
Prawo upadłościowe 
 

Karolina Radkowska 

 
zajęcia 6 i 7 



Pojęcie prawa upadłościowego 

Postępowanie upadłościowe należy zaliczyć do 
sądowego postępowania cywilnego. 

 
W. Siedlecki [w:] B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz, red. W. Siedlecki, Z. Resich, t. 1, Warszawa 1969, s. 12; S. Włodyka, 
Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego 
cywilnego, red. J. Jodłowski, Ossolineum 1974, s. 325 



Zakres prawa upadłościowego 

Art. 1 Prawa upadłościowego 
1. Ustawa reguluje: 
1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od 
niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami; 
2) zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników 
będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej; 
3) skutki ogłoszenia upadłości; 
4) zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną; 
5) (uchylony). 
2. Przepisy ustawy stosuje się również do innych podmiotów 
określonych w ustawie. 



Cele i funkcje prawa upadłościowego 

Art. 2 Prawa upadłościowego 

1. Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić 
tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone 
w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na 
to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika 
zostało zachowane. 

1a. (uchylony). 

2. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób 
fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić 
umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w 
postępowaniu upadłościowym. 



Zasady prawa i postępowania 
upadłościowego 

1. Zasada kontynuacji  

2. Zasada optymalizacji  

3. Zasada nadrzędności zbiorowego interesu 

wierzycieli i zasada szczególnej ochrony 

interesów wierzycieli rzeczowych i słabszych  

4. Zasada szybkości i ekonomiki postępowania 

5. Zasada jawności postępowania  

6.Zasada kontradyktoryjności  



 
Źródła prawa upadłościowego 

 
• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe; 

• Akty wykonawcze; 

 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w 
sprawie postępowania upadłościowego 

 



Podmiotowy zakres postępowania 
Art. 5 Prawa upadłościowego 
1. Przepisy ustawy stosuje się do 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), jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej. 
2. Przepisy ustawy stosuje się także do: 
1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności 
gospodarczej; 
2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki 
bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 
3) wspólników spółki partnerskiej. 
 
Art. 6 Prawa upadłościowego 
Nie można ogłosić upadłości: 
1) Skarbu Państwa; 
2) jednostek samorządu terytorialnego; 
3) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; 
4) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz 
utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą; 
5) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności 
gospodarczej lub zawodowej; 
6) uczelni; 
7) funduszy inwestycyjnych. 



Podmiotowy zakres postępowania 
Art. 7 Prawa upadłościowego  

W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości 
został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci, a w przypadku ustanowienia zarządu 
sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. 
poz. 1629), zwanego dalej "zarządem sukcesyjnym" - także po upływie roku od dnia śmierci 
przedsiębiorcy, a przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Wniosek o ogłoszenie upadłości 
może złożyć wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub 
rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku. 

 

Art. 8 Prawa upadłościowego 

1. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, 
także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z 
właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek 
handlowych. 

 

Art. 9 Prawa upadłościowego 

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła 
działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym 
rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się 
według przepisów tytułu V części trzeciej. 



Podmiotowy zakres postępowania 

Art. 9a Prawa upadłościowego 
Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. 
 
Art. 9b Prawa upadłościowego 
1. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej 
kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. 
2. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania 
prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku 
o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku. 
3. Jeżeli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu 
wierzycieli, przepisu ust. 2 nie stosuje się. W takiej sytuacji sąd upadłościowy wydaje postanowienie o 
przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania i 
rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Sąd upadłościowy rozpoznaje wnioski w składzie właściwym 
dla rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. 
4. Jeżeli przejęcie wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego 
rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we 
wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje 
postanowienia o przejęciu wniosków do wspólnego rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie 
upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny. 



Przedmiotowy zakres postępowania 

1) postępowanie upadłościowe ogólne i 
postępowania odrębne, w tym dotyczące 
„upadłości konsumenckiej; 

2) międzynarodowe postępowanie upadłościowe; 

3) postępowanie w przedmiocie pozbawienia prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
fizyczne, w stosunku do których ogłasza się 
„upadłość przedsiębiorców”. 

 



Podstawy ogłoszenia upadłości 

• niewypłacalność, 

• istnienie majątku na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 

• wielość wierzycieli, 

• legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości. 



Niewypłacalność 
Art. 10 Prawa upadłościowego 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. 

 

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. zm.), zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych", w 
których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem jest osoba fizyczna. 



Termin na złożenie wniosku o 
ogłoszenie upadłości 

Art. 21 Prawa upadłościowego 
1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do 
ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. 
2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na 
podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, 
samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. 
2a. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na zarządcy 
sukcesyjnym. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości wystąpiła przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, termin do 
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie od dnia, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Zgłoszenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarządcę sukcesyjnego nie wymaga zgody osób, na rzecz których działa zarządca 
sukcesyjny. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2a, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w 
terminie określonym w ust. 1 lub 2a, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w 
szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 lub 2a otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo 
zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. 
3a. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, 
o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika. 
4. (uchylony). 
5. Osoby, o których mowa w ust. 1-2a, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w 
czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie 
prowadzenia egzekucji. 



Podstawy ogłoszenia upadłości 

Dla określenia stanu niewypłacalności bez znaczenia też 
jest przyczyna niewykonywania zobowiązań. 
Niewypłacalność istnieje więc nie tylko wtedy, gdy dłużnik 
nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie 
wykonuje zobowiązań z innych przyczyn, np. nie wykonuje 
zobowiązań w celu doprowadzenia swego kontrahenta do 
stanu niewypłacalności albo też nie wykonuje zobowiązań 
z przyczyn irracjonalnych. 

 

F. Zedler (w:) Jakubecki Andrzej, Zedler Feliks, Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III 



Istnienie majątku na zaspokojenie 
kosztów postępowania 

Art. 2 Prawa upadłościowego 
1. Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać 
zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe 
przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. 
 
Art. 13 Prawa upadłościowego 
1. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza 
na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. 
2. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest 
obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w 
takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 
2a. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje 
podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania 
postępowania likwidacyjnego. 
3. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według 
przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również jeżeli 
zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według 
przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, 
a okoliczności sprawy wskazują, że zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżaniu czynności 
upadłego doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość 
kosztów, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. 
4. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 1 lub 2 obwieszcza się. 



Koszty postępowania upadłościowego 

Art. 230 Prawa upadłościowego 
1. Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, 
zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem 
wierzytelności, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, 
wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób, wynagrodzenie i wydatki 
członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty 
archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych 
pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości; 
2. Do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się wszystkie niewymienione w ust. 1 
zobowiązania masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności 
należności ze stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, 
zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, zobowiązania z 
zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania 
zażądał syndyk, inne zobowiązania powstałe z czynności syndyka oraz przypadające za 
czas po ogłoszeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, 
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień 
objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. 



Wielość wierzycieli 

Art. 2 Prawa upadłościowego 

1. Postępowanie uregulowane ustawą należy 
prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły 
zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a 
jeśli racjonalne względy na to pozwolą - 
dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika 
zostało zachowane. 

 



Wszczęcie postępowania w 
przedmiocie ogłoszenia upadłości - 

wniosek 
Art. 22 Prawa upadłościowego 
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości 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 jeżeli 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 miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika; 
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 
4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa 
członkowskiego systemu płatności lub systemu 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 2019 r. poz. 
212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej 
ustawy; 
5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685). 
2. (uchylony). 
2a. (uchylony). 
3. Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się. 



Wniosek składany przed dłużnika 
Art. 23 Prawa upadłościowego 

1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć: 

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 

2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem 
złożenia wniosku; 

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę 
zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku; 

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i 
terminów zapłaty; 

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, 
zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak 
również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami 
polubownymi dotyczących majątku dłużnika; 

8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni; 

9) informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w 
złotych 50 milionów euro, lub 

c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów 
euro. 

2. (uchylony). 

3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien podać przyczyny ich 
niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. 



Wniosek składany przez wierzyciela 

Art. 24 Prawa upadłościowego 

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza 
wierzyciel, powinien we wniosku 
uprawdopodobnić swoją wierzytelność. 



Zwrot i cofnięcie wniosku 
Art. 28 Prawa upadłościowego 

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub 
nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku, jeżeli 
został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę 
prawnego. 

2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie z przyczyn określonych w 
ust. 1 wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, 
wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie występuje w razie kolejnego 
zwrotu z tej samej przyczyny. 

 

Art. 29 Prawa upadłościowego 

Jeżeli na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania 
innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu, wniosek o ogłoszenie upadłości 
zwraca się. 

 

Art. 29a Prawa upadłościowego 

1. Sąd może uznać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne, jeżeli 
prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli. 

2. Wykonanie przez dłużnika zobowiązań wobec wnioskodawcy po złożeniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania. 



Zaliczka na wydatki 

Art. 22a Prawa upadłościowego 

Wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku 
postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w 
wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej 
uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki 
przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie 
tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku. 



Koszty postępowania 

Art. 32 Prawa upadłościowego 
1. (uchylony). 
2. Jeżeli wierzyciel cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości po wykonaniu przez 
dłużnika zobowiązań, o których mowa w art. 11, kosztami sądowymi obciąża 
się dłużnika. 
3. Kosztami sądowymi obciąża się dłużnika w przypadku oddalenia wniosku 
na podstawie art. 13. 
4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, dłużnik obowiązany jest również 
do zwrotu kosztów poniesionych przez wierzyciela. 
5. Od wnioskodawcy sąd może zażądać zaliczki na wydatki w postępowaniu w 
przedmiocie ogłoszenia upadłości w kwocie przewyższającej sumę określoną 
w art. 22a pod rygorem odrzucenia wniosku. Na postanowienie sądu w 
przedmiocie zaliczki zażalenie nie przysługuje. Żądanie dodatkowej zaliczki nie 
wstrzymuje rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. 
6. Wydatki pokrywane są w pierwszej kolejności z zaliczki wpłaconej przez 
wnioskodawcę. 



Koszty postępowania 

Art. 34 Prawa upadłościowego 

1. W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku w złej 
wierze, sąd, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, 
obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może 
nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia 
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. 

2. W przypadku oddalenia wniosku wierzyciela o 
ogłoszenie upadłości złożonego w złej wierze, dłużnikowi, 
a także osobie trzeciej przysługuje przeciwko 
wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody. 

 



Uczestnicy postępowania w 
przedmiocie ogłoszenia upadłości 

Art. 26 Prawa upadłościowego 
1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości 
jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, 
oraz dłużnik. 
2. O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej 
spółki Skarbu Państwa sąd niezwłocznie zawiadamia 
odpowiednio organ założycielski albo pełnomocnika 
Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną 
jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub 
udziałów należących do Skarbu Państwa, które w terminie 
dwóch tygodni mogą złożyć sądowi opinię w sprawie. 



Postępowanie zabezpieczające 

Art. 36 Prawa upadłościowego 
Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd na 
wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia 
majątku dłużnika. W przedmiocie zabezpieczenia sąd 
orzeka niezwłocznie. 
 
Art. 37 Prawa upadłościowego 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do 
postępowania zabezpieczającego stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o 
postępowaniu zabezpieczającym. Przepisu art. 396 
Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. 



Ogłoszenie upadłości 
Art. 51 Prawa upadłościowego 

1. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym: 

1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) 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) (uchylony); 

3) (uchylony); 

4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni 
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; 

5) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do 
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na 
nie w postępowaniu upadłościowym; 

6) określa, czy funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz 
sądowy, oraz wyznacza syndyka; 

7) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu 
innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu 
ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system 
interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy. 

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. 

2a. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma 
rozporządzenie 2015/848, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny. 



Ogłoszenie upadłości 

Art. 52 Prawa upadłościowego 

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości jest datą upadłości. W przypadku 
wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
po ponownym rozpoznaniu sprawy w 
następstwie uchylenia postanowienia przez sąd 
drugiej instancji za datę upadłości uważa się 
datę wydania pierwszego postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości. 



Ogłoszenie upadłości 
Art. 53 Prawa upadłościowego 

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się. 

2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi po uprzednim powiadomieniu go o ogłoszeniu 
upadłości, upadłemu albo jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości. Postanowienie w 
przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się także 
odpowiednio organowi założycielskiemu albo pełnomocnikowi Rządu, państwowej osobie prawnej, organowi lub innej 
jednostce uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Powiadomienie syndyka 
następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. 

3. Jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności 
lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym 
uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
doręcza się także Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po uprzednim powiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości. 

4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o 
ogłoszeniu upadłości doręcza się także Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego. 

5. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, a także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu. 
Powiadomienie organów egzekucyjnych następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. 

6. Jeżeli upadły jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 
2245 i 2354), o ogłoszeniu upadłości powiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powiadomienie następuje w dniu 
ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego przekazu informacji, takich jak telefon, faks, 
poczta elektroniczna. 



Ogłoszenie upadłości 

Art. 54. Prawa upadłościowego 
1. (uchylony). 
2. Sąd drugiej instancji nie może orzec o ogłoszeniu upadłości. 
3. W przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i 
przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania syndyk oraz sędzia-
komisarz zachowują swoje uprawnienia, a czynności przez nich 
dokonane pozostają w mocy. 
4. Jeżeli po uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i 
przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zostanie wydane 
postanowienie o zatwierdzeniu układu albo postanowienie o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego, postępowanie w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości umarza się. 



Środki zaskarżenia 

Art. 33 Prawa upadłościowego 

1. Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu 
kończące postępowanie oraz w przypadkach 
określonych w ustawie. 

2. Od postanowienia sądu drugiej instancji 
skarga kasacyjna nie przysługuje. 

3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z 
prawem prawomocnego orzeczenia nie 
przysługuje. 

 



Ogłoszenie upadłości - zażalenie 

Art. 54a Prawa upadłościowego 

1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia 
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w 
Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce 
zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania 
znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o 
ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej 
jurysdykcji sądów polskich. 

2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. 



Przygotowana likwidacja 

Art. 56a Prawa upadłościowego 
1. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania 
może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub 
składników majątkowych stanowiących znaczną część 
przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. 
2. Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych 
zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu 
rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego 
sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017), 
chyba że do wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika. 
Przepis art. 330 stosuje się odpowiednio. 



Przygotowana likwidacja 

Art. 56aa Prawa upadłościowego 
1. W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego 
albo zarządcę przymusowego. 
2. Tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy 
składa, w wyznaczonym terminie, sprawozdanie obejmujące w 
szczególności informacje na temat stanu finansowego 
dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz 
przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz 
innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść 
przy likwidacji na zasadach ogólnych, a także inne informacje 
istotne dla rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży. 



Przygotowana likwidacja 

Art. 56ab Prawa upadłościowego 
 O złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży obwieszcza się. 
 
Art. 56b Prawa upadłościowego 
1. Sprzedaż, o której mowa w niniejszym dziale, na rzecz podmiotów wskazanych w 
art. 128 dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena 
oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego. 
2. Wnioskodawca i potencjalny nabywca składają oświadczenie, czy między nimi a 
dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128. 
 
Ustawodawca wprowadził obowiązek powołania biegłego do oszacowania 
przedsiębiorstwa przed podpisaniem przez syndyka umowy sprzedaży z nabywcą 
powiązanym z upadłym. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to jedyny przypadek w 
ramach postępowania o ogłoszenie upadłości, w jakim sąd przeprowadza 
obligatoryjnie dowód z opinii biegłego. 
 
P. Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III 
 



Przygotowana likwidacja 
Art. 56c. Prawa upadłościowego 

1. Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w 
postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne 
zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. 

2. Sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w 
postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania oraz inne zobowiązania 
masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub 
możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. 

3. Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o złożeniu 
tego wniosku oraz nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy 
ten wniosek, odpisów tego wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie. 

 

Art. 56ca Prawa upadłościowego 

1. W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję 
pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży. Do aukcji stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego, z tym że: 

1) warunki aukcji zatwierdza sąd w składzie jednoosobowym; 

2) o aukcji należy zawiadomić wnioskodawców co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu jej 
przeprowadzenia; 

3) aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jawnym; 

4) aukcję prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy pod nadzorem sądu w składzie jednoosobowym; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy, który przedstawia 
wybraną ofertę w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 56aa ust. 2. 

2. W przypadku złożenia kolejnego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przepisu art. 56ab nie stosuje się. 



Przygotowana likwidacja 

Art. 56e Prawa upadłościowego 
1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w 
postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w 
terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego 
postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy 
przewidywały inny termin. O stwierdzeniu prawomocności postanowienia o 
zatwierdzeniu warunków sprzedaży zawiadamia się syndyka, przy 
zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w 
szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. 
2. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez 
nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny 
złożonej wcześniej do depozytu. 
2a. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy, syndyk 
zachowuje wadium. 
3. Do skutków sprzedaży według przepisów niniejszego rozdziału przepisy art. 
313, art. 314 i art. 317 stosuje się. 



Upadły 

Art. 185 Prawa upadłościowego 
1. Upadłym jest ten, wobec kogo wydano postanowienie o 
ogłoszeniu upadłości. 
2. Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na zdolność prawną oraz 
zdolność do czynności prawnych upadłego. 
3. Przekształcenia osób prawnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, po ogłoszeniu upadłości 
dopuszczalne są tylko według przepisów niniejszej ustawy. 
4. Koszty związane z funkcjonowaniem organów upadłego oraz 
realizacją jego uprawnień organizacyjnych ustala każdorazowo sędzia-
komisarz. Koszty te wchodzą w skład kosztów postępowania 
upadłościowego. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje 
zażalenie. 



Materialnoprawne skutki ogłoszenia 
upadłości – wpływ na osobę upadłego 

Art. 601 Prawa upadłościowego 

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca 
występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z 
dodaniem oznaczenia "w upadłości". 

 
 



Wpływ na osobę upadłego 

Art. 57 Prawa upadłościowego 
1. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty 
dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne 
ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły 
potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi. 
2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych 
wyjaśnień dotyczących swojego majątku. 
3. Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia. 
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków organu zarządzającego upadłego niebędącego 
osobą fizyczną. 
5. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 3 i 4, przysługuje zażalenie. 
 
Art. 58 Prawa upadłościowego 
1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o 
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komisarz może zastosować wobec 
upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń 
niepieniężnych. 
2. Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim 
obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, 
obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy 
upadłości. 
3. Sędzia-komisarz uchyli środki przymusu, gdy ustanie potrzeba ich stosowania. 
4. Na postanowienie w sprawie środków przymusu przysługuje zażalenie. 



Wpływ na osobę upadłego 

Art. 186 Prawa upadłościowego 

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia 
upadłego związane z uczestnictwem w spółkach 
lub spółdzielniach wykonuje syndyk. 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 61 Prawa upadłościowego 
Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego 
staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu 
wierzycieli upadłego. 
 
Art. 62 Prawa upadłościowego 
W skład masy upadłości wchodzi majątek należący 
do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz 
nabyty przez upadłego w toku postępowania 
upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 
63-67a. 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 63 Prawa upadłościowego 
1. Nie wchodzi do masy upadłości: 
1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1360, z późn. zm.); 
2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; 
3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli 
upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części 
przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym 
wierzycielom; 
4) środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem 
blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 
800, z późn. zm.). 
2. Uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć z masy upadłości inne 
składniki mienia upadłego. 
 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 315 Prawa upadłościowego 
Sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym 
nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem 
przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości 
będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z 
tym kosztami. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 
 
Art. 70 Prawa upadłościowego 
Składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy 
upadłości. 
 
Art. 701 Prawa upadłościowego 
Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i 
innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu 
zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten 
sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i 
wierzytelności zabezpieczonych zastawem.  



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 74 Prawa upadłościowego 
1. W razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wnioskodawca 
może w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upadłości. 
2. Powództwo wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca od 
dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z 
masy upadłości. 
3. Powództwo może być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach 
zgłoszonych we wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Inne twierdzenia i 
zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy powód wykaże, że ich 
wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe. Niezależnie od wyniku sprawy sąd 
obciąży powoda kosztami procesu, jeżeli powołał nowe dowody istotne dla 
rozstrzygnięcia sprawy, których nie zgłosił we wniosku o wyłączenie. 
4. Sąd może zabezpieczyć powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania 
lub obciążania mienia objętego żądaniem wyłączenia z masy upadłości. 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 75 Prawa upadłościowego 
1. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo 
zarządu oraz możliwość korzystania z mienia 
wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania 
nim. 
2. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania 
przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie 
ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu 
znajdującym się w lokalu lub w budynku 
wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania. 
3. (uchylony). 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 77 Prawa upadłościowego 
1. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są 
nieważne. 
2. Na wniosek osoby trzeciej sędzia-komisarz może nakazać zwrot na jej rzecz z masy 
upadłości jej świadczenia wzajemnego, które osoba ta świadczyła w związku z 
dokonaniem przez nią z upadłym czynności prawnej, o której mowa w ust. 1. Do 
zwrotu tego świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o nienależnym świadczeniu. 
3. Zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 2, można nakazać, jeżeli czynność prawna 
została podjęta po ogłoszeniu upadłości i przed obwieszczeniem w Rejestrze 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a osoba trzecia przy zachowaniu należytej 
staranności nie mogła wiedzieć o ogłoszeniu upadłości. Na postanowienie sędziego-
komisarza osobie tej przysługuje zażalenie. 
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się 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 oraz z 2019 r. poz. 326), jeżeli zawarcie umowy 
lub ustanowienie zabezpieczenia finansowego nastąpiło w dniu ogłoszenia upadłości, a 
uprawniony z zabezpieczenia wykaże, że nie wiedział i przy zachowaniu należytej 
staranności nie mógł wiedzieć o wszczęciu postępowania upadłościowego. Przepisu 
ust. 1 nie stosuje się również do zabezpieczeń, o których mowa w art. 67. 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 78 Prawa upadłościowego 
Spełnienie świadczenia do rąk upadłego dokonane po obwieszczeniu o 
ogłoszeniu upadłości w Rejestrze nie zwalnia z obowiązku spełnienia 
świadczenia do masy upadłości, chyba że równowartość świadczenia 
została przekazana przez upadłego do masy upadłości. 
 
Art. 452 Kodeksu cywilnego 
Jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nieuprawnionej do 
jego przyjęcia, a przyjęcie świadczenia nie zostało potwierdzone przez 
wierzyciela, dłużnik jest zwolniony w takim zakresie, w jakim wierzyciel 
ze świadczenia skorzystał. Przepis ten stosuje się odpowiednio w 
wypadku, gdy świadczenie zostało spełnione do rąk wierzyciela, który 
był niezdolny do jego przyjęcia. 



Wpływ na majątek upadłego 

Art. 81 Prawa upadłościowego 
1. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości 
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 
hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed 
ogłoszeniem upadłości. 
1a. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić na składnikach masy 
upadłości hipoteki przymusowej ani zastawu skarbowego, także dla 
zabezpieczenia wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony 
w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości. 
Art. 82 Prawa upadłościowego 
Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 
podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest postanowienie 
sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na 
postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 83 Prawa upadłościowego 
Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości 
zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. 
 
Art. 84 Prawa upadłościowego 
1. Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu 
postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. 
2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności 
jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. 
3. Umowa ustanawiająca zabezpieczenie finansowe na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych dla swojej skuteczności wobec masy upadłości nie wymaga zachowania formy pisemnej z 
datą pewną. 
 
Art. 91 Prawa upadłościowego 
1. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z 
dniem ogłoszenia upadłości. 
2. Zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z 
tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił. 
 
Art. 92 Prawa upadłościowego 
1. Z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia 
ogłoszenia upadłości. 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, wpisem w rejestrze, zastawem, 
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską. Odsetki te mogą być zaspokojone tylko z 
przedmiotu zabezpieczenia. 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 98 Prawa upadłościowego 
1. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub części, 
syndyk może, za zgodą sędziego-komisarza, wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia 
świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości. 
1a. Wydając zgodę, o której mowa w ust. 1, sędzia-komisarz kieruje się celem postępowania upadłościowego, biorąc 
także pod uwagę ważny interes drugiej strony umowy. 
1b. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie przysługuje upadłemu oraz drugiej stronie umowy. 
1c. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości upadły był stroną umowy innej niż umowa wzajemna, syndyk może od umowy 
odstąpić, chyba że ustawa przewiduje inny skutek. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio. 
2. Na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, syndyk w terminie trzech miesięcy oświadczy na 
piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka 
uważa się za odstąpienie od umowy. 
3. Druga strona, która ma obowiązek spełnić świadczenie wcześniej, może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, 
do czasu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wzajemnego. Prawo to drugiej stronie nie przysługuje, jeżeli w 
czasie zawarcia umowy wiedziała lub wiedzieć powinna o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości. 
 
Art. 487 Kodeksu cywilnego 
§ 1. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych podlegają przepisom działów poprzedzających 
niniejszego tytułu, o ile przepisy działu niniejszego nie stanowią inaczej. 
§ 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być 
odpowiednikiem świadczenia drugiej. 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 411 Kodeksu pracy 

§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 
i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących 
ochrony pracowników przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem umowy o pracę. 

 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 99 Prawa upadłościowego 

Jeżeli syndyk odstępuje od umowy, druga strona 
nie ma prawa do zwrotu spełnionego 
świadczenia, chociażby świadczenie to 
znajdowało się w masie upadłości. Strona może 
dochodzić w postępowaniu upadłościowym 
należności z tytułu wykonania zobowiązania i 
poniesionych strat, zgłaszając te wierzytelności 
sędziemu-komisarzowi. 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 96 Prawa upadłościowego 
Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu 
wierzytelności. 
 
Art. 93 Prawa upadłościowego 
1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności 
istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił. 
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości 
wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości. 
3. Jeżeli termin płatności nieoprocentowanego długu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości nie nastąpił, do potrącenia 
przyjmuje się sumę należności zmniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż sześć procent, za czas od dnia 
ogłoszenia upadłości do dnia płatności i nie więcej niż za okres dwóch lat. 
 
Art. 94 Prawa upadłościowego 
1. Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli dłużnik upadłego nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po 
ogłoszeniu upadłości albo nabył ją w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc o istnieniu 
podstawy do ogłoszenia upadłości. 
2. Potrącenie jest dopuszczalne, jeżeli nabywca stał się wierzycielem upadłego wskutek spłacenia jego długu, za który 
odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli nabywca w czasie, gdy przyjął 
odpowiedzialność za dług upadłego, nie wiedział o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości. Potrącenie jest zawsze 
dopuszczalne, jeżeli przyjęcie odpowiedzialności nastąpiło na rok przed dniem ogłoszenia upadłości. 
 
Art. 95 Prawa upadłościowego 
Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości. 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 100 Prawa upadłościowego 
1. Sprzedawca może żądać zwrotu rzeczy ruchomej - także papierów 
wartościowych - wysłanej upadłemu bez otrzymania ceny, jeżeli rzecz 
ta nie została objęta przed ogłoszeniem upadłości przez upadłego lub 
przez osobę upoważnioną przez niego do rozporządzania rzeczą. Prawo 
żądania zwrotu służy także komisantowi, który wysłał rzecz upadłemu. 
2. Sprzedawca lub komisant, któremu rzecz została zwrócona, zwraca 
koszty, które zostały poniesione lub mają być poniesione, oraz 
otrzymane zaliczki. 
3. Syndyk może jednak rzecz zatrzymać, jeżeli zapłaci lub zabezpieczy 
należną od upadłego cenę i koszty. Prawo to przysługuje syndykowi w 
terminie miesiąca od dnia żądania zwrotu. 



Wpływ na zobowiązania upadłego 

Art. 102 Prawa upadłościowego 
1. Zawarte przez upadłego umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub 
komitentem, a także umowy o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego wygasają z dniem 
ogłoszenia upadłości. Wierzytelność z tytułu poniesionej wskutek tego straty może być dochodzona w 
postępowaniu upadłościowym. 
2. Od zawartych przez upadłego umów zlecenia lub komisu, w których upadły był przyjmującym zlecenie 
lub komisantem, można odstąpić z dniem ogłoszenia upadłości bez odszkodowania. 
 
Art. 103 Prawa upadłościowego 
1. Umowa agencyjna wygasa z dniem ogłoszenia upadłości jednej ze stron. 
2. W razie upadłości dającego zlecenie agent ma prawo dochodzić w postępowaniu upadłościowym 
swojej wierzytelności powstałej z tytułu straty poniesionej wskutek wygaśnięcia umowy. 
 
Art. 104 Prawa upadłościowego 
1. W razie ogłoszenia upadłości użyczającego lub biorącego do używania, umowa użyczenia, jeżeli rzecz 
już została wydana, ulega rozwiązaniu na żądanie jednej ze stron. 
2. Jeżeli rzecz nie była jeszcze wydana, umowa wygasa. 
 
Art. 105 Prawa upadłościowego 
W razie upadłości jednej ze stron umowy pożyczki, umowa pożyczki wygasa, gdy przedmiot pożyczki nie 
został jeszcze wydany. 



Bezskuteczność czynności upadłego 

Bezskuteczność z mocy prawa: 
 
Art. 127 Prawa upadłościowego 
1. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu 
roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim 
majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego 
przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego 
dla upadłego lub dla osoby trzeciej. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i zrzeczenia się 
roszczenia. 
3. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane przez upadłego 
w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak ten, kto 
otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania tych 
czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia 
upadłości. 
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem ogłoszenia upadłości 
w związku z terminowymi operacjami finansowymi, pożyczkami instrumentów finansowych lub 
sprzedażą instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85 ust. 
1. 



Bezskuteczność czynności upadłego – z 
mocy prawa 

Art. 128a Prawa upadłościowego 

1.  Bezskuteczny w stosunku do masy upadłości 
jest przelew wierzytelności przyszłej, jeżeli 
wierzytelność ta powstanie po ogłoszeniu 
upadłości. 

2.  W przypadku gdy umowa przelewu 
wierzytelności została zawarta nie później niż sześć 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości w formie pisemnej z datą 
pewną, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 



Bezskuteczność czynności upadłego – 
na skutek postanowienia sędziego-

komisarza 
Art. 128 Prawa upadłościowego 
1. Sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek syndyka uzna za bezskuteczną w stosunku do masy 
upadłości odpłatną czynność prawną dokonaną przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii 
prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, z osobą pozostającą 
z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe albo z 
przysposobionym lub przysposabiającym, chyba że druga strona czynności wykaże, że nie doszło do 
pokrzywdzenia wierzycieli. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 
1a. Do czynności upadłego, dokonanych ze spółką, w której upadły jest członkiem zarządu, jedynym 
wspólnikiem lub akcjonariuszem, oraz ze spółkami, w których osoby wymienione w ust. 1 są członkami 
zarządu lub jedynymi wspólnikami lub akcjonariuszami, przepis ust. 1 stosuje się. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, 
dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami 
powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób. 
3. Do czynności upadłego będącego spółką, których dokonał z inną spółką, jeżeli jedna z nich była spółką 
dominującą, a także jeżeli ta sama spółka jest spółką dominującą w stosunku do upadłego i drugiej 
strony czynności, przepis ust. 1 stosuje się. 



Bezskuteczność czynności upadłego – 
na skutek postanowienia sędziego-

komisarza 
Art. 130 Prawa upadłościowego 
1. Sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości 
obciążenie majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską, jeżeli 
upadły nie był dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela, a obciążenie to zostało 
ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i w związku z jego 
ustanowieniem upadły nie otrzymał żadnego świadczenia. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli obciążenie rzeczowe ustanowione zostało w zamian za 
świadczenie, które jest niewspółmiernie niskie do wartości udzielanego zabezpieczenia. 
3. Bez względu na wysokość świadczenia otrzymanego przez upadłego sędzia-komisarz uzna za 
bezskuteczne obciążenia, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli obciążenia te zabezpieczają długi osób, o 
których mowa w art. 128, chyba że druga strona wykaże, że nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli. 
4. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 

 
Art. 130a Prawa upadłościowego 
Sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w całości 
lub części kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane przez upadłego lub jeżeli kara 
umowna jest rażąco wygórowana. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 



Bezskuteczność czynności upadłego – 
na skutek orzeczenia sądu 

Art. 132 Prawa upadłościowego 

1. Powództwo może wytoczyć syndyk. 

2. Syndyk nie ponosi opłat sądowych. 

3. Nie można żądać uznania czynności za 
bezskuteczną po upływie dwóch lat od dnia 
ogłoszenia upadłości, chyba że na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie to 
wygasło wcześniej. Termin ten nie ma 
zastosowania, gdy żądanie uznania czynności za 
bezskuteczną zgłoszone zostało w drodze zarzutu. 



Bezskuteczność czynności upadłego i 
wyłączenie możliwości zaskarżania 

czynności upadłego 
Art. 134 Prawa upadłościowego 
1. Jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za 
bezskuteczną, to, co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie 
weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli przekazanie w naturze jest 
niemożliwe, do masy upadłości wpłaca się równowartość w pieniądzu. Za zgodą 
sędziego-komisarza druga strona czynności może zwolnić się z obowiązku przekazania 
do masy upadłości tego, co wskutek tej czynności z majątku upadłego ubyło, przez 
zapłatę różnicy między wartością rynkową świadczenia dłużnika z dnia zawarcia 
umowy, a wartością świadczenia otrzymanego przez dłużnika. Na postanowienie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje zażalenie. 
 
Art. 135 Prawa upadłościowego 
1. Przepisów umożliwiających zaskarżanie czynności prawnych lub określających 
bezskuteczność czynności prawnych dokonanych przez upadłego nie stosuje się do 
kompensowania dokonanego zgodnie z art. 136 lub art. 137 i jego wyników. 
2. Przepisów umożliwiających zaskarżanie czynności prawnych lub określających 
bezskuteczność czynności prawnych dokonanych przez upadłego nie stosuje się także 
do umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o której mowa w ustawie z 
dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, ani do wykonania 
zobowiązań wynikających z takiej umowy. 

 
 
 



Wpływ na cywilne postępowania 
sądowe, administracyjne i 
sądowoadministracyjne  

Art. 144 Prawa upadłościowego 
1. Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub 
sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i 
prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. 
2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, syndyk prowadzi na rzecz 
upadłego, lecz w imieniu własnym. 
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do postępowań w sprawach o należne od 
upadłego alimenty oraz renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała 
lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela oraz z tytułu zamiany uprawnień 
objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. 
4. Syndyk może żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku 
alimentacyjnego. 



Wpływ na cywilne postępowania 
sądowe, administracyjne i 
sądowoadministracyjne  

Art. 145 Prawa upadłościowego 
1. Postępowanie sądowe, administracyjne lub 
sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko 
upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, 
która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być 
podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w 
postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po 
wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie 
umieszczona na liście wierzytelności. 
2. (uchylony). 



Wpływ na postępowanie egzekucyjne 
Art. 146 Prawa upadłościowego 
1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy 
upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy 
prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po 
uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie 
postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności 
nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, 
a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia. 
2. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, 
przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości. 
2a. Sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym składników 
majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym jak 
sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości. 
3. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku 
wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu 
lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia 
roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie 
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień 
objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. 
4. (uchylony). 



Wpływ na postępowanie przed sądem 
polubownym 

Art. 147 Prawa upadłościowego 
Do postępowań przed sądami polubownymi przepisy art. 174 § 1 pkt 4 i 5 oraz art. 180 § 1 pkt 5 
Kodeksu postępowania cywilnego, a także art. 144 i art. 145 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 147a. Prawa upadłościowego 
1. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości postępowanie przed sądem polubownym nie zostało wszczęte, za 
zgodą sędziego-komisarza syndyk może odstąpić od zapisu na sąd polubowny, jeżeli dochodzenie 
roszczenia przed sądem polubownym utrudnia likwidację masy upadłości, w szczególności gdy stan 
masy uniemożliwia pokrycie kosztów wszczęcia i prowadzenia postępowania przed sądem 
polubownym. 
2. Na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej syndyk w terminie trzydziestu dni oświadczy na 
piśmie, czy odstępuje od zapisu na sąd polubowny. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez 
syndyka uważa się za odstąpienie od zapisu na sąd polubowny. 
3. Druga strona może odstąpić od zapisu na sąd polubowny, gdy syndyk mimo tego, że nie odstąpił od 
zapisu na sąd polubowny, odmówi udziału w kosztach postępowania przed sądem polubownym. 
4. Na skutek odstąpienia zapis na sąd polubowny traci moc. 



Podmioty postępowania - 
wnioskodawca 

Art. 3 Prawa upadłościowego 
Postępowanie uregulowane ustawą może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w ustawie. 
 
Art. 20 Prawa upadłościowego 
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. 
2. Wniosek mogą zgłosić również: 
1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - każdy 
ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki; 
2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do 
prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami; 
3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; 
4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, 
organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa; 
5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-
akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z likwidatorów; 
6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator ustanowiony na podstawie art. 
42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 
7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro - 
organ udzielający pomocy; 
8) w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż 
przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego - zarządca ustanowiony w tym postępowaniu. 



Wnioskodawca 

Art. 21 Prawa upadłościowego 

1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym 
wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. 

2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym 
mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma 
prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z 
innymi osobami. 

2a. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
spoczywa na zarządcy sukcesyjnym. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości wystąpiła przed 
ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
biegnie od dnia, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości przez zarządcę sukcesyjnego nie wymaga zgody osób, na rzecz których działa zarządca 
sukcesyjny. 

 



Wnioskodawca 

Art. 7 Prawa upadłościowego  
W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, 
jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w 
terminie roku od dnia jego śmierci, a w przypadku 
ustanowienia zarządu sukcesyjnego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 
związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), 
zwanego dalej "zarządem sukcesyjnym" - także po upływie 
roku od dnia śmierci przedsiębiorcy, a przed dniem 
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości może złożyć wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także 
spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców 
zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku. 
 



Podmioty postepowania - sąd 

Art. 19 Prawa upadłościowego 

1. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności 
dłużnika. 

1a. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją 
działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. 

1b. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej 
działalności jest miejsce siedziby. 

1c. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że 
głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej lub zawodowej; w przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, że głównym 
ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. 

2. (uchylony). 

3. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności, właściwy jest 
sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zwykłego pobytu albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. 

4. Jeżeli okaże się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi. Na postanowienie o 
przekazaniu sprawy nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. 
Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy. 

 



Sąd 

Art. 18 Prawa upadłościowego 

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd 
upadłościowy w składzie trzech sędziów 
zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd 
rejonowy - sąd gospodarczy. 



Sąd 

Art. 27 Prawa upadłościowego 
1. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. 
2. Sąd może na posiedzeniu niejawnym przeprowadzić postępowanie 
dowodowe w całości lub w części także wówczas, gdy wyznaczono rozprawę. 
3. Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie 
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zażalenie na postanowienie w 
sprawie ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie 
miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy. 
4. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości zamieszcza się w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i 
Upadłości, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 i 326), zwanym dalej "Rejestrem", 
wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. 
Postanowienia, zarządzenia i inne dokumenty zamieszczone w Rejestrze są 
dostępne dla uczestników postępowania. 



Sąd 

Art. 30 Prawa upadłościowego 
1. Sąd może w razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela będącego 
wnioskodawcą, a w sprawie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa także odpowiednio organ założycielski albo 
przedstawiciela pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej 
jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do 
Skarbu Państwa. 
2. Sąd wysłuchuje dłużnika z zachowaniem przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego o przesłuchaniu stron, po odebraniu od niego przyrzeczenia. 
3. Gdyby wysłuchanie, o którym mowa w ust. 2, było niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione, sąd może zażądać od dłużnika złożenia wyjaśnień na piśmie z podpisem 
notarialnie poświadczonym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywych zeznań. Wyjaśnienia te są dowodem w sprawie. 
4. Do wysłuchania innych osób stosuje się przepis art. 217. 
 
Art. 30a Prawa upadłościowego 
W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie przeprowadza się dowodu z 
opinii biegłego, z wyjątkiem określonym w art. 56b ust. 1. 



Sąd 

Art. 149 Prawa upadłościowego 
1. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe toczy 
się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość. 
2. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach 
właściwych, sprawa należy do właściwości sądu, który 
pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 
3. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że właściwy jest 
inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi. Na 
postanowienie o przekazaniu nie przysługuje zażalenie. 
Postanowienie wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. 
Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w 
mocy. 



Sąd 

Art. 150 Prawa upadłościowego 
1. Sąd upadłościowy orzeka w składzie jednego sędziego 
zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przedmiocie wynagrodzenia syndyka, a także rozpoznając 
zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza sąd upadłościowy 
orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych. 
3. Sędzia-komisarz ani jego zastępca nie mogą wchodzić w skład sądu, 
który orzeka w przedmiocie wynagrodzenia lub odwołania syndyka 
oraz wyłączenia z masy upadłości. 
4. W przypadku uchylenia postanowienia sędziego-komisarza i 
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sędzia-komisarz jest 
wyłączony od ponownego rozpoznawania tej sprawy. Wyłączenie to 
obowiązuje również w przypadku uchylenia postanowienia wydanego 
w wyniku ponownego rozpoznania sprawy. W takim przypadku sprawę 
rozpoznaje zastępca sędziego-komisarza albo wyznaczony sędzia. 



Podmioty postępowania –  
sędzia-komisarz 

Art. 151 Prawa upadłościowego 
1. Po ogłoszeniu upadłości czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem 
czynności, dla których właściwy jest sąd. 
1a. Funkcję sędziego-komisarza może pełnić referendarz sądowy. 
1b. Jeżeli funkcję sędziego-komisarza pełni referendarz sądowy, czynności wskazane w art. 57 ust. 3 i 4, art. 58 ust. 1-3, 
art. 63a, art. 73 ust. 2, art. 259 ust. 1 i 1a, art. 315 i art. 350 ust. 1 i 2 wykonuje jako sędzia - komisarz wyznaczony 
sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 
1c. Na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza przysługuje skarga w przypadkach, w 
których na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy przez 
zaskarżone postanowienie referendarza sądowego. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego, jako sąd drugiej 
instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym 
zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia  
2. Zastępca sędziego-komisarza wykonuje czynności sędziego-komisarza, jeżeli ustawa tak stanowi oraz w czasie trwania 
przemijającej przeszkody do wykonywania tych czynności przez sędziego-komisarza. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, również po ogłoszeniu upadłości, sąd może wskazać, że czynności 
sędziego-komisarza może wykonywać więcej niż jeden zastępca sędziego-komisarza. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 6 stosuje 
się, 
4. Do zastępcy sędziego-komisarza przepisy dotyczące sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 
5. W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziego-komisarza i jego zastępcę 
czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza 
stosuje się odpowiednio. 
6. 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 w składzie jednoosobowym. 



Sędzia-komisarz 

Art. 152 Prawa upadłościowego 
1. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania upadłościowego, 
sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, oznacza czynności, 
których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego 
zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca 
uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia. 
2. Sędzia-komisarz pełni ponadto inne czynności określone w ustawie. 
3. Sędzia-komisarz i syndyk mogą porozumiewać się w sprawach 
dotyczących postępowania upadłościowego bezpośrednio oraz z 
użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w 
szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. 



Sędzia-komisarz 

„Inne czynności określone w ustawie” np.: 
 
• odbieranie sprawozdań z czynności oraz sprawozdań rachunkowych i ich rozpoznawanie, a jeśli chodzi o 

sprawozdania rachunkowe – także ich zatwierdzanie, odmowa uznania określonego wydatku lub dokonanie 
sprostowania (art. 168 ust. 1, 3–5 PrUp); 

• zwoływanie zgromadzenia wierzycieli i przewodniczenie temu zgromadzeniu (art. 191 i art. 193 ust. 1 PrUp); 
• uchylanie uchwały zgromadzenia wierzycieli (art. 200 PrUp); 
• ustanawianie, powoływanie i odwoływanie składu rady wierzycieli (art. 201 ust. 1 PrUp); 
• zwoływanie rady wierzycieli i przewodniczenie jej posiedzeniu (art. 208 ust. 2 PrUp); 
• rozpoznanie zarzutów i uchylenie uchwały rady wierzycieli (art. 210 PrUp); 
• podejmowanie czynności przewidzianych dla rady wierzycieli, gdy rada ta nie wykonała swego obowiązku w 

terminie (art. 213 ust. 2 PrUp) lub gdy w ogóle nie została ustanowiona (art. 213 ust. 1 PrUp); 
• wysłuchanie – w razie potrzeby – upadłego, syndyka, wierzyciela, członka rady wierzycieli oraz innych osób (art. 

217 ust. 1 PrUp); 
• prowadzenie na wniosek syndyka postępowania dowodowego (art. 218 PrUp); 
• wstrzymywanie likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

(art. 309 PrUp); 
• zatwierdzanie warunków przetargu lub aukcji (art. 320 ust. 1 pkt 1 PrUp); 
• zatwierdzanie wyboru oferty dokonanego przez syndyka (art. 320 ust. 1 pkt 5 PrUp), z możliwością odroczenia (art. 

320 ust. 1 pkt 7 PrUp). 
• rozstrzyganie skarg na działalność syndyka, wnoszonych przez inne podmioty uczestniczące w postępowaniu 

upadłościowym; 
• upominanie syndyka i nakładanie grzywny (art. 169a PrUp).  



Sędzia-komisarz 

Art. 222 Prawa upadłościowego 
1. Na postanowienia sądu upadłościowego i sędziego-komisarza zażalenie 
przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenia na postanowienia 
sędziego-komisarza rozpoznaje sąd upadłościowy jako sąd drugiej instancji. 
2. Odpis zażalenia wniesionego przez wierzyciela doręcza się upadłemu, syndykowi 
oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 
3. Odpis zażalenia wniesionego przez upadłego doręcza się syndykowi oraz osobom, 
których dotyczy zaskarżone postanowienie. 
3a. Jeżeli ustawa przewiduje, że zażalenie może wnieść osoba niebędąca uczestnikiem 
postępowania upadłościowego, odpis zażalenia doręcza się upadłemu, syndykowi oraz 
osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 
4. Odpisu zażalenia na postanowienia dotyczące ogółu wierzycieli nie doręcza się 
wierzycielom. 
5. Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt 
sądowi drugiej instancji. 



Podmioty postępowania - syndyk 

Art. 157 Prawa upadłościowego 
1. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 
2. Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 
albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której mowa w 
ust. 1. 
3. Zasady i tryb wydawania licencji, o której mowa w ust. 1, określi odrębna ustawa. 
4. (uchylony). 
5. W postanowieniu, w którym wyznacza się syndyka, wskazuje się numer licencji 
doradcy restrukturyzacyjnego syndyka lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 
wyznaczonej do pełnienia funkcji syndyka spółki. 
6. Jeżeli ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka 
posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, funkcję syndyka 
może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność 
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie 
zarządu reprezentujący spółkę posiadają także tytuł kwalifikowanego doradcy 
restrukturyzacyjnego. 



Syndyk 

Art. 157a Prawa upadłościowego 

1. Syndykiem nie może być osoba fizyczna lub spółka handlowa, która: 

1) jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym upadłego lub jego 
wierzyciela w tej samej linii czy stopniu, osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo 
osobą pozostającą z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe; 

2)jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz 
upadłego na podstawie innego stosunku prawnego; 

3) jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości 
wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela; 

4) jest lub była spółką powiązaną z upadłym lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki 
albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem 
posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem; 

5) pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy w prowadzonym wcześniej wobec upadłego postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

2. Syndyk oraz jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek 
takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, nie 
mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, w którym syndyk pełni albo 
pełnił tę funkcję. 

2a. Do innych umów zawieranych przez syndyka w toku postępowania przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, chyba że sędzia-
komisarz postanowi inaczej. 

3. Przeszkoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. 

4. Syndyk niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składa do akt 
postępowania oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 1. 



Syndyk 

Art. 173 Prawa upadłościowego 
Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. 
 
Art. 174 Prawa upadłościowego 
1. Jeżeli syndyk napotyka przeszkody ze strony upadłego przy obejmowaniu majątku upadłego, 
wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę 
wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu 
syndyka bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. 
2. Koszty wprowadzenia pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Koszty te stanowią koszt postępowania 
upadłościowego, a jeżeli upadły nie jest osobą fizyczną, koszty te obciążają osoby uprawnione do 
reprezentowania upadłego, które przeszkadzały w objęciu majątku. W przypadku niemożności 
ściągnięcia kosztów od osób zobowiązanych do ich zwrotu podlegają one zaspokojeniu z masy upadłości. 
Jeżeli działania utrudniające objęcie majątku przez syndyka podejmowało kilka osób uprawnionych do 
reprezentowania upadłego, koszty wprowadzenia obciążają te osoby solidarnie. 
3. O zwrocie kosztów, o których mowa w ust. 2, orzeka sędzia-komisarz. Na postanowienie sędziego-
komisarza przysługuje zażalenie osobom zobowiązanym do zwrotu kosztów. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 2, ściąga się od osób zobowiązanych do ich zwrotu w trybie egzekucji 
opłat sądowych. 



Syndyk 

Art. 57 Prawa upadłościowego 
1. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a 
także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, 
w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów 
podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły 
potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-
komisarzowi. 
2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi 
wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku. 
3. Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie 
opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia. 
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków organu zarządzającego 
upadłego niebędącego osobą fizyczną. 
5. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 3 i 4, 
przysługuje zażalenie. 



Syndyk 

Art. 69 Prawa upadłościowego 
1. Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu 
należności. W spisie inwentarza syndyk ujmuje prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki 
pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Spis należności sporządza się na 
podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych. 
1a. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że w skład masy 
upadłości wchodzą ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne, których syndyk nie objął, 
sporządza ich spis. W miarę ich obejmowania albo uzyskiwania ich równowartości syndyk składa 
uzupełnienie spisu inwentarza. 
1b. Do składników majątkowych, których syndyk nie objął na skutek czynności bezskutecznych, przepis 
ust. 1a stosuje się odpowiednio. 
1c. Do spisu należności przepis ust. 1a zdanie drugie oraz ust. 1b stosuje się odpowiednio. 
1d. Spisy, o których mowa w ust. 1-1c, składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze. 
1e. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisów, o których mowa w ust. 1-
1c, mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w spisach jest niezbędne dla oceny składu 
masy upadłości, a także czytelność oraz kompletność spisów. 
2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. 
3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą 
do majątku upadłego. 



Syndyk 

Art. 160 Prawa upadłościowego 

1. W sprawach dotyczących masy upadłości 
syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym 
na rachunek upadłego. 

2. Syndyk nie odpowiada za zobowiązania 
zaciągnięte w sprawach dotyczących masy 
upadłości. 

3. Syndyk odpowiada za szkodę wyrządzoną na 
skutek nienależytego wykonywania obowiązków. 



Podmioty postępowania – tymczasowy 
nadzorca sądowy 

Art. 38 Prawa upadłościowego 
1. Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do tymczasowego 
nadzorcy sądowego przepisy art. 157, art. 157a, art. 159-161, art. 166 ust. 6, art. 167 ust. 2, art. 167a, art. 167b, art. 
170-172 i art. 178 stosuje się odpowiednio. 
1a. Postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, odwołaniu albo zmianie osoby tymczasowego 
nadzorcy sądowego i informację o uprawomocnieniu się postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia przez odwołanie 
tymczasowego nadzorcy sądowego obwieszcza się. 
1b. Sąd ustala wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, biorąc pod uwagę nakład pracy, zakres czynności 
podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji. 
1c. Wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku 
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. 
1d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższe wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli uzasadnia to nakład pracy tymczasowego nadzorcy sądowego, zakres 
podjętych czynności, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji. 
2. O wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego i zwrocie wydatków koniecznych poniesionych w związku z 
pełnieniem funkcji orzeka sąd na jego wniosek złożony w terminie tygodnia od dnia powiadomienia o odwołaniu lub od 
dnia wygaśnięcia funkcji. Sąd może przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu zaliczkę na wydatki. Kwotę zaliczki 
wypłaca się w pierwszej kolejności z zaliczki wpłaconej przez wnioskodawcę. 
3. Sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania 
obejmującego w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz 
przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego. Sprawozdanie składa się w postaci elektronicznej i 
zamieszcza w Rejestrze. 



Tymczasowy nadzorca sądowy 

Art. 39 Prawa upadłościowego 
1. Sąd na wniosek wnioskodawcy, dłużnika lub tymczasowego 
nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne oraz 
uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do 
osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Uchylając zajęcie 
rachunku bankowego, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę 
sądowego, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony. 
2. Dyspozycje dłużnika dotyczące środków na rachunku bankowym, 
którego zajęcie uchylono, wymagają zgody tymczasowego nadzorcy 
sądowego. 
3. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz 
uchyleniu zajęcia rachunku bankowego doręcza się wierzycielowi 
prowadzącemu egzekucję oraz organowi egzekucyjnemu. Na 
postanowienie to dłużnikowi oraz wierzycielowi prowadzącemu 
egzekucję przysługuje zażalenie. 



Tymczasowy nadzorca sądowy 

Art. 38a Prawa upadłościowego 

Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy 
sądowego jest uprawniony do dokonywania 
czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie 
czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego 
nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. 
Zgoda może zostać udzielona również po 
dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od 
jej dokonania. 



Tymczasowy nadzorca sądowy 

Art. 43 Prawa upadłościowego 

Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w 
postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy 
sądowego albo zarządu przymusowego upadają 
z chwilą objęcia majątku upadłego dłużnika w 
zarząd przez syndyka. Inne zabezpieczenia 
zastosowane przez sąd po złożeniu wniosku o 
ogłoszenie upadłości upadają z dniem ogłoszenia 
upadłości. 



Podmioty postępowania – zarządca 
przymusowy 

Art. 40 Prawa upadłościowego 
1. Sąd może stosować inne sposoby zabezpieczenia, w tym także 
zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad 
majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał 
swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także 
gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy 
sądowego. 
2. Ustanawiając zabezpieczenie przez zarząd przymusowy, sąd 
wyznacza zarządcę przymusowego oraz określa zakres i sposób 
wykonywania zarządu. 
3. Do czynności dłużnika dotyczących jego majątku objętego zarządem 
przymusowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-79. 
4. Do zarządcy przymusowego przepisy art. 38 ust. 1a-3 oraz przepisy 
ustawy o syndyku stosuje się odpowiednio. 



Zarządca przymusowy 

Zarząd przymusowy polega na odebraniu dłużnikowi zarządu nad jego majątkiem w całości. 
 
Art. 77 Prawa upadłościowego 
1. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne. 
2. Na wniosek osoby trzeciej sędzia-komisarz może nakazać zwrot na jej rzecz z masy upadłości jej 
świadczenia wzajemnego, które osoba ta świadczyła w związku z dokonaniem przez nią z upadłym 
czynności prawnej, o której mowa w ust. 1. Do zwrotu tego świadczenia stosuje się odpowiednio 
przepisy o nienależnym świadczeniu. 
3. Zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 2, można nakazać, jeżeli czynność prawna została podjęta 
po ogłoszeniu upadłości i przed obwieszczeniem w Rejestrze postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a 
osoba trzecia przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć o ogłoszeniu upadłości. Na 
postanowienie sędziego-komisarza osobie tej przysługuje zażalenie. 
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się 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 
oraz z 2019 r. poz. 326), jeżeli zawarcie umowy lub ustanowienie zabezpieczenia finansowego nastąpiło 
w dniu ogłoszenia upadłości, a uprawniony z zabezpieczenia wykaże, że nie wiedział i przy zachowaniu 
należytej staranności nie mógł wiedzieć o wszczęciu postępowania upadłościowego. Przepisu ust. 1 nie 
stosuje się również do zabezpieczeń, o których mowa w art. 67. 



Podmioty postępowania - wierzyciele 

Art. 189 Prawa upadłościowego 
Wierzycielem w rozumieniu ustawy jest każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości, choćby 
wierzytelność nie wymagała zgłoszenia. 
 
Art. 236 Prawa upadłościowego 
1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli 
niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o 
ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. 
2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego 
wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 
skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. 
Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu. 
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub 
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy 
upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu 
upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia. 
4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych należności 
podlegających zaspokojeniu z masy upadłości. 
 



Podmioty postępowania - rada 
wierzycieli 

Art. 201 Prawa upadłościowego 
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 
upadłego, co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą 
część sumy wierzytelności z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po 
ogłoszeniu upadłości, chyba że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za 
który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego 
przed ogłoszeniem upadłości, albo nabycie wierzytelności nastąpiło po obwieszczeniu w Rejestrze informacji o 
trybie i miejscu sprzedaży wierzytelności, a zbycie nastąpiło na rzecz nabywcy, który zaoferował najwyższą 
kwotę. 
3. Do czasu zatwierdzenia listy wierzytelności uprawnienia wierzycieli w sprawach dotyczących rady wierzycieli 
ustala się na podstawie: 
1 ) spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o ogłoszenie upadłości; 
2) spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez syndyka, 
sporządzonego w oparciu o księgi rachunkowe i inne dokumenty upadłego; 
3) przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych; 
4) spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

 
Art. 213 Prawa upadłościowego 
1. Jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona, czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli podejmuje sędzia-
komisarz. 
2. Sędzia-komisarz wykonuje również czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli, jeżeli rada nie wykona ich w 
terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza lub w terminie określonym w art. 308 ust. 2. 
 
 



Rada wierzycieli 

Art. 202 Prawa upadłościowego 
1. Rada wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców powoływanych 
spośród wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania. Rada wierzycieli 
może składać się z trzech członków, jeżeli liczba wierzycieli dłużnika będących 
uczestnikami postępowania jest mniejsza niż siedem. Sędzia-komisarz może odwołać 
członków rady wierzycieli, którzy nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie. Odwołany prawomocnie członek rady 
wierzycieli nie może być ponownie powołany. 
1a. Sędzia-komisarz odwołuje członka rady wierzycieli na jego wniosek. 
2. (uchylony). 
3. Wierzyciel może nie przyjąć obowiązków członka rady lub jego zastępcy. 
4. Do zastępcy członka rady wierzycieli przepisy dotyczące członka rady wierzycieli 
stosuje się odpowiednio. 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. 206 Prawa upadłościowego 

1. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają następujące czynności: 

1) dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości; 

2) odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości; 

3) sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości; 

4) zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi; 

5) (uchylony); 

6) uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego. 

11. (uchylony). 

2. Jeżeli czynność, o której mowa w ust. 1 i 11, musi być dokonana niezwłocznie i dotyczy wartości nieprzewyższającej dziesięciu 
tysięcy złotych, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca może ją wykonać bez zezwolenia rady. 

3. Zezwolenie rady wierzycieli na sprzedaż ruchomości nie jest wymagane, jeżeli wskazana w spisie inwentarza wartość 
oszacowania wszystkich ruchomości wchodzących w skład masy upadłości nie przekracza równowartości 50 000 zł. 

4. Do zezwolenia na sprzedaż wierzytelności oraz innych praw, jeżeli wskazana w spisie należności wartość nominalna wszystkich 
wierzytelności oraz innych praw wchodzących w skład masy upadłości nie przekracza równowartości 50 000 zł, przepis ust. 3 
stosuje się odpowiednio. 

5. Wpis obciążenia majątku upadłego ograniczonym prawem rzeczowym w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany bez 
zezwolenia wymaganego zgodnie z ust. 1 podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest prawomocne postanowienie 
sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 

 

Art. 207 Prawa upadłościowego 

1. Rada wierzycieli wykonuje czynności przez podejmowanie uchwał na posiedzeniach, chyba że regulamin stanowi inaczej. 
Posiedzenia rady wierzycieli mogą odbywać się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 



Zgromadzenie wierzycieli 

Art. 191 Prawa upadłościowego 

Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli: 

1) jeżeli według przepisów ustawy wymagane 
jest podjęcie uchwały zgromadzenia; 

2) na wniosek przynajmniej dwóch wierzycieli 
mających łącznie nie mniej niż trzecią część ogólnej 
sumy uznanych wierzytelności; 

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


