesu.
———————

64)

65)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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4. Wierzyciel, który otrzyma∏ przed og∏oszeniem
upad∏oÊci jakiekolwiek Êwiadczenie na mocy wyroku
uznajàcego czynnoÊç upad∏ego za bezskutecznà, nie
ma obowiàzku wydania otrzymanego Êwiadczenia
masie upad∏oÊci.

Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci
na post´powania sàdowe i administracyjne
Rozdzia∏ 1

Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci na inne post´powania
w razie og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu
Art. 1371.66) Og∏oszenie upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu nie wy∏àcza mo˝liwoÊci wszcz´cia
przez wierzyciela spraw sàdowych i administracyjnych o wierzytelnoÊci podlegajàce zg∏oszeniu do masy upad∏oÊci. Koszty post´powania obcià˝ajà wszczynajàcego post´powanie, je˝eli nie by∏o przeszkód do
umieszczenia wierzytelnoÊci w ca∏oÊci na liÊcie wierzytelnoÊci.

.go

Art. 134. 1. Je˝eli czynnoÊç upad∏ego jest bezskuteczna z mocy prawa lub zosta∏a uznana za bezskutecznà, to co wskutek tej czynnoÊci uby∏o z majàtku
upad∏ego lub do niego nie wesz∏o, podlega przekazaniu do masy upad∏oÊci, a gdy przekazanie w naturze
jest niemo˝liwe, do masy upad∏oÊci powinna byç
wp∏acona równowartoÊç w pieniàdzach.

DZIA¸ V

l

3. W razie umorzenia post´powania upad∏oÊciowego lub uchylenia post´powania upad∏oÊciowego
przed zakoƒczeniem sprawy, o której mowa w ust. 1,
sàd zawiadamia o toczàcym si´ procesie wierzyciela,
który mo˝e w ciàgu dwóch tygodni przystàpiç do
sprawy w charakterze powoda. Wierzyciel, który zg∏osi∏ swoje przystàpienie do sprawy, nie mo˝e ˝àdaç powtórzenia dotychczasowego post´powania.

Poz. 1361

v.p

Dziennik Ustaw Nr 175

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1,
Êwiadczenie wzajemne osoby trzeciej zwraca si´ tej
osobie, je˝eli znajduje si´ w masie upad∏oÊci oddzielnie od innego majàtku lub o ile masa upad∏oÊci jest
nim wzbogacona. Je˝eli Êwiadczenie nie podlega
zwrotowi, osoba trzecia mo˝e dochodziç wierzytelnoÊci w post´powaniu upad∏oÊciowym.

2. W sprawach cywilnych nadzorca sàdowy ma
uprawnienia interwenienta ubocznego, do którego
stosuje si´ odpowiednio przepisy o wspó∏uczestnictwie jednolitym.

w.

rcl

Art. 135. Przepisów umo˝liwiajàcych zaskar˝anie
czynnoÊci prawnych lub okreÊlajàcych bezskutecznoÊç czynnoÊci prawnych dokonanych przez upad∏ego nie stosuje si´ do kompensowania i jego wyników
dokonanych przez upad∏ego przed og∏oszeniem upad∏oÊci w zwiàzku z jego uczestnictwem w systemie
p∏atnoÊci lub w systemie rozrachunku papierów wartoÊciowych, w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4.

Art. 138. 1. Je˝eli ustanowiono zarzàd w∏asny upad∏ego, nadzorca sàdowy wst´puje z mocy prawa do
post´powaƒ sàdowych i administracyjnych dotyczàcych masy upad∏oÊci prowadzonych na rzecz lub przeciwko upad∏emu.

DZIA¸ IV

Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci na zlecenia
rozrachunku w systemach p∏atnoÊci
i systemach rozrachunku papierów
wartoÊciowych

ww

Art. 136. W razie og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika
systemu p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów
wartoÊciowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4,
skutki prawne zlecenia rozrachunku wynikajàce z jego
wprowadzenia do systemu oraz wyniki kompensowania sà niepodwa˝alne i wià˝àce dla osób trzecich, je˝eli zlecenie to zosta∏o wprowadzone do systemu
przed og∏oszeniem upad∏oÊci.

Art. 137. Je˝eli zlecenie rozrachunku, o którym
mowa w art. 136, zosta∏o wprowadzone do systemu
i jest wykonane w dniu og∏oszenia upad∏oÊci, skutki
prawne wynikajàce z jego wprowadzenia do systemu
sà niepodwa˝alne i wià˝àce dla osób trzecich jedynie
wtedy, gdy po terminie rozrachunku agent rozrachunkowy, partner centralny lub izba rozliczeniowa wyka˝à, ˝e nie wiedzieli ani nie mogli wiedzieç o og∏oszeniu upad∏oÊci.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, uznanie
roszczenia, zrzeczenie si´ roszczenia, zawarcie ugody
lub przyznanie okolicznoÊci istotnych dla sprawy
przez upad∏ego, bez zgody nadzorcy sàdowego, nie
wywiera skutków prawnych.
Art. 139. 1. Je˝eli upad∏y pozbawiony zosta∏ prawa
zarzàdu masà upad∏oÊci, post´powania sàdowe i administracyjne dotyczàce masy upad∏oÊci mogà byç
wszcz´te i prowadzone wy∏àcznie przez zarzàdc´. Post´powania te zarzàdca prowadzi na rzecz upad∏ego,
lecz w imieniu w∏asnym.
2.67) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do post´powaƒ
w sprawach o nale˝ne od upad∏ego alimenty oraz odszkodowania i renty z tytu∏u odpowiedzialnoÊci za
uszkodzenie cia∏a lub rozstrój zdrowia albo utrat´ ˝ywiciela oraz z tytu∏u zamiany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià rent´.
Art. 140.68) 1. Post´powanie egzekucyjne dotyczàce wierzytelnoÊci obj´tej z mocy prawa uk∏adem,
wszcz´te przed og∏oszeniem upad∏oÊci, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem og∏oszenia upad∏oÊci.
Sumy uzyskane w zawieszonym post´powaniu,
a jeszcze niewydane, przelewa si´ do masy upad∏oÊci
po uprawomocnieniu si´ postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci.
———————
66)
67)
68)

Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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3. S´dzia-komisarz na wniosek upad∏ego albo zarzàdcy mo˝e uchyliç zaj´cia dokonane przed og∏oszeniem upad∏oÊci w post´powaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajàcym dotyczàcym wierzytelnoÊci obj´tej
z mocy prawa uk∏adem, je˝eli jest to konieczne dla
dalszego prowadzenia przedsi´biorstwa.

2. (uchylony).72)

Art. 146.73) 1. Post´powanie egzekucyjne dotyczàce wierzytelnoÊci podlegajàcej zg∏oszeniu do masy
upad∏oÊci, wszcz´te przed og∏oszeniem upad∏oÊci,
ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem og∏oszenia
upad∏oÊci. Post´powanie to umarza si´ z mocy prawa
po uprawomocnieniu si´ postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci. Zawieszenie post´powania egzekucyjnego
nie stoi na przeszkodzie przysàdzeniu w∏asnoÊci nieruchomoÊci, je˝eli przybicia udzielono przed og∏oszeniem upad∏oÊci, a nabywca egzekucyjny wp∏aci w terminie cen´ nabycia.

.go

Art. 141.68) 1. S´dzia-komisarz na wniosek upad∏ego albo zarzàdcy mo˝e zawiesiç na okres do trzech
miesi´cy post´powania egzekucyjne co do wierzytelnoÊci nieobj´tych z mocy prawa uk∏adem, je˝eli egzekucj´ skierowano do rzeczy niezb´dnej do prowadzenia przedsi´biorstwa. Zwolnienie zaj´tego przedmiotu spod zaj´cia mo˝e nastàpiç zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego.

Art. 145. 1.71) Post´powanie sàdowe lub administracyjne w sprawie wszcz´tej przeciwko upad∏emu
przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci o wierzytelnoÊç,
która podlega zg∏oszeniu do masy upad∏oÊci, o ile odr´bna ustawa nie stanowi inaczej, mo˝e byç podj´te
przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w post´powaniu upad∏oÊciowym wierzytelnoÊç ta po wyczerpaniu trybu okreÊlonego ustawà nie zostanie
umieszczona na liÊcie wierzytelnoÊci.

l

2. Po og∏oszeniu upad∏oÊci jest niedopuszczalne
wykonanie wydanego przed og∏oszeniem upad∏oÊci
d∏u˝nika postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
wynikajàcego z wierzytelnoÊci obj´tej z mocy prawa
uk∏adem.

Poz. 1361
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do egzekucji
Êwiadczeƒ alimentacyjnych oraz rent z tytu∏u odpowiedzialnoÊci za uszkodzenie cia∏a lub utrat´ ˝ywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytu∏u zamiany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià
rent´.

3. Po og∏oszeniu upad∏oÊci niedopuszczalne jest
wykonanie, wydanego przed og∏oszeniem upad∏oÊci
d∏u˝nika, postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
wynikajàcego z wierzytelnoÊci podlegajàcej zg∏oszeniu do masy upad∏oÊci, z wyjàtkiem zabezpieczenia
roszczeƒ alimentacyjnych oraz roszczeƒ o rent´ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci za uszkodzenie cia∏a lub rozstrój
zdrowia albo utrat´ ˝ywiciela oraz o zamian´ uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià
rent´.

rcl

Art. 142. Zapis na sàd polubowny dokonany przez
upad∏ego traci moc z dniem og∏oszenia upad∏oÊci,
a toczàce si´ ju˝ post´powania ulegajà umorzeniu.

2. Sumy uzyskane w zawieszonym post´powaniu
egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa si´ do
masy upad∏oÊci po uprawomocnieniu si´ postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci.

w.

Art. 143.69) W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego z post´powania
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego, przepisy rozdzia∏u 2 niniejszego dzia∏u stosuje si´ po uprawomocnieniu si´ postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia post´powania.
Rozdzia∏ 2

Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci na inne post´powania
w razie og∏oszenia upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´
majàtku upad∏ego

ww

Art. 144. 1. Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç obejmujàcà
likwidacj´ majàtku upad∏ego, post´powania sàdowe
i administracyjne dotyczàce masy upad∏oÊci mogà
byç wszcz´te i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu.

2. Post´powania, o których mowa w ust. 1, syndyk
prowadzi na rzecz upad∏ego, lecz w imieniu w∏asnym.

3.70) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do post´powaƒ w sprawach o nale˝ne od upad∏ego alimenty
oraz renty z tytu∏u odpowiedzialnoÊci za uszkodzenie
cia∏a lub rozstrój zdrowia albo utrat´ ˝ywiciela oraz
z tytu∏u zamiany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa
do˝ywocia na do˝ywotnià rent´.
———————
69)
70)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

4. Po og∏oszeniu upad∏oÊci niedopuszczalne jest
wszcz´cie egzekucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych z masy
upad∏oÊci. Âwiadczenie pieni´˝ne zasàdzone od syndyka podlega zaspokojeniu wed∏ug przepisów ustawy.

Art. 147. Zapis na sàd polubowny dokonany
przez upad∏ego traci moc z dniem og∏oszenia upad∏oÊci, a toczàce si´ ju˝ post´powania ulegajà umorzeniu.
Art. 148.74) W razie zmiany sposobu prowadzenia
post´powania z post´powania obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego na post´powanie z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu, skutki wymienione w rozdziale 1 niniejszego dzia∏u powstajà z dniem wydania postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia post´powania.
———————
71)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
72) Przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Tytu∏ IV

Art. 155. 1. Organy administracji publicznej obowiàzane sà udzielaç pomocy s´dziemu-komisarzowi
w wykonywaniu jego czynnoÊci.
2. Po og∏oszeniu postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym, banki,
w których upad∏y ma rachunki bankowe, sejfy lub
skrytki, zobowiàzane sà zawiadomiç o tym s´dziego-komisarza.

DZIA¸ I
Sàd i s´dzia-komisarz

v.p

l

Przepisy ogólne o post´powaniu upad∏oÊciowym
prowadzonym po og∏oszeniu upad∏oÊci

Poz. 1361

Rozdzia∏ 1

DZIA¸ II

Sàd

Syndyk, nadzorca sàdowy, zarzàdca
i ich zast´pcy

Art. 149. 1. Po og∏oszeniu upad∏oÊci post´powanie
upad∏oÊciowe toczy si´ w sàdzie upad∏oÊciowym, który og∏osi∏ upad∏oÊç.

Przepisy ogólne

Art. 156. 1. Syndyka powo∏uje si´ w razie og∏oszenia upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego.

.go

2. Je˝eli post´powanie zosta∏o wszcz´te w kilku
sàdach w∏aÊciwych, sprawa nale˝y do w∏aÊciwoÊci sàdu, który pierwszy wyda∏ postanowienie o og∏oszeniu
upad∏oÊci.

Rozdzia∏ 1

3. Je˝eli w toku post´powania oka˝e si´, ˝e w∏aÊciwy jest inny sàd, spraw´ przekazuje si´ temu sàdowi.
Na postanowienie o przekazaniu nie przys∏uguje za˝alenie. Postanowienie wià˝e sàd, któremu sprawa zosta∏a przekazana. CzynnoÊci dokonane w sàdzie niew∏aÊciwym pozostajà w mocy.

3. Zarzàdc´ powo∏uje si´ w razie og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, gdy odebrano
zarzàd majàtkiem upad∏emu. Zarzàdc´ ustanawia si´
tak˝e, gdy ustanowiono nad cz´Êcià majàtku zarzàd
w∏asny upad∏ego. W sprawach obj´tych tym zarzàdem zarzàdca pe∏ni czynnoÊci zastrze˝one dla nadzorcy sàdowego.

rcl

Art. 150. 1. Sàd upad∏oÊciowy orzeka w sk∏adzie
jednego s´dziego zawodowego, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Nadzorc´ sàdowego powo∏uje si´ w razie og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.

2. W przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy oraz rozpoznajàc za˝alenie na postanowienie s´dziego-komisarza sàd upad∏oÊciowy orzeka w sk∏adzie trzech s´dziów zawodowych.

w.

3. Je˝eli sàd rozpoznaje za˝alenie na postanowienie s´dziego-komisarza, w sk∏ad sàdu nie mo˝e wchodziç s´dzia-komisarz.
Rozdzia∏ 2

S´dzia-komisarz

ww

Art. 151. Po og∏oszeniu upad∏oÊci czynnoÊci post´powania upad∏oÊciowego wykonuje s´dzia-komisarz, z wyjàtkiem czynnoÊci, dla których w∏aÊciwy jest
sàd.
Art. 152. 1. S´dzia-komisarz kieruje tokiem post´powania, sprawuje nadzór nad czynnoÊciami syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy, oznacza czynnoÊci,
których syndykowi, nadzorcy albo zarzàdcy nie wolno
wykonywaç bez jego zezwolenia lub bez zgody rady
wierzycieli, jak równie˝ zwraca uwag´ na pope∏nione
przez nich uchybienia.

4.75) Osoba powo∏ana do wykonywania czynnoÊci
syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy podlega
obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu
czynnoÊci osobiÊcie lub przez pe∏nomocnika.
5.75) Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 4, oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc pod uwag´
specyfik´ wykonywanych przez syndyka czynnoÊci
oraz wartoÊç funduszów masy upad∏oÊci.

Art. 1561.76) Postanowienie o wyznaczeniu syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy podlega obwieszczeniu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.
Art. 157. 1.77) Syndykiem, nadzorcà sàdowym albo
zarzàdcà mo˝e byç osoba fizyczna posiadajàca licencj´ syndyka.

2. S´dzia-komisarz pe∏ni ponadto inne czynnoÊci
okreÊlone w ustawie.

2. Syndykiem, nadzorcà sàdowym albo zarzàdcà
mo˝e byç równie˝ spó∏ka handlowa, której wspólnicy
ponoszàcy odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania spó∏ki
bez ograniczenia ca∏ym swoim majàtkiem albo cz∏onkowie zarzàdu reprezentujàcy spó∏k´ posiadajà takà licencj´.
———————

Art. 153. Skargi na czynnoÊci komornika rozpoznaje w post´powaniu upad∏oÊciowym s´dzia-komisarz.

76)

Art. 154. S´dzia-komisarz w zakresie swych czynnoÊci ma prawa i obowiàzki sàdu i przewodniczàcego.

75)

77)

Dodany przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 paêdziernika 2007 r.
Dodany przez art. 1 pkt 51 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 75.
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4.78) Syndyk, nadzorca sàdowy, zarzàdca b´dàcy
osobà fizycznà jest osobà prowadzàcà pozarolniczà
dzia∏alnoÊç w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
Art. 157a.79) 1. Syndykiem, nadzorcà sàdowym
albo zarzàdcà nie mo˝e byç osoba, która:

3. Do zast´pcy syndyka, zast´pcy nadzorcy sàdowego i zast´pcy zarzàdcy stosuje si´ odpowiednio
przepisy o posiadaniu licencji, o której mowa
w art. 157 ust. 1, oraz o wynagrodzeniu, zwrocie wydatków i odpowiedzialnoÊci za szkod´ odpowiednio
syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy.
Art. 160. 1. W sprawach dotyczàcych masy upad∏oÊci syndyk, zarzàdca oraz nadzorca sàdowy dokonujà czynnoÊci na rachunek upad∏ego, lecz w imieniu
w∏asnym.

2. Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca nie odpowiadajà za zobowiàzania zaciàgni´te w sprawach dotyczàcych masy upad∏oÊci.

.go

1) jest wierzycielem lub d∏u˝nikiem upad∏ego, ma∏˝onkiem, wst´pnym, zst´pnym, rodzeƒstwem, powinowatym upad∏ego lub jego wierzyciela w tej
samej linii czy stopniu, osobà pozostajàcà z nim
w stosunku przysposobienia lub ma∏˝onkiem tej
osoby albo osobà pozostajàcà z upad∏ym w faktycznym zwiàzku, wspólnie z nim zamieszkujàcà
i gospodarujàcà;

2. S´dzia-komisarz okreÊla zakres czynnoÊci zast´pcy syndyka, zast´pcy nadzorcy sàdowego albo zast´pcy zarzàdcy.

l

3. Zasady i tryb wydawania licencji, o której mowa
w ust. 1, okreÊli odr´bna ustawa.
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2) jest lub by∏a zatrudniona przez upad∏ego na podstawie stosunku pracy albo innego stosunku
prawnego, z wy∏àczeniem umowy o sprawowanie
funkcji nadzorcy sàdowego w post´powaniu naprawczym albo te˝ jest lub by∏a cz∏onkiem organu,
wspólnikiem lub akcjonariuszem upad∏ego.

3. Przeszkoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, trwa
mimo ustania ma∏˝eƒstwa lub przysposobienia.
158.80)

w.

Art.
1. W razie zmiany postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego, sàd orzeka równie˝
o odwo∏aniu nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy i powo∏aniu syndyka.

ww

2. W razie zmiany postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, sàd orzeka równie˝ o odwo∏aniu syndyka i powo∏aniu nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy.

Art. 159. 1. Na wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy lub z urz´du s´dzia-komisarz mo˝e powo∏aç zast´pc´ syndyka, zast´pc´ nadzorcy sàdowego albo zast´pc´ zarzàdcy, je˝eli jest to potrzebne, zw∏aszcza w razie wykonywania czynnoÊci w innym okr´gu sàdowym.
———————
78)

79)
80)

Art. 161. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca
mogà udzielaç pe∏nomocnictw do dokonywania czynnoÊci prawnych. Mogà te˝ udzielaç pe∏nomocnictw
procesowych w post´powaniach sàdowych i administracyjnych.
2. Za szkod´ wyrzàdzonà przez pe∏nomocników
syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca odpowiadajà jak
za dzia∏anie w∏asne.
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2. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca oraz jego ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny, rodzeƒstwo, osoba
pozostajàca z nim w stosunku przysposobienia lub
ma∏˝onek takiej osoby, jak równie˝ osoba pozostajàca
z nim w faktycznym zwiàzku, wspólnie z nim zamieszkujàca i gospodarujàca, nie mogà nabyç rzeczy ani
praw pochodzàcych ze sprzeda˝y dokonanej w post´powaniu upad∏oÊciowym, w którym sprawuje lub
sprawowa∏a t´ funkcj´.

3. Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca odpowiadajà za szkod´ wyrzàdzonà na skutek nienale˝ytego
wykonywania obowiàzków.

W brzmieniu ustalonym przez art. 225 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2004 r.
Dodany przez art. 21 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 75.
W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 75.

Art. 162. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca
majà prawo do wynagrodzenia za swoje czynnoÊci
odpowiadajàcego wykonanej pracy.
2.81) ¸àczna kwota wynagrodzeƒ przyznanych
w post´powaniu nie mo˝e przekroczyç 3 % funduszów masy upad∏oÊci oraz sum uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obcià˝onych rzeczowo. WysokoÊç
wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy nie mo˝e przekroczyç stuczterdziestokrotnoÊci
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.
2a.82) Je˝eli wysokoÊç wynagrodzenia syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy, o którym mowa
w ust. 2, jest oczywiÊcie niewspó∏mierna do wykonanej pracy, sàd ustala wynagrodzenie w przeliczeniu
na miesiàce w wysokoÊci nieprzekraczajàcej przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego. ¸àczna
kwota przyznanych wynagrodzeƒ nie mo˝e przekroczyç czterdziestokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
———————
81)
82)

W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 75.
Dodany przez art. 21 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 75.
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4. W razie Êmierci syndyka, nadzorcy sàdowego
i zarzàdcy roszczenie o nale˝ne im wynagrodzenie
oraz zwrot wydatków nale˝y do spadku po nich.
5.83) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a,
ulega podwy˝szeniu do 10 % w przypadku wykonania
ostatecznego planu podzia∏u w ciàgu roku od up∏ywu
terminu do zg∏aszania wierzytelnoÊci lub zaspokojenia w ca∏oÊci wierzytelnoÊci i nale˝noÊci kategorii drugiej, trzeciej i co najmniej w po∏owie kategorii czwartej, z wy∏àczeniem okresu prowadzenia post´powania
upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.

4.84) Na postanowienie sàdu w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy
oraz zwrotu do masy upad∏oÊci wydatków i pobranych zaliczek przys∏uguje za˝alenie. Wyp∏ata prawomocnie ustalonego wynagrodzenia nast´puje po zatwierdzeniu ostatecznego sprawozdania.
Art. 166. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca
majà prawo do zaliczek na wynagrodzenie i zwrot wydatków.

.go

Art. 163. Je˝eli syndyk bàdê zarzàdca prowadzi
przedsi´biorstwo upad∏ego, w przypadkach uzasadnionych szczególnym nak∏adem pracy, mo˝e otrzymaç z tego tytu∏u dodatkowe wynagrodzenie nieprzekraczajàce 10 % osiàgni´tego rocznego zysku.

3.84) Ostatecznà wysokoÊç wynagrodzenia sàd
mo˝e ustaliç jeszcze przed zatwierdzeniem ostatecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy sàdowego
albo zarzàdcy, je˝eli t´ wysokoÊç wynagrodzenia mo˝na ustaliç na podstawie zatwierdzonych sprawozdaƒ,
a ze stanu sprawy wynika, ˝e zakres czynnoÊci, których syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca winni
dokonaç jest tego rodzaju, ˝e nie wp∏ynie na wysokoÊç wynagrodzenia.

l

3. Syndykowi, nadzorcy sàdowemu i zarzàdcy
przys∏uguje prawo do zwrotu wydatków koniecznych,
poniesionych w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci,
je˝eli wydatki te zosta∏y uznane przez s´dziego-komisarza.
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Art. 164. 1. O wynagrodzeniu i zwrocie wydatków
syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy orzeka sàd na
ich wniosek.

Art. 167. O zaliczkach na wynagrodzenie lub wydatki orzeka s´dzia-komisarz na wniosek syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy.
Art. 168. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca
sk∏adajà s´dziemu-komisarzowi w terminach przez
niego wyznaczonych, przynajmniej co trzy miesiàce,
sprawozdanie ze swoich czynnoÊci oraz sprawozdanie
rachunkowe z uzasadnieniem.
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2. O wynagrodzeniu i zwrocie wydatków w przypadku, o którym mowa w art. 162 ust. 4, orzeka sàd
z urz´du.

2. ¸àczna wysokoÊç przyznanych zaliczek na wynagrodzenie nie mo˝e przekraczaç trzech czwartych
wst´pnego wynagrodzenia.

3. Syndyk traci prawo do wynagrodzenia i do
zwrotu wydatków, je˝eli nie za˝àda ich przed up∏ywem terminu do wniesienia zarzutów przeciwko planowi ostatniego podzia∏u, a gdy odwo∏anie syndyka
nastàpi∏o wczeÊniej — je˝eli nie za˝àda∏ ich w terminie tygodnia od dnia dor´czenia mu postanowienia
o jego odwo∏aniu.

w.

4. Nadzorca sàdowy i zarzàdca tracà prawo do wynagrodzenia i do zwrotu wydatków, je˝eli nie za˝àdajà ich przed up∏ywem terminów do wniesienia zarzutów na uk∏ad, a gdy odwo∏anie nadzorcy sàdowego
i zarzàdcy nastàpi∏o wczeÊniej — je˝eli nie za˝àdali ich
w terminie tygodnia od dnia dor´czenia im postanowienia o odwo∏aniu.
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Art. 165. 1. Wst´pnà wysokoÊç wynagrodzenia
syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy okreÊla sàd
na wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy, z∏o˝ony w terminie dwóch miesi´cy od ich powo∏ania i po zaopiniowaniu wniosku przez s´dziego-komisarza.

2.84) Ostatecznà wysokoÊç wynagrodzenia ustala
sàd po zatwierdzeniu przez s´dziego-komisarza ostatecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy sàdowego
albo zarzàdcy z ich dzia∏alnoÊci, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci stopieƒ zaspokojenia wierzycieli, nak∏ad pracy, koszty zatrudnienia innych osób w zwiàzku z czynnoÊciami syndyka oraz czas trwania post´powania.
———————
83)
84)

W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 75.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Zast´pcy syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy, je˝eli sà ustanowieni, sk∏adajà sprawozdania,
o których mowa w ust. 1, w terminach wyznaczonych
przez syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´.
Syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca sk∏ada te sprawozdania wraz ze swoim sprawozdaniem s´dziemu-komisarzowi.
3. Sprawozdania rozpoznaje s´dzia-komisarz po
wys∏uchaniu w miar´ potrzeby i mo˝liwoÊci syndyka,
nadzorcy sàdowego lub zarzàdcy, upad∏ego i cz∏onków rady wierzycieli.
4. Po zakoƒczeniu swojej dzia∏alnoÊci syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca i ich zast´pcy sk∏adajà
sprawozdanie ostateczne obejmujàce sprawozdanie
ze swoich czynnoÊci oraz sprawozdanie rachunkowe.

5.85) S´dzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe lub dokonuje odpowiedniego sprostowania oraz orzeka o zwrocie do masy upad∏oÊci kwoty
niezatwierdzonej. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.
6. Do sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1 i 4, nie
stosuje si´ przepisów o rachunkowoÊci.
Art. 169. 1. Syndyk lub zarzàdca wykonuje obowiàzki sprawozdawcze, jakie cià˝y∏yby na upad∏ym.
———————
85)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 169a.86) S´dzia-komisarz upomina syndyka,
nadzorc´ sàdowego i zarzàdc´ oraz ich zast´pców, zaniedbujàcych swoje obowiàzki. W przypadku nieusuni´cia zaniedbania s´dzia-komisarz nak∏ada grzywn´
w wysokoÊci do 30 000 z∏.

2. Koszty wprowadzenia pokrywa tymczasowo
Skarb Paƒstwa. Koszty te Êciàga si´ od osób, które
przeszkadza∏y w obj´ciu majàtku, a w razie niemo˝noÊci Êciàgni´cia, podlegajà one zaspokojeniu z masy
upad∏oÊci. Je˝eli dzia∏ania utrudniajàce obj´cie majàtku przez syndyka podejmowa∏o kilka osób, koszty
wprowadzenia obcià˝ajà te osoby solidarnie.
3. O zwrocie kosztów, o których mowa w ust. 2,
orzeka s´dzia-komisarz. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie osobom zobowiàzanym do zwrotu kosztów.

.go

Art. 170.87) 1. Sàd odwo∏uje syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´, je˝eli nie pe∏nià nale˝ycie swoich obowiàzków lub z powodu przeszkody nie mogà
ich pe∏niç. Postanowienie sàdu o odwo∏aniu syndyka,
nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy z powodu nienale˝ytego pe∏nienia obowiàzków wymaga uzasadnienia.

Art. 174. 1. Je˝eli syndyk napotyka przeszkody
przy obejmowaniu majàtku upad∏ego, wprowadzenia
syndyka w posiadanie majàtku upad∏ego dokonuje
komornik sàdowy. Podstaw´ wprowadzenia stanowi
postanowienie sàdu o og∏oszeniu upad∏oÊci lub postanowienie o powo∏aniu syndyka bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalnoÊci.

l

2. Syndyk lub zarzàdca prowadzàcy przedsi´biorstwo upad∏ego nie mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊci wymagajàcej koncesji albo zezwolenia, chyba ˝e co innego wynika z ustawy lub decyzji o przyznaniu koncesji
albo zezwolenia.

Poz. 1361

v.p

Dziennik Ustaw Nr 175

2. Sàd odwo∏uje syndyka, nadzorc´ sàdowego
albo zarzàdc´ na ich wniosek; mo˝e ich odwo∏aç tak˝e na wniosek rady wierzycieli lub cz∏onka rady wierzycieli.

Art. 171. 1. S´dzia-komisarz odwo∏uje zast´pc´
syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy, je˝eli nie
pe∏nià nale˝ycie swoich obowiàzków albo gdy ich dalszy udzia∏ w post´powaniu nie jest potrzebny.

Art. 176. 1. Syndyk zawiadamia o upad∏oÊci tych
wierzycieli, których adresy sà znane na podstawie
ksiàg upad∏ego, a tak˝e komornika ogólnej w∏aÊciwoÊci upad∏ego.
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3. W razie Êmierci syndyka, nadzorcy sàdowego
albo zarzàdcy s´dzia-komisarz wyznacza innà osob´
na syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´.

Art. 175. Syndyk podejmuje niezb´dne czynnoÊci
celem ujawnienia postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci w ksi´dze wieczystej oraz w innych ksi´gach
i rejestrach, do których wpisany jest majàtek upad∏ego.

2. Przepisy art. 170 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

w.

Art. 172.88) 1. Na postanowienie sàdu w przedmiocie odwo∏ania syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy oraz na postanowienie s´dziego-komisarza
w przedmiocie upomnienia lub na∏o˝enia grzywny na
syndyka, nadzorc´ sàdowego i zarzàdc´ albo ich zast´pców i odwo∏ania zast´pców syndyka, nadzorcy
sàdowego i zarzàdcy przys∏uguje za˝alenie. Sàd rozpoznaje za˝alenie na rozprawie. Przepisu art. 222
ust. 1 zdanie drugie nie stosuje si´.
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2. Do czasu prawomocnego rozstrzygni´cia
w przedmiocie odwo∏ania syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy sàd ustanawia zarzàdc´ tymczasowego
albo nadzorc´ tymczasowego, do których stosuje si´
odpowiednio przepisy o syndyku, nadzorcy sàdowym
i zarzàdcy.
Rozdzia∏ 2
Syndyk

Art. 173. Syndyk niezw∏ocznie obejmuje majàtek
upad∏ego, zarzàdza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby
postronne oraz przyst´puje do jego likwidacji.

———————
86)
87)
88)

Dodany przez art. 21 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 75.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe o og∏oszeniu upad∏oÊci. Placówki te dor´czajà syndykowi
adresowanà do upad∏ego korespondencj´ i wszelkie
przesy∏ki. Syndyk wydaje upad∏emu korespondencj´
i przesy∏ki, które nie dotyczà majàtku masy upad∏oÊci
lub których zatrzymanie nie jest potrzebne ze wzgl´du
na zawarte w nich wiadomoÊci.
3. Syndyk zawiadamia o upad∏oÊci banki i instytucje, z którymi upad∏y zawar∏ umow´ o udost´pnienie
skrytki sejfowej albo z∏o˝y∏ pieniàdze lub inne przedmioty.
4. Syndyk wzywa przedsi´biorstwa przewozowe,
przedsi´biorstwa spedycyjne i domy sk∏adowe, w których znajdujà si´ lub mogà znajdowaç si´ towary nale˝àce do upad∏ego lub przesy∏ki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesy∏ek lub towarów
oraz aby nie wykonywa∏y poleceƒ kierowanych do
nich przez upad∏ego.
Art. 177. 1. Syndyk niezw∏ocznie wykonuje obowiàzki przewidziane przepisami o ochronie roszczeƒ
pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.
2. Przekazane z Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych Êrodki nie wchodzà do masy upad∏oÊci i nie mogà s∏u˝yç zaspokojeniu innych
ni˝ uprawnieni do ich odbioru wierzycieli.
Art. 178. Syndyk mo˝e ˝àdaç od organów administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczàcych majàtku upad∏ego.

Dziennik Ustaw Nr 175
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Art. 179.89) Syndyk jest obowiàzany podejmowaç
dzia∏ania z nale˝ytà starannoÊcià, w sposób umo˝liwiajàcy optymalne wykorzystanie majàtku upad∏ego
w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwy˝szym
stopniu, w szczególnoÊci przez minimalizacj´ kosztów
post´powania.

Uczestnicy post´powania

l

Rozdzia∏ 1

v.p

Upad∏y

Rozdzia∏ 3

Art. 185. 1. Upad∏ym jest ten, wobec kogo wydano postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci.

Nadzorca sàdowy

2. Og∏oszenie upad∏oÊci nie ma wp∏ywu na zdolnoÊç prawnà oraz zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych
upad∏ego.
3. Przekszta∏cenia osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, którym odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, po og∏oszeniu upad∏oÊci dopuszczalne
sà tylko wed∏ug przepisów niniejszej ustawy.

.go

Art. 180. 1.90) Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu i ustanowiono zarzàd w∏asny upad∏ego, nadzorca sàdowy powinien niezw∏ocznie podjàç czynnoÊci nadzorcze oraz w razie potrzeby z∏o˝yç wniosek do s´dziego-komisarza o nakazanie upad∏emu sporzàdzenia sprawozdania finansowego na dzieƒ poprzedzajàcy og∏oszenie upad∏oÊci.
2. W ramach prowadzonego nadzoru nadzorca sàdowy mo˝e w ka˝dym czasie kontrolowaç czynnoÊci
upad∏ego, a tak˝e przedsi´biorstwo upad∏ego. Mo˝e
te˝ sprawdziç, czy mienie upad∏ego, które nie jest cz´Êcià przedsi´biorstwa, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem.

Art. 186.92) Po og∏oszeniu upad∏oÊci wszelkie
uprawnienia upad∏ego zwiàzane z uczestnictwem
w spó∏kach lub spó∏dzielniach wykonuje syndyk albo
zarzàdca.

rcl

Art. 181. Nadzorca sàdowy pe∏ni swoje obowiàzki
do czasu prawomocnego zatwierdzenia uk∏adu albo
do czasu zakoƒczenia post´powania w inny sposób,
je˝eli postanowienie sàdu nie stanowi inaczej.

4. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem organów
upad∏ego oraz realizacjà jego uprawnieƒ organizacyjnych ustala ka˝dorazowo s´dzia-komisarz. Koszty te
wchodzà w sk∏ad kosztów post´powania upad∏oÊciowego. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

Rozdzia∏ 4
Zarzàdca

w.

Art. 182. 1. Zarzàdca niezw∏ocznie po powo∏aniu
obejmuje zarzàd masà upad∏oÊci, zabezpiecza jà
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem
przez osoby trzecie oraz sporzàdza spis inwentarza
i sprawozdanie finansowe na dzieƒ poprzedzajàcy
og∏oszenie upad∏oÊci, je˝eli dotychczas w toku post´powania nie zosta∏y sporzàdzone.

2. W razie gdy zarzàdca napotyka przeszkody przy
obejmowaniu zarzàdu, przepis art. 174 stosuje si´ odpowiednio.

ww

Art. 183. 1. Zarzàdca jest obowiàzany sprawowaç
zarzàd zgodnie z zasadami prawid∏owej gospodarki.
2. Do zarzàdcy stosuje si´ przepisy art. 175—177.

Art. 184. 1. Zarzàdca dokonuje wszelkich czynnoÊci zarzàdu zwiàzanych z bie˝àcym prowadzeniem
przedsi´biorstwa upad∏ego oraz zachowaniem w stanie niepogorszonym masy upad∏oÊci.
2. (uchylony).91)

———————
89)
90)
91)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 187. 1. Je˝eli upad∏y nie ma zdolnoÊci procesowej i nie dzia∏a za niego przedstawiciel ustawowy,
a tak˝e gdy w sk∏adzie organów upad∏ego b´dàcego
osobà prawnà lub innà jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, której odr´bna
ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, zachodzà braki
uniemo˝liwiajàce ich dzia∏anie, s´dzia-komisarz ustanawia dla niego kuratora, który dzia∏a za upad∏ego
w post´powaniu upad∏oÊciowym. Je˝eli dla upad∏ego
ustanowiono kuratora na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, kuratora tego powo∏uje si´ na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.
2. Ustanowienie kuratora na podstawie przepisu
ust. 1 nie stanowi przeszkody do usuni´cia, wed∏ug
zasad ogólnych, braku zdolnoÊci procesowej albo braków w sk∏adzie organów uniemo˝liwiajàcych ich dzia∏anie. Z chwilà ich uzupe∏nienia ustanowienie kuratora wed∏ug przepisów niniejszego rozdzia∏u traci moc.
3. Wobec kuratora nie stosuje si´ Êrodków przymusu. Kurator ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´ tak
jak syndyk.
4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na
podstawie przepisu ust. 1 ustala s´dzia-komisarz
w wysokoÊci stosownej do nak∏adu pracy kuratora.
Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje
za˝alenie.
———————
92)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Ustanowienie kuratora na podstawie ust. 1 traci moc po wstàpieniu do post´powania spadkobiercy
upad∏ego, który wykaza∏ swoje prawa prawomocnym
postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.
Przepisy o prawach i obowiàzkach upad∏ego stosuje
si´ odpowiednio do spadkobiercy.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, gdy
ustanowiono kuratora spadku.

Wierzyciele
Oddzia∏ 1
Przepisy ogólne

3) w innych przypadkach, gdy uzna to za potrzebne.

Art. 192. 1.93) S´dzia-komisarz zwo∏uje zgromadzenie wierzycieli przez obwieszczenie, w którym
wskazuje termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób g∏osowania.
2. Obwieszczenie powinno nastàpiç przynajmniej
na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Odpisy obwieszczenia dor´cza si´ syndykowi, nadzorcy
sàdowemu, zarzàdcy, cz∏onkom rady wierzycieli i upad∏emu.
3. W razie odroczenia zgromadzenia wierzycieli,
s´dzia-komisarz podaje obecnym do wiadomoÊci nowy termin i miejsce zgromadzenia; w takich przypadkach nie dokonuje si´ ponownego obwieszczenia. Oddany poprzednio g∏os wierzyciela, który nie stawi∏ si´
na odroczonym zgromadzeniu wierzycieli, zachowuje
moc przy obliczaniu wyników g∏osowania, je˝eli na
tym zgromadzeniu g∏osowane sà te same lub korzystniejsze dla wierzycieli propozycje uk∏adowe.

.go

Rozdzia∏ 2

2) na wniosek przynajmniej dwóch wierzycieli majàcych ∏àcznie nie mniej ni˝ trzecià cz´Êç ogólnej sumy uznanych wierzytelnoÊci;

l

Art. 188. 1. W razie Êmierci upad∏ego jego spadkobierca ma prawo brania udzia∏u w post´powaniu upad∏oÊciowym. Je˝eli spadkobierca nie jest znany albo
nie wstàpi∏ do post´powania, s´dzia-komisarz na
wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego, zarzàdcy albo
z urz´du ustanowi kuratora, do którego stosuje si´
przepisy art. 187.

Poz. 1361

v.p
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Art. 189. Wierzycielem w rozumieniu ustawy jest
ka˝dy uprawniony do zaspokojenia z masy upad∏oÊci,
choçby wierzytelnoÊç nie wymaga∏a zg∏oszenia.

2. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporzàdza
si´ protokó∏.

rcl

Art. 190. 1. Dla wierzyciela niemajàcego zdolnoÊci
sàdowej lub procesowej, jak równie˝ dla wierzyciela
b´dàcego osobà prawnà albo innà jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, której
odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, która posiada braki w sk∏adzie jej organów uniemo˝liwiajàce
jej dzia∏anie, s´dzia-komisarz mo˝e ustanowiç kuratora do dzia∏ania w post´powaniu upad∏oÊciowym, je˝eli przyczyni si´ to do usprawnienia post´powania.

Art. 193. 1. S´dzia-komisarz przewodniczy zgromadzeniu wierzycieli, bez prawa g∏osu.

w.

2. Ustanowienie kuratora zgodnie z przepisem
ust. 1 nie stanowi przeszkody do usuni´cia, wed∏ug
przepisów ogólnych, braku zdolnoÊci sàdowej lub
procesowej albo braków w sk∏adzie organów uniemo˝liwiajàcych ich dzia∏anie. Z chwilà uzupe∏nienia
tych braków ustanowienie kuratora na podstawie
ust. 1 traci moc.

ww

3. Koszty dzia∏ania kuratora obcià˝ajà wierzyciela,
dla którego kurator zosta∏ ustanowiony, i podlegajà
zaspokojeniu z sum wyp∏aconych wierzycielowi w post´powaniu upad∏oÊciowym. W razie zawarcia uk∏adu
oraz je˝eli wyp∏acona wierzycielowi w post´powaniu
upad∏oÊciowym suma nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów ustanowienia kuratora, s´dzia-komisarz wydaje postanowienie zobowiàzujàce wierzyciela do ich
poniesienia. Koszty te Êciàga si´ wed∏ug przepisów
o egzekucji op∏at sàdowych. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.
Oddzia∏ 2

Zgromadzenie wierzycieli

Art. 191. S´dzia-komisarz zwo∏uje zgromadzenie
wierzycieli:
1) je˝eli wed∏ug przepisów ustawy wymagane jest
podj´cie uchwa∏y zgromadzenia;

Art. 194. Syndyk, nadzorca sàdowy, zarzàdca,
cz∏onkowie rady wierzycieli i upad∏y wezwany do
udzielenia wyjaÊnieƒ obowiàzani sà stawiç si´ na
zgromadzeniu wierzycieli. Ich niestawiennictwo jednak, choçby usprawiedliwione, nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia.
Art. 195. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej,
w zgromadzeniu wierzycieli majà prawo uczestniczyç
z prawem g∏osu wierzyciele, których wierzytelnoÊci
zosta∏y uznane. Wierzyciele g∏osujà z sumà wierzytelnoÊci umieszczonà na liÊcie wierzytelnoÊci.
2. S´dzia-komisarz na wniosek wierzyciela i po
wys∏uchaniu upad∏ego mo˝e dopuÊciç do udzia∏u
w zgromadzeniu wierzyciela, którego wierzytelnoÊç
uzale˝niona jest od warunku zawieszajàcego lub jest
uprawdopodobniona; stosownie do okolicznoÊci s´dzia-komisarz oznacza sum´, wed∏ug której oblicza
si´ g∏os tego wierzyciela.
Art. 196. 1. Wierzyciele, którzy majà wierzytelnoÊç
solidarnà lub niepodzielnà, g∏osujà przez wspólnego
pe∏nomocnika, któremu pe∏nomocnictwo powinno
byç udzielone na piÊmie, z podpisem notarialnie poÊwiadczonym. Pe∏nomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu nie wymaga notarialnego poÊwiadczenia. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç tak˝e jeden
z wierzycieli. O ustanowieniu pe∏nomocnika wierzyciele ci obowiàzani sà powiadomiç s´dziego-komisarza na piÊmie przed zgromadzeniem wierzycieli lub
ustnie do protoko∏u na zgromadzeniu.
———————
93)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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3. Niedokonanie przez wierzycieli, o których mowa
w ust. 1 i 2, wyboru pe∏nomocnika lub zarzàdcy nie
stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli.

Art. 199. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej,
uchwa∏y zgromadzenia wierzycieli zapadajà bez
wzgl´du na liczb´ obecnych, wi´kszoÊcià g∏osów wierzycieli majàcych przynajmniej piàtà cz´Êç ogólnej sumy wierzytelnoÊci przypadajàcych wierzycielom
uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.
2. W sprawach o wy∏àczenie mienia z masy upad∏oÊci uchwa∏y zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów wierzycieli majàcych przynajmniej dwie trzecie ogólnej sumy uznanych wierzytelnoÊci.
Art. 200. S´dzia-komisarz mo˝e uchyliç uchwa∏´
zgromadzenia wierzycieli, je˝eli jest sprzeczna z prawem lub narusza dobre obyczaje albo ra˝àco narusza
interes wierzyciela, który g∏osowa∏ przeciw uchwale.
Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje
za˝alenie.

.go

Art. 197. 1. Wierzyciel nie ma prawa g∏osu na podstawie wierzytelnoÊci, którà naby∏ w drodze przelewu
lub indosu po og∏oszeniu upad∏oÊci, chyba ˝e przejÊcie
wierzytelnoÊci nastàpi∏o wskutek sp∏acenia przez niego
d∏ugu, za który odpowiada∏ osobiÊcie albo okreÊlonymi
przedmiotami majàtkowymi, ze stosunku prawnego
powsta∏ego przed og∏oszeniem upad∏oÊci.

3.96) G∏os oddany na piÊmie wymaga notarialnie
poÊwiadczonego podpisu, chyba ˝e g∏os oddaje pe∏nomocnik b´dàcy adwokatem lub radcà prawnym.

l

2. Je˝eli wierzyciele nie dokonajà wyboru pe∏nomocnika zgodnie z ust. 1, w imieniu wierzycieli g∏osuje zarzàdca ustanowiony wed∏ug przepisów Kodeksu
post´powania cywilnego o zarzàdzie zwiàzanym ze
wspó∏w∏asnoÊcià.

Poz. 1361
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2. W sprawach dotyczàcych uk∏adu nie majà tak˝e
prawa g∏osu ma∏˝onek upad∏ego, jego krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej do drugiego stopnia w∏àcznie, przysposabiajàcy upad∏ego lub przez niego przysposobiony,
a gdy upad∏ym jest osobowa spó∏ka handlowa, wspólnik ponoszàcy odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania
spó∏ki ca∏ym swoim majàtkiem, b´dàcy jej wierzycielem, oraz osoby uprawnione do reprezentowania spó∏ki. Nie g∏osujà równie˝ inni wierzyciele, je˝eli nabyli
wierzytelnoÊç od tych osób po og∏oszeniu upad∏oÊci.

Rada wierzycieli

Art. 201. 1. Je˝eli rada wierzycieli nie zosta∏a powo∏ana na wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli, s´dzia-komisarz, o ile uzna to za potrzebne, ustanowi rad´ wierzycieli oraz powo∏a jej cz∏onków.
2. Na wniosek wierzycieli majàcych przynajmniej
piàtà cz´Êç ogólnej sumy wierzytelnoÊci, które zosta∏y
uznane lub uprawdopodobnione, s´dzia-komisarz jest
obowiàzany ustanowiç rad´ wierzycieli.
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3. W sprawach dotyczàcych uk∏adu, je˝eli upad∏ym jest spó∏ka handlowa, nie majà prawa g∏osu
wierzyciele b´dàcy spó∏kà powiàzanà z upad∏ym oraz
osoby upowa˝nione do jej reprezentacji, a tak˝e wierzyciel b´dàcy spó∏kà i osoby upowa˝nione do jej reprezentacji, je˝eli upad∏y albo ta spó∏ka jest spó∏kà dominujàcà.

Oddzia∏ 3

w.

4.94) W sprawach dotyczàcych uk∏adu, je˝eli upad∏ym jest spó∏ka kapita∏owa, prawa g∏osu nie majà
wierzyciele, b´dàcy osobami fizycznymi, je˝eli reprezentujà ponad 25 % kapita∏u zak∏adowego spó∏ki.
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Art. 198. 1.95) G∏osowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywa si´ ustnie lub pisemnie, a przebieg
i wynik g∏osowania wpisuje si´ do protoko∏u. W protokole podaje si´ imi´ i nazwisko albo firm´ g∏osujàcego, czy g∏osuje za, czy przeciw uchwale, oraz sum´
wierzytelnoÊci, z jakà g∏osuje. Je˝eli oddano g∏os
w cudzym imieniu, wskazuje si´ reprezentowanego
oraz imi´ i nazwisko g∏osujàcego. Wierzyciela, który
wstrzyma∏ si´ od g∏osu uwa˝a si´ za nieuczestniczàcego w g∏osowaniu. Je˝eli na zgromadzeniu wierzycieli
zawarto uk∏ad, osnow´ uk∏adu wpisuje si´ do protoko∏u.
2. Uczestnicy post´powania mogà g∏osowaç na
zgromadzeniu wierzycieli tak˝e przez pe∏nomocników.
Pe∏nomocnictwo to musi byç stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poÊwiadczonym. Pe∏nomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu nie wymaga notarialnego poÊwiadczenia podpisu.

———————
94)
95)

Dodany przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 202. 1. Rada wierzycieli sk∏ada si´ z trzech lub
pi´ciu cz∏onków oraz jednego lub dwóch zast´pców.
S´dzia-komisarz mo˝e odwo∏aç cz∏onków rady wierzycieli oraz zast´pców, którzy nie pe∏nià nale˝ycie
obowiàzków, i powo∏aç innych.
2. Cz∏onkowie rady wierzycieli i ich zast´pcy powo∏ywani sà spoÊród wierzycieli upad∏ego, których
wierzytelnoÊci zosta∏y uznane albo uprawdopodobnione.
3. Wierzyciel mo˝e nie przyjàç obowiàzków cz∏onka rady lub jego zast´pcy.
Art. 203. 1. Wierzyciele majàcy przynajmniej piàtà
cz´Êç ogólnej sumy wierzytelnoÊci, które zosta∏y
uznane lub uprawdopodobnione, mogà zg∏osiç wniosek o zmian´ sk∏adu rady wierzycieli.
2. Je˝eli s´dzia-komisarz nie uwzgl´dni wniosku,
o którym mowa w ust. 1, przedstawia go zgromadzeniu wierzycieli. Je˝eli na zgromadzeniu wierzycieli za
wnioskiem wypowiedzà si´ wierzyciele majàcy przynajmniej po∏ow´ ogólnej sumy wierzytelnoÊci uznanych lub uprawdopodobnionych, nast´puje zmiana
sk∏adu rady wierzycieli stosownie do uchwa∏y zgromadzenia.
Art. 204. 1. Cz∏onkowie rady wierzycieli pe∏nià
swoje obowiàzki osobiÊcie albo przez swe organy.
———————
96)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Cz∏onek rady wierzycieli, za zgodà s´dziego-komisarza, mo˝e równie˝ dzia∏aç przez pe∏nomocnika,
a gdy cz∏onkiem rady wierzycieli jest organ administracji publicznej tak˝e osoba wyznaczona przez ten
organ. Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na
piÊmie z podpisem notarialnie poÊwiadczonym. Pe∏nomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu nie wymaga notarialnego poÊwiadczenia podpisu.

11.99) W post´powaniu z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu zezwolenia rady wierzycieli wymagajà nast´pujàce czynnoÊci:

Art. 205. 1.97) Rada wierzycieli s∏u˝y pomocà syndykowi, nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy, kontroluje ich czynnoÊci, bada stan funduszów masy upad∏oÊci, udziela zezwolenia na czynnoÊci, które mogà byç
dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz
wyra˝a opini´ w innych sprawach, je˝eli tego za˝àda
s´dzia-komisarz, syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca. Przy wykonywaniu obowiàzków rada wierzycieli kieruje si´ interesem ogó∏u wierzycieli.

2) obcià˝enie przez zarzàdc´ sk∏adników masy innymi prawami;

v.p

l

1) obcià˝enie przez upad∏ego albo zarzàdc´ sk∏adników masy upad∏oÊci hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotekà morskà w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci
nieobj´tej uk∏adem;

3) zaciàganie przez zarzàdc´ kredytów i po˝yczek.

.go

2.100) Je˝eli czynnoÊç, o której mowa w ust. 1 i 11,
musi byç dokonana niezw∏ocznie i dotyczy wartoÊci
nieprzewy˝szajàcej dziesi´ciu tysi´cy z∏otych, syndyk,
nadzorca sàdowy albo zarzàdca mo˝e jà wykonaç bez
zezwolenia rady.

2. Ka˝dy z cz∏onków rady wierzycieli, jak równie˝
ca∏a rada, ma prawo przedstawiaç s´dziemu-komisarzowi swoje uwagi o dzia∏alnoÊci syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy, a tak˝e zwróciç si´ do s´dziego-komisarza o odwo∏anie syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy.
3. Rada wierzycieli mo˝e ˝àdaç od syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy wyjaÊnieƒ oraz mo˝e
badaç ksi´gi i dokumenty dotyczàce upad∏oÊci.

2. Kontrol´ czynnoÊci syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy oraz badanie stanu funduszów masy
upad∏oÊci rada mo˝e sprawowaç przez poszczególnych swoich cz∏onków, których do tego upowa˝ni.
Art. 208. 1. Posiedzenie rady wierzycieli zwo∏uje
syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca, zawiadamiajàc cz∏onków o terminie i miejscu posiedzenia osobiÊcie lub listami poleconymi. Posiedzeniu rady przewodniczy syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca,
bez prawa g∏osu.

rcl

4. Z kontroli dzia∏alnoÊci syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy i badania stanu funduszów masy
upad∏oÊci rada wierzycieli sk∏ada sprawozdania s´dziemu-komisarzowi; z innych czynnoÊci rada sk∏ada
sprawozdanie na ˝àdanie s´dziego-komisarza.

Art. 207. 1. Rada wierzycieli wykonuje czynnoÊci
przez podj´cie uchwa∏ na posiedzeniach rady. Uchwa∏y rady wierzycieli zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów.

Art. 206. 1.98) W post´powaniu obejmujàcym
likwidacj´ majàtku upad∏ego zezwolenia rady wierzycieli wymagajà nast´pujàce czynnoÊci:

w.

1) dalsze prowadzenie przedsi´biorstwa przez syndyka, je˝eli ma trwaç d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce od
dnia og∏oszenia upad∏oÊci;
2) odstàpienie od sprzeda˝y przedsi´biorstwa jako
ca∏oÊci;
3) sprzeda˝ praw i wierzytelnoÊci;

ww

4) zaciàganie po˝yczek lub kredytów oraz obcià˝enie
majàtku upad∏ego ograniczonymi prawami rzeczowymi;

5) wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upad∏ego albo odstàpienie od takiej umowy oraz wykonanie lub odstàpienie od umowy zawartej przez
upad∏ego, do której stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 98 i 99;

6) uznanie, zrzeczenie si´ i zawarcie ugody co do
roszczeƒ spornych oraz poddanie sporu rozstrzygni´ciu sàdu polubownego.
———————
97)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

2. W sprawie kontroli dzia∏alnoÊci syndyka, nadzorcy sàdowego i zarzàdcy oraz badania stanu funduszów masy upad∏oÊci posiedzenie mo˝e zwo∏aç ka˝dy
z cz∏onków rady. Posiedzeniu przewodniczy najstarszy
wiekiem cz∏onek rady, chyba ˝e cz∏onkowie rady postanowià inaczej.
3. Posiedzenie rady wierzycieli mo˝e zwo∏aç równie˝ s´dzia-komisarz, który przewodniczy posiedzeniu, bez prawa g∏osu.
Art. 209. 1. Z posiedzenia rady wierzycieli spisuje
si´ protokó∏, który podpisujà obecni. Odmow´ z∏o˝enia podpisu zaznacza si´ w protokole.
2. Przewodniczàcy niezw∏ocznie po posiedzeniu
przesy∏a odpis protoko∏u s´dziemu-komisarzowi,
a tak˝e syndykowi, nadzorcy sàdowemu i zarzàdcy, je˝eli nie byli obecni na posiedzeniu.
Art. 210.101) S´dzia-komisarz mo˝e w terminie tygodnia od dnia przed∏o˝enia mu odpisu protoko∏u
uchyliç uchwa∏´ rady wierzycieli, je˝eli uchwa∏a jest
sprzeczna z prawem albo narusza dobre obyczaje. Na
postanowienie s´dziego-komisarza s∏u˝y za˝alenie.
———————
99)

Dodany przez art. 1 pkt 64 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 216. Do pe∏nomocnictwa okreÊlonego w ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego, je˝eli
ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 217. 1. Je˝eli zachodzi potrzeba wys∏uchania
upad∏ego, syndyka, nadzorcy sàdowego, zarzàdcy,
wierzyciela, cz∏onka rady wierzycieli lub innych osób,
sàd albo s´dzia-komisarz, stosownie do okolicznoÊci,
wys∏uchuje ich na posiedzeniu i z wys∏uchania sporzàdza protokó∏, w obecnoÊci lub nieobecnoÊci innych
osób zainteresowanych, bàdê odbiera od osób wys∏uchiwanych oÊwiadczenia na piÊmie.

2. Postanowienie w sprawie zwrotu wydatków wydaje s´dzia-komisarz po wys∏uchaniu cz∏onka rady
i syndyka, nadzorcy sàdowego albo zarzàdcy.

2. Sàd albo s´dzia-komisarz mo˝e zarzàdziç równie˝, by oÊwiadczenie na piÊmie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera∏o podpis notarialnie poÊwiadczony.

Art. 212. 1. Cz∏onek rady wierzycieli odpowiada za
szkod´ wynik∏à z nienale˝ytego pe∏nienia obowiàzków.

3. NieobecnoÊç osoby, o której mowa w ust. 1, wezwanej na posiedzenie lub niez∏o˝enie przez t´ osob´
oÊwiadczenia na piÊmie, nawet z przyczyn usprawiedliwionych, nie tamuje post´powania.

.go

v.p
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Art. 211. 1. Cz∏onkowi rady wierzycieli przys∏uguje
prawo do zwrotu koniecznych wydatków zwiàzanych
z jego udzia∏em w posiedzeniu rady wierzycieli. Za
udzia∏ w posiedzeniu s´dzia-komisarz mo˝e przyznaç
cz∏onkowi rady stosowne wynagrodzenie, je˝eli uzasadnione to jest rodzajem i stopniem zawi∏oÊci sprawy oraz zakresem wykonywanych prac. Wynagrodzenie to nie mo˝e przekraczaç 3 % miesi´cznego przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 162
ust. 2, za jeden dzieƒ posiedzenia. Wynagrodzenie
oraz zwrot wydatków wchodzi w sk∏ad kosztów post´powania.

2. Za szkod´ wyrzàdzonà nienale˝ytym wykonaniem obowiàzków przez pe∏nomocnika dzia∏ajàcego
w radzie wierzyciel odpowiada jak za dzia∏anie w∏asne.

Art. 213. 1. Je˝eli rada wierzycieli nie zosta∏a ustanowiona, czynnoÊci zastrze˝one dla rady wierzycieli
podejmuje s´dzia-komisarz.

Art. 218. Je˝eli syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca uzna za konieczne ustalenie okolicznoÊci sprawy w drodze post´powania dowodowego, sk∏ada
s´dziemu-komisarzowi wniosek o przeprowadzenie
dowodu. W razie uwzgl´dnienia wniosku post´powanie dowodowe prowadzi s´dzia-komisarz.

rcl

2. S´dzia-komisarz wykonuje ponadto czynnoÊci
zastrze˝one dla rady wierzycieli, je˝eli rada nie wykona ich w terminie wyznaczonym przez s´dziego-komisarza.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ równie˝ do przeprowadzenia dowodu z zeznaƒ Êwiadków oraz wys∏uchania bieg∏ych.

DZIA¸ IV

Przepisy ogólne dotyczàce post´powania
po og∏oszeniu upad∏oÊci

Art. 214. Sàd orzeka na posiedzeniu niejawnym,
je˝eli ustawa nie stanowi inaczej.

w.

Art. 215. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci wszystkich wspólników spó∏ki cywilnej sàd mo˝e po∏àczyç
do ∏àcznego rozpoznania sprawy upad∏oÊciowe prowadzone wobec wspólników tej spó∏ki. Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç w ró˝nych sàdach, przepisy art. 149
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
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2. W postanowieniu o po∏àczeniu spraw sàd wyznacza jednego s´dziego-komisarza, syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´ do wszystkich po∏àczonych spraw.

3. Dla ka˝dego z upad∏ych sporzàdza si´ osobne listy wierzytelnoÊci oraz plany podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci, w których z urz´du uwzgl´dnia si´ zaspokojenie wierzytelnoÊci, za które upadli odpowiadajà solidarnie.
4. Wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sàdowego
i zarzàdcy oraz koszty likwidacji pokrywa si´ proporcjonalnie do wartoÊci masy upad∏oÊci ka˝dego z upad∏ych.
5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio w razie og∏oszenia upad∏oÊci osobowej spó∏ki handlowej
oraz jej wspólników ponoszàcych odpowiedzialnoÊç
za zobowiàzania spó∏ki bez ograniczenia ca∏ym swoim
majàtkiem.

Art. 219. 1. W post´powaniu upad∏oÊciowym orzeczenia zapadajà w formie postanowieƒ.
2. (uchylony).102)

Art. 220.103) 1. Postanowieƒ, które podlegajà og∏oszeniu lub obwieszczeniu, nie dor´cza si´ uczestnikom post´powania. Inne postanowienia, je˝eli nie by∏y wydane na posiedzeniu jawnym, dor´cza si´ osobom, których postanowienie dotyczy. Nie dor´cza si´
poszczególnym wierzycielom postanowieƒ dotyczàcych ogó∏u wierzycieli.
2. Postanowienia, które nie podlegajà og∏oszeniu
lub obwieszczeniu, wyk∏ada si´ w sekretariacie sàdu,
o czym nale˝y uczyniç wzmiank´ na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wy∏o˝enia.
Art. 221. 1. Obwieszczenia, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokonuje si´ przez og∏oszenie
w budynku sàdowym oraz zamieszczenie w co najmniej jednym dzienniku o zasi´gu lokalnym, chyba ˝e
ustawa stanowi inaczej.
2. Na wniosek syndyka, nadzorcy sàdowego albo
zarzàdcy lub z urz´du s´dzia-komisarz mo˝e zarzàdziç
umieszczenie obwieszczenia tak˝e w innych dziennikach o zasi´gu krajowym lub zagranicznym, jak równie˝ zarzàdziç dokonanie obwieszczenia w inny sposób.
———————
102) Przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 222. 1. Na postanowienia sàdu upad∏oÊciowego i s´dziego-komisarza za˝alenie przys∏uguje w przypadkach wskazanych w ustawie. Za˝alenia na postanowienia s´dziego-komisarza rozpoznaje sàd upad∏oÊciowy jako sàd drugiej instancji.
2. Za˝alenie wniesione przez wierzyciela dor´cza
si´ upad∏emu, syndykowi, nadzorcy sàdowemu albo
zarzàdcy.
3. Za˝alenie wniesione przez upad∏ego dor´cza si´
syndykowi, nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy oraz
temu z wierzycieli, którego interesów dotyczy.

DZIA¸ V
Koszty

Art. 230.105) 1. Do kosztów post´powania upad∏oÊciowego zalicza si´ op∏aty sàdowe oraz wydatki niezb´dne do osiàgni´cia celu post´powania.
2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, nale˝à
w szczególnoÊci: wynagrodzenie i wydatki syndyka,
nadzorcy sàdowego i zarzàdcy oraz ich zast´pców,
wynagrodzenie i wydatki cz∏onków rady wierzycieli,
wydatki zwiàzane ze zgromadzeniem wierzycieli,
koszty dor´czeƒ, obwieszczeƒ i og∏oszeƒ, przypadajàce za czas po og∏oszeniu upad∏oÊci podatki i inne daniny publiczne, wydatki zwiàzane z zarzàdem masy
upad∏oÊci, w tym przypadajàce za czas po og∏oszeniu
upad∏oÊci nale˝noÊci ze stosunku pracy oraz nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, wydatki zwiàzane z likwidacjà masy upad∏oÊci, chocia˝by
do likwidacji dosz∏o na podstawie uk∏adu.

.go

4. Nie dor´cza si´ za˝aleƒ na postanowienia dotyczàce ogó∏u wierzycieli.

Art. 229. W sprawach nieuregulowanych ustawà
do post´powania upad∏oÊciowego stosuje si´ odpowiednio przepisy ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej Kodeksu post´powania cywilnego, z wyjàtkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu post´powania.

l

3. Na ˝àdanie upad∏ego lub wierzyciela, na ich
koszt, obwieszczenie mo˝e byç dokonane w sposób
przez nich wskazany.

Poz. 1361

v.p
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Art. 223. Od postanowieƒ sàdu drugiej instancji
skarga kasacyjna20) nie przys∏uguje, chyba ˝e ustawa
przewiduje inaczej.

Art. 231. 1. Koszty post´powania upad∏oÊciowego
pokrywane sà z masy upad∏oÊci.
2. Niepokryte z masy upad∏oÊci koszty post´powania upad∏oÊciowego po zakoƒczeniu post´powania
upad∏oÊciowego ponosi upad∏y. W razie uchylenia post´powania upad∏oÊciowego s´dzia-komisarz mo˝e
zwolniç upad∏ego od ponoszenia kosztów sàdowych.
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Art. 224.104) Termin do wniesienia Êrodka odwo∏awczego biegnie od dnia dor´czenia postanowienia,
a dla osób, wobec których nie ma obowiàzku dor´czania, od dnia jego og∏oszenia. Dla wierzycieli, którym
postanowienie nie zosta∏o og∏oszone, termin ten biegnie od dnia obwieszczenia o postanowieniu, a gdy postanowienie nie podlega obwieszczeniu — od dnia wy∏o˝enia postanowienia w sekretariacie sàdu.
Art. 225. Skargi na czynnoÊci komornika w toku
post´powania upad∏oÊciowego wnosi si´ w terminie
tygodniowym od dnia zakoƒczenia czynnoÊci.
Art. 226. 1. Zabezpieczenie w przypadkach okreÊlonych w ustawie nast´puje przez z∏o˝enie do depozytu sàdowego odpowiedniej sumy pieni´˝nej.

w.

2. O wydaniu sumy z∏o˝onej do depozytu orzeka
s´dzia-komisarz po wys∏uchaniu syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy i osób zainteresowanych.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do zabezpieczenia wykonania uk∏adu, je˝eli uk∏ad przewiduje inne
formy zabezpieczenia.
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4. Na postanowienie s´dziego-komisarza w przedmiocie zabezpieczenia przys∏uguje za˝alenie.
Art. 227. Sumy pieni´˝ne wchodzàce do masy
upad∏oÊci oraz sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw
obcià˝onych rzeczowo, je˝eli nie podlegajà natychmiastowemu wydaniu, syndyk sk∏ada na oprocentowany rachunek bankowy lub na sàdowy rachunek depozytowy.

Art. 228. Akta sàdowe sà dost´pne w sekretariacie
sàdu dla uczestników post´powania oraz dla ka˝dego,
kto potrzeb´ ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Osoby te mogà sporzàdzaç i otrzymywaç z akt odpisy i wyciàgi.
———————
104)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

3. Na postanowienie s´dziego-komisarza w przedmiocie kosztów przys∏uguje za˝alenie.

Art. 232. W razie potrzeby, s´dzia-komisarz zwo∏uje zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie podj´cia
uchwa∏y co do wp∏acenia przez wierzycieli zaliczki na
koszty post´powania albo zobowià˝e wierzycieli majàcych najwi´ksze wierzytelnoÊci, których ∏àczna wysokoÊç wynosi co najmniej 30 % ogólnej sumy wierzytelnoÊci przypadajàcych wierzycielom uprawnionym do uczestniczenia w zgromadzeniu, do z∏o˝enia
zaliczki na koszty post´powania.
Art. 233. Wierzycielowi nie przys∏uguje prawo do
zwrotu kosztów poniesionych przez niego w post´powaniu upad∏oÊciowym. Wierzycielowi zwraca si´ jednak poniesione przez niego koszty post´powania wywo∏anego wniesieniem sprzeciwu co do uznania wierzytelnoÊci innego wierzyciela, je˝eli w wyniku wniesienia tego sprzeciwu odmówiono uznania zaskar˝onej wierzytelnoÊci, jak równie˝ zwraca si´ zaliczk´ na
koszty post´powania, którà z∏o˝y∏ na ˝àdanie s´dziego-komisarza albo zgodnie z uchwa∏à zgromadzenia
wierzycieli, je˝eli fundusze masy upad∏oÊci wystarczà
na jej pokrycie.
Art. 234. 1. Nie mo˝na ˝àdaç od wierzyciela zwrotu do masy upad∏oÊci kosztów wynik∏ych z czynnoÊci
podj´tych przez wierzyciela w post´powaniu upad∏oÊciowym.
———————
105)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Poz. 1361

Art. 238. Przepisy dotyczàce roszczeƒ pracowniczych stosuje si´ odpowiednio do roszczeƒ Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych o zwrot
z masy upad∏oÊci Êwiadczeƒ Funduszu wyp∏aconych
pracownikom upad∏ego.

Art. 235. 1. Koszty post´powania upad∏oÊciowego
wynik∏e ze zg∏oszenia wierzytelnoÊci przez wierzyciela
po up∏ywie terminu wyznaczonego do zg∏aszania wierzytelnoÊci, nawet je˝eli opóênienie powsta∏o bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który zg∏osi∏ wierzytelnoÊç po terminie.

Rozdzia∏ 2

Tytu∏ V

Zg∏oszenie i ustalenie wierzytelnoÊci
DZIA¸ I

Zg∏oszenie wierzytelnoÊci
Rozdzia∏ 1

v.p
Zg∏oszenie wierzytelnoÊci

Art. 239. Zg∏oszenia wierzytelnoÊci dokonuje si´
na piÊmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zg∏aszajàcy wierzytelnoÊç do∏àcza orygina∏ lub notarialnie
poÊwiadczony odpis dokumentu uzasadniajàcego
zg∏oszenie. PoÊwiadczenia odpisów mo˝e dokonaç
tak˝e radca prawny lub adwokat, b´dàcy pe∏nomocnikiem wierzyciela, który zg∏asza wierzytelnoÊç.
Art. 240. W zg∏oszeniu wierzytelnoÊci nale˝y podaç:

.go

2.106) S´dzia-komisarz mo˝e zobowiàzaç wierzyciela do z∏o˝enia zaliczki na koszty zwiàzane ze zg∏oszeniem wierzytelnoÊci po up∏ywie terminu wyznaczonego do zg∏oszenia. W razie niez∏o˝enia zaliczki
zg∏oszenie wierzytelnoÊci podlega zwrotowi.

l

2. Po zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego
upad∏y nie mo˝e ˝àdaç od wierzyciela zwrotu kosztów
post´powania, chyba ˝e nastàpi∏o uchylenie post´powania upad∏oÊciowego, a wierzyciel zg∏osi∏ wniosek
o og∏oszenie upad∏oÊci w z∏ej wierze.

WierzytelnoÊci podlegajàce zg∏oszeniu

2) okreÊlenie wierzytelnoÊci wraz z nale˝noÊciami
ubocznymi oraz wartoÊç wierzytelnoÊci niepieni´˝nej;
3) dowody stwierdzajàce istnienie wierzytelnoÊci;
4) kategori´, do której wierzytelnoÊç ma byç zaliczona;
5)108) zabezpieczenia zwiàzane z wierzytelnoÊcià oraz
oÊwiadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelnoÊç nie b´dzie zaspokojona
z przedmiotu zabezpieczenia;

rcl

Art. 236. 1. Wierzyciel osobisty upad∏ego, który
chce uczestniczyç w post´powaniu upad∏oÊciowym,
je˝eli niezb´dne jest ustalenie jego wierzytelnoÊci, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu
o og∏oszeniu upad∏oÊci zg∏osiç s´dziemu-komisarzowi swojà wierzytelnoÊç.

1) imi´ i nazwisko bàdê nazw´ albo firm´ wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo
siedzib´;

w.

2. Uprawnienie do zg∏oszenia wierzytelnoÊci przys∏uguje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelnoÊç by∏a zabezpieczona hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipotekà
morskà lub przez inny wpis w ksi´dze wieczystej lub
w rejestrze okr´towym. Je˝eli wierzyciel nie zg∏osi
tych wierzytelnoÊci, b´dà one umieszczone na liÊcie
wierzytelnoÊci z urz´du.

ww

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà, zastawem lub
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipotekà morskà na rzeczach wchodzàcych w sk∏ad masy
upad∏oÊci, je˝eli upad∏y nie jest d∏u˝nikiem osobistym, a wierzyciel chce w post´powaniu upad∏oÊciowym dochodziç swoich roszczeƒ z przedmiotu zabezpieczenia.

6) w razie zg∏oszenia wierzytelnoÊci, w stosunku do
której upad∏y nie jest d∏u˝nikiem osobistym,
przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelnoÊç
podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, je˝eli co do wierzytelnoÊci toczy si´
post´powanie sàdowe lub administracyjne;
8)109) je˝eli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spó∏ki b´dàcej upad∏ym — iloÊç posiadanych udzia∏ów albo akcji oraz ich rodzaj.
Rozdzia∏ 3
Sprawdzanie zg∏oszonych wierzytelnoÊci

Art. 241. Je˝eli zg∏oszenie wierzytelnoÊci odpowiada wymaganiom okreÊlonym w art. 239 i 240, s´dzia-komisarz przekazuje odpis zg∏oszenia syndykowi,
nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy.

Art. 237.107) Nie wymagajà zg∏oszenia nale˝noÊci
ze stosunku pracy. Nale˝noÊci z tego tytu∏u umieszcza
si´ na liÊcie wierzytelnoÊci z urz´du.
———————

Art. 242. Je˝eli zg∏oszenia wierzytelnoÊci dokonuje przedsi´biorca lub wierzyciel reprezentowany przez
pe∏nomocnika procesowego, którym jest adwokat lub
radca prawny, zg∏oszenie wierzytelnoÊci nieodpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w art. 239 i 240 lub
zawierajàce inne braki uniemo˝liwiajàce nadanie
zg∏oszeniu biegu podlega zwrotowi bez wzywania do
jego uzupe∏nienia.
———————

106)

108)

4. Postanowienia niniejszego artyku∏u dotyczàce
wierzytelnoÊci stosuje si´ do innych nale˝noÊci podlegajàcych zaspokojeniu z masy upad∏oÊci.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
109) Dodany przez art. 1 pkt 72 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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2. (uchylony).111)
DZIA¸ II
Lista wierzytelnoÊci
Rozdzia∏ 1
Ustalenie listy wierzytelnoÊci

Art. 248. WierzytelnoÊç, której upad∏y jest wspó∏d∏u˝nikiem, oraz wierzytelnoÊç por´czyciela upad∏ego
z tytu∏u zwrotnego roszczenia umieszcza si´ na liÊcie
w takiej wysokoÊci, w jakiej wspó∏d∏u˝nik lub por´czyciel zaspokoi∏ wierzyciela.
Art. 249. 1. WierzytelnoÊci z tytu∏u powtarzajàcych
si´ Êwiadczeƒ, których czas trwania jest oznaczony,
umieszcza si´ na liÊcie jako sum´ Êwiadczeƒ za ca∏y
czas ich trwania, pomniejszonà o odsetki ustawowe,
nie wy˝sze jednak ni˝ 6 % i za czas od dnia og∏oszenia upad∏oÊci do dnia wymagalnoÊci ka˝dego przysz∏ego Êwiadczenia.
2. WierzytelnoÊci z tytu∏u Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´, których czas trwania oznaczono na czas ˝ycia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania umieszcza si´ na liÊcie wierzytelnoÊci jako sum´ stanowiàcà wartoÊç prawa.

.go

Art. 244. Po up∏ywie terminu do zg∏oszenia wierzytelnoÊci i sprawdzeniu zg∏oszonych wierzytelnoÊci
syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca sporzàdza list´ wierzytelnoÊci.

2. Odsetki od wierzytelnoÊci pieni´˝nej umieszcza
si´ na liÊcie w kwocie naliczonej do dnia og∏oszenia
upad∏oÊci.

l

Art. 243. 1.110) Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca sprawdza, czy zg∏oszona wierzytelnoÊç znajduje potwierdzenie w ksi´gach rachunkowych lub innych dokumentach upad∏ego albo we wpisach w ksi´dze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upad∏ego
do z∏o˝enia w zakreÊlonym terminie oÊwiadczenia,
czy wierzytelnoÊç uznaje.

Poz. 1361

v.p
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Art. 245. 1. Na liÊcie wierzytelnoÊci umieszcza si´
w osobnych rubrykach nast´pujàce dane:
1) sum´, w jakiej wierzytelnoÊç podlega uznaniu;

2) kategori´, w jakiej wierzytelnoÊç podlega zaspokojeniu;

4.113) Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do Êwiadczeƒ alimentacyjnych.
Art. 250. WierzytelnoÊç zabezpieczona hipotekà
lub wpisem w rejestrze na majàtku upad∏ego po∏o˝onym za granicà umieszcza si´ na liÊcie, je˝eli z∏o˝ony
zostanie dowód wykreÊlenia wpisu o zabezpieczeniu.

rcl

3)112) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelnoÊci
oraz okreÊlenie sumy, wed∏ug której b´dzie obliczany g∏os wierzyciela; sum´ t´ oznacza si´ wed∏ug tej cz´Êci wierzytelnoÊci, która prawdopodobnie nie b´dzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;

3. Je˝eli w umowie o prawo do Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´ ustalona jest suma wykupu, sum´ t´
umieszcza si´ na liÊcie jako wartoÊç prawa.

4) czy wierzytelnoÊç jest uzale˝niona od warunku;

5) czy wierzycielowi przys∏uguje prawo potràcenia;

6) stan post´powania sàdowego lub administracyjnego w sprawie zg∏oszonej wierzytelnoÊci, jej zabezpieczenia lub prawa potràcenia.
2. Je˝eli syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca
zaprzecza w ca∏oÊci lub w cz´Êci oÊwiadczeniom wierzyciela, uzasadnia to w osobnej rubryce.

Art. 251. WierzytelnoÊç w walucie obcej bez
wzgl´du na termin jej wymagalnoÊci umieszcza si´ na
liÊcie po przeliczeniu na pieniàdze polskie wed∏ug
Êredniego kursu walut obcych w Narodowym Banku
Polskim z dnia og∏oszenia upad∏oÊci, a gdy takiego
kursu nie by∏o — wed∏ug Êredniej ceny rynkowej z tej
daty.

Art. 246. WierzytelnoÊç niepieni´˝na b´dzie
umieszczona na liÊcie wierzytelnoÊci w sumie pieni´˝nej wed∏ug jej wartoÊci z dnia og∏oszenia upad∏oÊci.

2. Je˝eli jednak wierzytelnoÊç zg∏oszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podzia∏u funduszów
masy upad∏oÊci, pozostawia si´ jà bez rozpoznania.

Art. 247. 1. Je˝eli w dniu og∏oszenia upad∏oÊci
wierzytelnoÊç bez zastrze˝enia odsetek nie by∏a jeszcze wymagalna, na liÊcie wierzytelnoÊci umieszcza si´
sum´ pieni´˝nà wierzytelnoÊci pomniejszonà o odsetki ustawowe, nie wy˝sze jednak ni˝ 6 % i za czas od
dnia og∏oszenia upad∏oÊci do dnia wymagalnoÊci,
najwy˝ej jednak za dwa lata.
———————

3.114) W post´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu zg∏oszenie wierzytelnoÊci po terminie nie wstrzymuje czynnoÊci post´powania,
w szczególnoÊci nie jest przeszkodà do odbycia zgromadzenia wierzycieli i przyj´cia uk∏adu. Je˝eli do dnia
przyj´cia uk∏adu nie zosta∏o wydane prawomocne postanowienie s´dziego-komisarza dotyczàce uzupe∏nienia listy wierzytelnoÊci, post´powanie w tej sprawie podlega umorzeniu.
———————

ww

w.

3. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca umieszcza na liÊcie wierzytelnoÊci tak˝e oÊwiadczenie upad∏ego i podane przez niego uzasadnienie, je˝eli upad∏y
z∏o˝y∏ takie oÊwiadczenie, albo wzmiank´, ˝e upad∏y
oÊwiadczenia takiego nie z∏o˝y∏ i z jakiej przyczyny.

Art. 252. 1. Je˝eli wierzytelnoÊç zosta∏a zg∏oszona
przez wierzyciela po up∏ywie terminu wyznaczonego
do zg∏aszania wierzytelnoÊci, bez wzgl´du na przyczyn´ opóênienia, czynnoÊci ju˝ dokonane w post´powaniu upad∏oÊciowym sà skuteczne wobec tego wierzyciela, a jego uznanà wierzytelnoÊç uwzgl´dnia si´ tylko w planach podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci
sporzàdzonych po jej uznaniu.

110)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
111) Przez art. 1 pkt 73 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

113)

Dodany przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
114) Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Je˝eli zg∏oszono wierzytelnoÊci po przekazaniu
listy wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi, syndyk,
nadzorca sàdowy albo zarzàdca sporzàdza uzupe∏nienie listy wierzytelnoÊci obejmujàce takie wierzytelnoÊci wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób b´dà zaspokajane.

2. Nieuwzgl´dnienie zmian, o których mowa
w ust. 1, nie pozbawia nabywcy wierzytelnoÊci mo˝liwoÊci realizacji jego uprawnieƒ na podstawie przepisów ustawy w toku dalszego post´powania.

Art. 258. Je˝eli wierzytelnoÊç jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sàdu, sprzeciw mo˝e byç
oparty tylko na zdarzeniach powsta∏ych po zamkni´ciu rozprawy w sprawie, w której orzeczenie zosta∏o
wydane. Zdarzenia te powinny byç stwierdzone dowodem na piÊmie.
Art. 259. 1. Sprzeciw rozpoznaje s´dzia-komisarz
na rozprawie. Na rozpraw´ wzywa syndyka, nadzorc´
sàdowego albo zarzàdc´, upad∏ego oraz wierzyciela,
który z∏o˝y∏ sprzeciw, i wierzyciela, którego wierzytelnoÊci sprzeciw dotyczy. Niestawiennictwo tych osób
nie wstrzymuje wydania postanowienia.
2. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.
Rozdzia∏ 3

Zatwierdzenie, prostowanie i uzupe∏nienie listy
wierzytelnoÊci

Art. 260. 1. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia s´dziego-komisarza w sprawie sprzeciwu, a w razie jego zaskar˝enia, po uprawomocnieniu si´ postanowienia sàdu, s´dzia-komisarz dokonuje zmian na liÊcie wierzytelnoÊci na podstawie tych postanowieƒ
oraz zatwierdza list´ wierzytelnoÊci.

rcl

Rozdzia∏ 2

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, nie przys∏ugujà w razie ponownego odrzucenia sprzeciwu.

.go

Art. 254. 1. Zmian´ wierzyciela po zg∏oszeniu wierzytelnoÊci uwzgl´dnia si´ na liÊcie wierzytelnoÊci tylko wtedy, gdy zosta∏a stwierdzona dokumentem urz´dowym lub niebudzàcym wàtpliwoÊci dokumentem
prywatnym z podpisem urz´dowo poÊwiadczonym
i gdy zmiana wierzyciela zg∏oszona zosta∏a syndykowi, nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy przed przekazaniem listy wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi.
S´dzia-komisarz mo˝e uwzgl´dniç zmian´ wierzyciela
zg∏oszonà po przekazaniu mu listy wierzytelnoÊci,
a przed jej ostatecznym zatwierdzeniem, je˝eli nie
spowoduje to opóênienia w post´powaniu.

2. W terminie tygodnia od dnia dor´czenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu mo˝na wnieÊç go
ponownie. Je˝eli sprzeciw nie zawiera braków, wywo∏uje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu.

l

Art. 253. 1. Po up∏ywie terminu wyznaczonego do
zg∏aszania wierzytelnoÊci syndyk, nadzorca sàdowy
albo zarzàdca uzupe∏nia list´ wierzytelnoÊci w miar´
zg∏aszania wierzytelnoÊci.

Poz. 1361
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Zaskar˝enie listy wierzytelnoÊci

Art. 255. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca przekazuje list´ wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi, który o jej sporzàdzeniu og∏osi przez obwieszczenie i og∏oszenie w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.

w.

2. List´ wierzytelnoÊci mo˝e przeglàdaç w sekretariacie sàdu ka˝dy zainteresowany.

ww

Art. 256. 1. W terminie dwóch tygodni od dnia
obwieszczenia i og∏oszenia w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelnoÊci s´dziemu-komisarzowi, ka˝dy wierzyciel umieszczony
na liÊcie mo˝e z∏o˝yç do s´dziego-komisarza sprzeciw
co do uznania wierzytelnoÊci, a co do odmowy uznania — ten, któremu odmówiono uznania zg∏oszonej
wierzytelnoÊci.
2. W tym samym terminie sprzeciw przys∏uguje
upad∏emu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oÊwiadczeniami. Je˝eli upad∏y nie sk∏ada∏
oÊwiadczeƒ, mimo i˝ by∏ do tego wezwany, mo˝e
zg∏osiç sprzeciw tylko wtedy, gdy wyka˝e, ˝e nie z∏o˝y∏ oÊwiadczeƒ z przyczyn od niego niezale˝nych.

Art. 257. 1. Sprzeciw powinien odpowiadaç wymaganiom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywaç zaskar˝onà wierzytelnoÊç oraz zawieraç
wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelnoÊci wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. S´dzia-komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadajàcy tym wymaganiom albo spóêniony.

2. Je˝eli sprzeciwu nie wniesiono, s´dzia-komisarz
zatwierdza list´ wierzytelnoÊci po up∏ywie terminu do
jego wniesienia.
3.115) W post´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu s´dzia-komisarz mo˝e zatwierdziç list´ wierzytelnoÊci w cz´Êci obejmujàcej ustalone wierzytelnoÊci, je˝eli suma spornych wierzytelnoÊci nie przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelnoÊci.
Art. 261. S´dzia-komisarz mo˝e z urz´du dokonaç
zmian na liÊcie wierzytelnoÊci w razie stwierdzenia, ˝e
na liÊcie umieszczono wierzytelnoÊci, które w ca∏oÊci
lub cz´Êci nie istniejà, lub nie umieszczono na liÊcie
wierzytelnoÊci, które podlegajà umieszczeniu na liÊcie
z urz´du. Postanowienie o zmianie na liÊcie podlega
obwieszczeniu z urz´du. Na postanowienie to przys∏uguje za˝alenie.
Art. 262. 1. Je˝eli wierzytelnoÊç zg∏oszono po terminie wyznaczonym do zg∏oszenia wierzytelnoÊci lub
zosta∏a ujawniona po tym terminie wierzytelnoÊç, która nie wymaga zg∏oszenia, wierzytelnoÊç takà umieszcza si´ na uzupe∏niajàcej liÊcie wierzytelnoÊci.
2.116) Lista wierzytelnoÊci ulega sprostowaniu stosownie do prawomocnych orzeczeƒ. Zmiana wysokoÊci wierzytelnoÊci zaistnia∏a po ustaleniu listy wierzytelnoÊci jest uwzgl´dniana przy sporzàdzeniu planu
podzia∏u albo przy g∏osowaniu na zgromadzeniu wierzycieli.
———————
115) Dodany

przez art. 1 pkt 77 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 263.118) Odmowa uznania wierzytelnoÊci wed∏ug przepisów niniejszego dzia∏u nie stanowi przeszkody do jej dochodzenia we w∏aÊciwym trybie. Je˝eli odmowa uznania wierzytelnoÊci nastàpi∏a w post´powaniu upad∏oÊciowym obejmujàcym likwidacj´
majàtku upad∏ego, dochodzenie wierzytelnoÊci, której
odmówiono uznania, jest mo˝liwe dopiero po umorzeniu lub zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.
Art. 264. 1.119) Z zastrze˝eniem art. 296, po zakoƒczeniu lub umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego
wyciàg z zatwierdzonej przez s´dziego-komisarza listy
wierzytelnoÊci, zawierajàcy oznaczenie wierzytelnoÊci
oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela,
jest tytu∏em egzekucyjnym przeciwko upad∏emu.

2. Z wa˝nych powodów s´dzia-komisarz mo˝e
przed∏u˝yç do trzech miesi´cy termin do zg∏oszenia
propozycji uk∏adowych oraz przed∏o˝enia danych,
o których mowa w ust. 1.
3. W razie niezg∏oszenia przez upad∏ego propozycji uk∏adowych w terminie, o którym mowa
w ust. 1 lub 2, upad∏y traci prawo zarzàdu masà upad∏oÊci, je˝eli prawa takiego wczeÊniej nie zosta∏ pozbawiony, a tak˝e prawo do sk∏adania propozycji uk∏adowych.
4. Je˝eli sàd og∏osi∏ upad∏oÊç z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na wniosek wierzyciela, który zg∏osi∏
wst´pne propozycje uk∏adowe, wierzyciel ten mo˝e
równie˝ z∏o˝yç propozycje uk∏adowe. Przepisy
ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

.go

2. Upad∏y mo˝e ˝àdaç ustalenia, ˝e wierzytelnoÊç
obj´ta listà wierzytelnoÊci nie istnieje albo istnieje
w mniejszym zakresie, je˝eli nie uzna∏ wierzytelnoÊci
zg∏oszonej w post´powaniu upad∏oÊciowym i nie zapad∏o co do niej jeszcze prawomocne orzeczenie sàdowe.

mi upad∏y powinien przed∏o˝yç tak˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres ostatnich dwunastu
miesi´cy, je˝eli obowiàzany by∏ do prowadzenia dokumentacji umo˝liwiajàcej sporzàdzenie takiego rachunku. W tym samym czasie propozycje uk∏adowe
mo˝e z∏o˝yç równie˝ nadzorca sàdowy albo zarzàdca.

l

3. (uchylony).117)

Poz. 1361

v.p

Dziennik Ustaw Nr 175

3. Po nadaniu wyciàgowi z listy wierzytelnoÊci
klauzuli wykonalnoÊci, zarzut, ˝e wierzytelnoÊç obj´ta
listà wierzytelnoÊci nie istnieje albo ˝e istnieje
w mniejszym zakresie, upad∏y mo˝e podnieÊç w drodze powództwa o pozbawienie tytu∏u wykonawczego
wykonalnoÊci.

Art. 269. Propozycje uk∏adowe powinny okreÊlaç
sposób restrukturyzacji zobowiàzaƒ upad∏ego oraz zawieraç uzasadnienie.

rcl

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w stosunku do
wierzycieli, wobec których upad∏y nie by∏ d∏u˝nikiem
osobistym.

Art. 268.120) Je˝eli sàd og∏osi∏ upad∏oÊç obejmujàcà likwidacj´ majàtku upad∏ego, propozycje uk∏adowe
mogà zg∏osiç upad∏y, syndyk i rada wierzycieli. Sàd
zmieni sposób prowadzenia post´powania na post´powanie z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, je˝eli sà podstawy do takiej zmiany. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.

Art. 265. 1. Je˝eli sàd umorzy∏ cz´Êç zobowiàzaƒ
upad∏ego, które nie zosta∏y zaspokojone w post´powaniu upad∏oÊciowym, w wyciàgu z listy wierzytelnoÊci, o którym mowa w art. 264 ust. 1, zamieszcza si´
wzmiank´ okreÊlajàcà zakres odpowiedzialnoÊci upad∏ego.

w.

2. Je˝eli sàd umorzy∏ ca∏oÊç zobowiàzaƒ upad∏ego, które nie zosta∏y zaspokojone w post´powaniu
upad∏oÊciowym, przepisu art. 264 nie stosuje si´.

Art. 266. Wierzyciel mo˝e ˝àdaç zwrotu dokumentów z∏o˝onych w celu udowodnienia wierzytelnoÊci.
Na zarzàdzenie s´dziego-komisarza sekretarz sàdowy
wydaje dokumenty z zaznaczeniem na nich, w jakiej
sumie wierzytelnoÊç zosta∏a uznana.

Tytu∏ VI

ww

Uk∏ad

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 267. 1. Je˝eli sàd og∏osi∏ upad∏oÊç z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, a propozycje uk∏adowe nie zosta∏y wczeÊniej z∏o˝one, upad∏y powinien zg∏osiç je
w terminie miesiàca. Wraz z propozycjami uk∏adowy———————
117)

Przez art. 1 pkt 78 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 270. 1. Propozycje restrukturyzacji zobowiàzaƒ upad∏ego mogà obejmowaç w szczególnoÊci:
1) odroczenie wykonania zobowiàzaƒ;
2) roz∏o˝enie sp∏aty d∏ugów na raty;
3) zmniejszenie sumy d∏ugów;
4) konwersj´ wierzytelnoÊci na udzia∏y lub akcje;
5) zmian´, zamian´ lub uchylenie prawa zabezpieczajàcego okreÊlonà wierzytelnoÊç.
2. Propozycje uk∏adowe mogà wskazywaç jeden
lub wi´cej sposobów restrukturyzacji.
3.121) Do propozycji uk∏adowych przewidujàcych
konwersj´ wierzytelnoÊci na akcje w sposób okreÊlony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych nie stosuje si´
art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.122)).
———————
120)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
121) Dodany przez art. 1 pkt 82 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
122) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,
poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
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2.124) Je˝eli uk∏ad przewiduje likwidacj´ majàtku
upad∏ego wed∏ug przepisów ustawy, likwidacj´ przeprowadza osoba wyznaczona w uk∏adzie, w trybie
okreÊlonym w jego treÊci. Likwidacja nie narusza
praw oraz skutków ujawnienia praw i roszczeƒ osobistych, cià˝àcych na sk∏adnikach majàtku upad∏ego.
Art. 272. 1.125) Uk∏ad obejmuje wierzytelnoÊci powsta∏e przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci d∏u˝nika.

3. Uk∏adem obejmuje si´ tak˝e wierzytelnoÊci zale˝ne od warunku, je˝eli warunek ziÊci∏ si´ w czasie
wykonywania uk∏adu.
Art. 273. 1. Uk∏ad nie obejmuje:

1)127) nale˝noÊci alimentacyjnych oraz rent z tytu∏u
odszkodowania za wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub Êmierci oraz z tytu∏u zamiany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià rent´;

4) wierzytelnoÊci, za które upad∏y odpowiada
w zwiàzku z nabyciem spadku po og∏oszeniu upad∏oÊci, po wejÊciu spadku do masy upad∏oÊci;
5)130) sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

w.

2.131) Uk∏ad nie obejmuje nale˝noÊci ze stosunku
pracy oraz wierzytelnoÊci zabezpieczonej na mieniu
upad∏ego hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotekà morskà,
w cz´Êci znajdujàcej pokrycie w wartoÊci przedmiotu
zabezpieczenia, chyba ˝e wierzyciel wyrazi∏ zgod´ na
jej obj´cie uk∏adem. Zgoda na obj´cie wierzytelnoÊci
uk∏adem powinna byç wyra˝ona w sposób bezwarun———————
123)

Art. 274. Przepisy dotyczàce wierzytelnoÊci ze stosunku pracy stosuje si´ odpowiednio do roszczeƒ
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych o zwrot z masy upad∏oÊci Êwiadczeƒ Funduszu
wyp∏aconych pracownikom upad∏ego.
Art. 275. Je˝eli uk∏ad przewiduje likwidacj´ majàtku upad∏ego przez przej´cie majàtku przez wierzycieli,
mo˝na okreÊliç w uk∏adzie wzajemne dop∏aty mi´dzy
wierzycielami.
Art. 276. Je˝eli propozycje uk∏adowe przewidujà
sp∏at´ wierzytelnoÊci z zysku przedsi´biorstwa upad∏ego, mogà one okreÊlaç, jaka cz´Êç zysku przeznaczona jest na sp∏at´ wierzytelnoÊci.
Art. 277. Je˝eli propozycje uk∏adowe polegajà na
zmianie treÊci stosunków prawnych lub praw, ustanowieniu albo zmianie zabezpieczenia wierzytelnoÊci,
nale˝y do∏àczyç w formie prawem przewidzianej bezwarunkowe oÊwiadczenie osób, od których zgody
uzale˝niona jest zmiana stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelnoÊci.

rcl

2)128) roszczenia o wydanie mienia, o którym mowa
w art. 70;
3) (uchylony);129)

3.132) Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
wierzytelnoÊci zabezpieczonych przeniesieniem na
wierzyciela w∏asnoÊci rzeczy, wierzytelnoÊci lub innego prawa.

.go

2. (uchylony).126)

kowy i nieodwo∏alny, najpóêniej przed przystàpieniem
do g∏osowania nad uk∏adem. Zgoda mo˝e byç wyra˝ona ustnie do protoko∏u z przebiegu zgromadzenia
wierzycieli.

l

Art. 271. 1.123) Uk∏ad mo˝e przewidywaç równie˝
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku
upad∏ego (uk∏ad likwidacyjny). Likwidacja przeprowadzana jest wed∏ug przepisów ustawy o likwidacji masy upad∏oÊci, chyba ˝e uk∏ad przewiduje przej´cie majàtku upad∏ego przez wierzycieli lub inny sposób likwidacji.
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Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 83 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
124) Dodany przez art. 1 pkt 83 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
126) Przez art. 1 pkt 84 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
129) Przez art. 1 pkt 85 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 278.133) Po zatwierdzeniu listy wierzytelnoÊci
s´dzia-komisarz mo˝e postanowiç, ˝e g∏osowanie nad
uk∏adem odb´dzie si´ w grupach wierzycieli. W takim
przypadku, w celu g∏osowania nad uk∏adem, sporzàdza on odr´bne listy uprawnionych do g∏osowania
wierzycieli, obejmujàce poszczególne kategorie interesów. Listy te mogà obejmowaç w szczególnoÊci:
1) wierzycieli, którym przys∏ugujà nale˝noÊci ze stosunków pracy i którzy wyrazili zgod´ na ich obj´cie uk∏adem;
2) rolników, którym przys∏ugujà wierzytelnoÊci z tytu∏u umów o dostarczenie produktów z w∏asnego
gospodarstwa rolnego;
3) wierzycieli, których wierzytelnoÊci sà zabezpieczone na sk∏adnikach majàtku upad∏ego hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotekà morskà, a tak˝e przez przeniesienie na wierzyciela w∏asnoÊci rzeczy, wierzytelnoÊci lub innego prawa, i którzy wyrazili zgod´
na ich obj´cie uk∏adem;
4) wierzycieli b´dàcych wspólnikami lub akcjonariuszami upad∏ej spó∏ki kapita∏owej, posiadajàcych
udzia∏y lub akcje spó∏ki zapewniajàce co najmniej
5 % g∏osów na zgromadzeniu wspólników albo
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chocia˝by
przys∏ugiwa∏y im wierzytelnoÊci wymienione
w pkt 1—3;
5) pozosta∏ych wierzycieli.
———————
132)

Dodany przez art. 1 pkt 85 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Korzystniejsze warunki restrukturyzacji zobowiàzaƒ mo˝na przyznaç wierzycielom majàcym drobne wierzytelnoÊci, a tak˝e wierzycielom, którzy po
og∏oszeniu upad∏oÊci udzielili lub majà udzieliç kredytu niezb´dnego do wykonania uk∏adu.
3. Warunki restrukturyzacji zobowiàzaƒ ze stosunku pracy nie mogà pozbawiaç pracowników minimalnego wynagrodzenia za prac´.

Zawarcie i zatwierdzenie uk∏adu
Art. 281. 1. Zgromadzenie wierzycieli powinno odbyç si´ w terminie miesiàca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelnoÊci. JednoczeÊnie z zawiadomieniem
o zgromadzeniu dor´cza si´ wierzycielom propozycje
uk∏adowe oraz informacje o podziale wierzycieli ze
wzgl´du na kategorie interesów wierzycieli.
2. W zgromadzeniu mo˝e braç udzia∏ tak˝e wierzyciel, którego wierzytelnoÊç nie zosta∏a umieszczona
na liÊcie wierzytelnoÊci, je˝eli przedstawi s´dziemu-komisarzowi prawomocne orzeczenie sàdu lub ostatecznà decyzj´ administracyjnà stwierdzajàce jego
wierzytelnoÊç. Wierzyciel ten g∏osuje z sumà wierzytelnoÊci ustalonà w prawomocnym orzeczeniu sàdu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej.

.go

4.135) Restrukturyzacja powinna w równym stopniu dotyczyç zobowiàzaƒ pieni´˝nych i niepieni´˝nych. Je˝eli jednak wierzyciel przy zg∏oszeniu wierzytelnoÊci nie wyrazi∏ zgody na restrukturyzacj´ swojej
wierzytelnoÊci jako wierzytelnoÊci niepieni´˝nej albo
ze wzgl´du na charakter wierzytelnoÊci niepieni´˝nej
restrukturyzacja nie jest mo˝liwa, wierzytelnoÊç ta
zmienia si´ w wierzytelnoÊç pieni´˝nà. Przepisy
art. 91 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ II

l

Art. 279. 1.134) Warunki restrukturyzacji zobowiàzaƒ upad∏ego powinny byç jednakowe dla wszystkich
wierzycieli, a je˝eli s´dzia-komisarz postanowi, ˝e g∏osowanie nad uk∏adem odb´dzie si´ w grupach wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba ˝e wierzyciel wyraênie zgodzi si´ na
warunki mniej korzystne.
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Art. 282. 1.136) S´dzia-komisarz mo˝e zwo∏aç zgromadzenie wierzycieli wyznaczone w celu zawarcia
uk∏adu tak˝e wtedy, gdy suma spornych wierzytelnoÊci nie przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelnoÊci.
O istnieniu oraz charakterze spornych wierzytelnoÊci
s´dzia-komisarz zawiadamia wierzycieli wraz z przes∏aniem im propozycji uk∏adowych.
2.137) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na zgromadzeniu wierzycieli majà byç g∏osowane propozycje
zawarcia uk∏adu likwidacyjnego, chyba ˝e propozycje
te przewidujà zabezpieczenie praw wierzycieli, których wierzytelnoÊci sà sporne.

rcl

5.135) Warunki restrukturyzacji wierzytelnoÊci,
o których mowa w art. 278 pkt 3, mogà byç zró˝nicowane stosownie do przys∏ugujàcego im pierwszeƒstwa.

3. W zgromadzeniu nie biorà udzia∏u wierzyciele,
których wierzytelnoÊci sà sporne.

Art. 280. 1. Uzasadnienie propozycji uk∏adowych
powinno zawieraç:

Art. 283. 1. Na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca
sàdowy albo zarzàdca sk∏ada sprawozdanie, w którym
ocenia stan przedsi´biorstwa oraz opiniuje mo˝liwoÊç
wykonania propozycji uk∏adowych.

2) analiz´ sektora rynku, na którym przedsi´biorstwo
upad∏ego dzia∏a, z uwzgl´dnieniem pozycji rynkowej konkurencji;

2. W razie zg∏oszenia kilku propozycji uk∏adowych
s´dzia-komisarz ustala kolejnoÊç g∏osowania nad propozycjami uk∏adowymi. Przyj´cie jednej propozycji
uk∏adowej wyklucza g∏osowanie nad dalszymi propozycjami.

w.

1) opis stanu przedsi´biorstwa ze szczególnym okreÊleniem jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,
prawnej oraz organizacyjnej;

3) metody i êród∏a finansowania wykonania uk∏adu,
z uwzgl´dnieniem przewidywanych wp∏ywów
i wydatków w czasie wykonywania uk∏adu;
4) analiz´ poziomu i struktury ryzyka;

5) osoby odpowiedzialne za wykonanie uk∏adu
(imiona i nazwiska);

ww

6) ocen´ alternatywnego sposobu restrukturyzacji
zobowiàzaƒ;

7) system zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas wykonania uk∏adu.

2. S´dzia-komisarz mo˝e zezwoliç na ograniczenie uzasadnienia propozycji uk∏adowych, je˝eli
z uwagi na wielkoÊç i charakter przedsi´biorstwa upad∏ego ustalenie wszystkich danych wymienionych
w ust. 1 nie jest niezb´dne dla zapewnienia prawid∏owego wykonania uk∏adu.
———————
134)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
135) Dodany przez art. 1 pkt 87 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

3.138) Na zgromadzeniu wierzycieli upad∏y mo˝e
zg∏aszaç zmiany i uzupe∏nienia do propozycji uk∏adowych. W razie zg∏oszenia przez upad∏ego zmian do
propozycji uk∏adowych korzystniejszych dla wierzycieli g∏osy oddane na piÊmie za pierwotnymi propozycjami uk∏adowymi uwa˝a si´ za g∏osy oddane za
zmienionymi propozycjami uk∏adowymi. Propozycji
uk∏adowych mniej korzystnych dla wierzycieli nie g∏osuje si´. Do g∏osowania nad zmianami propozycji
uk∏adowych przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach s´dzia-komisarz mo˝e odroczyç g∏osowanie nad uk∏adem na okres do jednego miesiàca. Odroczenie nie
mo˝e byç ponowione. O odroczeniu g∏osowania s´dzia-komisarz og∏asza na zgromadzeniu wierzycieli.
———————
136)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 88 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
137) Dodany przez art. 1 pkt 88 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

— 13398 —

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, gdy
uk∏ad okreÊla, ˝e upad∏y na czas wykonania uk∏adu
udzieli nieodwo∏alnego pe∏nomocnictwa obejmujàcego prowadzenie ca∏oÊci lub cz´Êci spraw jego przedsi´biorstwa albo nieodwo∏alnego pe∏nomocnictwa do
rozporzàdzenia mieniem upad∏ego na wypadek niewykonywania uk∏adu, jak równie˝ powierzy zarzàd nad
przedsi´biorstwem osobom wskazanym w uk∏adzie.

2. Rozprawa wyznaczona w celu zatwierdzenia
uk∏adu odbywa si´ nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie tygodnia od zgromadzenia wierzycieli.

3.141) Przeciwko uk∏adowi uczestnicy post´powania mogà zg∏aszaç zarzuty. Zarzuty zg∏oszone na zgromadzeniu wierzycieli wpisuje si´ do protoko∏u z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. Zarzuty zg∏oszone po
up∏ywie tygodnia od dnia zawarcia uk∏adu pozostawia
si´ bez rozpoznania.
4. O terminie rozprawy w celu zatwierdzenia uk∏adu zawiadamia si´ przez obwieszczenie, chyba ˝e s´dzia-komisarz zawiadomi∏ o tym na zgromadzeniu
wierzycieli.
5. Na postanowienie sàdu w przedmiocie zatwierdzenia uk∏adu przys∏uguje za˝alenie.

.go

3. Je˝eli uk∏ad okreÊla restrukturyzacj´ zobowiàzaƒ upad∏ego przez konwersj´ wierzytelnoÊci na akcj´
albo udzia∏y, g∏osowanie nad uk∏adem mo˝e si´ odbyç tylko wtedy, gdy na zgromadzeniu wierzycieli
przed∏o˝ona zostanie zgoda Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, wymagana wed∏ug przepisów odr´bnych, albo zostanie wykazane, ˝e zgoda
taka nie jest wymagana.

Art. 287. 1. Uk∏ad przyj´ty przez zgromadzenie
wierzycieli zatwierdza sàd.

l

Art. 284. 1. Je˝eli uk∏ad okreÊla zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu
upad∏emu lub zgod´ osób trzecich na zmian´ treÊci
praw lub stosunków prawnych, g∏osowanie nad uk∏adem mo˝e odbyç si´ tylko wtedy, gdy na zgromadzeniu wierzycieli przed∏o˝one zostanà dokumenty, z których wynika, ˝e zobowiàzania te po zawarciu uk∏adu
zostanà wykonane.
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Art. 285.139) 1. Uk∏ad zostaje przyj´ty, je˝eli wypowie si´ za nim wi´kszoÊç uprawnionych do g∏osowania wierzycieli, majàcych ∏àcznie co najmniej dwie
trzecie ogólnej sumy wierzytelnoÊci uprawniajàcych
do g∏osowania.

2. Sàd mo˝e odmówiç zatwierdzenia uk∏adu, je˝eli jego warunki sà ra˝àco krzywdzàce dla wierzycieli,
którzy g∏osowali przeciwko uk∏adowi i zg∏osili zarzuty.
3. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.

Art. 289.142) Po uprawomocnieniu si´ postanowienia odmawiajàcego zatwierdzenia uk∏adu, sàd zmienia sposób prowadzenia post´powania upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego i wyznacza syndyka albo umarza post´powanie.

rcl

2. Je˝eli g∏osowanie nad uk∏adem odbywa si´
w grupach wierzycieli, obejmujàcych poszczególne
kategorie interesów, uk∏ad jest przyj´ty, je˝eli w ka˝dej grupie wypowie si´ za nim wi´kszoÊç wierzycieli
z tej grupy, majàcych ∏àcznie co najmniej dwie trzecie
sumy wierzytelnoÊci, obj´tych odr´bnà listà uprawnionych do g∏osowania wierzycieli.

Art. 288. 1. Sàd odmawia zatwierdzenia uk∏adu, je˝eli narusza on prawo albo je˝eli jest oczywiste, ˝e
uk∏ad nie b´dzie wykonany.

w.

3. Uk∏ad jest przyj´ty, chocia˝by nie uzyska∏ wymaganej wi´kszoÊci w niektórych z grup wierzycieli,
je˝eli wi´kszoÊç wierzycieli z pozosta∏ych grup, majàcych ∏àcznie dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelnoÊci
uprawniajàcych do g∏osowania, wyrazi∏a zgod´ na
przyj´cie uk∏adu, a wierzyciele z grupy lub grup, którzy wypowiedzieli si´ przeciwko przyj´ciu uk∏adu, zostanà zaspokojeni na podstawie uk∏adu w stopniu nie
mniej korzystnym ni˝ w przypadku przeprowadzenia
post´powania upad∏oÊciowego obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego.

ww

4. Zawarcie uk∏adu s´dzia-komisarz stwierdza postanowieniem.

Art. 286. 1.140) Je˝eli nie dosz∏o do zawarcia uk∏adu, sàd niezw∏ocznie zmienia sposób prowadzenia
post´powania z post´powania z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´
majàtku upad∏ego i ustanawia syndyka. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie. Sàd drugiej instancji rozpoznaje za˝alenie w terminie miesiàca od dnia
przedstawienia mu akt sprawy.
2. Ponowne dopuszczenie do uk∏adu jest niedopuszczalne.
———————
139)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

DZIA¸ III
Skutki uk∏adu

Art. 290. 1. Uk∏ad wià˝e wszystkich wierzycieli,
których wierzytelnoÊci wed∏ug ustawy obj´te sà uk∏adem, choçby nie zosta∏y umieszczone na liÊcie.
2. Uk∏ad nie wià˝e wierzycieli, których upad∏y
umyÊlnie nie ujawni∏ i którzy w post´powaniu nie
uczestniczyli.

Art. 291. 1.143) Uk∏ad nie narusza praw wierzyciela
wobec por´czyciela upad∏ego oraz wspó∏d∏u˝nika
upad∏ego ani praw wynikajàcych z hipoteki, zastawu,
zastawu rejestrowego i hipoteki morskiej, je˝eli by∏y
one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.
2.144) Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
praw wynikajàcych z przeniesienia na wierzyciela w∏asnoÊci rzeczy, wierzytelnoÊci lub innego prawa w celu
zabezpieczenia wierzytelnoÊci.
———————
141)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
143) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 94 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
144) Dodany przez art. 1 pkt 94 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. W przypadku wyra˝enia zgody na obj´cie uk∏adem zabezpieczonej wierzytelnoÊci prawa, o których
mowa w ust. 1, pozostajà w mocy, z tym ˝e zabezpieczajà one wierzytelnoÊç w wysokoÊci i na warunkach
p∏atnoÊci okreÊlonych w uk∏adzie.

3. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.

Art. 296. Wyciàg z listy wierzytelnoÊci, ∏àcznie
z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzajàcego uk∏ad, jest tytu∏em egzekucyjnym przeciwko upad∏emu oraz temu, kto udzieli∏ zabezpieczenia
wykonania uk∏adu, je˝eli zosta∏ w sàdzie z∏o˝ony dokument stwierdzajàcy udzielenie zabezpieczenia. Je˝eli uk∏ad przewiduje dop∏aty mi´dzy wierzycielami,
jest tak˝e tytu∏em egzekucyjnym przeciwko zobowiàzanemu do dop∏aty.
Art. 297. 1. Po wykonaniu uk∏adu lub po wyegzekwowaniu nale˝noÊci stwierdzonych uk∏adem sàd na
wniosek upad∏ego, zarzàdcy lub innej osoby, która
jest odpowiedzialna za wykonanie uk∏adu, wydaje postanowienie o wykonaniu uk∏adu. Na postanowienie
sàdu w przedmiocie wykonania uk∏adu przys∏uguje
za˝alenie.

.go

Art. 293. 1.145) Po uprawomocnieniu si´ postanowienia zatwierdzajàcego uk∏ad sàd wydaje postanowienie o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.
Je˝eli zawarto uk∏ad likwidacyjny, postanowienie
o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego wydaje
si´ po przeprowadzeniu likwidacji. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu drugim, przepisy art. 369
i 370 stosuje si´ odpowiednio.

stron do wytoczenia powództwa o ustalenie, ˝e sàdowe tytu∏y egzekucyjne i wykonawcze pozbawione zosta∏y wykonalnoÊci.

l

Art. 292. 1. Uk∏ad nie narusza praw wynikajàcych
z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu
skarbowego i hipoteki morskiej, je˝eli by∏y ustanowione na mieniu upad∏ego, chyba ˝e uprawniony wyrazi∏ zgod´ na obj´cie zabezpieczonej wierzytelnoÊci
uk∏adem.
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2. Po zakoƒczeniu post´powania upad∏y odzyskuje prawo do w∏adania i zarzàdzania swoim majàtkiem
w takim zakresie, w jakim wynika to z treÊci uk∏adu.

Art. 294. 1.146) Uk∏ad wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu uk∏adu stanowi
podstaw´ wpisu informacji o zatwierdzeniu uk∏adu
w ksi´gach wieczystych i rejestrach.

3. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia stwierdzajàcego wykonanie uk∏adu, upad∏y odzyskuje prawo swobodnego zarzàdzania majàtkiem i rozporzàdzania jego sk∏adnikami.

rcl

2. Je˝eli uk∏ad przewiduje ustanowienie zarzàdu
przymusowego na czas wykonania uk∏adu, odpis
uk∏adu wraz z odpisem prawomocnego postanowienia zatwierdzajàcego uk∏ad stanowi tytu∏ wykonawczy
do wprowadzenia zarzàdcy we w∏adanie majàtkiem
upad∏ego.

2.147) Prawomocne postanowienie o wykonaniu
uk∏adu stanowi podstaw´ do wykreÊlenia z urz´du
wpisów dotyczàcych upad∏oÊci w ksi´gach wieczystych i rejestrach.

w.

3. Je˝eli uk∏ad przewiduje konwersj´ wierzytelnoÊci na udzia∏y lub akcje spó∏ki b´dàcej upad∏ym, prawomocnie zatwierdzony uk∏ad zast´puje okreÊlone
w Kodeksie spó∏ek handlowych czynnoÊci zwiàzane
z podwy˝szeniem kapita∏u zak∏adowego i obj´ciem
udzia∏ów lub akcji. Uk∏ad wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu uk∏adu stanowi
podstaw´ wpisu podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki do Krajowego Rejestru Sàdowego.

ww

Art. 295. 1. Z dniem uprawomocnienia si´ postanowienia zatwierdzajàcego uk∏ad z mocy prawa ulegajà umorzeniu post´powania zabezpieczajàce i egzekucyjne prowadzone przeciwko upad∏emu w celu zaspokojenia nale˝noÊci obj´tych uk∏adem, a tytu∏y wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowi∏y podstaw´
do prowadzenia takich post´powaƒ, tracà z mocy prawa wykonalnoÊç.

DZIA¸ IV
Zmiana uk∏adu

Art. 298. Je˝eli po zatwierdzeniu uk∏adu nastàpi∏a
nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w sposób istotny wp∏ywa na trwa∏y wzrost lub
zmniejszenie dochodu z przedsi´biorstwa upad∏ego,
upad∏y oraz ka˝dy z wierzycieli mo˝e wystàpiç o zmian´ uk∏adu.
Art. 299. 1. Postanowienie sàdu o wszcz´ciu post´powania o zmian´ uk∏adu podlega obwieszczeniu.
Na postanowienie to przys∏uguje za˝alenie.
2.148) Do post´powania stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏ów I—III. Post´powanie prowadzi s´dzia. Nie ustanawia si´ nadzorcy sàdowego ani zarzàdcy.

2. Sàd z urz´du wyda postanowienie stwierdzajàce umorzenie post´powaƒ egzekucyjnych i zabezpieczajàcych oraz utrat´ wykonalnoÊci sàdowych tytu∏ów
wykonawczych i egzekucyjnych. Nie wy∏àcza to prawa

Art. 300. 1. W zgromadzeniu wierzycieli uczestniczà wierzyciele, którzy mieli prawo uczestniczyç
w zgromadzeniu, na którym dosz∏o do zawarcia uk∏adu. G∏osujà oni z sumà swoich wierzytelnoÊci, z jakà
g∏osowali na zgromadzeniu, na którym dosz∏o do zawarcia uk∏adu.

———————

———————

145)

147) W

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 96 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
148) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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3. W zgromadzeniu nie majà prawa uczestniczyç
wierzyciele, których wierzytelnoÊci zosta∏y w ca∏oÊci
zaspokojone.
Art. 301. Inne zmiany uk∏adu ni˝ okreÊlone
w art. 298—300 sà niedopuszczalne.
DZIA¸ V
Uchylenie uk∏adu

Likwidacja masy upad∏oÊci
DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 306. Po og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego, syndyk niezw∏ocznie
przyst´puje do spisu inwentarza i oszacowania masy
upad∏oÊci oraz sporzàdzenia planu likwidacyjnego.
Syndyk sk∏ada s´dziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie jednego
miesiàca od dnia og∏oszenia upad∏oÊci. Plan likwidacyjny powinien okreÊlaç proponowane sposoby
sprzeda˝y sk∏adników majàtku upad∏ego, w szczególnoÊci sprzeda˝y przedsi´biorstwa, termin sprzeda˝y,
preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

.go

Art. 302. 1. Sàd na wniosek wierzyciela lub upad∏ego albo osoby, która z mocy uk∏adu uprawniona
jest do wykonania lub nadzorowania wykonania uk∏adu, uchyla uk∏ad, je˝eli upad∏y nie wykonuje postanowieƒ uk∏adu albo jest oczywiste, ˝e uk∏ad nie b´dzie
wykonany.

Tytu∏ VII

l

2. W zgromadzeniu mogà tak˝e uczestniczyç ci
wierzyciele, których wierzytelnoÊci by∏y sporne, a które po zawarciu uk∏adu zosta∏y stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sàdu lub ostatecznà decyzjà administracyjnà.
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2. Uchylenie uk∏adu z innych przyczyn ni˝ okreÊlone w ust. 1 jest niedopuszczalne.

3. Na postanowienie o uchyleniu uk∏adu przys∏uguje za˝alenie.

2. Je˝eli z jakichkolwiek przyczyn syndyk nie mo˝e
sporzàdziç spisu inwentarza, oszacowania, planu likwidacji lub sprawozdania finansowego w terminie,
o którym mowa w art. 306, sk∏ada s´dziemu-komisarzowi, w terminie miesiàca od dnia og∏oszenia upad∏oÊci, pisemne sprawozdanie ogólne o stanie masy
upad∏oÊci i o mo˝liwoÊci zaspokojenia wierzycieli.
Z∏o˝enie sprawozdania nie zwalnia syndyka od obowiàzku sporzàdzenia dokumentów, o których mowa
w ust. 1, gdy tylko b´dzie to mo˝liwe.

rcl

Art. 303. Je˝eli przed rozpoznaniem wniosku
o zmian´ uk∏adu wp∏ynà∏ wniosek o uchylenie uk∏adu,
sàd rozpoznaje obydwa wnioski ∏àcznie.

Art. 307. 1. Na podstawie spisu inwentarza i innych dokumentów upad∏ego oraz oszacowania syndyk sporzàdza sprawozdanie finansowe na dzieƒ poprzedzajàcy og∏oszenie upad∏oÊci i niezw∏ocznie
przedk∏ada je s´dziemu-komisarzowi.

w.

Art. 304.149) 1. Uchylajàc uk∏ad, sàd otwiera zakoƒczone post´powanie i zmienia sposób prowadzenia
post´powania z post´powania z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´
majàtku upad∏ego i ustanawia s´dziego-komisarza
oraz syndyka albo umarza post´powanie.
2. Otwarcie post´powania rodzi takie same skutki
jak og∏oszenie upad∏oÊci. W post´powaniu mogà
uczestniczyç wierzyciele, których wierzytelnoÊci powsta∏y po og∏oszeniu upad∏oÊci.

ww

Art. 305. 1. W razie uchylenia uk∏adu w podj´tym
post´powaniu upad∏oÊciowym dotychczasowi wierzyciele dochodzà swych roszczeƒ w ich pierwotnej
wysokoÊci; odsetki nalicza si´ do dnia uprawomocnienia si´ postanowienia o uchyleniu uk∏adu. Wyp∏acone
na podstawie uk∏adu sumy zalicza si´ na poczet dochodzonych wierzytelnoÊci.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
wierzytelnoÊç zosta∏a zaspokojona na podstawie uk∏adu w inny sposób.
3. Hipoteka, prawo zastawu, prawo zastawu rejestrowego, prawo zastawu skarbowego i hipoteka
morska zabezpieczajà wierzytelnoÊç w takiej wysokoÊci, w jakiej nie zosta∏a jeszcze zaspokojona.

———————
149)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 308. Po sporzàdzeniu spisu inwentarza
i sprawozdania finansowego albo po z∏o˝eniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza
likwidacj´ masy upad∏oÊci.
Art. 309. S´dzia-komisarz mo˝e wstrzymaç likwidacj´ masy upad∏oÊci do czasu uprawomocnienia si´
postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci albo rozpoznania wniosku o zmian´ postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego
na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.
Art. 310. 1. Przed rozpocz´ciem likwidacji masy
upad∏oÊci syndyk mo˝e sprzedaç ruchomoÊci, je˝eli
jest to potrzebne na zaspokojenie kosztów post´powania. Ponadto syndyk mo˝e sprzedaç ruchomoÊci,
które ulegajà szybkiemu zepsuciu lub wskutek opóênienia sprzeda˝y straci∏yby znacznie na wartoÊci albo
których przechowanie pociàga za sobà koszty zbyt
wysokie w stosunku do ich wartoÊci.
2. Je˝eli s´dzia-komisarz wstrzyma likwidacj´ masy upad∏oÊci, przepis ust. 1 stosuje si´ w zakresie
okreÊlonym przez s´dziego-komisarza.
Art. 311. 1. Likwidacji masy upad∏oÊci dokonuje
si´ przez sprzeda˝ przedsi´biorstwa upad∏ego w ca∏oÊci lub jego zorganizowanych cz´Êci, sprzeda˝ nieruchomoÊci i ruchomoÊci, przez Êciàgni´cie wierzytelnoÊci od d∏u˝ników upad∏ego i wykonanie innych jego praw majàtkowych wchodzàcych w sk∏ad masy
upad∏oÊci albo ich zbycie.
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3. Przepisy dotyczàce likwidacji w drodze sprzeda˝y ruchomoÊci oraz przej´cia ruchomoÊci obcià˝onych zastawem rejestrowym stosuje si´ odpowiednio
do sprzeda˝y i przej´cia przez wierzyciela zwierzàt, je˝eli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczàcymi
ochrony zwierzàt.

5.151) Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio
do sprzeda˝y prawa u˝ytkowania wieczystego, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu i statku
morskiego wpisanego do rejestru okr´towego.

Art. 314. 1. W razie zbycia przedsi´biorstwa, w którego sk∏ad wchodzà przedmioty obcià˝one ograniczonymi prawami rzeczowymi, wartoÊç sk∏adników mienia obcià˝onych tymi prawami podlega ujawnieniu
w umowie sprzeda˝y, a uzyskana cena podlega podzia∏owi z uwzgl´dnieniem art. 336 i 340.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
zbycia zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa.

.go

Art. 312. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏ego mo˝na prowadziç
dalej przedsi´biorstwo upad∏ego, je˝eli mo˝liwe jest
zawarcie uk∏adu z wierzycielami lub mo˝liwa jest
sprzeda˝ przedsi´biorstwa upad∏ego w ca∏oÊci lub jego zorganizowanych cz´Êci.

obni˝a w sposób istotny wartoÊci nieruchomoÊci obcià˝onej. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie. Je˝eli wniosek o wy∏àczenie zg∏oszony zosta∏ w zarzutach, podlega rozpoznaniu razem
z zarzutami.

l

2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomoÊci oraz wierzytelnoÊci i praw obcià˝onych zastawem rejestrowym mo˝e nastàpiç tak˝e
przez przej´cie ich przez wierzyciela b´dàcego zastawnikiem zastawu rejestrowego, je˝eli umowa o ustanowienie zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika
w drodze przej´cia przedmiotu zastawu.

Poz. 1361

v.p
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2. Je˝eli syndyk prowadzi przedsi´biorstwo upad∏ego, powinien podjàç wszelkie dzia∏ania zapewniajàce zachowanie przedsi´biorstwa co najmniej w niepogorszonym stanie.
Art. 313. 1.150) Sprzeda˝ dokonana w post´powaniu upad∏oÊciowym ma skutki sprzeda˝y egzekucyjnej. Nabywca sk∏adników masy upad∏oÊci nie odpowiada za zobowiàzania podatkowe upad∏ego, tak˝e
powsta∏e po og∏oszeniu upad∏oÊci.

Art. 315.152) Je˝eli w sk∏ad masy upad∏oÊci wchodzà rzeczy ruchome, których nie mo˝na zbyç z zachowaniem przepisów ustawy, s´dzia-komisarz mo˝e
postanowiç o ich wy∏àczeniu z masy upad∏oÊci albo
zezwoliç na ich zniszczenie. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.
DZIA¸ II

Sprzeda˝ przedsi´biorstwa
lub jego zorganizowanej cz´Êci
oraz nieruchomoÊci, prawa u˝ytkowania
wieczystego, spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
i statku morskiego wpisanego
do rejestru okr´towego 153)

Art. 316. 1. Przedsi´biorstwo upad∏ego powinno
byç sprzedane jako ca∏oÊç, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe.

3.150) Pozostajà w mocy bez potràcania ich wartoÊci z ceny nabycia s∏u˝ebnoÊç drogi koniecznej, s∏u˝ebnoÊç przesy∏u oraz s∏u˝ebnoÊç ustanowiona
w zwiàzku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu
budowli lub innego urzàdzenia. U˝ytkowanie oraz
prawa do˝ywotnika pozostajà w mocy, je˝eli przys∏uguje im pierwszeƒstwo przed wszystkimi hipotekami
lub je˝eli nieruchomoÊç nie jest hipotekami obcià˝ona
albo je˝eli wartoÊç u˝ytkowania i praw do˝ywotnika
znajduje pe∏ne pokrycie w cenie nabycia. Jednak˝e
w tym ostatnim wypadku wartoÊç tych praw b´dzie
zaliczona na cen´ nabycia.

Art. 317. 1. Na nabywc´ przedsi´biorstwa upad∏ego przechodzà wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje
i ulgi, które zosta∏y udzielone upad∏emu, chyba ˝e
ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.

ww

w.

rcl

2.150) Sprzeda˝ nieruchomoÊci powoduje wygaÊni´cie praw oraz praw i roszczeƒ osobistych ujawnionych przez wpis do ksi´gi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zg∏oszonych s´dziemu-komisarzowi w terminie okreÊlonym w art. 51 ust. 1 pkt 5.
W miejsce prawa, które wygas∏o, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartoÊci wygas∏ego prawa
z ceny uzyskanej ze sprzeda˝y obcià˝onej nieruchomoÊci. Skutek ten powstaje z chwilà zawarcia umowy
sprzeda˝y. Podstawà do wykreÊlenia praw, które wygas∏y na skutek sprzeda˝y, jest prawomocny plan podzia∏u sumy uzyskanej ze sprzeda˝y nieruchomoÊci
obcià˝onej. Podstawà wykreÊlenia hipoteki jest umowa sprzeda˝y nieruchomoÊci.

4. Na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci w∏adnàcej, zg∏oszony najpóêniej w zarzutach do planu podzia∏u sumy uzyskanej ze sprzeda˝y nieruchomoÊci
obcià˝onej, s´dzia-komisarz mo˝e postanowiç, ˝e s∏u˝ebnoÊç gruntowa, która nie znajduje pe∏nego pokrycia w cenie nabycia, zostaje utrzymana w mocy, je˝eli jest dla nieruchomoÊci w∏adnàcej konieczna, a nie
———————
150)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 100 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Sprzeda˝ przedsi´biorstwa upad∏ego mo˝e byç
poprzedzona umowà dzier˝awy na czas okreÊlony
z prawem pierwokupu, je˝eli przemawiajà za tym
wzgl´dy ekonomiczne.
3. Przed sprzeda˝à przedsi´biorstwa spó∏ki publicznej syndyk zasi´ga opinii Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Finansowego31) co do wp∏ywu sprzeda˝y na
sytuacj´ rynku kapita∏owego i interes gospodarki narodowej.

2. Nabywca mo˝e u˝ywaç oznaczenia przedsi´biorstwa upad∏ego, w którym mieÊci si´ jego nazwisko, tylko za zgodà upad∏ego. Nabywca przedsi´biorstwa upad∏ego nabywa je w stanie wolnym od obcià˝eƒ i nie odpowiada za zobowiàzania upad∏ego. Wszelkie obcià˝enia na sk∏adnikach przedsi´biorstwa wygasajà, z wyjàtkiem obcià˝eƒ wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4.
———————
151)

Dodany przez art. 1 pkt 100 lit b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 101 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
153) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 102 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 318. 1. Je˝eli sprzeda˝ przedsi´biorstwa upad∏ego jako ca∏oÊci nie jest mo˝liwa ze wzgl´dów ekonomicznych lub innych przyczyn, mo˝na sprzedaç zorganizowanà cz´Êç przedsi´biorstwa.

3) przetarg albo aukcj´ przeprowadza si´ na posiedzeniu jawnym;

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zbioru rzeczy lub praw obcià˝onych zastawem rejestrowym, które wchodzà w sk∏ad przedsi´biorstwa. Suma
uzyskana ze sprzeda˝y takiego zbioru podlega podzia∏owi stosownie do przepisów art. 336 i 340.

5) wyboru oferenta dokonuje syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez s´dziego-komisarza;

l

v.p

6) postanowienie zatwierdzajàce wybór oferenta s´dzia-komisarz mo˝e wydaç na posiedzeniu niejawnym;
7) s´dzia-komisarz mo˝e odroczyç zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzieƒ; w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu.
2. Na postanowienie s´dziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przys∏uguje za˝alenie.

.go

Art. 319.154) 1. S´dzia-komisarz, na wniosek syndyka, przed sprzeda˝à przedsi´biorstwa wyznacza
bieg∏ego do sporzàdzenia opisu i oszacowania przedsi´biorstwa oraz jego zorganizowanych cz´Êci. Mo˝e
jednak tego zaniechaç, je˝eli opisu i oszacowania
przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanych cz´Êci
dokonano przy sporzàdzeniu spisu inwentarza i oszacowaniu masy upad∏oÊci.

4) przetarg albo aukcj´ prowadzi syndyk pod nadzorem s´dziego-komisarza;

2. Opis przedsi´biorstwa powinien okreÊlaç
w szczególnoÊci przedmiot dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, nieruchomoÊci wchodzàce w jego sk∏ad, ich obszar oraz oznaczenie ksi´gi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne Êrodki trwa∏e, stwierdzone prawa,
a tak˝e obcià˝enia.
3. W oszacowaniu nale˝y odr´bnie podaç wartoÊç
przedsi´biorstwa w ca∏oÊci oraz jego zorganizowanych cz´Êci, je˝eli mogà byç wydzielone do sprzeda˝y.

Art. 321.154) 1. Syndyk zawiera umow´ sprzeda˝y
w terminie okreÊlonym przez s´dziego-komisarza, nie
d∏u˝szym ni˝ cztery miesiàce od dnia zatwierdzenia
wyboru oferenta przez s´dziego-komisarza.
2. Je˝eli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, s´dzia-komisarz wydaje postanowienie o og∏oszeniu nowego przetargu albo aukcji, w których nie
mo˝e uczestniczyç oferent, który nie zawar∏ umowy.

rcl

4. Je˝eli sk∏adniki przedsi´biorstwa sà obcià˝one
hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipotekà morskà lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeƒ osobistych,
w oszacowaniu nale˝y oddzielnie podaç, które z tych
praw pozostajà w mocy po sprzeda˝y, a tak˝e ich wartoÊç oraz wartoÊç sk∏adników nimi obcià˝onych oraz
stosunek wartoÊci poszczególnych sk∏adników obcià˝onych do wartoÊci przedsi´biorstwa.

3. Przy sprzeda˝y nieruchomoÊci, prawa u˝ytkowania wieczystego, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu oraz statku morskiego wpisanego do
rejestru okr´towego, przepisy art. 319 stosuje si´ odpowiednio.

w.

5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi si´ w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukoƒczeniu. Zarzuty rozpoznaje s´dzia-komisarz.

6. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio w przypadku rzeczy, wierzytelnoÊci i innych praw przeniesionych na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci, o ile majà byç one sprzedane w ramach przedsi´biorstwa.

ww

Art. 320.154) 1. Sprzeda˝ mienia uregulowana przepisami dzia∏u niniejszego nast´puje w drodze przetargu albo aukcji, do których stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, z tym ˝e:

Art. 322.154) Je˝eli przetarg albo aukcja nie dosz∏y
do skutku albo s´dzia-komisarz nie zatwierdzi∏ wyboru
oferenta, s´dzia-komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowego przetargu albo aukcji albo zezwala
na sprzeda˝ z wolnej r´ki we wskazanym terminie,
okreÊlajàc minimalnà cen´ oraz warunki sprzeda˝y.

Art. 323. Rada wierzycieli mo˝e wyraziç zgod´ na
sprzeda˝ z wolnej r´ki mienia, do którego majà zastosowanie przepisy dzia∏u niniejszego, z jednoczesnym
okreÊleniem warunków zbycia.
Art. 324. 1. Je˝eli rada wierzycieli wyrazi∏a zgod´,
o której mowa w art. 323, spó∏ka z udzia∏em ponad
po∏owy pracowników upad∏ego b´dàcego spó∏kà
handlowà z udzia∏em Skarbu Paƒstwa ma pierwszeƒstwo w nabyciu przedsi´biorstwa upad∏ego lub jego
zorganizowanej cz´Êci nadajàcej si´ do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

1) warunki przetargu albo aukcji zatwierdza s´dzia-komisarz;

2. Syndyk w pierwszej kolejnoÊci sk∏ada ofert´
sprzeda˝y spó∏ce pracowniczej, o której mowa w ust. 1.

2) o przetargu albo aukcji nale˝y zawiadomiç przez
obwieszczenie co najmniej na dwa tygodnie, a je˝eli przetarg albo aukcja dotyczy przedsi´biorstwa
spó∏ki publicznej — co najmniej na szeÊç tygodni
przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu ich przeprowadzenia;
———————

DZIA¸ III

154)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 103 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Sprzeda˝ ruchomoÊci oraz przej´cie przez
zastawnika ruchomoÊci obcià˝onej
zastawem rejestrowym
Art. 325. Je˝eli przepisy niniejszego dzia∏u nie stanowià inaczej, do sprzeda˝y ruchomoÊci stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 320—322.
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DZIA¸ IV

Art. 326. 1. S´dzia-komisarz mo˝e zezwoliç na
sprzeda˝ ruchomoÊci z wolnej r´ki, przy czym mo˝e
okreÊliç warunki sprzeda˝y albo te˝ okreÊliç inny tryb
wyboru nabywcy.

Art. 331. 1. Likwidacja wierzytelnoÊci upad∏ego
nast´puje przez ich Êciàgni´cie.

2. Je˝eli Êciàgni´cie wierzytelnoÊci napotyka przeszkody albo roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja wierzytelnoÊci nastàpi przez ich zbycie.
Art. 332. Likwidacja praw majàtkowych upad∏ego
nast´puje przez ich wykonanie albo zbycie.
Art. 333. Do likwidacji wierzytelnoÊci i praw majàtkowych upad∏ego obcià˝onych zastawem rejestrowym stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 327—330.

.go

2. Je˝eli rzecz obcià˝ona zastawem rejestrowym
znajduje si´ w posiadaniu zastawnika lub osób trzecich, zastawnik zawiadamia o zaspokojeniu si´ syndyka. S´dzia-komisarz mo˝e wyznaczyç zastawnikowi
stosowny termin do zaspokojenia si´ z przedmiotu zastawu. Je˝eli zastawnik nie skorzysta∏ z tego prawa
w wyznaczonym terminie, osoba, u której znajduje si´
rzecz obcià˝ona zastawem rejestrowym, obowiàzana
jest wydaç przedmiot zastawu syndykowi. Po przekazaniu przedmiotu zastawu syndyk dokonuje jego
sprzeda˝y; suma uzyskana ze sprzeda˝y podlega podzia∏owi, z uwzgl´dnieniem art. 336 i 340.

l

Art. 327. 1. Zastawnik zastawu rejestrowego mo˝e
zaspokoiç si´ z przedmiotu zastawu przez jego przej´cie albo zbycie w trybie okreÊlonym w art. 24 ustawy
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 i Nr 69,
poz. 595), je˝eli umowa o ustanowienie zastawu przewiduje taki sposób zaspokojenia zastawnika.

Likwidacja wierzytelnoÊci
i praw majàtkowych

v.p

2. (uchylony).155)

Poz. 1361

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, postanowienie s´dziego-komisarza o wydaniu syndykowi
przedmiotu zastawu podlega wykonaniu bez nadawania mu klauzuli wykonalnoÊci.

2. Rada wierzycieli mo˝e wyraziç zgod´ na innà
form´ poszukiwania nabywcy, z jednoczesnym okreÊleniem warunków sprzeda˝y.
3.158) Do sprzeda˝y przez syndyka papierów wartoÊciowych w sposób okreÊlony w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych nie stosuje si´ art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

rcl

Art. 328. 1. Je˝eli przedmiot zastawu rejestrowego, z którego wierzyciel mo˝e si´ zaspokoiç, znajduje
si´ we w∏adaniu syndyka, a wierzycielowi przys∏uguje
prawo do przej´cia przedmiotu na w∏asnoÊç, s´dzia-komisarz wyznacza wierzycielowi termin do wykonania tego prawa, nie krótszy ni˝ jeden miesiàc; po up∏ywie terminu przedmiot zastawu zostanie sprzedany
wed∏ug przepisów ustawy.

Art. 334. 1.157) W przypadku sprzeda˝y wierzytelnoÊci lub praw majàtkowych upad∏ego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 315, 320—322 i 326.

w.

2. Je˝eli rzecz obcià˝ona zastawem rejestrowym
znajduje si´ we w∏adaniu syndyka, a umowa o ustanowieniu zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w trybie okreÊlonym w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 327 ust. 1, syndyk dokonuje sprzeda˝y rzeczy wed∏ug przepisów niniejszej ustawy.

4.158) Je˝eli przedmiotem sprzeda˝y sà instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, s´dzia-komisarz mo˝e zezwoliç na ich sprzeda˝ przez firm´ inwestycyjnà. W takim przypadku s´dzia-komisarz mo˝e
wyznaczyç gie∏d´ lub poleciç dokonanie wyboru gie∏dy syndykowi oraz wyznaczyç minimalnà cen´ sprzeda˝y.

Art. 329.156) W przypadkach, o których mowa
w art. 327 i 328, zastawnik jest obowiàzany rozliczyç
si´ z syndykiem stosownie do przepisów ustawy
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

ww

Art. 330. 1. Je˝eli przedmiot obcià˝ony zastawem
rejestrowym jest sk∏adnikiem przedsi´biorstwa upad∏ego i jego sprzeda˝ wraz z przedsi´biorstwem mo˝e
byç korzystniejsza ni˝ oddzielna sprzeda˝ przedmiotu zastawu, przepisów art. 327 oraz art. 328 nie stosuje si´.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedmiot obcià˝ony zastawem sprzedaje si´ wraz z przedsi´biorstwem. Z ceny sprzeda˝y przedsi´biorstwa wyodr´bnia si´ wartoÊç rzeczy obcià˝onej zastawem
i przeznacza si´ na zaspokojenie zastawnika stosownie do art. 336 i 340.
———————
155)
156)

Przez art. 1 pkt 104 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 105 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Tytu∏ VIII
Podzia∏ funduszów masy upad∏oÊci
i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy
i praw obcià˝onych rzeczowo
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 335. Fundusze masy upad∏oÊci obejmujà sumy uzyskane z likwidacji masy upad∏oÊci oraz dochód
uzyskany z prowadzenia lub wydzier˝awienia przedsi´biorstwa upad∏ego, a tak˝e odsetki od tych sum
zdeponowanych w banku, chyba ˝e przepisy ustawy
stanowià inaczej.
———————
157)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 106 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
158) Dodany przez art. 1 pkt 106 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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2. Przepisy o zaspokojeniu wierzytelnoÊci
pieczonej zastawem stosuje si´ odpowiednio
spokojenia wierzytelnoÊci zabezpieczonych
przeniesienie na wierzyciela prawa w∏asnoÊci
wierzytelnoÊci i innego prawa.

zabezdo zaprzez
rzeczy,

KolejnoÊç zaspokajania wierzycieli
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 342. 1.161) Nale˝noÊci podlegajàce zaspokojeniu z funduszów masy upad∏oÊci dzieli si´ na nast´pujàce kategorie:
1) kategoria pierwsza — koszty post´powania upad∏oÊciowego, przypadajàce za czas po og∏oszeniu
upad∏oÊci nale˝noÊci alimentacyjne oraz renty za
wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub Êmierci oraz z tytu∏u zamiany uprawnieƒ
obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià
rent´, nale˝noÊci z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia masy upad∏oÊci, nale˝noÊci z zawartych
przez upad∏ego przed og∏oszeniem upad∏oÊci
umów, których wykonania za˝àda∏ syndyk, nale˝noÊci powsta∏e z czynnoÊci syndyka albo zarzàdcy
oraz nale˝noÊci, które powsta∏y z czynnoÊci upad∏ego dokonanych po og∏oszeniu upad∏oÊci, niewymagajàcych zgody nadzorcy sàdowego lub dokonanych za jego zgodà;

.go

Art. 337. 1. Podzia∏u funduszów dokonuje si´ jednorazowo albo kilkakrotnie w miar´ likwidacji masy
upad∏oÊci po zatwierdzeniu przez s´dziego-komisarza
listy wierzytelnoÊci.

DZIA¸ II

l

Art. 336.159) 1. Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy,
wierzytelnoÊci i praw obcià˝onych hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym
i hipotekà morskà przeznacza si´ na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelnoÊci by∏y zabezpieczone na
tych rzeczach lub prawach z zachowaniem przepisów
ustawy. Kwoty pozosta∏e po zaspokojeniu tych wierzytelnoÊci wchodzà do funduszów masy upad∏oÊci.

Poz. 1361

v.p
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2. W razie kilkakrotnego podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci, dokonuje si´ podzia∏u ostatecznego po
ca∏kowitym zlikwidowaniu masy upad∏oÊci.

Art. 338. Je˝eli w post´powaniu upad∏oÊciowym
zaspokojeniu podlegajà wierzytelnoÊci zabezpieczone
hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotekà morskà, podzia∏u ostatecznego funduszów masy upad∏oÊci dokonuje si´ po
podziale sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu obcià˝onego.

rcl

Art. 339.160) Do post´powania w sprawie podzia∏u
sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy, wierzytelnoÊci
i praw, o których mowa w art. 336, stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu w sprawie podzia∏u
funduszów masy upad∏oÊci. O sporzàdzeniu planu podzia∏u zawiadamia si´ upad∏ego oraz te osoby, których prawa podlegajà zaspokojeniu z sumy uzyskanej
z likwidacji. Ârodki zaskar˝enia mo˝e wnosiç upad∏y
oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.

2) kategoria druga — przypadajàce za czas przed
og∏oszeniem upad∏oÊci nale˝noÊci ze stosunku
pracy, nale˝noÊci rolników z tytu∏u umów o dostarczenie produktów z w∏asnego gospodarstwa
rolnego, nale˝noÊci alimentacyjne oraz renty za
wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub Êmierci i renty z tytu∏u zamiany uprawnieƒ
obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià
rent´, przypadajàce za dwa ostatnie lata przed
og∏oszeniem upad∏oÊci nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne, wraz z odsetkami
i kosztami egzekucji;

w.

Art. 340. 1. WierzytelnoÊci osobiste zabezpieczone
hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotekà morskà umieszcza si´
w planie podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci jedynie
w takiej sumie, w jakiej nie zosta∏y zaspokojone
z przedmiotu zabezpieczenia.

ww

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wierzytelnoÊci, które zosta∏y zaspokojone przez zak∏ad
ubezpieczeƒ w wykonaniu umowy ubezpieczenia zawartej przez upad∏ego.

Art. 341. WierzytelnoÊç wierzyciela spadku przyj´tego po og∏oszeniu upad∏oÊci, za którà masa upad∏oÊci odpowiada, umieszcza si´ w planie podzia∏u
funduszów masy upad∏oÊci do wysokoÊci wartoÊci
majàtku spadkowego. Je˝eli w post´powaniu upad∏oÊciowym dochodzone sà wierzytelnoÊci dwu lub wi´cej wierzycieli spadku, które ∏àcznie przekraczajà wartoÊç majàtku spadkowego, wierzytelnoÊci te umieszcza si´ w planie podzia∏u w wysokoÊci obni˝onej stosunkowo do wysokoÊci ka˝dej z nich.
———————
159) W

brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 107 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 108 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

3) kategoria trzecia — podatki i inne daniny publiczne oraz pozosta∏e nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
4) kategoria czwarta — inne nale˝noÊci, je˝eli nie
podlegajà zaspokojeniu w kategorii piàtej, wraz
z odsetkami za ostatni rok przed datà og∏oszenia
upad∏oÊci, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
5) kategoria piàta — odsetki, które nie nale˝à do wy˝szych kategorii w kolejnoÊci, w jakiej podlega zaspokojeniu kapita∏, a tak˝e sàdowe i administracyjne kary grzywny oraz nale˝noÊci z tytu∏u darowizn i zapisów.

2. WierzytelnoÊç nabyta w drodze przelewu lub indosu po og∏oszeniu upad∏oÊci, podlega zaspokojeniu
w kategorii trzeciej, je˝eli nie podlega zaspokojeniu
w kategorii czwartej. Nie dotyczy to wierzytelnoÊci
powsta∏ej wskutek czynnoÊci syndyka albo zarzàdcy
albo czynnoÊci upad∏ego podj´tych za zgodà nadzorcy sàdowego.
———————
161)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 109 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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4. (uchylony).162)
Art. 343.163) 1. Syndyk zaspokaja nale˝noÊci pierwszej kategorii w miar´ wp∏ywu do masy upad∏oÊci stosownych sum; je˝eli nale˝noÊci te nie zostanà zaspokojone w ten sposób, zaspokaja si´ je w drodze podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci.

3.166) W równym stopniu z wierzytelnoÊcià zaspokaja
si´ roszczenia o Êwiadczenia uboczne obj´te zabezpieczeniem na mocy odr´bnych przepisów. Przypadajàcà wierzycielowi sum´ zalicza si´ przede wszystkim na nale˝noÊç
g∏ównà, nast´pnie na odsetki i pozosta∏e roszczenia
o Êwiadczenia uboczne, z tym ˝e koszty post´powania
uwzgl´dnia si´ w ostatniej kolejnoÊci.

Art. 346.167) 1. W razie sprzeda˝y nieruchomoÊci,
prawa u˝ytkowania wieczystego, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu lub statku morskiego wpisanego do rejestru okr´towego, przed zaspokojeniem
wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà albo hipotekà
morskà oraz innych praw, w tym praw i roszczeƒ osobistych, które cià˝y∏y na przedmiocie sprzeda˝y i które
w wyniku sprzeda˝y wygas∏y, zaspokaja si´ nale˝noÊci
alimentacyjne w zakresie wskazanym w art. 343 ust. 2
oraz przypadajàce za czas po og∏oszeniu upad∏oÊci renty za wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub Êmierci i renty z tytu∏u zamiany uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià rent´,
jak te˝ wynagrodzenia za prac´ pracowników wykonujàcych prac´ na nieruchomoÊci, statku lub w lokalu za
okres ostatnich trzech miesi´cy przed sprzeda˝à, jednak˝e tylko do wysokoÊci trzykrotnego minimalnego
wynagrodzenia za prac´.

.go

2. Zobowiàzania alimentacyjne cià˝àce na upad∏ym, przypadajàce za czas po og∏oszeniu upad∏oÊci,
syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich
p∏atnoÊci, do dnia sporzàdzenia ostatecznego planu
podzia∏u, ka˝dorazowo dla ka˝dego uprawnionego
w kwocie nie wy˝szej ni˝ minimalne wynagrodzenie
za prac´. Pozosta∏a cz´Êç tych nale˝noÊci nie podlega
zaspokojeniu z masy upad∏oÊci.

3.165) W równym stopniu z wierzytelnoÊcià zaspokaja si´ odsetki obj´te zabezpieczeniem oraz koszty
post´powania, zwiàzane z dochodzeniem wierzytelnoÊci, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej dziesiàtej cz´Êci kapita∏u. Wydzielonà zabezpieczonemu wierzycielowi sum´ zalicza si´ przede wszystkim na sum´ d∏u˝nà, nast´pnie na odsetki, a w koƒcu na koszty post´powania.

l

3. Przepisy dotyczàce zaspokojenia nale˝noÊci ze
stosunku pracy stosuje si´ odpowiednio do roszczeƒ
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych o zwrot z masy upad∏oÊci Êwiadczeƒ wyp∏aconych przez Fundusz pracownikom upad∏ego.

Poz. 1361

v.p
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Art. 344. Je˝eli suma przeznaczona do podzia∏u
nie wystarcza na zaspokojenie w ca∏oÊci wszystkich
nale˝noÊci, nale˝noÊci dalszej kategorii zaspokaja si´
dopiero po zaspokojeniu w ca∏oÊci nale˝noÊci poprzedzajàcej kategorii, a gdy majàtek nie wystarcza na zaspokojenie w ca∏oÊci wszystkich nale˝noÊci tej samej
kategorii, nale˝noÊci te zaspokaja si´ stosunkowo do
wysokoÊci ka˝dej z nich.
Rozdzia∏ 2

KolejnoÊç sp∏acania wierzytelnoÊci zabezpieczonych
hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym,
zastawem skarbowym i hipotekà morskà

ww

w.

Art. 345.164) 1. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelnoÊci zabezpieczone hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotekà morskà, a tak˝e wygasajàce wed∏ug
przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw
i roszczeƒ osobistych cià˝àce na nieruchomoÊci, u˝ytkowaniu wieczystym, spó∏dzielczym w∏asnoÊciowym
prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym do rejestru okr´towego, podlegajà zaspokojeniu z sumy
uzyskanej z likwidacji obcià˝onego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz
inne koszty post´powania upad∏oÊciowego w wysokoÊci nieprzekraczajàcej dziesiàtej cz´Êci sumy uzyskanej z likwidacji, nie wi´cej jednak ni˝ o takà cz´Êç
kosztów post´powania upad∏oÊciowego, która wynika
ze stosunku wartoÊci obcià˝onego przedmiotu do
wartoÊci ca∏ej masy upad∏oÊci.
2. WierzytelnoÊci i prawa, o których mowa
w ust. 1, sà zaspokajane w kolejnoÊci przys∏ugujàcego
im pierwszeƒstwa.

2. Odr´bnego planu podzia∏u nie sporzàdza si´, je˝eli suma uzyskana ze sprzeda˝y nie wystarcza na zaspokojenie wierzytelnoÊci z tytu∏u alimentów, rent
i wynagrodzeƒ za prac´, o których mowa w ust. 1.

Post´powanie w sprawie podzia∏u
funduszów masy upad∏oÊci
Rozdzia∏ 1
Ustalenie planu podzia∏u
Art. 347. 1. Syndyk sporzàdza i sk∏ada s´dziemu-komisarzowi plan podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci, w którym:
1) okreÊla sum´ podlegajàcà podzia∏owi;
2) wymienia wierzytelnoÊci i prawa osób uczestniczàcych w podziale;
3) okreÊla sum´, jaka ka˝demu z uczestników przypada z podzia∏u;

———————

———————

162)

165)

Przez art. 1 pkt 109 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 110 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 111 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

DZIA¸ III

W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 166.
166) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37.
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 112 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Poz. 1361

2. S´dzia-komisarz mo˝e wnieÊç do planu poprawki lub poleciç syndykowi dokonanie wskazanych
zmian w planie.

2. Podstaw´ wpisu stanowi wyciàg z planu podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci uwierzytelniony przez
sekretarza sàdowego.
Art. 355. 1. Sum´ wydzielonà na zaspokojenie
wierzytelnoÊci, za którà por´czy∏a osoba trzecia, wydaje si´ wierzycielowi w wysokoÊci nale˝nej mu
w dniu sporzàdzenia planu podzia∏u, por´czycielowi
zaÊ do wysokoÊci dokonanej zap∏aty.
2. Sum´ wydzielonà na zaspokojenie wierzytelnoÊci, za którà upad∏y odpowiada solidarnie lub niepodzielnie z osobà trzecià, wydaje si´ wierzycielowi
w wysokoÊci nale˝nej mu w dniu sporzàdzenia planu,
wspó∏d∏u˝nikowi zaÊ w wysokoÊci dokonanej zap∏aty.

.go

2. W planie podzia∏u sumy uzyskanej ze sprzeda˝y
nieruchomoÊci syndyk wymienia dodatkowo prawa
oraz prawa i roszczenia osobiste, które wskutek sprzeda˝y nieruchomoÊci wygas∏y.

v.p

Art. 348. 1. W sprawach, w których wierzycielom
przys∏ugujà prawa na zbytych rzeczach lub prawach,
o których mowa w art. 345 i 346, syndyk sporzàdza
oddzielny plan podzia∏u sum uzyskanych ze sprzedanych rzeczy lub praw. Do tego planu stosuje si´ odpowiednio przepis art. 347.

l

5) okreÊla, czy plan podzia∏u jest cz´Êciowy czy ostateczny.

Art. 354. 1. W razie zaspokojenia wierzytelnoÊci wierzyciela osobistego upad∏ego, zabezpieczonej na mieniu upad∏ego hipotekà lub hipotekà morskà, przed zbyciem przedmiotu obcià˝onego, w prawa wierzyciela
wchodzi upad∏y. Odpowiedniego wpisu o tym dokonuje si´ w ksi´dze wieczystej lub w rejestrze okr´towym.

4) wskazuje, które sumy majà byç wyp∏acone, a które i z jakich przyczyn majà byç pozostawione w depozycie sàdowym;

Art. 349. S´dzia-komisarz zawiadamia upad∏ego
i cz∏onków rady wierzycieli oraz og∏asza przez obwieszczenie i og∏oszenie w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym, ˝e plan podzia∏u mo˝na przeglàdaç
w sekretariacie sàdu i w terminie dwóch tygodni od
dnia obwieszczenia wnosiç zarzuty przeciwko planowi
podzia∏u.

2. Sum´ wydzielonà na zaspokojenie wierzytelnoÊci, której zap∏ata zale˝y od warunku zawieszajàcego,
wydaje si´ wierzycielowi, je˝eli udowodni, ˝e warunek si´ ziÊci∏; w przeciwnym razie sum´ t´ sk∏ada si´
do depozytu sàdowego.

rcl

Art. 350. 1. Zarzuty przeciwko planowi podzia∏u
rozpoznaje s´dzia-komisarz.

Art. 356. 1. Sum´ wydzielonà na zaspokojenie
wierzytelnoÊci, której wysokoÊç zale˝y od warunku
rozwiàzujàcego, wydaje si´ wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba ˝e obowiàzek zabezpieczenia cià˝y
na wierzycielu z mocy istniejàcego mi´dzy nim a upad∏ym stosunku prawnego.

2. W razie potrzeby s´dzia-komisarz wys∏ucha
osoby, których praw dotyczà zarzuty.

3. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

w.

Art. 351. 1. Je˝eli zarzutów nie wniesiono, s´dzia-komisarz zatwierdza plan podzia∏u.

2. W razie wniesienia zarzutów, sprostowanie i zatwierdzenie planu podzia∏u nast´puje po uprawomocnieniu si´ postanowienia s´dziego-komisarza w sprawie zarzutów, a w razie jego zaskar˝enia — po wydaniu postanowienia sàdu.
Rozdzia∏ 2

ww

Wykonanie planu podzia∏u

3. Sum´ wydzielonà na zaspokojenie wierzytelnoÊci niewymagalnej sk∏ada si´ do depozytu sàdowego.
Art. 357. (uchylony).168)

Art. 358. Je˝eli wierzyciel nie odbierze swojej nale˝noÊci w terminie miesiàca lub gdy nale˝na mu suma nie mo˝e byç mu wydana z powodu podania nieprawid∏owego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy nale˝ne temu wierzycielowi sk∏ada si´
do depozytu sàdowego.
Art. 359. W sprawach o z∏o˝enie do depozytu sàdowego orzeka s´dzia-komisarz.

Art. 360. Po umorzeniu lub zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego sumy zatrzymane w depozycie, o ile nie przypadnà osobie wskazanej w planie podzia∏u, wydaje si´ upad∏emu na jego wniosek.

Art. 352. 1. Plan podzia∏u wykonuje si´ niezw∏ocznie po jego zatwierdzeniu. Wykonanie planu podzia∏u
nie mo˝e jednak nastàpiç przed uprawomocnieniem
si´ postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci.
2. W razie wniesienia zarzutów przeciwko planowi
podzia∏u lub za˝alenia na postanowienie w sprawie
zarzutów, plan wykonuje si´ w tych cz´Êciach, których nie dotyczà ˝àdania zg∏oszone w zarzutach lub
za˝aleniu. W takim przypadku zakres wykonania planu okreÊla s´dzia-komisarz.
Art. 353. Wykonujàc plan podzia∏u, syndyk wydaje wierzycielowi nale˝nà mu kwot´ lub przelewa jà na
rachunek bankowy wierzyciela.

Tytu∏ IX
Zakoƒczenie i umorzenie post´powania
upad∏oÊciowego oraz ich skutki
Art. 361. Sàd umorzy post´powanie upad∏oÊciowe, je˝eli:
1) majàtek pozosta∏y po wy∏àczeniu z niego przedmiotów majàtkowych d∏u˝nika obcià˝onych hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotekà morskà nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post´powania;
———————
168)

Przez art. 1 pkt 113 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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3) wszyscy wierzyciele, którzy zg∏osili swoje wierzytelnoÊci, ˝àdajà umorzenia post´powania.
Art. 362. Postanowienie o umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego og∏asza si´ przez obwieszczenie
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasi´gu lokalnym i dor´cza si´ upad∏emu, syndykowi, nadzorcy sàdowemu albo zarzàdcy oraz
cz∏onkom rady wierzycieli.

Art. 367. 1. Po umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego umarza si´ wszcz´te przez syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´ niezakoƒczone procesy
o uznanie za bezskutecznà czynnoÊci dokonanej przez
upad∏ego ze szkodà dla wierzycieli. Wzajemne roszczenia o zwrot kosztów procesu wygasajà.
2. W innych post´powaniach cywilnych upad∏y
wchodzi w post´powaniu na miejsce syndyka albo zarzàdcy.
Art. 368. 1. W sprawach, w których post´powanie
upad∏oÊciowe obejmowa∏o likwidacj´ majàtku, sàd
po wykonaniu ostatecznego planu podzia∏u stwierdzi
zakoƒczenie post´powania upad∏oÊciowego.

.go

Art. 363. Prawomocne postanowienie o umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego stanowi podstaw´
do wykreÊlenia wpisów dotyczàcych upad∏oÊci
w ksi´dze wieczystej i w rejestrach.

3. Na postanowienie s´dziego-komisarza w przedmiocie kosztów likwidacji przys∏uguje za˝alenie.

l

2) wierzyciele zobowiàzani uchwa∏à zgromadzenia
wierzycieli albo postanowieniem s´dziego-komisarza nie z∏o˝yli w wyznaczonym terminie zaliczki
na koszty post´powania, a brak jest p∏ynnych funduszów na te koszty;

Poz. 1361
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Art. 364. 1. Z dniem uprawomocnienia si´ postanowienia o umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego upad∏y odzyskuje prawo zarzàdzania swoim majàtkiem i rozporzàdzania jego sk∏adnikami.
2.169)

3. Przepisy art. 362—367 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 369. 1. W postanowieniu o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego obejmujàcego likwidacj´
majàtku upad∏ego, którym jest osoba fizycznà, sàd, na
wniosek upad∏ego, mo˝e orzec o umorzeniu w ca∏oÊci
lub cz´Êci zobowiàzaƒ upad∏ego, które nie zosta∏y zaspokojone w post´powaniu upad∏oÊciowym, je˝eli:

rcl

Syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca wyda niezw∏ocznie upad∏emu jego majàtek, ksi´gi, korespondencj´ i dokumenty. W razie potrzeby s´dzia-komisarz wyda postanowienie nakazujàce przymusowe
odebranie majàtku. Postanowienie to jest podstawà
egzekucji bez nadawania mu klauzuli wykonalnoÊci.

2. Sàd stwierdza zakoƒczenie post´powania tak˝e
wtedy, gdy w toku post´powania upad∏oÊciowego
obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego wszyscy
wierzyciele zostali zaspokojeni.

Art. 365. 1. Je˝eli upad∏y nie odbiera ksiàg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´, syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca oddaje je
na przechowanie na koszt upad∏ego.

w.

2. S´dzia-komisarz zasàdza od upad∏ego na rzecz
przechowawcy koszty przechowania. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

3. W przypadku upad∏oÊci osoby prawnej oraz
osobowej spó∏ki handlowej s´dzia-komisarz okreÊla,
czy koszty przechowania ponosi jedna, czy wszystkie
osoby upowa˝nione do reprezentowania osoby prawnej.

ww

4. Je˝eli oddanie na przechowanie ksiàg, korespondencji lub dokumentów oka˝e si´ niemo˝liwe,
podlegajà one z∏o˝eniu do w∏aÊciwego archiwum
wraz z aktami post´powania upad∏oÊciowego na
koszt upad∏ego.

1) niewyp∏acalnoÊç by∏a nast´pstwem wyjàtkowych
i niezale˝nych od upad∏ego okolicznoÊci;
2)170) materia∏ zebrany w sprawie daje podstaw´ do
stwierdzenia, ˝e nie zachodzà okolicznoÊci stanowiàce podstaw´ do pozbawienia upad∏ego prawa
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny
rachunek oraz pe∏nienia funkcji reprezentanta lub
pe∏nomocnika w spó∏ce handlowej, przedsi´biorstwie paƒstwowym, spó∏dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

3) upad∏y rzetelnie wykonywa∏ obowiàzki na∏o˝one
na niego w post´powaniu upad∏oÊciowym.
2. Umorzeniem obj´te sà wierzytelnoÊci umieszczone na liÊcie wierzytelnoÊci oraz wierzytelnoÊci, które mog∏y zostaç zg∏oszone, je˝eli ich istnienie stwierdzone by∏o dokumentami upad∏ego.

Art. 366. 1. Je˝eli upad∏y nie odbierze swojego majàtku w terminie wyznaczonym przez syndyka, nadzorc´ sàdowego albo zarzàdc´, s´dzia-komisarz zarzàdza
likwidacj´ majàtku i okreÊla sposób likwidacji.

3. Nie podlegajà umorzeniu nale˝noÊci alimentacyjne, renty z tytu∏u odszkodowania za wywo∏anie
choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub Êmierci,
wierzytelnoÊci ze stosunku pracy oraz sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników.

2. Je˝eli likwidacja majàtku w sposób okreÊlony
przez s´dziego-komisarza oka˝e si´ niemo˝liwa lub
nadmiernie utrudniona, s´dzia-komisarz mo˝e nakazaç likwidacj´ na koszt upad∏ego przez przekazanie
majàtku na cele dobroczynne lub w inny sposób.
———————

Art. 370. 1. Przy orzekaniu o umorzeniu ca∏oÊci lub
cz´Êci zobowiàzaƒ upad∏ego sàd bierze pod uwag´
mo˝liwoÊci zarobkowe upad∏ego, wysokoÊç niezaspokojonych wierzytelnoÊci i realnoÊç ich zaspokojenia
w przysz∏oÊci.
———————

169)

170)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 114 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 115 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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3. Przepisów art. 369 ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli
ju˝ wczeÊniej wobec upad∏ego og∏oszono upad∏oÊç
albo odmówiono wszcz´cia post´powania upad∏oÊciowego z powodu braku majàtku wystarczajàcego
na zaspokojenie kosztów post´powania, a od zakoƒczenia tego post´powania lub odmowy jego wszcz´cia do dnia wszcz´cia obecnego post´powania upad∏oÊciowego nie up∏yn´∏o dziesi´ç lat.
Art. 371. Post´powanie upad∏oÊciowe podlega
uchyleniu w razie prawomocnego odrzucenia albo
oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci. Przepisy
art. 362—367 stosuje si´ odpowiednio.

3. Sàd mo˝e orzec pozbawienie na okres od trzech
do dziesi´ciu lat prawa prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej na w∏asny rachunek oraz pe∏nienia
funkcji cz∏onka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe∏nomocnika w spó∏ce handlowej, przedsi´biorstwie
paƒstwowym, spó∏dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, wobec której:
1) ju˝ co najmniej raz og∏oszono upad∏oÊç, z umorzeniem jej d∏ugów po zakoƒczeniu post´powania
upad∏oÊciowego;

.go

Art. 372. 1.171) Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiàzujà
upad∏ego i drugà stron´ równie˝ po umorzeniu lub zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego, chyba ˝e
przepisy odr´bnej ustawy stanowià inaczej.

2.172) Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa
w ust. 1, sàd bierze pod uwag´ stopieƒ winy oraz
skutki podejmowanych dzia∏aƒ, w szczególnoÊci obni˝enie wartoÊci ekonomicznej przedsi´biorstwa upad∏ego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Sàd mo˝e
odstàpiç od orzekania zakazu, je˝eli sàd upad∏oÊciowy
oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci na podstawie
art. 12 i zezwoli∏ na wszcz´cie post´powania naprawczego.

l

2. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie,
a na postanowienie sàdu drugiej instancji przys∏uguje skarga kasacyjna20).
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2) og∏oszono upad∏oÊç nie dawniej ni˝ pi´ç lat przed
ponownym og∏oszeniem upad∏oÊci.

Art. 374. 1. Sàd mo˝e orzec zakaz prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, o którym mowa w art. 373,
wobec d∏u˝nika b´dàcego osobà fizycznà, tak˝e je˝eli
niewyp∏acalnoÊç d∏u˝nika jest nast´pstwem jego celowego dzia∏ania lub ra˝àcego niedbalstwa.
2.173) Przepis ust. 1 stosuje si´ do osób uprawnionych do reprezentowania przedsi´biorcy b´dàcego
osobà prawnà lub spó∏kà handlowà niemajàcà osobowoÊci prawnej, je˝eli niewyp∏acalnoÊç przedsi´biorcy
lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest nast´pstwem celowego dzia∏ania lub ra˝àcego niedbalstwa
tych osób.

rcl

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
uchylenia post´powania upad∏oÊciowego, z tym ˝e:
1) upad∏y mo˝e cofnàç wypowiedzenie umów dokonane przez syndyka albo zarzàdc´, je˝eli nie up∏ynà∏ termin wypowiedzenia;
2) upad∏y mo˝e w terminie miesiàca od dnia og∏oszenia albo dor´czenia postanowienia, którym
uchylono post´powanie — odstàpiç od umów zawartych przez syndyka albo zarzàdc´, je˝eli umowa przez nich zawarta nie zosta∏a wykonana albo
zosta∏a wykonana cz´Êciowo.

Tytu∏ X

Post´powanie w sprawach orzekania zakazu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej

ww

w.

Art. 373. 1. Sàd mo˝e orzec pozbawienie na okres
od trzech do dziesi´ciu lat prawa prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek oraz pe∏nienia funkcji cz∏onka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pe∏nomocnika w spó∏ce handlowej, przedsi´biorstwie
paƒstwowym, spó∏dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy:
1) b´dàc do tego zobowiàzana z mocy ustawy, nie
z∏o˝y∏a w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do og∏oszenia upad∏oÊci wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci albo
2) po og∏oszeniu upad∏oÊci nie wyda∏a lub nie wskaza∏a majàtku, ksiàg handlowych, korespondencji
lub innych dokumentów upad∏ego, do których wydania lub wskazania by∏a zobowiàzana z mocy
ustawy, albo
3) po og∏oszeniu upad∏oÊci ukrywa∏a, niszczy∏a lub
obcià˝a∏a majàtek wchodzàcy w sk∏ad masy upad∏oÊci, albo
4) jako upad∏y w toku post´powania upad∏oÊciowego nie wykona∏a innych obowiàzków cià˝àcych na
nim z mocy ustawy lub orzeczenia sàdu albo s´dziego-komisarza, albo te˝ w inny sposób utrudnia∏a post´powanie.
———————
171)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 116 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 375. 1. W sprawach, o których mowa w art. 373
i 374, orzeka sàd upad∏oÊciowy.
2. Je˝eli post´powania upad∏oÊciowego nie
wszcz´to albo oddalono wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzono post´powanie upad∏oÊciowe,
orzeka sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy o og∏oszenie upad∏oÊci.

Art. 376. 1.174) Post´powanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i 374, wszczyna si´ wy∏àcznie na
wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sàdowego, zarzàdcy przymusowego, syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy, a tak˝e Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego. WygaÊni´cie w toku post´powania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarzàdcy przymusowego, syndyka, nadzorcy
sàdowego albo zarzàdcy nie ma wp∏ywu na dalszy
bieg post´powania wszcz´tego na jego wniosek.
W sprawach tych stosuje si´ przepisy o post´powaniu
nieprocesowym.
———————
172)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 117 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
173) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 118 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 119 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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3. Od postanowienia sàdu drugiej instancji przys∏uguje skarga kasacyjna20).
4. Odpis prawomocnego postanowienia sàd przesy∏a do Krajowego Rejestru Sàdowego.
Art. 377.175) Nie orzeka si´ zakazu, o którym mowa
w art. 373, je˝eli post´powanie w tej sprawie nie zosta∏o wszcz´te w terminie roku od dnia umorzenia lub
zakoƒczenia post´powania upad∏oÊciowego albo oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci na podstawie
art. 13, a gdy wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci nie by∏
z∏o˝ony, w terminie trzech lat od dnia, w którym d∏u˝nik obowiàzany by∏ taki wniosek z∏o˝yç.

PRZEPISY Z ZAKRESU MI¢DZYNARODOWEGO
POST¢POWANIA UPAD¸OÂCIOWEGO

Tytu∏ I
Przepisy ogólne

Art. 379. Ilekroç w przepisach niniejszej cz´Êci mowa jest o:

w.

1) „zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym”
— oznacza to wszelkie prowadzone za granicà post´powania sàdowe lub administracyjne, których
przedmiotem jest wspólne dochodzenie roszczeƒ,
nawet jeÊli majà charakter tymczasowy, przeciwko
niewyp∏acalnemu d∏u˝nikowi, w których mienie
i sprawy d∏u˝nika sà poddane kontroli lub zarzàdowi zagranicznego sàdu w celu ich restrukturyzacji lub likwidacji;

ww

2) „g∏ównym zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym” — oznacza to post´powanie, o którym
mowa w pkt 1, je˝eli prowadzone jest w paƒstwie,
w którym znajduje si´ g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci gospodarczej d∏u˝nika; domniemywa si´, ˝e
g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci gospodarczej d∏u˝nika znajduje si´ w miejscu jego siedziby lub zamieszkania;
3) „ubocznym zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym” — oznacza to post´powanie, o którym
mowa w pkt 1, je˝eli nie ma charakteru g∏ównego
i je˝eli prowadzone jest w paƒstwie miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej d∏u˝nika;

4) „zarzàdcy zagranicznym” — oznacza to osob´ lub
podmiot wyznaczony w zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym do zarzàdzania, reorganizowania lub likwidacji majàtku d∏u˝nika;
———————
175)

Art. 380. 1. Wierzyciel zamieszka∏y za granicà lub
majàcy siedzib´ za granicà korzysta w post´powaniu
upad∏oÊciowym z praw, które przys∏ugujà wierzycielowi krajowemu, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Wierzyciel zamieszka∏y za granicà lub majàcy
siedzib´ za granicà, je˝eli nie ustanowi∏ w Rzeczypospolitej Polskiej pe∏nomocnika procesowego, jest
obowiàzany ustanowiç w Rzeczypospolitej Polskiej
pe∏nomocnika do dor´czeƒ.
3. W post´powaniu upad∏oÊciowym prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej nie podlegajà zaspokojeniu nale˝noÊci podatkowe i inne ci´˝ary publiczne
oraz nale˝noÊci z tytu∏u ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
kary majàtkowe, które nie majà charakteru cywilnoprawnego, orzeczone przez sàdy lub organy administracyjne za granicà.
4.177) Je˝eli g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci gospodarczej d∏u˝nika znajduje si´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, post´powanie upad∏oÊciowe
wszcz´te przez sàd polski obejmuje majàtek d∏u˝nika
po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

rcl

Art. 378. 1. Przepisów niniejszej cz´Êci nie stosuje
si´, je˝eli umowa mi´dzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stronà, albo prawo organizacji
mi´dzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest
cz∏onkiem, stanowi inaczej.
2. (uchylony).176)

6) „miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej”
— oznacza to miejsce, w którym d∏u˝nik podejmuje czynnoÊci w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
je˝eli nie majà charakteru jednorazowego lub krótkotrwa∏ego.

.go

CZ¢Âå DRUGA

5) „sàdzie zagranicznym” — oznacza to sàd lub inny
organ uprawniony do prowadzenia lub nadzorowania zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego;

l

2. Sàd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu
rozprawy.
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W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 120 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
176) Przez art. 1 pkt 121 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 381. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej cz´Êci stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego dotyczàce mi´dzynarodowego post´powania cywilnego.

Tytu∏ II

Jurysdykcja krajowa

Art. 382. 1. Do wy∏àcznej jurysdykcji sàdów polskich nale˝à sprawy upad∏oÊciowe, je˝eli w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje si´ g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci gospodarczej d∏u˝nika.
2. Sàdom polskim przys∏uguje równie˝ jurysdykcja, je˝eli d∏u˝nik prowadzi w Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç gospodarczà albo ma miejsce zamieszkania lub siedzib´ albo majàtek.
Art. 383. W sprawach upad∏oÊciowych nie stosuje
si´ przepisów dotyczàcych umów o jurysdykcj´.
Art. 384. Ustanowienie przez sàd zagraniczny zarzàdcy zagranicznego do podejmowania czynnoÊci
w Rzeczypospolitej Polskiej nie wy∏àcza jurysdykcji
krajowej sàdów polskich.

Tytu∏ III
Uznanie zagranicznych post´powaƒ
upad∏oÊciowych
Art. 385. Do post´powania w przedmiocie uznania
zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego oraz
post´powania w przedmiocie uchylenia lub zmiany
———————
177)

Dodany przez art. 1 pkt 122 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 386. 1. Post´powanie w przedmiocie uznania
zagranicznego
post´powania
upad∏oÊciowego
wszczyna si´ na wniosek zarzàdcy zagranicznego.
2. Do wniosku o uznanie nale˝y do∏àczyç:
1) odpis orzeczenia lub decyzji o wszcz´ciu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego i ustanowieniu zarzàdcy albo
2) zaÊwiadczenie sàdu zagranicznego potwierdzajàce prowadzenie post´powania i wyznaczenie zagranicznego zarzàdcy.

2. W razie wàtpliwoÊci sàd mo˝e za˝àdaç uwierzytelnienia przed∏o˝onych dokumentów lub urz´dowego poÊwiadczenia autentycznoÊci podpisu.
Art. 392. Zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe podlega uznaniu, je˝eli:
1) dotyczy sprawy, która nie nale˝y do wy∏àcznej jurysdykcji sàdów polskich;
2) uznanie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

.go

3. W razie braku dokumentów wymienionych
w ust. 2 do wniosku nale˝y do∏àczyç inny wiarygodny
dowód na piÊmie wszcz´cia zagranicznego post´powania i wyznaczenia zagranicznego zarzàdcy.

Art. 391. 1. Je˝eli z przed∏o˝onych dokumentów
wynika, ˝e zagraniczne post´powanie jest g∏ównym
post´powaniem upad∏oÊciowym, a zarzàdca jest zarzàdcà zagranicznym, sàd mo˝e przyjàç domniemanie
zgodnoÊci dokumentów z rzeczywistym stanem rzeczy i nie prowadziç dalszych dowodów.

l

orzeczenia o uznaniu takiego post´powania, w sprawach nieunormowanych przepisami niniejszego tytu∏u stosuje si´ odpowiednio przepisy cz´Êci pierwszej
tytu∏u II.
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4. Do wniosku nale˝y ponadto do∏àczyç oÊwiadczenie zarzàdcy zagranicznego o innych post´powaniach zagranicznych prowadzonych wobec upad∏ego,
które sà znane zarzàdcy zagranicznemu.

1) imi´ i nazwisko albo firm´ upad∏ego oraz odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzib´ upad∏ego;
2) sàd zagraniczny, który og∏osi∏ upad∏oÊç;
3) zarzàdc´ zagranicznego przez wskazanie jego
imienia i nazwiska albo firmy oraz odpowiednio
miejsca zamieszkania albo siedziby;
4) czy uznane post´powanie jest post´powaniem
g∏ównym czy ubocznym.

rcl

5. Do dokumentów lub dowodów na piÊmie, wymienionych w ust. 2—4, nale˝y ponadto do∏àczyç ich
uwierzytelnione t∏umaczenie na j´zyk polski.

Art. 393. 1. W postanowieniu o uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego okreÊla si´:

Art. 387. Uczestnikami post´powania w przedmiocie uznania zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego sà upad∏y i zarzàdca zagraniczny.
Art. 388. Zawiadomienia uczestników post´powania o pierwszym posiedzeniu sàdu mo˝na dokonaç za
poÊrednictwem poczty przesy∏kà poleconà za potwierdzeniem odbioru.

w.

Art. 389. Po wniesieniu wniosku o uznanie zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego, zarzàdca
zagraniczny jest obowiàzany niezw∏ocznie informowaç sàd:

1) o ka˝dej zmianie uznawanego post´powania zagranicznego oraz o zmianie zarzàdcy;

2. W postanowieniu o uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego wzywa si´ wierzycieli
upad∏ego do zg∏oszenia wierzytelnoÊci, wskazujàc termin zg∏aszania wierzytelnoÊci oraz adres, pod którym
wierzytelnoÊci nale˝y zg∏osiç, jak równie˝ niezb´dne
dane, które nale˝y podaç w zg∏oszeniu, i j´zyk zg∏oszenia.

Art. 394. 1. Je˝eli przepisy ustawy nie stanowià
inaczej, uznanie zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego obejmuje uznanie wydanych w jego toku
orzeczeƒ dotyczàcych powo∏ania, odwo∏ania oraz
zmiany zarzàdcy zagranicznego, a tak˝e orzeczeƒ dotyczàcych toku zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego, jego zawieszenia i zakoƒczenia.

2) zabezpieczyç dowody potrzebne do dochodzenia
roszczeƒ przeciw upad∏emu.

2. Egzekucja przeciwko upad∏emu na podstawie
zagranicznych tytu∏ów egzekucyjnych wykonalnych
w paƒstwie, w którym zosta∏y wydane w uznanym zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym, w tym na
podstawie listy wierzytelnoÊci lub innych podobnych
dokumentów, jak równie˝ egzekucja na podstawie postanowieƒ uk∏adu zawartego w uznanym zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym, a tak˝e egzekucja na podstawie wyciàgów, odpisów i innych podobnych dokumentów wystawionych na podstawie uk∏adu zawartego w uznanym post´powaniu upad∏oÊciowym mo˝e byç prowadzona po stwierdzeniu ich wykonalnoÊci przez sàd uznajàcy zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe.

2. Sàd mo˝e odmówiç wydania postanowienia
o zabezpieczeniu, je˝eli zabezpieczenie to utrudni∏oby
zarzàdzanie majàtkiem upad∏ego w g∏ównym zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym.

3. Stwierdzenie wykonalnoÊci nast´puje przez
nadanie klauzuli wykonalnoÊci na wniosek wierzyciela. Do stwierdzenia istnienia podstaw wykonalnoÊci
przepis art. 392 stosuje si´ odpowiednio.

ww

2) o wszelkich innych zagranicznych post´powaniach upad∏oÊciowych dotyczàcych upad∏ego oraz
innych post´powaniach sàdowych lub administracyjnych dotyczàcych majàtku upad∏ego, które
sà znane zarzàdcy zagranicznemu.

Art. 390. 1. Z dniem wniesienia wniosku o uznanie
zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego sàd na
wniosek zarzàdcy zagranicznego mo˝e:
1) wydaç postanowienie o zabezpieczeniu;

— 13411 —

2. Post´powanie w przedmiocie uchylenia lub
zmiany orzeczenia o uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego mo˝e byç wszcz´te na wniosek ka˝dego, kogo uznanie mo˝e dotyczyç, a tak˝e
z urz´du.
Art. 396. 1. W postanowieniu o zmianie orzeczenia
o uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego sàd okreÊla zakres zmian, a w szczególnoÊci zakres uprawnieƒ zarzàdcy zagranicznego.

Art. 401. 1. Po uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego zarzàdca zagraniczny sporzàdza
spis inwentarza i oszacowanie, które obejmuje wchodzàcy do masy upad∏oÊci majàtek upad∏ego znajdujàcy si´ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis inwentarza wraz z oszacowaniem zarzàdca zagraniczny
sk∏ada sàdowi uznajàcemu zagraniczne post´powanie
w terminie czterech miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ postanowienia o uznaniu upad∏oÊci. O dokonanym spisie i oszacowaniu nale˝y dokonaç obwieszczenia. Wnioski o wy∏àczenie z masy upad∏oÊci rozpoznaje sàd uznajàcy zagraniczne post´powanie. Termin
do wniesienia takich wniosków wynosi jeden miesiàc
od dnia obwieszczenia.

.go

2. W razie pozbawienia zarzàdcy zagranicznego
prawa do prowadzenia post´powaƒ cywilnych,
wszcz´te przez niego post´powania podlegajà umorzeniu, chyba ˝e sàd postanowi, ˝e do post´powaƒ
tych mo˝e wstàpiç inny zarzàdca zagraniczny albo
syndyk albo zarzàdca ustanowiony w post´powaniu
upad∏oÊciowym. Przepis ten stosuje si´ odpowiednio
do interwencji ubocznych zg∏oszonych przez zarzàdc´
zagranicznego.

3. Je˝eli zarzàdca zagraniczny ustanowiony zosta∏
w ubocznym post´powaniu upad∏oÊciowym, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje mu tylko
w stosunku do mienia obj´tego tym post´powaniem.

l

Art. 395. 1. Orzeczenie o uznaniu zagranicznego
post´powania upad∏oÊciowego mo˝e byç w ka˝dym
czasie zmienione lub uchylone w razie póêniejszego
wykrycia, ˝e nie by∏o podstaw do jego uznania albo
podstawy te przesta∏y istnieç.
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Art. 397. 1. Z dniem uznania zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego, z mocy prawa:

rcl

1) ulegajà zawieszeniu post´powania sàdowe dotyczàce majàtku upad∏ego oraz post´powanie egzekucyjne prowadzone do jego majàtku; przepisy
art. 144—146 stosuje si´ odpowiednio;

2. Po sporzàdzeniu spisu inwentarza i oszacowania zarzàdca zagraniczny sk∏ada sàdowi uznajàcemu
post´powanie zagraniczne plan likwidacji majàtku po∏o˝onego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnà informacj´ o przewidywanym sposobie zaspokojenia
wierzycieli, w tym równie˝ majàcych miejsce zamieszkania albo siedzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej
podstawie sàd postanowieniem wyda zarzàdcy zagranicznemu zezwolenie na likwidacj´ majàtku upad∏ego
znajdujàcego si´ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie to sàd wydaje nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie terminu, w którym mo˝na ˝àdaç wy∏àczenia
z masy upad∏oÊci. Na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia przys∏uguje za˝alenie.

2) upad∏y traci prawo do zarzàdzania i rozporzàdzania swoim majàtkiem, chyba ˝e wszcz´to post´powanie przewidujàce mo˝liwoÊç zawarcia uk∏adu
i pozostawiono jemu zarzàd.
2. Przepis ust. 1 nie wyklucza jednak mo˝liwoÊci
wnoszenia powództw przeciwko upad∏emu, je˝eli jest
to konieczne dla zachowania praw osób trzecich.

w.

Art. 398. Przepis art. 397 nie ogranicza praw wierzycieli do ˝àdania wszcz´cia post´powania upad∏oÊciowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz do zg∏aszania wierzytelnoÊci w takim post´powaniu.

ww

Art. 399. Z dniem uznania zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego, zarówno g∏ównego jak
i ubocznego, sàd na wniosek zarzàdcy zagranicznego
mo˝e zabezpieczyç dowody, a tak˝e wyda postanowienie o zabezpieczeniu majàtku upad∏ego, je˝eli
wczeÊniej nie by∏o wydane.
Art. 400. 1. Po uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego zarzàdca zagraniczny mo˝e wystàpiç z interwencjà ubocznà w procesach, w których
upad∏y jest stronà.

2. Po uznaniu zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego zarzàdca zagraniczny ma prawo wnosiç
powództwa o ustalenie niewa˝noÊci lub o uniewa˝nienie czynnoÊci prawnych upad∏ego dokonanych
sprzecznie z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierzajàcych do obejÊcia prawa. Mo˝e
równie˝ wnosiç powództwa o uznanie za bezskuteczne czynnoÊci prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje mienia, o które toczy si´ post´powanie o wy∏àczenie z masy upad∏oÊci. Zarzàdca zagraniczny jest
uprawniony do likwidacji tego mienia dopiero po
uprawomocnieniu si´ wyroku oddalajàcego powództwo o wy∏àczenie z masy upad∏oÊci lub po umorzeniu
post´powania w tej sprawie, a gdy powództwa tego
nie wniesiono, po up∏ywie terminu, w którym powództwo takie skar˝àcy móg∏ wnieÊç.
4. Do ustalenia sk∏adu masy upad∏oÊci, spisu inwentarza i oszacowania, wy∏àczeƒ z masy upad∏oÊci,
zarzàdu masà mienia znajdujàcego si´ w Rzeczypospolitej Polskiej oraz likwidacji masy upad∏oÊci stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy. Sàd uznajàcy zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe mo˝e zezwoliç na
likwidacj´ masy upad∏oÊci w inny sposób, je˝eli nie
narusza to podstawowych zasad porzàdku prawnego
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 402. Po uznaniu zagranicznego post´powania
upad∏oÊciowego zarzàdca zagraniczny jest uprawniony do z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci oraz
do udzia∏u w post´powaniu upad∏oÊciowym prowadzonym przez sàdy polskie, tak jak wierzyciel.
Art. 403. 1. W razie uznania zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego, skutki og∏oszenia upad∏oÊci co do majàtku upad∏ego po∏o˝onego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiàzaƒ, które powsta∏y
lub majà byç wykonywane w Rzeczypospolitej Polskiej, ocenia si´ wed∏ug prawa polskiego.
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Art. 404. Zaspokojenie wierzytelnoÊci zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzeczach znajdujàcych si´ w Rzeczypospolitej Polskiej
albo wpisanymi do ksiàg wieczystych i rejestrów
w Rzeczypospolitej Polskiej nast´puje wed∏ug prawa
polskiego.

Tytu∏ IV
Wtórne post´powanie upad∏oÊciowe

1) zarzàd majàtkiem upad∏ego po∏o˝onym w Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany dotychczas przez
zarzàdc´ zagranicznego przejmuje syndyk albo zarzàdca ustanowiony we wtórnym post´powaniu
upad∏oÊciowym;
2) syndyk albo zarzàdca wchodzi do spraw sàdowych lub administracyjnych prowadzonych przez
zarzàdc´ zagranicznego.
Art. 411.180) Je˝eli wszcz´to wtórne post´powanie
upad∏oÊciowe z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, a w zagranicznym g∏ównym post´powaniu upad∏oÊciowym
ma nastàpiç likwidacja upad∏ego, uk∏ad mo˝e mieç
wy∏àcznie charakter likwidacyjny.

.go

Art. 405. 1.178) Uznanie zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego nie stanowi przeszkody do
wszcz´cia przez sàd polski post´powania upad∏oÊciowego. Je˝eli jednak uznane zosta∏o g∏ówne zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe, post´powanie upad∏oÊciowe wszcz´te w Rzeczypospolitej Polskiej jest
wtórnym post´powaniem upad∏oÊciowym.

Art. 410. Je˝eli wszcz´cie wtórnego post´powania
upad∏oÊciowego nastàpi∏o po uznaniu zagranicznego
post´powania upad∏oÊciowego:

l

2. BezskutecznoÊç i zaskar˝anie czynnoÊci upad∏ego, dotyczàcych znajdujàcych si´ w Rzeczypospolitej
Polskiej sk∏adników mienia wchodzàcego w sk∏ad masy upad∏oÊci, ocenia si´ wed∏ug prawa polskiego.
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2. Do post´powania, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy tytu∏u niniejszego.

Art. 412. Sumy uzyskane z podzia∏u funduszów
masy upad∏oÊci pozosta∏e po zaspokojeniu wierzycieli we wtórnym post´powaniu upad∏oÊciowym przekazuje si´ do g∏ównego zagranicznego post´powania
upad∏oÊciowego.

Tytu∏ V

3. Je˝eli uznane zosta∏o uboczne zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe, post´powanie upad∏oÊciowe w Rzeczypospolitej Polskiej toczy si´ na zasadach
ogólnych.

Art. 413. W sprawach uregulowanych przepisami
niniejszej cz´Êci sàd i s´dzia-komisarz mogà porozumieç si´ bezpoÊrednio z sàdem zagranicznym i zarzàdcà zagranicznym.

rcl

Art. 406. 1. Przepisy o wtórnym post´powaniu
upad∏oÊciowym stosuje si´ równie˝ do post´powaƒ
upad∏oÊciowych wszcz´tych przed uznaniem zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego, je˝eli sàd
polski uzna zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe
za g∏ówne.

Wspó∏praca z sàdami zagranicznymi
i zarzàdcami zagranicznymi

w.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sàd
zmienia wydane wczeÊniej postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci na postanowienie o wszcz´ciu wtórnego post´powania upad∏oÊciowego.
Art. 407. 1. Sàd wszczyna wtórne post´powanie
upad∏oÊciowe, je˝eli wnosi o to wierzyciel majàcy
miejsce zamieszkania lub siedzib´ w Rzeczypospolitej
Polskiej.

ww

2. Wtórne post´powanie upad∏oÊciowe mo˝e byç
wszcz´te z urz´du, je˝eli wymaga tego ochrona interesów zamieszka∏ych w Rzeczypospolitej Polskiej wierzycieli ze stosunków pracy oraz wierzycieli, którym
przys∏uguje nale˝noÊç z tytu∏u odszkodowania za wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub
Êmierci, jak równie˝ wierzycieli alimentacyjnych.
Art. 408. W razie uznania g∏ównego zagranicznego
post´powania upad∏oÊciowego domniemywa si´, ˝e
d∏u˝nik jest niewyp∏acalny.

Art. 409.179) W przypadku wniesienia wniosku
o wszcz´cie wtórnego post´powania upad∏oÊciowego
sàd mo˝e uchyliç lub zmieniç zabezpieczenia ustanowione na podstawie art. 390 lub 399.
———————
178)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 123 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
179) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 124 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Art. 414. Syndyk, nadzorca sàdowy lub zarzàdca
ustanowieni w post´powaniu upad∏oÊciowym porozumiewajà si´ z sàdem zagranicznym oraz z zarzàdcà
zagranicznym za poÊrednictwem s´dziego-komisarza.
Art. 415. 1. W sprawach uregulowanych przepisami niniejszej cz´Êci sàd i s´dzia-komisarz wspó∏pracujà z sàdem zagranicznym i zarzàdcà zagranicznym.
2. Je˝eli wszcz´to w Rzeczypospolitej Polskiej post´powanie upad∏oÊciowe, sàd prowadzàcy to post´powanie podejmuje dzia∏ania przewidziane w niniejszym tytule.
Art. 416. W ramach wspó∏pracy z sàdem zagranicznym i zarzàdcà zagranicznym sàd i s´dzia-komisarz mogà podejmowaç dzia∏ania, które zapewniajà
sprawne prowadzenie post´powaƒ upad∏oÊciowych,
a w szczególnoÊci przekazywaç oraz zwracaç si´ o informacje:
1) dotyczàce majàtku upad∏ego i miejsca jego po∏o˝enia, jak równie˝ informacje dotyczàce spraw sàdowych i administracyjnych dotyczàcych upad∏ego;
2) o sposobie zabezpieczenia i likwidacji majàtku
upad∏ego;
3) o zaspokojeniu poszczególnych wierzycieli.
———————
180)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 125 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 425. Po zakoƒczeniu albo umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego wyciàg z zatwierdzonej listy
wierzytelnoÊci, zawierajàcy oznaczenie wierzytelnoÊci
oraz sumy na jej poczet otrzymane przez wierzyciela,
jest tytu∏em egzekucyjnym przeciwko spadkobiercy.

2.181) Je˝eli w Rzeczypospolitej Polskiej nie zosta∏o wszcz´te post´powanie upad∏oÊciowe obejmujàce
majàtek nale˝àcy do podmiotu, wobec którego sà
prowadzone zagraniczne post´powania upad∏oÊciowe, postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
sàd, który uzna∏ zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe. Przepisy cz´Êci pierwszej tytu∏u II stosuje si´
odpowiednio.

Post´powanie upad∏oÊciowe wobec banków

Tytu∏ I

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 426. 1. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci banku
mo˝e zg∏osiç tylko Komisja Nadzoru Finansowego182).
2. W post´powaniu upad∏oÊciowym wobec banku
nie stosuje si´ przepisów art. 38—43.

.go

ODR¢BNE POST¢POWANIA UPAD¸OÂCIOWE

Tytu∏ II

v.p

CZ¢Âå TRZECIA

l

Art. 417. 1. Je˝eli w Rzeczypospolitej Polskiej
wszcz´to post´powanie upad∏oÊciowe i uznano dwa
lub wi´cej zagraniczne post´powania upad∏oÊciowe
przeciwko temu samemu upad∏emu, s´dzia-komisarz
okreÊla, jaki majàtek d∏u˝nika obj´ty zostanie poszczególnymi post´powaniami. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

Post´powanie upad∏oÊciowe wszcz´te
po Êmierci niewyp∏acalnego d∏u˝nika

Art. 418. Je˝eli wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
wobec przedsi´biorcy lub osoby, o której mowa
w art. 8 lub art. 9, z∏o˝ono po ich Êmierci, post´powanie upad∏oÊciowe prowadzone jest wed∏ug przepisów
zawartych w tytule niniejszym.

rcl

Art. 419. 1. Je˝eli w post´powaniu nie bierze
udzia∏u spadkobierca, którego prawa zosta∏y stwierdzone prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, albo kurator spadku, sàd w postanowieniu o og∏oszeniu upad∏oÊci ustanowi kuratora, do którego stosuje si´ przepis art. 187. Po og∏oszeniu upad∏oÊci orzeczenie o powo∏aniu lub zmianie kuratora wydaje s´dzia-komisarz.

Art. 427. 1. Przed og∏oszeniem upad∏oÊci banku,
sàd wys∏uchuje co do podstaw og∏oszenia upad∏oÊci
oraz co do osoby syndyka, nadzorcy sàdowego albo
zarzàdcy: przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego182), przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa oraz innych cz∏onków ostatniego
zarzàdu albo zarzàdu komisarycznego, wzgl´dnie likwidatora banku, którego dotyczy wniosek. W przypadku post´powania dotyczàcego upad∏oÊci banku
paƒstwowego lub banku b´dàcego podmiotem zale˝nym od Skarbu Paƒstwa, sàd wys∏uchuje tak˝e
przedstawiciela ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.

w.

2. W razie zbycia spadku przed og∏oszeniem upad∏oÊci post´powanie prowadzi si´ z udzia∏em nabywcy spadku, do którego stosuje si´ przepisy dotyczàce
upad∏ego.
Art. 420. W sprawach obj´tych przepisami niniejszego tytu∏u post´powanie upad∏oÊciowe prowadzone jest wed∏ug przepisów o post´powaniu upad∏oÊciowym obejmujàcym likwidacj´ majàtku upad∏ego.

ww

Art. 421. Do masy upad∏oÊci wchodzà aktywa
spadku po zmar∏ym d∏u˝niku.

Art. 422. Ustanowienie wykonawcy testamentu
oraz zapisy i polecenia sà bezskuteczne wobec masy
upad∏oÊci.
Art. 423. Przepisy art. 127—130 stosuje si´ do
czynnoÊci upad∏ego, dokonanych na szeÊç miesi´cy
przed jego Êmiercià.
Art. 424. W razie og∏oszenia upad∏oÊci w sprawach obj´tych przepisami niniejszego tytu∏u skutki
prawne zwiàzane z przyj´ciem spadku powstajà po
zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.
———————
181)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 126 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Sàd mo˝e odstàpiç od wys∏uchania prezesa oraz
innych cz∏onków zarzàdu banku, je˝eli ich wys∏uchanie
spowodowa∏oby zw∏ok´ w rozpoznaniu sprawy.
3. Syndykiem mo˝e byç tak˝e inny bank.

4. O og∏oszeniu upad∏oÊci orzeka sàd najpóêniej
w terminie miesiàca od otrzymania wniosku.
Art. 428. 1. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci banku
nie mo˝e byç oddalony z przyczyn, o których mowa
w art. 13 ust. 1 i 2.
2. Przepisu art. 361 pkt 1 nie stosuje si´.
3.183) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
koszty post´powania pokrywa Bankowy Fundusz
Gwarancyjny.
Art. 429. 1. Sàd og∏asza upad∏oÊç banku z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.
2. Przepisów o wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli nie stosuje si´.
3. W postanowieniu o og∏oszeniu upad∏oÊci sàd
ustanawia kuratora do reprezentowania banku w post´powaniu upad∏oÊciowym. Do kuratora stosuje si´
przepisy art. 187 ust. 3 i 4.
———————
182)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 50 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 31, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.
183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 127 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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2. Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych dokonuje
syndyk albo zarzàdca w imieniu i na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z odr´bnymi
przepisami.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ do kuratora ustanowionego zgodnie z art. 429 ust. 3, je˝eli powierzono mu
zarzàd masà upad∏oÊci.
Art. 431. WierzytelnoÊci, o których mowa w art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), zaspokaja si´ bez ich
zg∏oszenia do masy upad∏oÊci.

Art. 435. 1. Syndyk albo zarzàdca obowiàzany jest
do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z wyp∏atà
Êrodków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
2. Koszty czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, zalicza si´ do kosztów post´powania upad∏oÊciowego.
Art. 436. 1. Propozycje uk∏adowe mogà z∏o˝yç tak˝e akcjonariusze (cz∏onkowie) reprezentujàcy dwie
trzecie kapita∏u zak∏adowego banku w formie spó∏ki
akcyjnej lub funduszu udzia∏owego banku spó∏dzielczego, jak równie˝ bank zrzeszajàcy, którego bank
spó∏dzielczy jest akcjonariuszem.

.go

Art. 432. Sprawozdania, o których mowa
w art. 168, syndyk, nadzorca sàdowy albo zarzàdca
przekazuje do wiadomoÊci Komisji Nadzoru Finansowego182) i Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

4) umowy o udost´pnienie skrytek sejfowych oraz
umowy przechowania, z tym ˝e wydanie przedmiotów i papierów wartoÊciowych powinno nastàpiç w terminie uzgodnionym z oddajàcym na
przechowanie.

l

Art. 430. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest
uczestnikiem post´powania upad∏oÊciowego.

Poz. 1361

v.p

Dziennik Ustaw Nr 175

Art. 433. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci:

1) organy zarzàdzajàce i nadzorcze banku ulegajà
rozwiàzaniu;

Art. 437. 1.185) Je˝eli nie dosz∏o do zawarcia uk∏adu, sàd zmienia sposób prowadzenia post´powania
upad∏oÊciowego z post´powania z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na post´powanie obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego banku.
2. Warunki nabycia przedsi´biorstwa bankowego
przez inne banki oraz termin sk∏adania ofert okreÊla
s´dzia-komisarz po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego182).

rcl

2) wygasajà zarzàd komisaryczny, powo∏anie likwidatora oraz uprawnienia kuratora ustanowionego
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.184));

2. Przed zatwierdzeniem uk∏adu sàd zasi´ga opinii
Komisji Nadzoru Finansowego182).

3) wygasajà wszelkie uprawnienia osób wchodzàcych w sk∏ad organów banku do odpraw pieni´˝nych, jak te˝ do wynagrodzenia za okres po og∏oszeniu upad∏oÊci.
Art. 434. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci ulegajà
rozwiàzaniu:

w.

1) umowy rachunku bankowego; oprocentowanie
rachunków bankowych jest naliczane do dnia
og∏oszenia upad∏oÊci;
2) umowy kredytu i po˝yczki, je˝eli do dnia og∏oszenia upad∏oÊci nie nastàpi∏o oddanie Êrodków pieni´˝nych do dyspozycji kredytobiorcy (po˝yczkobiorcy);

ww

3) umowy por´czenia, gwarancji bankowych i akredytyw, je˝eli do dnia og∏oszenia upad∏oÊci bank
nie otrzyma∏ prowizji z tytu∏u tych czynnoÊci;
———————
184)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341,
Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045,
Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316,
Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

3. Postanowienie zatwierdzajàce wybór oferty s´dzia-komisarz wydaje po zasi´gni´ciu opinii Komisji
Nadzoru Finansowego182).

Art. 438. 1. Nabywca przedsi´biorstwa bankowego przejmuje zobowiàzania z tytu∏u rachunków bankowych.
2. Po zawarciu umowy sprzeda˝y przedsi´biorstwa bankowego syndyk zg∏asza niezw∏ocznie sprzeda˝ banku do rejestru, w którym bank jest wpisany.
Art. 439. Je˝eli przedsi´biorstwo bankowe nie jest
sprzedane w ca∏oÊci, syndyk za zezwoleniem s´dziego-komisarza przystàpi do sprzeda˝y poszczególnych
sk∏adników majàtku upad∏ego banku.
Art. 440. 1. Zaspokojenie wierzytelnoÊci i nale˝noÊci przypadajàcych od upad∏ego banku, nieobj´tych
przepisem art. 438 ust. 1, nast´puje zgodnie z art. 342.
2. Nale˝noÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u przekazania kwot na wyp∏at´ Êrodków
gwarantowanych, o których mowa w art. 430 ust. 2,
ulegajà zaspokojeniu w kategorii pierwszej bezpoÊrednio po kosztach post´powania upad∏oÊciowego
oraz po zaspokojeniu nale˝noÊci za prac´.
3. WierzytelnoÊci z rachunków bankowych ulegajà
zaspokojeniu po zaspokojeniu nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 2.
———————
185)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

Dziennik Ustaw Nr 175

— 13415 —

3. Sk∏adniki mienia wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych sprzedaje si´
innemu bankowi hipotecznemu, chyba ˝e nie jest to
mo˝liwe albo ˝e cena oferowana przez inne banki
hipoteczne jest znacznie ni˝sza od kwot, które mo˝na
uzyskaç ze Êciàgni´cia nale˝noÊci zabezpieczonych
i pozosta∏ych sk∏adników. Sprzeda˝ tych sk∏adników
powoduje przejÊcie na nabywc´ zobowiàzaƒ upad∏ego banku wobec wierzycieli z hipotecznych listów zastawnych. Na przejÊcie to zgoda wierzycieli z hipotecznych listów zastawnych nie jest wymagana. Na
sprzeda˝ sk∏adników mienia wymagana jest zgoda kuratora. O dokonanej sprzeda˝y nale˝y obwieÊciç.

DZIA¸ II
Post´powanie upad∏oÊciowe wobec banków
hipotecznych

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do sprzeda˝y sk∏adników mienia wpisanych do rejestru zabezpieczenia publicznych listów zastawnych.
5. Umowa sprzeda˝y wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà, o której mowa w ust. 2, stanowi podstaw´ wpisu w ksi´dze wieczystej.

.go

Art. 442. W razie og∏oszenia upad∏oÊci banku
hipotecznego wierzytelnoÊci, prawa i Êrodki, o których
mowa w art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z póên. zm.186)), wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
tworzà osobnà mas´ upad∏oÊci, która s∏u˝y przede
wszystkim zaspokojeniu roszczeƒ wierzycieli z listów
zastawnych; po zaspokojeniu roszczeƒ wierzycieli z listów zastawnych nadwy˝k´ Êrodków z osobnej masy
zalicza si´ do masy upad∏oÊci.

v.p

l

Art. 441. Je˝eli wierzytelnoÊci i nale˝noÊci od upad∏ego by∏y zabezpieczone ograniczonymi prawami
rzeczowymi, ich zaspokojenie nast´puje zgodnie
z art. 345 i 346.

Poz. 1361

Art. 443. 1. W postanowieniu o og∏oszeniu upad∏oÊci sàd ustanowi kuratora dla reprezentowania
w post´powaniu praw posiadaczy listów zastawnych.
Przed ustanowieniem kuratora sàd zasi´ga opinii Komisji Nadzoru Finansowego182) co do osoby kuratora.

Art. 449. Je˝eli osobna masa upad∏oÊci nie wystarcza na pe∏ne zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych, pozosta∏a suma podlega zaspokojeniu w podziale funduszów masy upad∏oÊci; z tà sumà kurator g∏osuje przy zawarciu uk∏adu, przy czym przys∏uguje mu jeden g∏os od ka˝dej sumy, która wynika z podzia∏u sumy
wszystkich innych wierzytelnoÊci, uprawnionych do
g∏osowania, przez liczb´ wierzycieli, którzy reprezentujà te wierzytelnoÊci. Sum´ na zaspokojenie posiadaczy
listów zastawnych z funduszu masy upad∏oÊci przekazuje si´ do funduszu osobnej masy upad∏oÊci.

rcl

2. Do kuratora, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 187 ust. 3 i 4 oraz przepisy o sprawozdaniach syndyka.

Art. 448. Z osobnej masy upad∏oÊci zaspokaja si´
kolejno:
1) koszty likwidacji tej masy, które obejmujà tak˝e
wynagrodzenie kuratora;
2) nale˝noÊci posiadaczy listów zastawnych i listy zastawne wed∏ug ich wartoÊci nominalnej;
3) odsetki (kupony).

Art. 444. Kurator zg∏asza do masy upad∏oÊci:

1) ogólnà sum´ nominalnà nieumorzonych do dnia
og∏oszenia upad∏oÊci listów zastawnych, których
termin p∏atnoÊci przypada przed tym dniem, oraz
ogólnà sum´ niezap∏aconych odsetek;

w.

2) ogólnà sum´ nominalnà listów zastawnych oraz
odsetek p∏atnych po dniu og∏oszenia upad∏oÊci,
oraz premii przewidzianych w planie.
Art. 445. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy oraz zarzàdca udzielà kuratorowi wszelkich potrzebnych mu informacji. Kurator ma prawo przeglàdaç ksi´gi i dokumenty upad∏ego banku.

ww

2. Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo
g∏osu tylko w sprawach, które mogà mieç wp∏yw na
prawa posiadaczy listów zastawnych.

Art. 446. Og∏oszenie upad∏oÊci banku hipotecznego nie narusza terminów wymagalnoÊci jego zobowiàzaƒ wobec wierzycieli z listów zastawnych.

Art. 450. Nie mo˝na wprowadzaç do obiegu listów
zastawnych emitowanych przez upad∏ego, które sà jego w∏asnoÊcià. Listy takie podlegajà umorzeniu.
DZIA¸ III
Post´powanie upad∏oÊciowe wobec
instytucji kredytowych, banków
zagranicznych oraz banków krajowych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç za granicà 187)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

2. W razie wyra˝enia zgody przez rad´ wierzycieli
lub s´dziego-komisarza na sprzeda˝ z wolnej r´ki mienia wchodzàcego w sk∏ad osobnej masy upad∏oÊci
sprzeda˝ wymaga zgody kuratora.
———————

Art. 451.188) Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
w przypadku:
1) og∏oszenia upad∏oÊci banku krajowego, je˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç tak˝e za granicà Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej jednym innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
———————

186)

187)

Art. 447. 1. Likwidacj´ osobnej masy upad∏oÊci
syndyk przeprowadza z udzia∏em kuratora.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241.

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 129 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
188) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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3) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia post´powania
uk∏adowego lub innego podobnego post´powania wobec banku zagranicznego, je˝eli bank zagraniczny prowadzi dzia∏alnoÊç w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w co najmniej jednym innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
1.189)

Art. 455.193) W sk∏ad masy upad∏oÊci banku krajowego wchodzi tak˝e mienie upad∏ego znajdujàce si´
na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Rozdzia∏ 2

Post´powanie

Art. 456. 1.194) Sàd, który og∏osi∏ upad∏oÊç banku
krajowego lub banku zagranicznego, powiadamia
o tym niezw∏ocznie w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w którym znajduje si´ oddzia∏ banku
krajowego za granicà albo inny oddzia∏ banku zagranicznego, informujàc o skutkach og∏oszenia upad∏oÊci.

.go

Ilekroç w ustawie jest mowa
Art. 452.
o „banku krajowym”, „banku zagranicznym”, „instytucji kredytowej”, „oddziale banku krajowego za granicà”, „oddziale banku zagranicznego” i „oddziale instytucji kredytowej” — rozumie si´ przez to instytucje
okreÊlone w przepisach prawa bankowego.

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym instytucja kredytowa ma siedzib´.

l

2) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia post´powania
uk∏adowego lub innego podobnego post´powania wobec instytucji kredytowej, je˝eli prowadzi
ona dzia∏alnoÊç tak˝e w Rzeczypospolitej Polskiej;

Poz. 1361

v.p

Dziennik Ustaw Nr 175

2.190) U˝yte w niniejszym dziale okreÊlenia oznaczajà:

2.195) Je˝eli wszcz´cie post´powania, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e wp∏ywaç na prawa osób trzecich
w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem Unii Europejskiej lub
cz∏onkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo gdy takim osobom przys∏uguje za˝alenie na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci, postanowienie to podlega obwieszczeniu
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz
w dwóch czasopismach o zasi´gu ogólnokrajowym
w ka˝dym paƒstwie, w którym znajduje si´ oddzia∏
banku. Termin do wniesienia za˝alenia liczy si´ od
dnia obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.

rcl

1) „sàd zagraniczny” — sàd lub inny organ uprawniony do prowadzenia lub nadzorowania post´powania upad∏oÊciowego, uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) „zarzàdca zagraniczny” — osob´ lub podmiot wyznaczony w zagranicznym post´powaniu upad∏oÊciowym, uk∏adowym lub innym podobnym post´powaniu do zarzàdzania, reorganizowania lub
likwidacji majàtku d∏u˝nika, ustanowiony zgodnie
z prawem obowiàzujàcym w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 454.192) Zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe, post´powanie uk∏adowe lub inne podobne
post´powanie prowadzone wobec instytucji kredytowych podlega uznaniu z mocy prawa, je˝eli post´powanie wszczà∏ w∏aÊciwy sàd zagraniczny w paƒstwie
Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Euro———————

Art. 457.196) 1.197) Wezwanie do zg∏aszania wierzytelnoÊci przez wierzycieli zamieszka∏ych lub majàcych
siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym powinno za———————

189)

193)

ww

w.

Art. 453.191) Sàdom polskim nie przys∏uguje jurysdykcja w sprawach upad∏oÊciowych dotyczàcych instytucji kredytowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà albo majàcych majàtek w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisu art. 405 ust. 1 nie stosuje si´.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, jest
dokonywane w j´zyku lub jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa, w którym jest zamieszczane. W obwieszczeniu nale˝y okreÊliç cel i podstawy prawne
og∏oszenia upad∏oÊci, termin wniesienia za˝alenia
oraz adres sàdu w∏aÊciwego do jego rozpoznania
wraz z adresem sàdu, za poÊrednictwem którego
wnosi si´ za˝alenie.

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
190) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 4 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
191) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
192) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 190.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 132 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
194) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 133 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
195) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 190.
196) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 190.
197) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia
23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 5 sierpnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 175

— 13417 —

Poz. 1361

Art. 4591.199) Syndyk obowiàzany jest regularnie,
nie rzadziej ni˝ co szeÊç miesi´cy, informowaç wierzycieli, których miejsce zwyk∏ego pobytu, miejsce zamieszkania lub siedziba znajdujà si´ w innych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym o czynnoÊciach
podj´tych w post´powaniu upad∏oÊciowym w okresie
obj´tym informacjà.

2. Wierzyciel zamieszka∏y lub majàcy siedzib´
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mo˝e zg∏osiç wierzytelnoÊç w j´zyku urz´dowym lub jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa, w którym ma miejsce zamieszkania albo siedzib´, jednak˝e co najmniej nag∏ówek
„Zg∏oszenie wierzytelnoÊci” powinien byç wyra˝ony
w j´zyku polskim. Sàd mo˝e za˝àdaç uwierzytelnionego t∏umaczenia zg∏oszenia na j´zyk polski.

Rozdzia∏ 3

v.p

l

wieraç nag∏ówek o treÊci: „Wezwanie do zg∏aszania
wierzytelnoÊci. Termin zg∏oszenia”, sporzàdzony we
wszystkich j´zykach urz´dowych Unii Europejskiej
oraz norweskim i islandzkim. Wezwanie powinno
wskazywaç termin zg∏oszenia wierzytelnoÊci, skutki
jego uchybienia, zawieraç informacj´, czy wierzyciele
posiadajàcy wierzytelnoÊci uprzywilejowane lub zabezpieczone rzeczowo muszà dokonaç zg∏oszenia
wierzytelnoÊci, a tak˝e okreÊlaç obowiàzek za∏àczenia
dowodów stwierdzajàcych istnienie wierzytelnoÊci.

Prawo w∏aÊciwe oraz skutki og∏oszenia upad∏oÊci

.go

Art. 460. W post´powaniu upad∏oÊciowym
wszcz´tym w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si´
prawo polskie, o ile przepisy niniejszego rozdzia∏u nie
stanowià inaczej.

2. Uznanie danej rzeczy za nieruchomoÊç ocenia
si´ wed∏ug prawa miejsca po∏o˝enia rzeczy.
3. Do umów majàcych za przedmiot korzystanie
albo nabycie nieruchomoÊci po∏o˝onej na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym stosuje si´ prawo
paƒstwa, w którym nieruchomoÊç jest po∏o˝ona.

rcl

Art. 458.198) 1. Wierzyciele upad∏oÊciowi banku
krajowego lub banku zagranicznego, majàcy miejsce
zamieszkania albo siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, majà w post´powaniu takie same prawa jak
wierzyciele krajowi.

Art. 461.200) 1. Stosunki pracy pracowników zatrudnionych na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym podlegajà prawu w∏aÊciwemu dla
umowy o prac´.

2. Zagraniczne nale˝noÊci publicznoprawne zaspokaja si´ w kategorii piàtej.

w.

Art. 459. 1. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci,
otwarcia post´powania uk∏adowego lub innego podobnego post´powania w stosunku do instytucji kredytowej, majàcej oddzia∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdca zagraniczny zamierzajàcy wykonywaç swe czynnoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej
obowiàzany jest wykazaç swe uprawnienia urz´dowo
poÊwiadczonym odpisem orzeczenia lub decyzji o jego ustanowieniu wraz z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk polski.

ww

2. Zarzàdca zagraniczny, o którym mowa w ust. 1,
korzysta w zakresie swych czynnoÊci urz´dowych
w Rzeczypospolitej Polskiej z takich samych uprawnieƒ, jakie przys∏ugujà mu w paƒstwie, w którym zosta∏ powo∏any.
3. Zarzàdca zagraniczny obowiàzany jest wystàpiç
z wnioskiem o ujawnienie og∏oszenia upad∏oÊci,
otwarcia post´powania uk∏adowego lub innego podobnego post´powania w ksi´gach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sàdowym i innych rejestrach prowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej. Z ˝àdaniem takim wystàpiç mogà w∏aÊciwe organy sàdowe lub administracyjne paƒstwa, w którym og∏oszono upad∏oÊç, otwarto post´powanie uk∏adowe lub wszcz´to
inne podobne post´powanie. Koszty poniesione
w zwiàzku z tym ujawnieniem wchodzà w sk∏ad kosztów post´powania.
———————
198)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 134 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

4. Prawa dotyczàce nieruchomoÊci po∏o˝onej na
terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
statku morskiego lub powietrznego, wpisanych do rejestru, podlegajà prawu paƒstwa, w którym prowadzony jest rejestr.

Art. 462. 1.201) Og∏oszenie upad∏oÊci nie narusza
praw wierzycieli i osób trzecich cià˝àcych na rzeczy
i innego mienia upad∏ego po∏o˝onego na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nie wy∏àczajàc
zorganizowanych cz´Êci tego mienia, a w szczególnoÊci prawa do rozporzàdzania mieniem w celu zaspokojenia nale˝noÊci lub prawa do zaspokojenia nale˝noÊci z po˝ytków, które mienie przynosi, prawa zastawu i hipoteki, prawa do ˝àdania wydania mienia od
osób, we w∏adaniu których si´ ono znajduje wbrew
woli uprawnionego, prawa do powierniczego korzystania z mienia.
———————
199)

Dodany przez art. 13 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 197.
200) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 190.
201) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 11 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 190.
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3. Przepisy ust. 1 i 2 nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci ˝àdania w drodze powództwa stwierdzenia niewa˝noÊci
czynnoÊci prawnej lub uznania za bezskutecznà czynnoÊci prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Art. 469. Przepisów o niewa˝noÊci i bezskutecznoÊci czynnoÊci prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem
wierzycieli nie stosuje si´, gdy prawo w∏aÊciwe dla tej
czynnoÊci nie przewiduje bezskutecznoÊci czynnoÊci
dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Art. 470.205) Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci na post´powanie sàdowe toczàce si´ przed sàdem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ocenia si´ wed∏ug prawa paƒstwa, w którym post´powanie si´ toczy.

.go

Art. 463. 1.202) Zastrze˝enie w umowie sprzeda˝y
prawa w∏asnoÊci na rzecz sprzedawcy nie wygasa
wskutek og∏oszenia upad∏oÊci banku krajowego b´dàcego nabywcà przedmiotu umowy, je˝eli w chwili
og∏oszenia upad∏oÊci przedmiot umowy znajdowa∏ si´
na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 468. SkutecznoÊç i wa˝noÊç czynnoÊci prawnej rozporzàdzajàcej w stosunku do nieruchomoÊci,
statku morskiego lub powietrznego, podlegajàcego
wpisowi do rejestru, albo w stosunku do praw, których powstanie, istnienie lub zbycie wymaga dokonania wpisu do ksiàg lub rejestrów, ujawnienia na rachunku albo z∏o˝enia do centralnego depozytu, dokonanej przez upad∏ego po og∏oszeniu upad∏oÊci podlega prawu paƒstwa, w którym nieruchomoÊç jest po∏o˝ona lub w którym prowadzone sà ksi´gi, rejestry, rachunki albo depozyty.

l

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do praw i roszczeƒ
osobistych, wpisanych do ksiàg wieczystych i innych
rejestrów publicznych, których realizacja prowadzi do
powstania praw wymienionych w ust. 1.

Poz. 1361

v.p
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2. Og∏oszenie upad∏oÊci banku krajowego b´dàcego zbywcà sk∏adnika mienia nie mo˝e byç podstawà
do odstàpienia od umowy sprzeda˝y, je˝eli wydanie
przedmiotu sprzeda˝y nastàpi∏o przed og∏oszeniem
upad∏oÊci, a w chwili og∏oszenia upad∏oÊci przedmiot
sprzeda˝y znajdowa∏ si´ za granicà.

Tytu∏ III

Post´powanie upad∏oÊciowe wobec zak∏adów
ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji206)
DZIA¸ I

rcl

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci ˝àdania w drodze powództwa stwierdzenia niewa˝noÊci
czynnoÊci prawnej lub uznania za bezskutecznà czynnoÊci prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Art. 464. Wykonywanie praw, których powstanie,
istnienie lub zbycie wymaga dokonania wpisu do
ksiàg lub rejestrów, ujawnienia na rachunku albo z∏o˝enia do centralnego depozytu, podlega prawu paƒstwa, w którym ksi´gi lub rejestry, rachunki albo depozyty sà prowadzone.

w.

Art. 465. Z zastrze˝eniem art. 464, prawo odkupu
podlega prawu w∏aÊciwemu dla zobowiàzaƒ umownych, majàcemu zastosowanie do umowy, z której
prawo to wynika.

Art. 466.203) Z zastrze˝eniem art. 464, do umów zawieranych w ramach transakcji na rynku regulowanym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi stosuje si´ prawo w∏aÊciwe dla zobowiàzaƒ umownych, majàce zastosowanie do transakcji zawieranych na tym rynku.

ww

Art. 467. CzynnoÊç kompensowania podlega prawu w∏aÊciwemu dla zobowiàzaƒ umownych, majàcemu zastosowanie do tych umów.

Art. 4671.204) Og∏oszenie upad∏oÊci nie narusza
prawa wierzyciela do potràcenia swej wierzytelnoÊci
z wierzytelnoÊcià upad∏ego, je˝eli takie potràcenie jest
dopuszczalne wed∏ug prawa w∏aÊciwego dla wierzytelnoÊci upad∏ego.
———————
202)

W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 12 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 190.
203) W brzmieniu ustalonym przez art. 206 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 24 paêdziernika 2005 r.
204) Dodany przez art. 13 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 197.

Przepisy ogólne

Art. 471. 1.207) Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub zak∏adu reasekuracji mo˝e
zg∏osiç tak˝e Komisja Nadzoru Finansowego, zwana
dalej „Komisjà”.
2. Komisja jest uczestnikiem post´powania.

Art. 472. 1.208) Przed og∏oszeniem upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub zak∏adu reasekuracji sàd zasi´ga
opinii Komisji co do osoby syndyka. Syndyk powinien
posiadaç znajomoÊç organizacji i zasad dzia∏ania zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji. Syndykiem mo˝e byç inny zak∏ad ubezpieczeƒ lub inny zak∏ad reasekuracji.
2. Syndyk przedk∏ada Komisji co najmniej raz w roku sprawozdanie ze swoich czynnoÊci oraz sprawozdanie rachunkowe, po jego zatwierdzeniu przez s´dziego-komisarza.
3. Syndyk o og∏oszeniu upad∏oÊci zawiadamia
znanych mu wierzycieli, którzy udzielili upad∏emu kredytu.
———————
205)

W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 13 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 190.
206) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 ustawy
z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 42, poz. 341), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 18 czerwca 2009 r.
207) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.
208) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.
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2. Do kuratora, o którym mowa w niniejszym dziale, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 187 ust. 3
i 4 oraz przepisy o sprawozdaniach syndyka.
3. Kuratorowi przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci ustalonej przez s´dziego-komisarza na wniosek Komisji. Wynagrodzenie wyp∏aca si´ z funduszów
masy upad∏oÊci i zalicza si´ do kosztów post´powania
upad∏oÊciowego.

3. W razie wyra˝enia zgody przez rad´ wierzycieli
lub s´dziego-komisarza na sprzeda˝ z wolnej r´ki mienia wchodzàcego w sk∏ad osobnej masy upad∏oÊci
sprzeda˝ wymaga zgody kuratora.

Art. 4771.211) 1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci aktywa stanowiàce pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych upad∏ego zak∏adu reasekuracji tworzà
osobnà mas´ upad∏oÊci przeznaczonà na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u umów reasekuracji oraz kosztów
likwidacji tej masy.
2. Likwidacj´ osobnej masy upad∏oÊci przeprowadza syndyk.
Art. 478. 1.212) Z osobnej masy upad∏oÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ zaspokaja si´ kolejno:

.go

Art. 474. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy oraz zarzàdca udzielajà kuratorowi wszelkich potrzebnych mu
wiadomoÊci. Kurator ma prawo przeglàdaç ksi´gi
i dokumenty upad∏ego. Na zgromadzeniu wierzycieli
kurator ma prawo g∏osu tylko w sprawach, które mogà mieç wp∏yw na prawa ubezpieczonych.

2. Likwidacj´ osobnej masy upad∏oÊci przeprowadza syndyk z udzia∏em kuratora.

l

Art. 473. 1.209) W postanowieniu o og∏oszeniu upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ sàd po zasi´gni´ciu opinii
Komisji ustanawia kuratora do reprezentowania w post´powaniu upad∏oÊciowym interesów osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Poz. 1361

v.p

Dziennik Ustaw Nr 175

1) koszty likwidacji osobnej masy upad∏oÊci;
2) wierzytelnoÊci z umów ubezpieczenia;
3) wierzytelnoÊci z umów reasekuracji.

2. Niezaspokojone z osobnej masy upad∏oÊci wierzytelnoÊci z umów ubezpieczenia umieszcza si´
w planie podzia∏u funduszów masy upad∏oÊci w odr´bnej kategorii, zaspokajanej po kategorii pierwszej,
okreÊlonej w art. 342.

rcl

2. Kurator ma prawo wnoszenia Êrodków zaskar˝enia w imieniu w∏asnym na rzecz osób ubezpieczonych, upowa˝nionych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz jest uprawniony do zawarcia umowy
o przeniesienie portfela ubezpieczeƒ do innego zak∏adu z mo˝liwoÊcià obni˝enia sum ubezpieczenia lub
wysokoÊci wyp∏acanych odszkodowaƒ lub Êwiadczeƒ.
W przypadku zatwierdzenia przez Komisj´ umowy
o przeniesienie portfela, kurator og∏asza niezw∏ocznie
jej treÊç trzykrotnie w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim.

4. Do umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeƒ
zawartej przez kuratora stosuje si´ przepisy odr´bne
o przeniesieniu portfela ubezpieczeƒ.

Art. 4781.213) Z osobnej masy upad∏oÊci zak∏adu
reasekuracji zaspokaja si´ kolejno:

w.

3. Ubezpieczonym nie przys∏uguje prawo sprzeciwu co do zawarcia umowy o przeniesienie portfela
ubezpieczeƒ.

3. Niezaspokojone w post´powaniu upad∏oÊciowym nale˝noÊci osób pokrzywdzonych i uprawnionych z tytu∏u ubezpieczeƒ obowiàzkowych zaspokaja
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych wed∏ug odr´bnych
przepisów.

Art. 475. Do ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia przepisu
art. 232 nie stosuje si´.

Art. 476. Umowy ubezpieczenia zawarte przez
upad∏y zak∏ad ubezpieczeƒ wygasajà, je˝eli kurator
nie zawar∏ umowy o przeniesienie portfela:

ww

1) z umów obowiàzkowych oraz umów ubezpieczenia na ˝ycie, w terminie trzech miesi´cy od og∏oszenia upad∏oÊci;

2) z innych umów w terminie miesiàca od dnia og∏oszenia upad∏oÊci.

Art. 477. 1.210) Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci aktywa stanowiàce pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych upad∏ego zak∏adu ubezpieczeƒ tworzà
osobnà mas´ upad∏oÊci przeznaczonà na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz kosztów likwidacji tej masy.
———————
209)

W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.
210) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.

1) koszty likwidacji osobnej masy upad∏oÊci;
2) wierzytelnoÊci z umów reasekuracji.
Art. 479. W razie oddalenia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ z przyczyny, o której
mowa w art. 13 ust. 1, jak równie˝ w razie umorzenia
post´powania upad∏oÊciowego, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych i uprawnionych, w trybie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Art. 480. Przy zawieraniu uk∏adu kurator g∏osuje
sumà wierzytelnoÊci ubezpieczonych niezaspokojonych z osobnej masy upad∏oÊci, przy czym przys∏uguje mu jeden g∏os od ka˝dej sumy, która wynika z podzia∏u sumy wszystkich innych wierzytelnoÊci uprawniajàcych do g∏osowania przez liczb´ wierzycieli, którzy reprezentujà te wierzytelnoÊci.
———————
211)

Dodany przez art. 9 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.
212) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.
213) Dodany przez art. 9 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.
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Post´powanie upad∏oÊciowe wobec
majàcych siedzib´ w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym zak∏adów ubezpieczeƒ
i ich oddzia∏ów oraz zak∏adów reasekuracji
i ich oddzia∏ów 214)
Art. 481.215) Przepisy art. 452 ust. 2, art. 453—466
i art. 4671—470 stosuje si´ odpowiednio w przypadku:

2) „oddzia∏ krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ” — jednostk´ organizacyjnà krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ, wykonujàcà w jego imieniu i na jego rzecz
wszystkie lub niektóre czynnoÊci wynikajàce z zezwolenia udzielonego krajowemu zak∏adowi ubezpieczeƒ;
2a)217) „oddzia∏ krajowego zak∏adu reasekuracji” —
jednostk´ organizacyjnà krajowego zak∏adu reasekuracji, wykonujàcà w jego imieniu i na jego rzecz
wszystkie lub niektóre czynnoÊci wynikajàce z zezwolenia udzielonego krajowemu zak∏adowi reasekuracji;

.go

1) og∏oszenia upad∏oÊci krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ lub krajowego zak∏adu reasekuracji, je˝eli
prowadzi on dzia∏alnoÊç tak˝e za granicà Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej jednym innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

1a)216) „krajowy zak∏ad reasekuracji” — przedsi´biorc´ majàcego siedzib´ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyska∏ zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej w rozumieniu
odr´bnych przepisów;

l

DZIA¸ II
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2) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia post´powania
uk∏adowego lub innego podobnego post´powania wobec:
a) zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ,
b) zagranicznego zak∏adu reasekuracji

3a)218) „zagraniczny zak∏ad reasekuracji” — przedsi´biorc´ majàcego siedzib´ za granicà Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujàcego dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w rozumieniu odr´bnych przepisów;
4) „oddzia∏ zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ” —
jednostk´ organizacyjnà zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ, wykonujàcà w jego imieniu i na jego
rzecz dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà;

rcl

— majàcego siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, je˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç
w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) „zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ” — przedsi´biorc´ majàcego siedzib´ za granicà Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w rozumieniu odr´bnych przepisów;

5)219) „oddzia∏ zagranicznego zak∏adu reasekuracji”
— jednostk´ organizacyjnà zagranicznego zak∏adu
reasekuracji, wykonujàcà w jego imieniu i na jego
rzecz dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà.

3) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia post´powania
uk∏adowego lub innego podobnego post´powania wobec:

w.

a) zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ,
b) zagranicznego zak∏adu reasekuracji

ww

— majàcego siedzib´ w paƒstwie nieb´dàcym
cz∏onkiem Unii Europejskiej lub cz∏onkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w co najmniej jednym innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Art. 482. U˝yte w art. 481 okreÊlenia oznaczajà:

1) „krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ” — przedsi´biorc´
majàcego siedzib´ na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, który uzyska∏ zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w rozumieniu
odr´bnych przepisów;

———————
214)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 9 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 206.
215) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206.

Tytu∏ IV

Post´powanie upad∏oÊciowe wobec emitentów
obligacji

Art. 483.220) 1. Przepisy niniejszego tytu∏u stosuje
si´ w razie og∏oszenia upad∏oÊci podmiotu emitujàcego obligacje, je˝eli dla zabezpieczenia praw z obligacji
ustanowiono zabezpieczenie na majàtku emitenta.
2. Przepisów niniejszego tytu∏u nie stosuje si´
w razie og∏oszenia upad∏oÊci emitenta obligacji przychodowych, je˝eli emitent w treÊci obligacji ograniczy∏ swojà odpowiedzialnoÊç do kwoty przychodów
lub wartoÊci majàtku przedsi´wzi´cia. Ârodki przeznaczone na zaspokojenie praw obligatariuszy z takich
obligacji nie wchodzà do masy upad∏oÊci, a roszczenia obligatariuszy nie podlegajà zaspokojeniu w post´powaniu upad∏oÊciowym.
———————
216)

Dodany przez art. 9 pkt 11 lit. a ustawy, o
w odnoÊniku 206.
217) Dodany przez art. 9 pkt 11 lit. b ustawy, o
w odnoÊniku 206.
218) Dodany przez art. 9 pkt 11 lit. c ustawy, o
w odnoÊniku 206.
219) Dodany przez art. 9 pkt 11 lit. d ustawy, o
w odnoÊniku 206.
220) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt
o której mowa w odnoÊniku 3.

której mowa
której mowa
której mowa
której mowa
136 ustawy,
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Art. 485. Do kuratora, o którym mowa w niniejszym tytule, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 187
ust. 3 i 4 oraz przepisy o sprawozdaniach syndyka.
Art. 486. 1. Syndyk, nadzorca sàdowy oraz zarzàdca udzielajà kuratorowi wszelkich potrzebnych mu
wiadomoÊci. Kurator ma prawo przeglàdaç ksi´gi
i dokumenty upad∏ego. Na zgromadzeniu wierzycieli
kurator ma prawo g∏osu tylko w sprawach, które mogà mieç wp∏yw na prawa obligatariuszy.

Post´powanie upad∏oÊciowe wobec
osób fizycznych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej

Art. 4911. Przepisy niniejszego tytu∏u stosuje si´
wobec osób fizycznych, do których nie majà zastosowania przepisy dzia∏u II tytu∏u I cz´Êci pierwszej.
Art. 4912. 1. W sprawach obj´tych przepisami niniejszego tytu∏u post´powanie upad∏oÊciowe prowadzi si´ wed∏ug stosowanych odpowiednio przepisów
o post´powaniu upad∏oÊciowym obejmujàcym likwidacj´ majàtku upad∏ego, z tym ˝e nie stosuje si´ przepisów art. 20, art. 21, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1,
art. 44—50, art. 53, art. 55—56 i art. 307 ust. 1.
2. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci mo˝e zg∏osiç
tylko d∏u˝nik.

.go

2. Przy zawieraniu uk∏adu kurator g∏osuje sumà
wierzytelnoÊci
obligatariuszy
niezaspokojonych
z osobnej masy upad∏oÊci, przy czym przys∏uguje mu
jeden g∏os od ka˝dej sumy, która wynika z podzia∏u
sumy wszystkich innych wierzytelnoÊci uprawniajàcych do g∏osowania przez liczb´ wierzycieli, którzy reprezentujà te wierzytelnoÊci.

Tytu∏ V221)

l

Art. 484. Dla reprezentowania praw obligatariuszy
sàd ustanawia kuratora. Kuratorem mo˝e byç tak˝e
bank, z którym upad∏y zawar∏ umow´ o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta.

Poz. 1361
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Art. 487. 1. Kurator zg∏asza do masy upad∏oÊci:

1) ogólnà sum´ nominalnà nieumorzonych do dnia
og∏oszenia upad∏oÊci obligacji, których termin
p∏atnoÊci przypada przed tym dniem, oraz ogólnà
sum´ niezap∏aconych odsetek od tych obligacji;

4. Sàd niezw∏ocznie zwraca si´ do naczelnika urz´du skarbowego w∏aÊciwego dla d∏u˝nika o udzielenie
informacji, czy d∏u˝nik w ciàgu ostatnich pi´ciu lat
przed z∏o˝eniem wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci zg∏asza∏ fakt dokonania czynnoÊci prawnych podlegajàcych opodatkowaniu, oraz zasi´ga informacji w Krajowym Rejestrze Sàdowym, czy d∏u˝nik jest wspólnikiem spó∏ek handlowych.

rcl

2) ogólnà sum´ obligacji oraz odsetek p∏atnych po
dniu og∏oszenia upad∏oÊci.

3. Obwieszczenia postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci dokonuje si´ przez og∏oszenie w budynku
sàdowym oraz zamieszczenie w co najmniej jednym
dzienniku o zasi´gu krajowym.

2. W zg∏oszeniu nale˝y wymieniç sk∏adniki majàtku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie
praw obligatariuszy.

w.

Art. 488. 1. Przedmiot zabezpieczenia praw z obligacji tworzy osobnà mas´ upad∏oÊci przeznaczonà na
zaspokojenie praw obligatariuszy.
2. Likwidacj´ osobnej masy upad∏oÊci przeprowadza syndyk z udzia∏em kuratora.

3. W razie wyra˝enia zgody przez rad´ wierzycieli
lub s´dziego-komisarza na sprzeda˝ z wolnej r´ki mienia wchodzàcego w sk∏ad osobnej masy upad∏oÊci
sprzeda˝ wymaga zgody kuratora.

ww

Art. 489. Z osobnej masy upad∏oÊci zaspokaja si´
kolejno:

1) koszty likwidacji tej masy, które obejmujà tak˝e
wynagrodzenie kuratora;
2) nale˝noÊci obligatariuszy w nominalnej ich cenie;
3) odsetki (kupony).

Art. 490. Je˝eli osobna masa upad∏oÊci nie wystarczy na pe∏ne zaspokojenie nale˝noÊci obligatariuszy, nale˝noÊci niezaspokojone podlegajà zaspokojeniu z funduszu masy upad∏oÊci.
Art. 491. Nie mo˝na wprowadzaç do obiegu obligacji emitowanych przez upad∏ego, które sà jego w∏asnoÊcià. Obligacje takie podlegajà umorzeniu.

5. S´dzia-komisarz mo˝e zezwoliç, ˝eby likwidacj´
masy upad∏oÊci prowadzi∏ upad∏y pod nadzorem syndyka.
6. Do zobowiàzaƒ upad∏ego powsta∏ych po prawomocnym ustaleniu planu sp∏aty nie stosuje si´
art. 146 ust. 4.

Art. 4913. 1. Sàd oddala wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, je˝eli niewyp∏acalnoÊç d∏u˝nika nie powsta∏a
wskutek wyjàtkowych i niezale˝nych od niego okolicznoÊci, w szczególnoÊci w przypadku gdy d∏u˝nik zaciàgnà∏ zobowiàzanie b´dàc niewyp∏acalnym, albo do
rozwiàzania stosunku pracy d∏u˝nika dosz∏o z przyczyn
le˝àcych po stronie pracownika lub za jego zgodà.
2. Sàd oddala wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, je˝eli w stosunku do d∏u˝nika w okresie dziesi´ciu lat
przed z∏o˝eniem wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci:
1) prowadzono post´powanie upad∏oÊciowe lub inne post´powanie, w którym umorzono ca∏oÊç lub
cz´Êç jego zobowiàzaƒ albo w którym zawarto
uk∏ad, lub
2) prowadzono post´powanie upad∏oÊciowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli,
a d∏u˝nik po zakoƒczeniu lub umorzeniu post´powania zobowiàzaƒ swych nie wykona∏, lub
———————
221)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

— 13422 —

4) czynnoÊç prawna d∏u˝nika zosta∏a prawomocnie
uznana za dokonanà z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Art. 4914. Je˝eli upad∏y nie wska˝e i nie wyda syndykowi ca∏ego majàtku albo niezb´dnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje cià˝àcych na nim
obowiàzków, sàd umarza post´powanie.
Art. 4915. WàtpliwoÊci co do tego, które z przedmiotów nale˝àcych do upad∏ego wchodzà w sk∏ad
masy upad∏oÊci, rozstrzyga s´dzia-komisarz na wniosek syndyka lub upad∏ego. Na postanowienie s´dziego-komisarza przys∏uguje za˝alenie.

Art. 4919. 1. W okresie wykonywania planu sp∏aty
wierzycieli upad∏y nie mo˝e dokonywaç czynnoÊci
prawnych przekraczajàcych granice zwyk∏ego zarzàdu.

2. W okresie wykonywania planu sp∏aty wierzycieli upad∏y mo˝e zaciàgaç zobowiàzania niezb´dne dla
utrzymania swojego i osób, w stosunku do których
cià˝y na nim ustawowy obowiàzek dostarczania Êrodków utrzymania, z wyjàtkiem jednak zakupów na raty
lub zakupów z odroczonà p∏atnoÊcià.
3. Upad∏y jest obowiàzany sk∏adaç sàdowi corocznie, do koƒca kwietnia, sprawozdanie z wykonania
planu sp∏aty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiàgni´te przychody, sp∏acone kwoty oraz nabyte sk∏adniki majàtkowe o wartoÊci
przekraczajàcej dwukrotnoÊç minimalnego wynagrodzenia za prac´ okreÊlonego w odr´bnych przepisach.
Do sprawozdania upad∏y do∏àcza kopi´ rocznego zeznania podatkowego.

.go

Art. 4916. 1. Je˝eli w sk∏ad masy upad∏oÊci wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upad∏y, z sumy uzyskanej z jego
sprzeda˝y wydziela si´ upad∏emu kwot´ odpowiadajàcà przeci´tnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesi´cy.

Art. 4918. Z chwilà uprawomocnienia si´ postanowienia o ustaleniu planu sp∏aty wierzycieli powo∏anie
syndyka wygasa z mocy prawa.

l

3) prowadzono post´powanie upad∏oÊciowe wed∏ug
przepisów tytu∏u niniejszego, je˝eli post´powanie
to zosta∏o umorzone z innych przyczyn ni˝ na
wniosek wszystkich wierzycieli, lub
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2. Kwot´, o której mowa w ust. 1, na wniosek syndyka, okreÊla s´dzia-komisarz, bioràc pod uwag´ potrzeby mieszkaniowe upad∏ego, w tym liczb´ osób pozostajàcych z upad∏ym we wspólnym gospodarstwie
domowym. Na postanowienie s´dziego-komisarza
przys∏uguje za˝alenie.
3. S´dzia-komisarz mo˝e przyznaç upad∏emu zaliczk´ na poczet kwoty, o której mowa w ust. 1.
4917.

Art. 49110. 1. Je˝eli upad∏y z powodu przemijajàcej
przeszkody nie mo˝e wywiàzaç si´ z obowiàzków
okreÊlonych w planie sp∏aty wierzycieli, sàd na jego
wniosek, po wys∏uchaniu wierzycieli, mo˝e zmieniç
plan sp∏aty wierzycieli w ten sposób, ˝e przed∏u˝y termin sp∏aty lub zmieni wysokoÊç poszczególnych p∏atnoÊci. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
¸àczny okres, o który mo˝na przed∏u˝yç termin sp∏aty
wierzytelnoÊci, nie mo˝e przekroczyç dwóch lat.

w.

1. Po sporzàdzeniu ostatecznego planu
Art.
podzia∏u, nie wczeÊniej jednak ni˝ po opuszczeniu
przez upad∏ego domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w art. 4916 ust. 1, sàd
wydaje postanowienie o ustaleniu planu sp∏aty wierzycieli upad∏ego, okreÊlajàcego w jakim zakresie
i w jakim czasie, nie d∏u˝szym ni˝ pi´ç lat, upad∏y jest
obowiàzany sp∏acaç nale˝noÊci niezaspokojone na
podstawie planu podzia∏u oraz jaka cz´Êç zobowiàzaƒ
upad∏ego, po wykonaniu planu sp∏aty wierzycieli, zostanie umorzona. W planie sp∏aty wierzycieli
uwzgl´dnia si´ wszystkie zobowiàzania upad∏ego powsta∏e do dnia jego ustalenia.

ww

2. O ustaleniu planu sp∏aty wierzycieli upad∏ego
sàd orzeka na wniosek upad∏ego, po przeprowadzeniu rozprawy, o której terminie zawiadamia wszystkich wierzycieli.
3. Sàd nie jest zwiàzany wnioskiem upad∏ego co
do treÊci planu sp∏aty wierzycieli i mo˝e ustaliç warunki sp∏aty bardziej korzystne dla wierzycieli, je˝eli
za˝àda tego wierzyciel. Przepis art. 370 ust. 1 stosuje
si´ odpowiednio.
4. Na postanowienie sàdu w przedmiocie ustalenia planu sp∏aty wierzycieli przys∏uguje za˝alenie.
5. Ustalenie planu sp∏aty wierzycieli nie narusza
praw wierzyciela wobec por´czyciela upad∏ego oraz
wspó∏d∏u˝nika upad∏ego ani praw wynikajàcych
z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej, jeÊli by∏y one ustanowione na mieniu
osoby trzeciej.

2. W razie istotnej poprawy sytuacji majàtkowej
upad∏ego w okresie wykonywania planu sp∏aty wierzycieli, wynikajàcej z innych przyczyn ni˝ zwi´kszenie
si´ wynagrodzenia za prac´ lub dochodów uzyskiwanych z osobiÊcie wykonywanej przez upad∏ego dzia∏alnoÊci zarobkowej, ka˝dy z wierzycieli mo˝e wystàpiç z wnioskiem o zmian´ planu sp∏aty wierzycieli
przez podwy˝szenie kwot przypadajàcych wierzycielom. O zmianie planu sp∏aty wierzycieli orzeka sàd po
przeprowadzeniu rozprawy, o której zawiadamia si´
upad∏ego i wierzycieli obj´tych planem sp∏aty. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
Art. 49111. 1. W razie niewykonywania przez upad∏ego obowiàzków ustalonych w planie sp∏aty wierzycieli sàd na wniosek wierzyciela, po przeprowadzeniu
rozprawy, o której zawiadamia si´ upad∏ego i wierzycieli obj´tych planem sp∏aty, uchyla plan sp∏aty wierzycieli oraz umarza post´powanie upad∏oÊciowe. Na
postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e wtedy, gdy upad∏y w sprawozdaniu z wykonania planu sp∏aty wierzycieli zatai∏ swoje przychody lub w okresie wykonywania planu sp∏aty wierzycieli dokonywa∏ czynnoÊci
przekraczajàcych granice zwyk∏ego zarzàdu, lub gdy
oka˝e si´, ˝e upad∏y ukrywa∏ majàtek bàdê czynnoÊç
prawna upad∏ego zosta∏a prawomocnie uznana za dokonanà z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Art. 49112. 1. Po wykonaniu przez upad∏ego obowiàzków okreÊlonych w planie sp∏aty wierzycieli sàd
wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiàzaƒ upad∏ego obj´tych planem sp∏aty
oraz o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.
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3. Umorzenie zobowiàzaƒ nie dotyczy zobowiàzaƒ
upad∏ego, obejmujàcych Êwiadczenia okresowe, których tytu∏ prawny nie wygas∏, oraz zobowiàzaƒ powsta∏ych po og∏oszeniu upad∏oÊci.
4. O umorzeniu niezaspokojonych zobowiàzaƒ
upad∏ego oraz o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego sàd orzeka na wniosek upad∏ego, po przeprowadzeniu rozprawy, o której terminie zawiadamia
wszystkich wierzycieli obj´tych planem sp∏aty wierzycieli. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
CZ¢Âå CZWARTA

2. Wraz z oÊwiadczeniem o wszcz´ciu post´powania naprawczego przedsi´biorca sk∏ada plan naprawczy, dokumenty wymienione w art. 23 ust. 1 oraz
oÊwiadczenie z podpisem notarialnie poÊwiadczonym
o prawdziwoÊci danych i oÊwiadczenia, zawartych
w oÊwiadczeniu o wszcz´ciu post´powania naprawczego i za∏àczonych dokumentach.
3. Sàd mo˝e, w ciàgu 14 dni od z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, zakazaç wszcz´cia
post´powania naprawczego, je˝eli oÊwiadczenie to
zosta∏o z∏o˝one z naruszeniem przepisów ust. 1 lub 2,
lub je˝eli zawarte w nim lub w za∏àczonych dokumentach dane lub oÊwiadczenia sà nieprawdziwe. Na postanowienie sàdu w tym przedmiocie s∏u˝y za˝alenie.

.go

POST¢POWANIE NAPRAWCZE W RAZIE
ZAGRO˚ENIA NIEWYP¸ACALNOÂCIÑ

Art. 494. 1. Przedsi´biorca zagro˝ony niewyp∏acalnoÊcià mo˝e z∏o˝yç w sàdzie oÊwiadczenie o wszcz´ciu post´powania naprawczego, zawierajàce dane
wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1—3 i ust. 2, oraz
oÊwiadczenie, i˝ nie zachodzi ˝adna z okolicznoÊci wymienionych w art. 492 ust. 3.

l

2. Umarzajàc zobowiàzania upad∏ego sàd wymienia wierzyciela, tytu∏ i sum´ zobowiàzania, podlegajàcego umorzeniu.

Poz. 1361
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Art. 492. 1.222) Przepisy niniejszej cz´Êci stosuje si´
do przedsi´biorców zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.

2. Przedsi´biorca jest zagro˝ony niewyp∏acalnoÊcià, je˝eli pomimo wykonywania swoich zobowiàzaƒ, wed∏ug rozsàdnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, ˝e w nied∏ugim czasie stanie
si´ niewyp∏acalny.

Art. 495. 1. O z∏o˝eniu oÊwiadczenia o wszcz´ciu
post´powania naprawczego przedsi´biorca og∏asza
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym oraz w co
najmniej jednym dzienniku o zasi´gu lokalnym
i w jednym o zasi´gu ogólnopolskim. Og∏oszenie mo˝e byç obwieszczone ponadto w inny sposób.

rcl

3. Przepisów niniejszej cz´Êci nie stosuje si´ do
przedsi´biorcy:

4.224) W razie uprawomocnienia si´ postanowienia
sàdu zakazujàcego wszcz´cia post´powania naprawczego, oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie wywo∏uje skutków prawnych.

1) który ju˝ prowadzi∏ post´powanie naprawcze, je˝eli od jego umorzenia nie up∏yn´∏y 2 lata;
2) który ju˝ by∏ obj´ty uk∏adem zawartym w post´powaniu naprawczym albo upad∏oÊciowym, je˝eli od
wykonania uk∏adu nie up∏yn´∏o 5 lat;

w.

3) przeciw któremu przeprowadzono post´powanie
upad∏oÊciowe obejmujàce likwidacj´ majàtku,
albo w którym przyj´to uk∏ad likwidacyjny, je˝eli
od prawomocnego zakoƒczenia post´powania nie
up∏yn´∏o 5 lat;
4) w stosunku do którego oddalono wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci albo umorzono post´powanie
upad∏oÊciowe z braku majàtku na zaspokojenie
kosztów post´powania, je˝eli od uprawomocnienia si´ post´powania nie up∏yn´∏o 5 lat.

ww

4.223) Post´powanie uregulowane w niniejszej cz´Êci mo˝e prowadziç tak˝e przedsi´biorca, w stosunku
do którego sàd na podstawie art. 12 oddali∏ wniosek
o og∏oszenie upad∏oÊci z jednoczesnym zezwoleniem
na prowadzenie post´powania naprawczego.

Art. 493. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej cz´Êci do post´powania naprawczego przepisy
tytu∏u II cz´Êci pierwszej stosuje si´ odpowiednio.
———————
222)

W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia
14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 217, poz. 2125), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
223) Dodany przez art. 1 pkt 137 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
nastàpiç przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 494 ust. 3, a w razie wydania w tym terminie
przez sàd postanowienia zakazujàcego wszcz´cia post´powania naprawczego — przed rozpatrzeniem za˝alenia na to postanowienie.
Art. 496. 1. Data og∏oszenia oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 494 ust. 1, w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym jest dniem wszcz´cia post´powania
naprawczego.
2.225) Z dniem wszcz´cia post´powania naprawczego przedsi´biorca sk∏ada wniosek o wpis informacji o wszcz´ciu post´powania naprawczego do w∏aÊciwego rejestru.
Art. 497. 1. Po wszcz´ciu post´powania naprawczego, na czas jego trwania, sàd ustanawia dla przedsi´biorcy nadzorc´ sàdowego oraz mo˝e powo∏aç
bieg∏ego, o którym mowa w art. 31.
2. Do nadzorcy sàdowego, ustanowionego na
podstawie ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
o nadzorcy sàdowym w post´powaniu upad∏oÊciowym, z zastrze˝eniem ust. 3.
———————
224)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 138 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
225) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 139 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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3.226) Przedsi´biorca niezw∏ocznie zawiera z nadzorcà sàdowym umow´ zlecenia o wykonywanie
czynnoÊci nadzorcy sàdowego i wyp∏aca mu miesi´cznie wynagrodzenie w wysokoÊci podwójnego
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.

Poz. 1361

Art. 499. 1. Wszcz´cie post´powania naprawczego
nie ma wp∏ywu na wszczynanie przeciwko przedsi´biorcy post´powania sàdowego, w tym post´powania w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci na wniosek
wierzyciela oraz post´powania administracyjnego.

l
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1) zawiesza si´ wykonanie zobowiàzaƒ przedsi´biorcy;

3. Przepis ust. 2 nie wyklucza mo˝liwoÊci zabezpieczenia majàtku na podstawie art. 36—43.

2) zawiesza si´ naliczanie odsetek nale˝nych od
przedsi´biorcy;
3) potràcenie wierzytelnoÊci jest dopuszczalne
z uwzgl´dnieniem przepisów art. 89;

Art. 500. W sprawach z zakresu prawa pracy
wszcz´cie post´powania naprawczego wywo∏uje
skutki jak og∏oszenie upad∏oÊci, z wy∏àczeniem spraw
dotyczàcych ochrony roszczeƒ pracowniczych w razie
niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.

4) nie mogà byç wszczynane przeciwko przedsi´biorcy post´powania zabezpieczajàce i egzekucyjne,
a wszcz´te podlegajà z mocy prawa zawieszeniu,
z wyjàtkiem post´powaƒ zabezpieczajàcych i egzekucyjnych dotyczàcych wierzytelnoÊci nieobj´tych uk∏adem.

Art. 501. 1. Od dnia wszcz´cia post´powania naprawczego do dnia prawomocnego rozstrzygni´cia co
do zatwierdzenia uk∏adu albo umorzenia post´powania przedsi´biorca nie mo˝e zbywaç ani obcià˝aç
swego majàtku. Przepisy art. 81 i 82 stosuje si´ odpowiednio.

2. Sàd mo˝e na wniosek przedsi´biorcy zmieniç
zarzàdzenia tymczasowe wydane w celu zabezpieczenia roszczeƒ pieni´˝nych, w szczególnoÊci przez uchylenie dokonanych zaj´ç.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do rzeczy zbywanych w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy.

.go
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Art. 498. 1.227) Z dniem wszcz´cia post´powania
naprawczego:

2. W razie z∏o˝enia przez wierzyciela wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci, sàd odroczy jego rozpoznanie
do czasu zakoƒczenia post´powania naprawczego
albo po∏àczy rozpoznanie wniosku z post´powaniem
o zatwierdzenie uk∏adu.

4.229) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do roszczeƒ
wynikajàcych z umowy, o której mowa w ustawie
wskazanej w art. 77 ust. 4, je˝eli:

w.

1) obowiàzek ustanowienia zabezpieczenia finansowego, w tym zabezpieczenia uzupe∏niajàcego,
w celu uwzgl´dnienia wahaƒ wartoÊci przedmiotu
zabezpieczenia lub wartoÊci zabezpieczonych wierzytelnoÊci finansowych, albo
2) uprawnienie do wycofania Êrodków pieni´˝nych
lub instrumentów finansowych jako zabezpieczenia, w zamian za op∏at´ z tytu∏u zastàpienia lub
zmiany takiego zabezpieczenia

ww

— ustanowione zosta∏y w dniu wszcz´cia post´powania naprawczego i zabezpieczone wierzytelnoÊci
finansowe powsta∏y przed dniem ustanowienia zabezpieczenia finansowego, w tym zabezpieczenia
dodatkowego, uzupe∏niajàcego lub zast´pczego.

5.229) Wszcz´cie post´powania naprawczego nie
narusza uprawnieƒ wynikajàcych z zamieszczonej
w umowie klauzuli kompensacyjnej, o której mowa
w ustawie wskazanej w art. 77 ust. 4.
———————
226)

Art. 502. Plan naprawczy, o którym mowa
w art. 494 ust. 2, powinien zapewniaç przywrócenie
przedsi´biorcy zdolnoÊci do konkurowania na rynku.
Plan powinien zawieraç uzasadnienie. Przepis art. 280
stosuje si´ odpowiednio.

rcl

3. (uchylony).228)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 140 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
227) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 141 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
228) Przez art. 1 pkt 141 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
229) Dodany przez art. 17 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 45.

Art. 503. 1. Sposób naprawy przedsi´biorstwa powinien okreÊlaç restrukturyzacj´ zobowiàzaƒ, które
mogà byç obj´te uk∏adami w post´powaniu upad∏oÊciowym, majàtku oraz zatrudnienia w przedsi´biorstwie.
2.230) Do okreÊlenia sposobu restrukturyzacji zobowiàzaƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy o propozycjach restrukturyzacji zobowiàzaƒ zg∏aszanych w post´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu.
3. Propozycje restrukturyzacji majàtku przedsi´biorcy powinny wskazywaç, jaka cz´Êç majàtku zostanie zbyta, wydzier˝awiona lub wynaj´ta, okreÊlaç sposoby zbycia oraz na co zostanà przeznaczone uzyskane
Êrodki. Propozycje te nie mogà obejmowaç sk∏adników majàtku niestanowiàcych w∏asnoÊci przedsi´biorcy, chyba ˝e w∏aÊciciel wyrazi na to zgod´ na piÊmie.
4.231) Propozycje restrukturyzacji zatrudnienia powinny wskazywaç ogólnà liczb´ zatrudnionych, liczb´
pracowników zwalnianych i zasady zwolnieƒ, liczb´
pracowników zatrudnianych oraz zasady zatrudniania, a tak˝e konsekwencje finansowe tych zmian.
———————
230)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 142 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
231) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 142 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 505. 1. Termin zgromadzenia wierzycieli ustala przedsi´biorca w porozumieniu z nadzorcà sàdowym.
2. Zgromadzenie wierzycieli nie mo˝e si´ odbyç
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie miesiàca od dnia wszcz´cia
post´powania naprawczego.
3. Przedsi´biorca zawiadamia wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia wierzycieli listem poleconym lub za dowodem dor´czenia co najmniej dwa tygodnie przed zgromadzeniem. Wraz z zawiadomieniem nale˝y dor´czyç wierzycielom plan naprawczy.

Art. 507. Zgromadzenie wierzycieli prowadzi nadzorca sàdowy.
Art. 508. (uchylony).232)

2. O terminie ponownego zgromadzenia wierzycieli nadzorca sàdowy og∏asza na zgromadzeniu, na
którym uk∏ad nie zosta∏ przyj´ty.

3.234) Oddany poprzednio za uk∏adem g∏os wierzyciela, który nie stawi∏ si´ na ponownym zgromadzeniu, zachowuje moc przy obliczaniu wyników g∏osowania, je˝eli nowe propozycje sà dla tego wierzyciela
nie mniej korzystne od propozycji, nad którymi
wczeÊniej g∏osowa∏.
Art. 513. 1. Ka˝dy z wierzycieli uprawniony do
udzia∏u w zgromadzeniu mo˝e zg∏osiç zarzuty przeciwko uk∏adowi.

.go

Art. 506. W zgromadzeniu wierzycieli majà prawo
uczestniczyç wierzyciele, którzy zostali powiadomieni
o terminie zgromadzenia, albo pomimo braku powiadomienia zg∏oszà nadzorcy sàdowemu swoje uczestnictwo, a przedsi´biorca nie zaprzeczy istnieniu ich
wierzytelnoÊci.

Art. 512. 1. Nieprzyj´cie uk∏adu nie wyklucza mo˝liwoÊci ponownego zwo∏ania zgromadzenia wierzycieli, na którym dopuszcza si´ zg∏oszenie nowych propozycji restrukturyzacji zobowiàzaƒ oraz innych zmian
w planie naprawczym.

l

Art. 504. Restrukturyzacja zobowiàzaƒ nast´puje
w drodze uk∏adu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli.

Poz. 1361
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3. Zarzuty wnosi si´ do sàdu w terminie tygodnia
od dnia zawarcia uk∏adu. Dla wierzycieli, którzy nie zostali zawiadomieni o zgromadzeniu wierzycieli, termin ten biegnie od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 514 ust. 1.
Art. 514. 1. Sàd zatwierdza uk∏ad po przeprowadzeniu rozprawy. O terminie rozprawy nale˝y dokonaç
obwieszczenia zgodnie z przepisem art. 221 i przez
og∏oszenie w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym
oraz zawiadomiç przedsi´biorc´ i osoby, które wnios∏y zarzuty.

rcl

Art. 509. 1.233) G∏osowanie nad uk∏adem mo˝e odbywaç si´ w grupach wierzycieli. Podzia∏u na grupy
dokonuje przedsi´biorca. Przepis art. 278 stosuje si´
odpowiednio.

2. Zarzuty mo˝e zg∏osiç wierzyciel nieuprawniony
do udzia∏u w zgromadzeniu, je˝eli wyka˝e, ˝e uk∏ad
mo˝e mu utrudniç dochodzenie roszczeƒ.

2. Na zgromadzeniu wierzycieli wierzyciele g∏osujà z sumà swoich wierzytelnoÊci, jakà umieszczono na
liÊcie wierzytelnoÊci, sporzàdzonà przez przedsi´biorc´ z zachowaniem wymogów art. 245—251.

w.

3. Wierzyciele, którzy nie zostali umieszczeni na liÊcie, a którzy zg∏osili swój udzia∏ w zgromadzeniu wierzycieli, g∏osujà z sumà zg∏oszonych wierzytelnoÊci do
wysokoÊci niezaprzeczonej przez przedsi´biorc´.

ww

Art. 510. 1. Uk∏ad jest przyj´ty, je˝eli wypowie si´
za nim wi´kszoÊç wierzycieli uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wierzycieli majàcych ∏àcznie
dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelnoÊci uprawniajàcych do g∏osowania.
2. Je˝eli wierzyciele g∏osowali w grupach, przepis
art. 285 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 511. 1. Z przebiegu zgromadzenia sporzàdza
si´ protokó∏, który powinien zawieraç osnow´ uk∏adu
oraz wymieniaç wierzycieli g∏osujàcych za uk∏adem
i przeciwko uk∏adowi.
2. Do zgromadzenia wierzycieli w sprawach nieuregulowanych w niniejszej cz´Êci stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 196—198, art. 283 ust. 1—3
i art. 284.
———————
232)
233)

Przez art. 1 pkt 143 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 144 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Sàd, zatwierdzajàc uk∏ad, mo˝e ustanowiç nadzorc´ sàdowego na czas wykonywania uk∏adu. Przepis art. 497 stosuje si´ odpowiednio.
3. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia
uk∏adu przys∏uguje za˝alenie.
Art. 515. 1. Sàd odmawia zatwierdzenia uk∏adu, je˝eli:
1) brak by∏o podstaw do prowadzenia post´powania
naprawczego;
2) przedsi´biorca nie z∏o˝y∏ wymaganych w sprawie
dokumentów;
3) dane zawarte w dokumentach i oÊwiadczeniach
przedsi´biorcy by∏y nieprawdziwe;
4) przedsi´biorca nie zawiadomi∏ wszystkich znanych mu wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli;
5) nadzorca sàdowy nie mia∏ mo˝liwoÊci sprawowania nadzoru;
6) w toku post´powania naruszono przepisy prawa,
które mog∏y mieç wp∏yw na wynik g∏osowania;
———————
234)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 145 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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8) z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e uk∏ad nie b´dzie
wykonany;
9) uk∏ad jest krzywdzàcy dla wierzycieli, którzy wnieÊli zarzuty;
10) przyj´ty plan naprawczy nie zapewnia przywrócenia przedsi´biorcy zdolnoÊci do konkurowania na
rynku.

2. Sàd mo˝e uchyliç uk∏ad, je˝eli przedsi´biorca
nie realizuje planu naprawczego przyj´tego w toku
post´powania naprawczego.
Art. 521. 1. O uchyleniu uk∏adu sàd orzeka na
wniosek zg∏oszony przez ka˝dego z wierzycieli lub
przez osoby, które zgodnie z uk∏adem sà uprawnione
do nadzoru nad jego wykonaniem.

2. W razie zg∏oszenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci przedsi´biorcy, który zawar∏ uk∏ad w post´powaniu naprawczym, sàd, og∏aszajàc upad∏oÊç, z urz´du orzeka o uchyleniu uk∏adu.
3. Uchylenie uk∏adu powoduje zakoƒczenie post´powania naprawczego. Poza tym do skutków uchylenia uk∏adu przepisy art. 304 i 305 stosuje si´ odpowiednio.

.go

2.235) W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 9 i 10, sàd mo˝e zatwierdziç
uk∏ad, je˝eli w dokumentach przedsi´biorcy znalaz∏y
si´ nieprawdziwe dane z przyczyn od przedsi´biorcy
niezale˝nych, albo które nie mia∏y istotnego wp∏ywu
na przebieg post´powania i gdy jest oczywiste, ˝e na
podstawie uk∏adu wierzyciele zostanà zaspokojeni
w stopniu nie mniej korzystnym ni˝ w przypadku przeprowadzenia post´powania upad∏oÊciowego obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego.

Art. 520. 1. Sàd uchyla uk∏ad, je˝eli przedsi´biorca
nie wykonuje uk∏adu albo gdy przyczyny, o których
mowa w art. 515 ust. 1 pkt 1—8 i 10, ujawni∏y si´
w okresie wykonywania uk∏adu.

l

7) przedsi´biorca zby∏ lub obcià˝y∏ swe mienie albo
udzieli∏ niektórym wierzycielom wi´kszych korzyÊci z naruszeniem przepisów art. 501;
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3. Odmowa zatwierdzenia uk∏adu wywo∏uje skutki
takie jak uchylenie uk∏adu. W przypadku odmowy zatwierdzenia uk∏adu z przyczyn, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3 i 7, odsetki od zobowiàzaƒ przedsi´biorcy nale˝ne za okres post´powania naprawczego
przys∏ugujà w podwójnej wysokoÊci.

PRZEPISY KARNE

Art. 522. 1. Kto b´dàc d∏u˝nikiem albo osobà
uprawnionà do reprezentowania d∏u˝nika, który jest
osobà prawnà lub spó∏kà handlowà niemajàcà osobowoÊci prawnej, podaje we wniosku o og∏oszeniu upad∏oÊci albo w oÊwiadczeniu o wszcz´ciu post´powania naprawczego nieprawdziwe dane
— podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

rcl

Art. 516. 1. Uk∏ad wià˝e wszystkich wierzycieli,
którzy zostali zawiadomieni o zgromadzeniu wierzycieli, na którym dosz∏o do zawarcia uk∏adu, oraz tych,
którzy zg∏osili nadzorcy sàdowemu swoje uczestnictwo na zgromadzeniu wierzycieli, a przedsi´biorca nie
zaprzeczy∏ istnieniu ich wierzytelnoÊci.

CZ¢Âå PIÑTA

2. Do wykonania uk∏adu przepis art. 296 stosuje
si´ odpowiednio.

w.

Art. 517. 1. Uk∏adem obj´te sà wierzytelnoÊci
umieszczone na liÊcie wierzytelnoÊci, je˝eli zosta∏y
potwierdzone przez wierzycieli.

ww

2. Uk∏adem obj´te sà wierzytelnoÊci sporne, je˝eli
spór o ich istnienie lub wysokoÊç rozstrzygni´ty zosta∏
po zatwierdzeniu uk∏adu. W tym przypadku uk∏adem
obj´te sà wierzytelnoÊci umieszczone na liÊcie wierzytelnoÊci, do wysokoÊci zg∏oszonej przez przedsi´biorc´ prowadzàcego post´powanie naprawcze, a w sprawach wierzytelnoÊci nieumieszczonych na tej liÊcie,
lecz zg∏oszonych przez wierzycieli, do wysokoÊci niezaprzeczonej przez przedsi´biorc´.
Art. 518. Do skutków uk∏adu przepisy art. 291 i 292
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 519. Je˝eli post´powanie naprawcze prowadzi ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, post´powanie
umarza si´ z mocy prawa w razie niezawarcia uk∏adu
w terminie trzech miesi´cy od dnia wszcz´cia post´powania. W innych przypadkach post´powanie umarza si´ po up∏ywie czterech miesi´cy od dnia jego
wszcz´cia.
———————
235)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 146 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

2. Tej samej karze podlega, kto b´dàc d∏u˝nikiem
lub osobà uprawnionà do reprezentowania d∏u˝nika,
który jest osobà prawnà lub spó∏kà handlowà niemajàcà osobowoÊci prawnej, w post´powaniu w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci albo w post´powaniu
naprawczym podaje sàdowi nieprawdziwe informacje
co do stanu majàtku d∏u˝nika.

Art. 523. 1. Kto b´dàc upad∏ym albo osobà uprawnionà do reprezentowania upad∏ego, który jest osobà
prawnà lub spó∏kà handlowà niemajàcà osobowoÊci
prawnej, nie wydaje syndykowi ca∏ego majàtku wchodzàcego do masy upad∏oÊci, ksiàg rachunkowych lub
innych dokumentów dotyczàcych jego majàtku
— podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto b´dàc upad∏ym
albo osobà uprawnionà do reprezentowania upad∏ego, który jest osobà prawnà lub spó∏kà handlowà niemajàcà osobowoÊci prawnej, nie udziela syndykowi
lub s´dziemu-komisarzowi informacji dotyczàcych
majàtku upad∏ego.
CZ¢Âå SZÓSTA
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIÑZUJÑCYCH,
PRZEPISY PRZEJÂCIOWE I PRZEPISY KO¡COWE
DZIA¸ I
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 524—535. (pomini´te).236)
———————
236)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
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DZIA¸ III

Przepisy przejÊciowe

Przepisy koƒcowe

Art. 537. W sprawach, w których przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wp∏ynà∏ wniosek o og∏oszenie
upad∏oÊci, lecz jeszcze nie wydano postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci, post´powanie w przedmiocie
og∏oszenia upad∏oÊci prowadzi si´ wed∏ug przepisów
ustawy.

1) rozporzàdzenie
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r.
Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6,
poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349,
Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140,
poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18);
2) rozporzàdzenie
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Przepisy wprowadzajàce prawo upad∏oÊciowe (Dz. U. Nr 93
poz. 835 oraz z 1946 r. Nr 31, poz. 197, Nr 57,
poz. 321 i Nr 60, poz. 329);

.go

Art. 538. 1. Je˝eli podanie o otwarcie post´powania uk∏adowego z∏o˝one zosta∏o przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, lecz jeszcze nie orzeczono o otwarciu
post´powania uk∏adowego, post´powanie prowadzi
si´ wed∏ug przepisów ustawy. Sàd mo˝e zobowiàzaç
d∏u˝nika do z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu zgodnie z przepisami
ustawy.

Art. 545. Tracà moc:

v.p

Art. 536. W sprawach, w których og∏oszono upad∏oÊç przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

l

DZIA¸ II

3) rozporzàdzenie
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo o post´powaniu uk∏adowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z 1950 r.
Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r.
Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96,
poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885).

Art. 539. W sprawach, o których mowa w art. 536
i 538 ust. 2, wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego
dokonuje si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 546. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2003 r., z tym ˝e:

rcl

2.237) W sprawach, w których postanowienie
o otwarciu uk∏adu zosta∏o wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo o post´powaniu uk∏adowym
(Dz. U. Nr 93, poz. 836, z póên. zm.238)), z wyjàtkiem
art. 31 § 5 zdanie drugie.

Art. 540. Do post´powaƒ wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, na podstawie art. 172 rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 545 pkt 1, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.
Art. 541. (pomini´ty).236)
Art. 542. (pomini´ty).236)

w.

Art. 543. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa o „post´powaniu upad∏oÊciowym”, rozumie si´
przez to post´powanie upad∏oÊciowe obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego.

Art. 544. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa o „post´powaniu uk∏adowym”, rozumie si´ przez
to tak˝e post´powanie upad∏oÊciowe z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu.
———————
237)

ww

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 94, poz. 785), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 30 maja 2005 r.
238) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55,
poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz
z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133,
poz. 885.

1) w przypadku przedsi´biorców, którzy z∏o˝yli
wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o pomocy publicznej
dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla
rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800), oraz d∏u˝ników odpowiadajàcych solidarnie wraz z przedsi´biorcami, b´dàcych stronà post´powania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej
ustawy, przepisy niniejszej ustawy o post´powaniu naprawczym wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia239), z tym ˝e post´powanie naprawcze nie obejmuje zobowiàzaƒ cywilnoprawnych i publicznoprawnych obj´tych post´powaniem toczàcym si´ na podstawie przepisów
o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, je˝eli przedsi´biorca jest stronà takiego post´powania w chwili
og∏oszenia oÊwiadczenia o wszcz´ciu post´powania naprawczego w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym;
2) przepisy art. 451, art. 454—470, art. 481 i art. 482
stosuje si´ z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.

———————
239)

Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 9 kwietnia 2003 r.

