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Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Art. 3 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
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. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

W postępowaniu o zatwierdzenie układu nie 
powołuje się sędziego-komisarza ani nie 
przeprowadza się zgromadzenia wierzycieli. 
Występuje natomiast nadzorca układu. 

 

Art. 36 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza 
dłużnika w zarządzie jego majątkiem. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Art. 37 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
 1. W ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu może kontrolować 
czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo dłużnika, 
w tym sprawdzać, czy mienie dłużnika, które nie stanowi części 
przedsiębiorstwa, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub 
utratą. 
2. Do czynności nadzorcy układu należy w szczególności: 
1) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego; 
2) przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych; 
3) sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych; 
4) współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem 
zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli; 
5) złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Art. 210 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. W celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów 

i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 
postępowania z osobą spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, która pełni funkcję nadzorcy układu. 

2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy. 

 

Art. 211 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia 
układowego. 

2. Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia 
wniosku o zatwierdzenie układu. 

3. Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki 
przyjętego układu. 

4. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. 

 

Art. 212 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do 
głosowania. 

 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 
Art. 213. Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Karta do głosowania zawiera: 

1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a 
gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a 
ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

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

3) kwotę wierzytelności głosującego wierzyciela; 

4) grupę obejmującą kategorię interesów, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel; 

5) zgodę wierzyciela na objęcie wierzytelności układem, jeżeli jest ona wymagana na podstawie art. 151 ust. 2 i 3; 

6) sumę wierzytelności objętych układem; 

7) wskazanie dnia układowego; 

8) pełną treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela; 

9) imię i nazwisko albo nazwę nadzorcy układu, numer licencji nadzorcy układu albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki 
pełniącej funkcję nadzorcy układu, jego adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; 

10) treść głosu oddanego przez wierzyciela za albo przeciw układowi; 

11) wskazanie dnia oddania głosu; 

12) podpis wierzyciela, osób uprawnionych do jego reprezentowania albo podpis jego pełnomocnika. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Art. 218 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
 1. Nadzorca układu informuje dłużnika na piśmie o niemożności 
zawarcia układu w trybie przewidzianym w niniejszym dziale 
niezwłocznie po stwierdzeniu, że suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy 
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 
 
Art. 216 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
 1. Nadzorca układu udziela wierzycielowi na jego żądanie informacji o 
sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w 
zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie 
decyzji o głosowaniu za albo przeciw układowi. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Art. 217 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem 
wypowie się większość wierzycieli uprawnionych 
do głosowania nad układem, mających łącznie 
co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 
Art. 219 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 
przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, 
adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce 
zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

2) propozycje układowe; 

3) wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby 
wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe 
przewidują podział wierzycieli na grupy – również liczby wierzycieli i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz 
liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie. 

2. Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołącza: 

1) zebrane przez dłużnika karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i pełnomocnictwami 
koniecznymi dla wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą 
okoliczności wskazane w art. 116, uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności sporządzonym 
przez nadzorcę układu; 

2) dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu kart do 
głosowania z propozycjami układowymi wierzycielom, którzy nie oddali głosu, na adres wskazany w rejestrze, do 
którego jest wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres 
zamieszkania wierzyciela znany dłużnikowi; 

3) sprawozdanie nadzorcy układu. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 
Art. 223 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie układu.  

 

Art. 165 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy 
publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest 
oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego. 

2. Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali 
przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia. 

3. Sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu 
układowym, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy 
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

4. Jeżeli w przyspieszonym postępowaniu układowym okoliczność, o której mowa w ust. 3, ujawni się po przyjęciu 
układu, sąd może zatwierdzić układ o ile zostanie wykazane, że dłużnik nie wiedział o istnieniu wierzytelności spornych, 
a ich zaspokojenie w wyniku wykonania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika. 

5. Na rozprawie wyznaczonej w celu rozpoznania układu sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli ustali, że 
układ nie został przyjęty na skutek braku odpowiedniej większości. 

6. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu oraz postanowienie o umorzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 5, obwieszcza się. 

7. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 

dwóch tygodni. 



Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Art. 224 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia 
nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy 
sądowego. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 oraz 
art. 39 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 42–
50 nie stosuje się. 

2. Od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia 
przepisy art. 259 i art. 260 stosuje się odpowiednio 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 3 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
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. 
 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 227 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna 
albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są 
ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce 
zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem; 

2) propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji 
układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom; 

3) …; 

4) …; 

… 

10) …. 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 232 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania 
układowego na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie 
dokumentów dołączonych do wniosku. 
2. Wniosek rozpoznaje się w terminie tygodnia od dnia jego złożenia. 
 
Art. 236 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego 
postępowania układowego zażalenie przysługuje wyłącznie 
dłużnikowi. 
2. Orzeczenie o otwarciu postępowania przez sąd drugiej instancji jest 
niedopuszczalne. 

 
 



Przyspieszone postępowanie układowe 
Art. 233 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Uwzględniając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sąd wydaje postanowienie o 
otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, w którym: 

1) wymienia imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, 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; 

2) wyznacza sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego; 

3) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub 
prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, 
lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny. 

 

Art. 38 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. Nadzorca sądowy jest powoływany przez sąd w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania 
układowego lub postępowania układowego. 

2. Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie 
więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 116, 
sąd, w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania 
układowego, powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę spełniającą wymogi, o których mowa 
w art. 24, wskazaną przez dłużnika. Sąd może odmówić powołania wskazanej osoby, jeżeli zachodzą 
uzasadnione przyczyny, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego 
wykonywania obowiązków. 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 31 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Nadzorca sądowy i zarządca składają sędziemu-komisarzowi sprawozdania ze swoich 
czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. 
 
Art. 40 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Do czynności nadzorcy sądowego należy w szczególności: 
1) zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego; 
2) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności; 
3) ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich 
zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, 
podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby 
ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości 
wykonania układu; 
4) w przyspieszonym postępowaniu układowym – sporządzenie spisu wierzytelności 
spornych. 

 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 261 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca 
sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi: 
1) plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika; 
2) spis wierzytelności; 
3) spis wierzytelności spornych. 
 
Art. 263 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Niezwłocznie po złożeniu dokumentów, o których mowa w art. 261, sędzia-komisarz wyznacza termin 
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. 

 
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. 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 97 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. W przyspieszonym postępowaniu układowym sędzia-
komisarz zatwierdza spis wierzytelności na zgromadzeniu 
wierzycieli. 
 
Art. 262 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Jeżeli od dnia sporządzenia spisów, o których mowa w art. 261 
pkt 2 i 3, zaszły zmiany lub jeżeli dłużnik zgłosił zastrzeżenia, o 
których mowa w art. 90 ust. 1, nadzorca sądowy składa na 
zgromadzeniu wierzycieli aktualny spis wierzytelności i spis 
wierzytelności spornych. 

 
 
 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 114 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu 
układowym nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli 
główne założenia planu restrukturyzacyjnego. 
2. W postępowaniu sanacyjnym zarządca przedstawia na zgromadzeniu 
wierzycieli sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku 
postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych działań, a także główne 
działania, które zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte po 
przyjęciu układu. 
 
Art. 115 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o 
możliwości wykonania układu. 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 240 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz 
mienie należące do dłużnika staje się masą układową. 
 
Art. 241 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
W przyspieszonym postępowaniu układowym spisu inwentarza nie sporządza się. 
 
Art. 257 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań 
sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia 
wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. 
 
Art. 258 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Dłużnik niezwłocznie informuje nadzorcę sądowego o postępowaniach sądowych, administracyjnych, 
sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz lub 
przeciwko dłużnikowi. W sprawach tych uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie 
okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych. 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 259 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, 
wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega 
zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub 
nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie 
postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi 
egzekucyjnemu. 
2. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie 
dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w 
postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej 
z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia 
przedsiębiorstwa. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o 
zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z 
wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne po dniu otwarcia 
przyspieszonego postępowania układowego. 



Przyspieszone postępowanie układowe 

Art. 260 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, 
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego 
postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. 
2. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie 
egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do 
przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny czas zawieszenia 
postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech miesięcy. Zwolnienie zajętego przedmiotu 
spod zajęcia może nastąpić zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
3. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego doręcza się również organowi 
egzekucyjnemu. 
4. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zażalenie przysługuje wyłącznie 
wierzycielowi prowadzącemu egzekucję. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje 
wyłącznie dłużnikowi. 
5. Do egzekucji świadczeń 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 przepisów ust. 1–4 nie stosuje się 



Postępowanie układowe 

Art. 3 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

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. 

 



Postępowanie układowe 

Art. 266 Prawa restrukturyzacyjnego 

1. We wniosku o otwarcie postępowania 
układowego dłużnik uprawdopodabnia 
zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów 
postępowania układowego i zobowiązań 
powstałych po dniu jego otwarcia. 

2. Do wniosku o otwarcie postępowania 
układowego nie dołącza się odpisów propozycji 
układowych. 



Postępowanie układowe 

Art. 268 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek 
dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Postanowienie o ustanowieniu 
tymczasowego nadzorcy sądowego, zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego oraz 
informację o uprawomocnieniu się postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez 
odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego obwieszcza się. 

2. Sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania 
egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz 
uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania 
układowego. Uchylając zajęcie rachunku bankowego, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę 
sądowego, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony. 

3. Dyspozycje dłużnika dotyczące środków na rachunku bankowym, którego zajęcie uchylono, 
wymagają zgody tymczasowego nadzorcy sądowego. 

4. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz uchyleniu zajęcia rachunku 
bankowego doręcza się wierzycielowi prowadzącemu egzekucję oraz organowi egzekucyjnemu. 
Na postanowienie to zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielowi prowadzącemu 
egzekucję. 



Postępowanie układowe 

Art. 270. Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania układowego na posiedzeniu 
niejawnym. 
2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje się w terminie dwóch 
tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. 
W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni. 
 
Art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego 
przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 271 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Do postanowienia o otwarciu postępowania układowego przepisy art. 233−235 
stosuje się odpowiednio. 



Postępowanie układowe 

Art. 280 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i 
składa sędziemu-komisarzowi: 
1) plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika; 
2) spis wierzytelności. 
 
Art. 281 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Sędzia-komisarz niezwłocznie po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu 
wierzytelności wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. 

 
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. 
 
 
 
 



Postępowanie układowe 

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) …; 
4) …; 
…; 
7) ….. 
 



Postępowanie układowe 

Art. 95 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
 1. Sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza lub wyznaczony sędzia rozpoznaje 
sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od dnia jego 
wniesienia. 
5. Na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu zażalenie przysługuje dłużnikowi, 
nadzorcy sądowemu albo zarządcy oraz wierzycielom. 
 
Art. 96 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego sprzeciw w spisie 
wierzytelności dokonuje się zmian w zakresie określonym w postanowieniu. 
 
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. 



Postępowanie układowe 

Art. 114 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu 
układowym nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli 
główne założenia planu restrukturyzacyjnego. 
2. W postępowaniu sanacyjnym zarządca przedstawia na zgromadzeniu 
wierzycieli sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku 
postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych działań, a także główne 
działania, które zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte po 
przyjęciu układu. 
 
Art. 115 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o 
możliwości wykonania układu. 



Postępowanie układowe 

Art. 273 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

Po otwarciu postępowania układowego przepisy art. 238−256 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 274 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy 
ustala skład masy układowej na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz dokumentów 
bezspornych. 

2. Sędzia-komisarz może postanowić, aby ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod 
nadzorem nadzorcy sądowego. 

 

Art. 275 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Ustalenie składu masy układowej następuje przez sporządzenie spisu inwentarza. 

2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania mienia wchodzącego do masy 
układowej. 

3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu dłużnika w dniu otwarcia 
postępowania układowego należą do masy układowej. 



Postępowanie układowe 

Art. 276 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań 
sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu 
dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty postępowania 
obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w 
całości w spisie wierzytelności. 
 
Art. 277 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, 
sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej. 
2. W sprawach cywilnych nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta ubocznego albo uczestnika 
postępowania, do którego przepisy o współuczestnictwie jednolitym stosuje się odpowiednio. 
3. W postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi 
nadzorca sądowy ma prawa strony. 
4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie 
ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie 
wywiera skutków prawnych. 



Postępowanie sanacyjne 

Art. 3 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
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. 



Postępowanie sanacyjne 
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. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej może zgłosić również jej 
wierzyciel osobisty. 

 

Art. 284 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a 
gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a 
ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika; 

3) …; 

…; 

8) … . 

3. Przepisy art. 228 i art. 229 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zgłasza wierzyciel, przepisów ust. 1 pkt 3–8 i ust. 2 nie stosuje się. 
Wniosek wierzyciela powinien wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek, a ponadto zawierać uprawdopodobnienie jego 
wierzytelności. Przed wydaniem orzeczenia w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego sąd może żądać od dłużnika 
przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8 i ust. 2, w terminie dwóch tygodni. 

 



Postępowanie sanacyjne 
Art. 288 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Do rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przepis art. 270 stosuje się odpowiednio. 

2. Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania 

sanacyjnego, do którego przepisy art. 233 i art. 234 stosuje się odpowiednio, przy czym sąd odbiera zarząd własny 
dłużnikowi i wyznacza zarządcę. 

3. Jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego 
reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na 
wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego 
zarządu. Sąd cofa zezwolenie w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 ust. 1. 

 

Art. 289 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. Do postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego przepis art. 235 stosuje się odpowiednio. 

2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego doręcza się również tymczasowemu nadzorcy 
sądowemu albo tymczasowemu zarządcy, jeżeli był ustanowiony. 

3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wydane na rozprawie doręcza się podmiotom określonym w 
art. 235 ust. 2 i 3 oraz tymczasowemu nadzorcy sądowemu albo tymczasowemu zarządcy, jeżeli był ustanowiony, o ile 
podmioty te nie były o niej zawiadomione. 

 

Art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje 
się odpowiednio. 



Postępowanie sanacyjne 

Art. 286 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

 1. W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek 
dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, do którego stosuje się 
odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym, z wyłączeniem przepisów art. 42–46, albo przez 
ustanowienie tymczasowego zarządcy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zarządcy, z 
wyłączeniem przepisów art. 55–59 oraz art. 61 i art. 62. Postanowienie o ustanowieniu 
tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, zmianie osoby tymczasowego 
nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy oraz informację o uprawomocnieniu się 
postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy 
sądowego albo tymczasowego zarządcy obwieszcza się. 

2. Do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy 
sądowego oraz tymczasowego zarządcy przepisy art. 268 ust. 2–4 i 6–9 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 287 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania zabezpieczającego przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym stosuje się odpowiednio. 



Postępowanie sanacyjne 
• w postępowaniu sanacyjnym (także w przyśpieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym) 

może zostać ustanowiony fakultatywny organ postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest rada wierzycieli; 
• w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został 

ustanowiony zarządca (art. 67 ust. 1 Pr. Rest.); 
• czynności prawne dokonane przez dłużnika dotyczące mienia, wobec którego dłużnik utracił prawo zarządu, są 

nieważne (art. 67 ust. 2 Pr. Rest.); 
• w sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek dłużnika 

(art. 53 ust. 1 Pr. Rest.); 
• zarządca nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej (art. 53 ust. 2 Pr. 

Rest.); 
• zarządca składa sędziemu-komisarzowi sprawozdania ze swoich czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia 

funkcji (art. 31 ust. 1 Pr. Rest.); 
• zarządca składa sędziemu-komisarzowi co miesiąc kalendarzowy sprawozdanie rachunkowe (art. 32 ust. 1 zd. 1 Pr. 

Rest.); 
• sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe, odmawia uznania określonego wydatku lub dokonuje 

odpowiedniego sprostowania oraz orzeka o zwrocie do masy sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej (art. 32 ust. 3 Pr. 
Rest.); 

• prawomocne postanowienie zobowiązujące zarządcę do zwrotu do masy sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej 
stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy (art. 32 ust. 5 Pr. Rest.); 

• po wykonaniu wszystkich obowiązków zarządca składa sprawozdanie końcowe, które obejmuje co najmniej 
wskazanie, w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy zarządca wydał dłużnikowi cały 
majątek i dokumenty (art. 33 ust. 1 Pr. Rest.); 

• sprawozdanie końcowe zatwierdza sąd. Sąd odmawia zatwierdzenia sprawozdania końcowego w całości lub części, 
jeżeli zarządca dokonał czynności niezgodnych z prawem lub skutkujących pokrzywdzeniem wierzycieli lub dłużnika 
albo mimo wezwania nie wykonał w zakreślonym terminie wszystkich obowiązków (art. 33 ust. 2 Pr. Rest.); 

• zarządca niezwłocznie obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z 
oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny (art. 52 ust. 1 Pr. Rest.). 

• przepisy art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 40 Pr. Rest. stosuje się odpowiednio (art. 52 ust. 3 Pr. Rest.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postępowanie sanacyjne 

Art. 313 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu- 
-komisarzowi plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Jeżeli 
zarządca nie porozumie się z dłużnikiem co do treści planu, składa plan, dołączając zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie 
przyczyn, dla których tych zastrzeżeń nie uwzględnił. 
2. W uzasadnionych przypadkach termin do złożenia planu restrukturyzacyjnego może zostać przedłużony przez 
sędziego-komisarza do trzech miesięcy. 
 
Art. 320 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Zarządca sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia 
postępowania sanacyjnego. 
 
Art. 321 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu 
całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie 
później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. 
2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie został zatwierdzony spis wierzytelności lub nie została zakończona 
procedura uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej, sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w 
celu głosowania nad układem niezwłocznie po zatwierdzeniu spisu wierzytelności lub zakończeniu procedury 
uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej. 
 



Postępowanie sanacyjne 

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. 
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 
 



• sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza lub wyznaczony sędzia rozpoznaje sprzeciw na 
posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia (art. 95 ust. 1 Pr. Rest.); 

• jeżeli sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza lub wyznaczony sędzia uzna za potrzebne 
wyznaczenie rozprawy, zawiadamia o niej nadzorcę sądowego albo zarządcę, dłużnika oraz 
wierzyciela, który złożył sprzeciw, i wierzyciela, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy. 
Niestawiennictwo tych osób, nawet usprawiedliwione, nie wstrzymuje wydania postanowienia (art. 
95 ust. 2 Pr. Rest.); 

• na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu zażalenie przysługuje dłużnikowi, nadzorcy sądowemu 
(w przypadku postępowania układowego) albo zarządcy oraz wierzycielom (art. 95 ust. 5 Pr. Rest.); 

• po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego sprzeciw w spisie wierzytelności 
dokonuje się zmian w zakresie określonym w postanowieniu (art. 96 Pr. Rest.); 

• 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 (art. 98 ust. 1 Pr. Rest.); 

• w postępowaniu sanacyjnym zarządca przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli sprawozdanie z 
wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych 
działań, a także główne działania, które zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte po 
przyjęciu układu (art. 114 ust. 2 Pr. Rest.); 

• zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu (art. 115 Pr. 
Rest.). 
 

 
 
 
 



Postępowanie sanacyjne 

Art. 293 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje wygaśnięcie 
prokury oraz innych pełnomocnictw udzielonych przez 
dłużnika. Zarządca może w toku postępowania sanacyjnego 
udzielać pełnomocnictw, w tym prokury. 
 
Art. 294 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące 
prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do 
dłużnika stają się masą sanacyjną. 



Postępowanie sanacyjne 

Art. 310 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez 
wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, 
sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia 
wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty 
postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było 
przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności. 
 
Art. 311 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed 
sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i 
prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te 
zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika 



Postępowanie sanacyjne 
Art. 312 Prawa restrukturyzacyjnego (w brzmieniu od 24 marca 2020 r.) 

 

1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy 
sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy 
prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz 
postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się 
również organowi egzekucyjnemu.  

2. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem 
otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym 
skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne 
dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.  

3. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa 
się do masy sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania 
sanacyjnego.  

4. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz 
wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia 
na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.  

5. Do egzekucji świadczeń 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 przepisów ust. 1– 4 nie stosuje się.  



Postępowanie sanacyjne 

Art. 323 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład 
masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-
komisarza, który określa warunki ich zbycia. Przepis art. 73 stosuje się. 
3. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1, oraz wykup, o którym mowa w 
ust. 2, wywołują takie skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w 
postępowaniu upadłościowym. 
4. Zarządca sporządza odrębny plan podziału sum uzyskanych ze 
sprzedaży rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, 
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką 
morską zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. 
5. W przypadku gdy zbycie składników mienia odbywa się w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej i nie przekracza zakresu 
zwykłego zarządu, przepisów ust. 1–4 nie stosuje się. 



 

 

 

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego 



Otwarcie postępowania 

Art. 189 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1.  Dzień wydania postanowienia o otwarciu 
przyspieszonego postępowania układowego, 
postępowania układowego lub postępowania 
sanacyjnego jest dniem otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego. 
2.  W postępowaniu o zatwierdzenie układu 
uznaje się, że skutki otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym, 
o którym mowa w art. 211. 



Połączenie spraw restrukturyzacyjnych 
do wspólnego rozpoznania 

Art. 190 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

1. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec wszystkich wspólników spółki 
cywilnej sąd może połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy prowadzone wobec wspólników tej 
spółki. Jeżeli postępowania otwarto w różnych sądach, właściwy do dalszego prowadzenia połączonych 
spraw jest sąd, który pierwszy wydał postanowienie o otwarciu postępowania. 

2. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich 
połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego nadzorcę sądowego albo zarządcę do 
wszystkich połączonych spraw, powołać jedną radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie 
wierzycieli. 

3. Dla każdego z dłużników sporządza się osobne spisy wierzytelności oraz głosuje się i przyjmuje 
odrębne układy. 

4. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego i zarządcy oraz koszty postępowania pokrywa się z masy 
układowej lub sanacyjnej każdego z dłużników w częściach określonych przez sąd przy odpowiednim 
uwzględnieniu zasad przyznawania wynagrodzenia. 

5. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego osobowej spółki handlowej oraz jej 
wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem, a także jeżeli sąd uzna za uzasadnione połączenie spraw prowadzonych wobec innych 
dłużników, w szczególności wobec podmiotów powiązanych oraz małżonków, przepisy ust. 1-4 stosuje 
się odpowiednio. 



Posiedzenia sądowe 

Art. 194 Postępowania 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. 



Przeprowadzenie dowodu 

Art. 195 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Nadzorca sądowy albo zarządca składa sędziemu-komisarzowi 
wniosek o przeprowadzenie dowodu, jeżeli uzna za konieczne 
ustalenie okoliczności sprawy w drodze postępowania 
dowodowego. W przypadku uwzględnienia wniosku 
postępowanie dowodowe prowadzi sędzia-komisarz. 
 
Art. 196 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie przeprowadza się 
dowodu z opinii biegłego, z wyjątkiem określonym w art. 93 
ust. 1. 



Orzeczenia 

• postanowienia konstytutywne: o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego, ustalenie wynagrodzenia nadzorcy 
sądowego/ zarządcy; 

• postanowienia deklaratoryjne: postanowienie 
rozpoznające zażalenie na postanowienie sędziego-
komisarza w przedmiocie sprzeciwu od listy wierzytelności; 

• postanowienia merytoryczne: postanowienie rozpoznające 
sprzeciw; 

• postanowienia dot. bezskuteczności czynności prawnych 
restrukturyzowanego, 

• postanowienia proceduralne: postanowienia sądu w 
następstwie realizacji nadzoru nad nadzorcą sądowym/ 
zarządcą. 



Środki zaskarżenia 

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. 



Środki zaskarżenia 

Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu i sędziego-komisarza, których przedmiotem jest: 

1) zwrot wniosku, odmowa odrzucenia wniosku; 

2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych (np. w postępowaniu wywołanym sprzeciwem) 
lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego 
lub ich odwołanie; 

3) stwierdzenie prawomocności orzeczenia; 

4) skazanie świadka, biegłego, uczestnika postępowania i osoby trzeciej na grzywnę, 
zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia 
świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia, 

5) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia; 

6) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 

7) określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów postępowania, wymiar opłaty, zwrot 
opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka 
zaskarżenia co do istoty sprawy, wynagrodzenie biegłego; 

8) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 

9) odrzucenie zażalenia. 



Środki zaskarżenia 

Art. 202 Prawa restrukturyzacyjnego 

 

Skarga kasacyjna, skarga o wznowienie 
postępowania oraz skarga o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
nie przysługują. 



Koszty postępowania 
restrukturyzacyjnego 

Art. 207 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
Koszty postępowania restrukturyzacyjnego obejmują opłaty i wydatki. 
 
Art. 144 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
5. Przez koszty restrukturyzacji należy rozumieć koszty środków restrukturyzacyjnych wskazanych w 
planie restrukturyzacyjnym oraz koszty środków restrukturyzacyjnych, poniesione przez przedsiębiorcę 
przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego w ramach tego samego procesu restrukturyzacji. 

 
Art. 208 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego ponosi dłużnik. Zarządca uiszcza koszty należne od 
dłużnika pozbawionego prawa zarządu na wezwanie sądu albo sędziego-komisarza. 
2. Uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. 
3. Koszty postępowania wywołanego złożeniem sprzeciwu co do umieszczenia wierzytelności innego 
wierzyciela zasądza się od dłużnika na rzecz wierzyciela, który złożył sprzeciw, jeżeli w wyniku sprzeciwu 
odmówiono umieszczenia zaskarżonej wierzytelności, chyba że dłużnik kwestionował umieszczenie 
wierzytelności w spisie wierzytelności w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 9 lub 
złożył sprzeciw. 



Koszty postępowania 
restrukturyzacyjnego 

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. 
 
Art. 137 Prawa restrukturyzacyjnego 
 
1. Członkowi rady wierzycieli przysługuje prawo do zwrotu koniecznych wydatków związanych z jego 
udziałem w posiedzeniu rady wierzycieli. Za udział w posiedzeniu sędzia-komisarz może przyznać członkowi 
stosowne wynagrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz zakresem 
wykonywanych prac. Wynagrodzenie to nie może przekraczać 3% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w art. 55 ust. 3, za jeden dzień posiedzenia. Wynagrodzenie oraz zwrot wydatków wchodzą w 
skład kosztów postępowania restrukturyzacyjnego. 
2. Postanowienie w sprawie wynagrodzenia i zwrotu wydatków wydaje sędzia-komisarz po wysłuchaniu członka 
rady wierzycieli i nadzorcy sądowego albo zarządcy 
 



Koszty postępowania 
restrukturyzacyjnego 

Art. 76 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
 
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 
1) zarzutów przeciwko planowi podziału; 
2) wniosku o uchylenie lub zmianę układu; 
3) wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego 
postępowania upadłościowego; 
4) wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; 
5) wniosku upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu 
spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały 
zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. 
 
Art. 76a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (w brzmieniu od 24 marca 2020 r.) 
 
Opłatę podstawową pobiera się od: 
1) wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 
2) wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie 
układu na zgromadzeniu wierzycieli; 
3) skargi na czynności syndyka. 
 
Art. 76b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
 
Piątą część opłaty stosunkowej pobiera się od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego-
komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu. 
 


