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Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne 



Funkcje 

Z uzasadnienia projektu ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne: 

 

• funkcja sanacyjna; 

• funkcja windykacyjna; 

• funkcja profilaktyczna; 

• funkcja wychowawcza. 



Zasady 

• zasada równowagi i ochrony słusznych praw dłużnika i 
wierzycieli; 

• zasada dominacji grupowego (zbiorowego) interesu 
wierzycieli; 

• zasada mediacyjnego rozwiązywania konfliktu interesów; 
• zasada poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzycieli. 

 
A nadto zasady ogólne zaczerpnięte z procedury cywilnej: 
•  zasada szybkości i ekonomiki postępowania; 
•  zasada jawności; 
•  zasada formalizmu; 
•  zasada kontradyktoryjności. 
 

 



Przedmiot 

Przez sprawę restrukturyzacyjną należy rozumieć 
sprawę cywilną, której przedmiotem jest 
kompleksowe rozwiązanie konfliktu interesów 
pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami oraz 
pomiędzy samymi wierzycielami w związku z 
niewypłacalnością lub zagrożeniem 
niewypłacalnością dłużnika w sposób zgodnie 
przyjęty przez dłużnika i określoną większość 
wierzycieli. (A. Hrycaj (w:) System prawa 
handlowego, tom 6, Prawo restrukturyzacyjne, 2016 
r.). 



Centralny Rejestr Restrukturyzacji i 
Upadłości  

Art.  5 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Tworzy się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zwany dalej "Rejestrem". 

2. Rejestr: 

1) służy zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania 
restrukturyzacyjnego i upadłościowego; 

2) służy udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach, dotyczących 
postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu; 

3) umożliwia składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń; 

4) wspomaga organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego; 

5) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie. 

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację Rejestru, sposób zamieszczania i obwieszczania 
postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób 
udostępniania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych danych, sposób składania pism i dokumentów oraz 
dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i 
zakres wspomagania organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz sposób 
udostępniania wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
dostępu do Rejestru organom i uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz osobom 
zainteresowanym, z rozróżnieniem zakresu informacji ujawnianych publicznie oraz dostępnych jedynie dla uczestników i organów 
postępowania, konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w Rejestrze oraz ich niezwłocznej aktualizacji wskutek 
obwieszczania i zamieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego 
i upadłościowego, potrzebę zapewnienia czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, łatwość jego 
użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

 

Rejestr ten do dziś nie został utworzony 

 



Centralny Rejestr Restrukturyzacji i 
Upadłości  

Art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, 
dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu 
upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej obwieszczenia nie podlegają opłatom. 
2. Postanowienia, zarządzenia i dokumenty, które zamieszcza się w Rejestrze 
do dnia utworzenia Rejestru wykłada się w sekretariacie sądu, o czym należy 
uczynić wzmiankę na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyłożenia. 
Jeżeli ustawa przewiduje, że termin biegnie od dnia zamieszczenia 
postanowienia, zarządzenia lub dokumentu w Rejestrze do dnia utworzenia 
Rejestru termin ten biegnie od dnia wyłożenia w sekretariacie sądu. 
3. Jeżeli ustawa przewiduje, że pisma lub dokumenty składa się albo można 
złożyć w postaci elektronicznej do dnia utworzenia Rejestru pisma lub 
dokumenty składa się w postaci papierowej. 



Rodzaje postępowań 

Art. 2 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących 
postępowaniach restrukturyzacyjnych: 

 

1) postępowaniu o zatwierdzenie układu; 

2) przyspieszonym postępowaniu układowym; 

3) postępowaniu układowym; 

4) postępowaniu sanacyjnym. 



Cel 

Dwie fazy postępowania: 
1) postępowanie o otwarcie danego postępowania; 
2) właściwe postępowanie.  
 
Celem pierwszego jest rozstrzygnięcie, czy w danym stanie sprawy zachodzą przesłanki 
do otwarcia stosownego postępowania restrukturyzacyjnego – uwzględniając wniosek 
o otwarcie postępowania, sąd wydaje postanowienie o jego otwarciu. 
 
W ramach tego drugiego realizowany jest cel, o którym mowa w: 
 
Art. 3 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości 
dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z 
wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez 
przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 



Informacje ogólne o postępowaniach 

Art. 3 Prawa upadłościowego 
 
2. Postępowanie o zatwierdzenie układu: 
1) umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez 
udziału sądu; 
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 
3. Przyspieszone postępowanie układowe: 
1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w 
uproszczonym trybie; 
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 
4.  Postępowanie układowe: 
1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności; 
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 
5.  Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie 
układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 
6.  Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji 
ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania 
zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. 
 



 

 

Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego – 
zajęcia 2 



Sąd restrukturyzacyjny 

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem 
restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. 

 
Czynności: 
 
• wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych (art. 8 Prawa 

restrukturyzacyjnego); 
• wykonywanie czynności, dla których właściwy jest sędzia-komisarz, po dniu zakończenia 

postępowania restrukturyzacyjnego lub po dniu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 
postępowania restrukturyzacyjnego (art. 18 ust. 4 PrRestr); 

• nadzór i dyscyplinowanie nadzorcy sądowego, nadzorcy układu, zarządcy (art. 30 PrRestr); 
• zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli (art. 

164-165 PrRestr); 
• wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia uchwały ustalającej wynagrodzenie zarządcy 

lub w przedmiocie odmowy zatwierdzenia uchwały (art. 61 PrRestr); 
• zatwierdzenie sprawozdania końcowego zarządcy (art. 33 PrRestr); 
• umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego w przypadkach wskazanych w ustawie (art. 325 

PrRestr). 



Sędzia komisarz 

Art. 18 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czynności sądowe w postępowaniu 
wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. 
2. Sędzia-komisarz pełni swoją funkcję do dnia zakończenia postępowania albo 
uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu. 
3. Jeżeli został złożony uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 
albo ogłoszenie upadłości, sędzia-komisarz pełni swoją funkcję do dnia otwarcia 
postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości albo uprawomocnienia się 
postanowienia o oddaleniu albo odrzuceniu wniosku, albo umorzeniu postępowania 
o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenie upadłości. 
4. Jeżeli do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, a czynność 
ta ma być wykonana po dniu zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się 
postanowienia o umorzeniu postępowania, właściwy do jej wykonania jest sąd. 



Sędzia komisarz 

Art. 19 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania 
restrukturyzacyjnego, sprawuje nadzór nad czynnościami nadzorcy 
sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których wykonywanie przez 
nadzorcę sądowego albo zarządcę jest niedopuszczalne bez jego 
zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca 
uwagę na popełnione przez nich uchybienia. 
2. Sędzia-komisarz i nadzorca albo zarządca mogą porozumiewać się w 
sprawach dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego 
bezpośrednio oraz z użyciem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks 
lub pocztę elektroniczną. 



Sędzia komisarz 
1) uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej czynności prawnych dłużnika (art. 304 ust. 1–2 PrRestr); 

2) uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej określonej części wynagrodzenia umownego (art. 305 
PrRestr); 

3) uznanie za bezskuteczne obciążenia majątku dłużnika ograniczonymi prawami rzeczowymi (art. 304 ust. 3–6 PrRestr); 

4) rozstrzyganie sporów co do wysokości zaliczek kwartalnych oraz orzekanie o dalszych zaliczkach po upływie pięciu 
kwartałów pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego (art. 43 ust. 3 PrRestr); 

5) rozpoznawanie sprzeciwów (art. 95 PrRestr); 

6) zatwierdzanie spisu wierzytelności (art. 97–98 PrRestr) oraz jego zmienianie (art. 101 ust. 2 PrRestr); wykreślanie 
wierzytelności ze spisu wierzytelności przy zaistnieniu ku temu przesłanek z art. 99 PrRestr; 

7) zwoływanie zgromadzenia wierzycieli (art. 104 PrRestr) oraz przewodniczenie zgromadzeniu wierzycieli (art. 106 
PrRestr); 

8) wydawanie postanowień w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia uchwały na zgromadzeniu wierzycieli oraz 

stwierdzenie przyjęcia układu (art. 120 PrRestr); 

10) ustanawianie rady wierzycieli oraz powoływanie i odwoływanie jej członków (art. 121 ust. 1 PrRestr); 

11) rozpoznawanie zarzutów przeciwko uchwale rady wierzycieli (art. 136 ust. 3 PrRestr); 

12) stwierdzanie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (art. 259 ust. 1 PrRestr) oraz uchylanie zajęć (art. 259 ust. 2 
PrRestr); 

13) wyznaczanie terminu zgromadzenia wierzycieli (art. 263 ust. 1; art. 321 PrRestr); 

14) zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego (art. 315 ust. 1 PrRestr); 

15) wyznaczenie radzie wierzycieli terminu do dokonania określonych czynności (art. 139 ust. 2 PrRestr); 

16) czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli w razie jej nieustanowienia lub w razie braku decyzji rady w terminie 
wyznaczonym przez sędziego-komisarza (art. 139 PrRestr) (P. Zimmerman (w:) Prawo restrukturyzacyjne, wyd. 5, 2018 
r.). 



Sędzia komisarz 

Art. 194 Prawa restrukturyzacyjnego  
 
1. Sąd i sędzia-komisarz orzekają na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej. 
2. Sąd albo sędzia-komisarz może przeprowadzić postępowanie dowodowe w całości 
lub części na posiedzeniu niejawnym, również w przypadku gdy wyznaczono 
rozprawę. 
3. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia dowodu z przesłuchania dłużnika, 
nadzorcy sądowego, zarządcy, wierzyciela, członka rady wierzycieli lub innych osób, 
sąd albo sędzia komisarz, stosownie do okoliczności, przesłuchuje ich na posiedzeniu i 
z przesłuchania sporządza protokół, niezależnie od obecności innych osób 
zainteresowanych, albo odbiera od osób przesłuchiwanych oświadczenia na piśmie. 
Oświadczenia te stanowią dowód w sprawie. 
4. Sąd albo sędzia-komisarz może zarządzić również, aby oświadczenie na piśmie, o 
którym mowa w ust. 3, zawierało podpis notarialnie poświadczony. 
5. Nieobecność osoby, o której mowa w ust. 3, wezwanej na posiedzenie lub 
niezłożenie przez tę osobę oświadczenia na piśmie, nawet z przyczyn 
usprawiedliwionych, nie wstrzymuje postępowania. 



Sędzia komisarz 

Art. 200 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza zażalenie 
przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenia na postanowienia 
sędziego-komisarza rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd drugiej instancji. 
2. Odpis zażalenia wniesionego przez wierzyciela doręcza się dłużnikowi, nadzorcy albo 
zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 
3. Odpis zażalenia wniesionego przez dłużnika doręcza się nadzorcy albo zarządcy oraz 
osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 
4. Jeżeli ustawa przewiduje, że zażalenie może wnieść osoba niebędąca uczestnikiem 
postępowania restrukturyzacyjnego, odpis zażalenia doręcza się dłużnikowi, nadzorcy 
albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 
5. Odpisu zażalenia na postanowienia dotyczące ogółu wierzycieli nie doręcza się 
wierzycielom. 
6. Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt 
sądowi drugiej instancji. 



Sędzia komisarz 

Art. 201 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na 
posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. 
Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. 
2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, 
termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia. 
3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu 
niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia 
postanowienia. 
4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone 
na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od 
dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym – od 
dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia 
obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie 
uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia 
środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. 



Nadzorca i zarządca 

Rodzaj procedury Organ nadzoru Tryb powołania Zarząd 

postępowanie o 

zatwierdzenie 

układu 

nadzorca układowy umowa z dłużnikiem pełen zarząd 

przyspieszone 

postępowanie 

układowe 

nadzorca sądowy postanowienie sądu zwykły zarząd 

postępowanie 

układowe 

nadzorca sądowy postanowienie sądu zwykły zarząd 

postępowanie 

sanacyjne 

zarządca postanowienie sądu brak zarządu 

 



Nadzorca i zarządca 

Nadzorca układu, nadzorca sądowy oraz zarządca nie są uczestnikami postępowania, 
lecz pełnią funkcje organów postępowania restrukturyzacyjnego. 
 
 
Art. 24 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i 
w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy 
restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019 r. poz. 
55), zwanej dalej "ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego", albo spółka 
handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę 
posiadają taką licencję. 

 
Przesłanki uzyskania licencji wymienione są w art. 3 przedmiotowej ustawy. Przesłanki 
negatywne pełnienia funkcji nadzorcy/zarządcy wymienione są w art. 24 ust. 2 Prawa 
restrukturyzacyjnego 



Nadzorca i zarządca 

Art. 25 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Nadzorca i zarządca odpowiadają za szkodę 
wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania 
obowiązków. 
2. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z 
podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-
komisarzem, składają do akt postępowania dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 
związku z pełnieniem funkcji. Koszty ubezpieczenia nie 
stanowią kosztów postępowania restrukturyzacyjnego. 



 

 

Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego 
cd. – zajęcia 3 



Dłużnik 

Art. 7 Prawa restrukturyzacyjnego  
 
1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na 
wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. 
2. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu. 
 
Art. 283 Prawa restrukturyzacyjnego  
 
1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator 
ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego. 
2. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do niewypłacalnej 
osoby prawnej może zgłosić również jej wierzyciel osobisty. 

 

 



Dłużnik 

postępowanie o zatwierdzenie 

układu 

dłużnik 

przyspieszone postępowanie 

układowe 

dłużnik 

postępowanie układowe dłużnik 

postępowanie sanacyjne zasada: dłużnik 

wyjątki: wierzyciel osobisty lub 

kurator w przypadku osoby 

prawnej wpisanej do KRS 



Dłużnik 

Art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego  
 
1. Przepisy ustawy stosuje się do: 
1) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 
80), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym"; 
2) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych 
nieprowadzących działalności gospodarczej; 
3) wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność 
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 
4) wspólników spółki partnerskiej. 
 
Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym. O podmiotach, które zdolności 
restrukturyzacyjnej nie posiadają - w art. 4 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego 
 



Dłużnik 

Art. 6 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone 
wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego 
niewypłacalnością. 
2. Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika 
niewypłacalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.), 
zwanej dalej "Prawem upadłościowym". 
3. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy 
rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że 
w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. 



Dłużnik 

 
Postępowanie upadłościowe Postępowanie restrukturyzacyjne 

stan niewypłacalności (art. 11 prawa 

upadłościowego) 

stan niewypłacalności (art. 6 ust. 2 prawa 

restukturyzacyjnego w zw. z art. 11prawa 

upadłościowego) 

 

stan zagrożenia niewypłacalnością (art. 6 

ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 prawa 

restrukturyzacyjnego) 

 



Dłużnik 
Art. 11 Prawa upadłościowego 

 

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych. 

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne 
przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery 
miesiące. 

3. Do majątku, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości. 

4. Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym 
zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu 
pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4. 

5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z 
bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek 
powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 
dwadzieścia cztery miesiące. 

6. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności 
do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. 

7. Przepisy ust. 2-6 nie mają zastosowania do spółek osobowych określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 
r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. m.), zwanej dalej "Kodeksem spółek 
handlowych", w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna. 



Dłużnik 

Pojęcie „zdolność restrukturyzacyjna” nie jest 
terminem języka prawnego – jest to termin 
języka prawniczego. 

 



Dłużnik 
Art. 39 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady 
wierzycieli. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. 
Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. 

2. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 67 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony 
zarządca. Zarząd własny, w zakresie określonym w art. 39 ust. 1, dłużnik sprawuje pod nadzorem nadzorcy sądowego. 

2. Czynności prawne dokonane przez dłużnika dotyczące mienia, wobec którego dłużnik utracił prawo zarządu, są nieważne. 

3. Spełnienie świadczenia do rąk dłużnika pozbawionego prawa zarządu, dokonane po obwieszczeniu o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego, nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do rąk zarządcy, chyba że równowartość świadczenia 
wpłynęła do masy układowej albo sanacyjnej. 

4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do czynności, które podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach, 
przepisy ust. 2 i 3 stosuje się. 

5. Jeżeli zawarcie umowy lub ustanowienie zabezpieczenia finansowego nastąpiło w dniu otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, a uprawniony z zabezpieczenia wykaże, że nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł 
wiedzieć o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, do ustanowienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891) przepisu ust. 2 nie stosuje 
się. Do zabezpieczenia ustanowionego w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów 
wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2018 r. poz. 145, 650 i 1075), na rzecz 
podmiotu prowadzącego ten system lub na rzecz uczestnika tego systemu przepisu ust. 2 nie stosuje się. 



Wierzyciele 

Art. 65 Prawa restrukturyzacyjnego  

 

1. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są: 

1) dłużnik; 

2) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje 
wierzytelność bezsporna; 

3) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje 
wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją 
wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w 
sprawie przez sędziego-komisarza. 



Wierzyciele 

Art. 65 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
2. Przez wierzyciela należy rozumieć osobę uprawnioną do żądania od dłużnika świadczenia. 
3. Przez świadczenie należy rozumieć również świadczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
innych danin publicznych. 
4. Przez wierzyciela osobistego, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, należy rozumieć 
wierzyciela osobistego, który został wskazany przez dłużnika w spisie wierzycieli załączonym do 
wniosku restrukturyzacyjnego lub którego wierzytelność została stwierdzona tytułem egzekucyjnym 
lub który został umieszczony w spisie wierzytelności. 
5. Przez wierzytelność sporną należy rozumieć wierzytelność inną niż wskazana w ust. 4, która została 
skonkretyzowana co do zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej, w szczególności 
wierzytelność, co do której dłużnik został wezwany do spełnienia świadczenia, zawezwano dłużnika do 
próby ugodowej, wytoczono powództwo przeciwko dłużnikowi albo podniesiono zarzut potrącenia w 
sprawie wszczętej przez dłużnika, albo co do której toczy się postępowanie przed sądem polubownym 
oraz wierzytelność, o której mowa w art. 90 ust. 2. 
6. Dopuszczenie do udziału w sprawie wierzyciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może nastąpić na 
wniosek wierzyciela albo z urzędu. W przypadku dopuszczenia wierzyciela do udziału w sprawie na jego 
wniosek, dopuszczenie wywołuje skutek od dnia złożenia wniosku. 
7. Wierzyciel nieumieszczony w spisie wierzytelności traci uprawnienia uczestnika postępowania z 
dniem  uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu jego sprzeciwu lub bezskutecznego upływu 
terminu do jego złożenia albo uprawomocnienia się postanowienia uwzględniającego sprzeciw co do 
umieszczenia jego wierzytelności. 



Rada wierzycieli 
Art. 121 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo 
na wniosek. 

2. Sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, ustanawia radę wierzycieli na wniosek dłużnika, co najmniej 
trzech wierzycieli lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności, z wyłączeniem 
wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116. 

3. Do czasu zatwierdzenia spisu wierzytelności uprawnienia wierzycieli w sprawach dotyczących rady wierzycieli ustala się na 
podstawie: 

1) spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 

2) spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez nadzorcę sądowego albo zarządcę 
sporządzonego w oparciu o księgi rachunkowe i inne dokumenty dłużnika; 

3) przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych; 

4) spisu wierzytelności, jeżeli został sporządzony we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym - w postępowaniu 
sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1. 

 

Art. 122 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Rada wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców powoływanych spośród wierzycieli dłużnika będących 
uczestnikami postępowania. 

2. Rada wierzycieli może składać się z trzech członków, jeżeli liczba wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania 
jest mniejsza niż siedem. 

3. Do zastępcy członka rady wierzycieli przepisy dotyczące członka rady wierzycieli stosuje się odpowiednio. 

4. Zastępca członka rady wierzycieli może uczestniczyć w posiedzeniach rady wierzycieli. Głosuje on nad uchwałą w przypadku 
nieobecności któregokolwiek z członków rady wierzycieli. Zamiast nieobecnego członka rady wierzycieli w pierwszej kolejności 
głosuje zastępca wymieniony na pierwszym miejscu w sentencji postanowienia sędziego-komisarza o powołaniu, jeżeli jest obecny 
na posiedzeniu. 



Rada wierzycieli 

Art. 130 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Rada wierzycieli na pierwszym posiedzeniu przyjmuje 
regulamin, który określa w szczególności tryb posiedzeń, 
sposób zawiadamiania członków rady o posiedzeniu, 
sposób zbierania głosów i zasady współpracy rady z 
nadzorcą sądowym albo zarządcą oraz dłużnikiem, w tym 
sposób składania wniosków do rady. 

2. Rada wierzycieli na pierwszym posiedzeniu wybiera 
spośród swoich członków przewodniczącego rady. 



Rada wierzycieli 

Art. 128 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Rada wierzycieli udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich 
czynności, bada stan funduszów masy układowej lub sanacyjnej, udziela zezwolenia 
na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz 
wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego sędzia-komisarz, nadzorca 
sądowy albo zarządca lub dłużnik. Przy wykonywaniu obowiązków rada wierzycieli 
kieruje się interesem 
ogółu wierzycieli. 
2. Rada wierzycieli lub jej członkowie mogą przedstawiać sędziemu-komisarzowi swoje 
uwagi o działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy. 
3. Rada wierzycieli może żądać od dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy 
wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie, w 
jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa. W pozostałym zakresie i w 
przypadku wątpliwości sędzia komisarz określa zakres uprawnień członków rady do 
badania ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa dłużnika. 



Rada wierzycieli 

Art. 129 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają następujące czynności dłużnika albo 
zarządcy: 
1) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym 
lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem; 
2) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem; 
3) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami; 
4) zaciąganie kredytów lub pożyczek; 
5) zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub innej 
podobnej umowy. 
2. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga również sprzedaż przez dłużnika 
nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500 000 zł. 
3. Rada wierzycieli może udzielić zezwolenia na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub ustanowienie 
zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jeżeli jest to niezbędne do zachowania zdolności do 
bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego 
otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną przekazane 
dłużnikowi i wykorzystane w sposób przewidziany przez uchwałę rady wierzycieli, a ustanowione 
zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki. 
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane za zezwoleniem rady wierzycieli nie mogą być uznane 
za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. 



Zgromadzenie wierzycieli 

Art. 104 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-
komisarz w: 

1) celu głosowania nad układem; 

2) przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie 
uchwałę o zwołaniu zgromadzenia; 

3) przypadku, gdy uzna to za potrzebne. 



Zgromadzenie wierzycieli 

Art. 105 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie, w którym określa 
się termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania. 

2. Obwieszczenia dokonuje się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem 
zgromadzenia wierzycieli. 

3. Na termin zgromadzenia wierzycieli wzywa się dłużnika, nadzorcę sądowego 
albo zarządcę. Ich niestawiennictwo, chociażby usprawiedliwione, nie stanowi 
przeszkody do odbycia zgromadzenia. 

4. W przypadku odroczenia zgromadzenia wierzycieli, sędzia-komisarz podaje 
obecnym do wiadomości nowy termin i miejsce zgromadzenia. W takim 
przypadku nie dokonuje się ponownego obwieszczenia. Oddany poprzednio 
głos wierzyciela, który nie stawił się na odroczonym zgromadzeniu wierzycieli, 
zachowuje moc i jest uwzględniany przy obliczaniu wyników głosowania, jeżeli 
na tym zgromadzeniu poddane pod głosowanie są te same uchwały lub 
uchwały korzystniejsze dla wierzycieli. 



Zgromadzenie wierzycieli 

Art. 107 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na zgromadzeniu wierzycieli prawo 
głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w 
zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się 
na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-komisarzowi tytuł 
egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. 
2. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w 
zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. 
3. Sędzia-komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu 
dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, 
którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub 
jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza 
się głos tego wierzyciela, sędzia-komisarz oznacza stosownie do 
okoliczności. 



 

 

Spis wierzytelności 



Spis wierzytelności – wierzytelności 
podlegające umieszczeniu w spisie 

W obecnym kształcie prawnym można wyróżnić m.in. następujące 
rodzaje wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym: 
1) wierzytelności układowe, które nie podlegają ograniczeniom 
restrukturyzacyjnym (chodzi o wierzytelności układowe, co do których 
ustawodawca wprowadził otwarty katalog środków restrukturyzacji); 
2) wierzytelności układowe, które podlegają ograniczeniom 
restrukturyzacyjnym (wierzytelności układowe, co do których 
ustawodawca wprowadził zamknięty katalog środków restrukturyzacji); 
3) wierzytelności pozaukładowe, które mogą zostać objęte układem za 
zgodą wierzyciela (w takim przypadku wierzytelność traktowana jest 
tak, jakby była wierzytelnością układową); 
4) wierzytelności pozaukładowe (R. Adamus (w:) Prawo 
restrukturyzacyjne, wyd. 2, 2019 r.). 



Spis wierzytelności – wierzytelności 
podlegające umieszczeniu w spisie 

Art. 150 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Układ obejmuje: 
1) wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej; 
2) odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; 
3) wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie 
wykonywania układu. 
2.  Wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie 
została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko w przypadku, gdy świadczenie 
drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga 
strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego. 



Spis wierzytelności – wierzytelności 
niepodlegające umieszczeniu w spisie  

Art. 151 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Układ nie obejmuje: 
1) wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności 
do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na 
dożywotnią rentę; 
2) roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw; 
3) wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej; 
4) wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez 
ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik. 
2. Układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu 
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w 
części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę 
na objęcie jej układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy 
i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać 
wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli. 
3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub 
innego prawa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 



Spis wierzytelności – wierzytelności 
niepodlegające umieszczeniu w spisie  

Art.  153 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Do wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych o zwrot świadczeń wypłaconych pracownikom 
dłużnika przepisy dotyczące wierzytelności ze stosunku pracy 
stosuje się odpowiednio. 

 
Art.  154 Prawa restrukturyzacyjnego  
 
Do wierzytelności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przepisy dotyczące wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych stosuje się odpowiednio. 



Spis wierzytelności 

Art. 76 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Spis wierzytelności obejmuje wierzytelności 
osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed 
dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego. 

2.  Umieszczenie wierzytelności w spisie 
wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel 
uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 



Spis wierzytelności 

Art. 84 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca 
na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów 
dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz 
rejestrach. 
2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie 
uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 
1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim 
jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności 
sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu 
restrukturyzacyjnym. 



Spis wierzytelności 

Art. 86  Prawa restrukturyzacyjnego  
 
1. W spisie wierzytelności odrębnie umieszcza się wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz wierzytelności 
objęte układem za zgodą wierzyciela. 
2. W spisie wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach: 
1) liczbę porządkową; 
2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację; 
3) sumę wierzytelności i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem; 
4) informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności; 
5) informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku; 
6) informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia; 
7) informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 
116; 
8) uzasadnienie; 
9) oświadczenie dłużnika o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli 
umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116; 
10) dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela - informację, czy wierzyciel wyraził zgodę na 
objęcie wierzytelności układem; 
11) sumę wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności, a jeżeli w spisie wierzytelności jest 
uwzględniony podział wierzycieli na grupy - również sumę wierzytelności dla każdej grupy. 
 



Spis wierzytelności 

Art. 101 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Nieuwzględnienie wierzytelności w spisie 
wierzytelności nie stanowi przeszkody do jej 
dochodzenia we właściwym trybie. 

2. Sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności 
stosownie do przedstawionych mu 
prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89-91 
stosuje się odpowiednio. 



Spis wierzytelności 

Art. 107 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na zgromadzeniu wierzycieli 
prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały 
umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, 
którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-
komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. 
2. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w 
zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. 
3. Sędzia-komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu 
dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, 
którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub 
jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza 
się głos tego wierzyciela, sędzia-komisarz oznacza stosownie do 
okoliczności. 



Spis wierzytelności 

Art. 102 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub prawomocnym umorzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzyciela i 
przysługującej mu wierzytelności, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi. 

2. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności, łącznie z wypisem 
prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi oraz 
temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający 
udzielenie zabezpieczenia, a także przeciwko zobowiązanemu do dopłaty, jeżeli układ przewiduje dopłaty 
między wierzycielami. W przypadku uchylenia układu przepis ust. 1 stosuje się. 

3. Dłużnik może żądać ustalenia, że wierzytelność objęta zatwierdzonym spisem wierzytelności nie istnieje albo 
istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli złożył sprzeciw w postępowaniu restrukturyzacyjnym i co do wierzytelności 
nie zapadło prawomocne orzeczenie sądowe. 

4. Po nadaniu wyciągowi z zatwierdzonego spisu wierzytelności klauzuli wykonalności zarzut, że wierzytelność 
objęta spisem wierzytelności nie istnieje albo że istnieje w mniejszym zakresie, dłużnik może podnieść w drodze 
powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. 



Spis wierzytelności - zaskarżenie 

Art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do 
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. 
2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim 
przypadku sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu 
wierzytelności spornych. 
 
Art. 91 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. W postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym, w terminie dwóch tygodni od 
dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 2, uczestnicy postępowania mogą złożyć do 
sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik 
może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym 
mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w 
przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. 
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w 
spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie 
wierzytelności. 
 



Spis wierzytelności - zaskarżenie 
Art. 92 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać pominiętą lub zaskarżoną 
wierzytelność oraz zawierać wniosek co do pominięcia lub umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności wraz z 
uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. 

2. Sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności powinien ponadto zawierać: 

1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, a jeżeli 
wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów spółki albo osoby prawnej, w tym likwidatorów, 
jeżeli zostali ustanowieni; 

2) wskazanie sumy wierzytelności oraz sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem; 

3) wskazanie istnienia i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności; 

4) informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116; 

5) informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego; 

6) informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia; 

7) dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela - informację, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie 
wierzytelności układem. 

3.  Przepis art. 86 ust. 3 stosuje się. 

4.  Jeżeli sprzeciw nie odpowiada wymaganiom wskazanym w ust. 1 lub 2 lub nie uiszczono należnej opłaty, przepis art. 130 
Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Sędzia-komisarz odrzuca sprzeciw złożony po upływie terminu lub z 
innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie 
wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. 

5.  Sędzia-komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich 
w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu 
sprawy. 



Spis wierzytelności - zatwierdzenie 

Art. 97 Prawa restrukturyzacyjnego  
 
1. W przyspieszonym postępowaniu układowym sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności na 
zgromadzeniu wierzycieli. 
2. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności obwieszcza się. 
 
Art. 98 Prawa restrukturyzacyjnego 
  
1. W postępowaniu układowym oraz sanacyjnym po upływie terminu do złożenia sprzeciwu, a w 
przypadku jego złożenia - po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie sprzeciwu, sędzia-
komisarz zatwierdza spis wierzytelności. 
2. Przepis art. 97 ust. 2 stosuje się. 
3. Sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie 
sprzeciwami, jeżeli suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, których dotyczą 
sprzeciwy prawomocnie nierozpoznane, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do 
głosowania nad układem. Postępowania w przedmiocie tych sprzeciwów podlegają umorzeniu przez sąd 
albo sędziego-komisarza, jeżeli nie zostaną prawomocnie rozpoznane do czasu głosowania nad układem. 


