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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 
 

(druk nr 1015 ) 

 
 
USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1360, z późn. zm.) 

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2)   oznaczenie rodzaju pisma; 

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)   wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 

oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1)    oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy 

strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

11)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i 

pełnomocników stron, 

2)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania. 
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§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 

sygnaturę akt. 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, 

jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli 

pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem 

tego systemu. 

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 

§ 5. (4) Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje 

się kwalifikowanym podpisem zaufanym. 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w 

systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z 

uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz 

możliwości składania jednorazowo wielu pism.] 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 

1629) 

Art. 53. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu 

przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

1a. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 

64, podlega badaniu zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w: 

1)   art. 66-68 oraz 

2)   ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą o biegłych 

rewidentach", oraz 

3)   rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
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sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję 

Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 

170 z 11.06.2014, str. 66) - w przypadku jednostek zainteresowania publicznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach. 

2. (uchylony). 

[2a. Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą jednostek, w stosunku do których ogłoszona została 

upadłość.] 

<2a. Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą jednostek, w stosunku do których ogłoszona została 

upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono 

zarządcę, chyba że dłużnikowi udzielono zezwolenia, o którym mowa w art. 133 ust. 

1 lub art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544, 1629 i …).> 

2b. Roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za 

zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy 

zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału. 

3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 

64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego 

wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z 

zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia 

tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. 

4. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania 

badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. 

5. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, 

dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku 

finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

986 i 1544) 
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Art. 2. 

[1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) 

obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej "sądami 

rejestrowymi".] 

<1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy 

gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”> 

2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, 

polegające na zapewnieniu zainteresowanym: 

1)   wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

2)   urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację 

spółek jawnych; 

3)   dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości 

miejscowej sądów rejestrowych. 

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji 

publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 2, oraz sposób współpracy sądów rejestrowych i wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) w tych sprawach, w szczególności wskazując sposób postępowania i 

przekazywania przez sądy rejestrowe niezbędnych informacji, mając na względzie 

ułatwienie dostępu do Rejestru. 

Art. 19e. 

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. 

[2. (4) Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym 

co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, 

wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do 

reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem 

uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej 

jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako 

członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo 

wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. 
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3. Do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c i 1d oraz ust. 4 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, można dołączyć ich kopie podpisane w sposób 

określony w ust. 2.] 

<2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony 

w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami 

do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym albo likwidator. 

3. Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej  oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o 

których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych 

dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, można 

dołączyć ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.> 

<3a. Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, 

których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych 

udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 

Prawo o adwokaturze i art. 601 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, o 

ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do 

dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik 

zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.  

3b. Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający uchwałę bądź 

postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku 

lub pokryciu straty, jak również dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzone do dnia 30 

września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej 

ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 

3a.> 
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4. W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych w 

Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium. 

[5. Elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź 

postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty 

następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.] 

6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają 

wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej 

weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze 

przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o 

przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. 

<7a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, można dołączyć kopie uchwały bądź 

postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku 

lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 

4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 

30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 

3 tej ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym przez osoby wymienione w ust. 2 albo występującego w sprawie 

pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym. 

7b. W przypadku określonym w ust. 3a zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w zakresie statusu zgłaszającego 

jako adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego. W przypadku 

negatywnej weryfikacji statusu, przepisy ust. 7 zdanie drugie i ust. 7a stosuje się 

odpowiednio.> 

8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7. 

[9. Czynności, o których mowa w ust. 1-8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za 

pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, 

służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.] 
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<9. Czynności, o których mowa w ust. 1–8, są wykonywane w systemie 

teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

23, z późn. zm.).> 

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o 

których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb 

weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie 

identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność zagwarantowania kompletności 

dokumentów dołączanych do zgłoszenia. 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) 

Art. 71. 

§ 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej czynności 

dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy lub innych 

wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 

[§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za 

pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, 

służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.] 

<§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie teleinformatycznym 

za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.).> 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, z późn. zm.) 

Art. 53. 

§ 1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1 § 2 i 3 tworzy się akta. Akta mogą 

być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych. 

<§ 1a. System teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, w którym tworzy się 

i przetwarza akta sprawy, utrzymuje Minister Sprawiedliwości. 
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§ 1b. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. 

§ 1c. Minister Sprawiedliwości, jako administrator systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe nie ma dostępu do akt postępowania.> 

[§ 2. Akta sprawy przechowuje się w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i 

charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu 

oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji.] 

<§ 2. Akta sprawy przechowuje się w sądzie lub systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i 

charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w 

postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła 

informacji.> 

§ 3. Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do właściwych 

archiwów państwowych. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres przesłanek 

określonych w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt, a także 

warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania. 

 

<Art. 53d. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta 

w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, za pomocą którego 

można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony 

praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.> 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) 

Art. 4. 

<1.> Przepisy części pierwszej stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań 

unormowanych w ustawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

<2. Przepisy części pierwszej stosuje się odpowiednio do postępowań określonych w art. 

36 oraz rozdziale V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 
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z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 

05.06.2015, str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/848”.> 

 

<Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Rejestrze”, należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr 

Zadłużonych.> 

Art. 13. 

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.] 

<4. Prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na 

podstawie ust. 1 lub 2 obwieszcza się.> 

<5. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 1 lub 2, sąd wydaje 

postanowienie, w którym wymienia: 

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

przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport 

albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer 

w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji 

podatkowej; 

3) firmę, pod którą działa dłużnik; 

4) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres dłużnika; 

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli dłużnik ma taki numer. 

6. W przypadku spółki osobowej w postanowieniu, o którym mowa w ust. 5, dodatkowo 

wymienia się: 

1) imiona i nazwiska albo nazwę wspólników odpowiadających za zobowiązania 

spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

2) numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólników, o 

których mowa w pkt 1, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich 

jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie 

państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer 

identyfikacji lub identyfikacji podatkowej; 

3) miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników, o których mowa w pkt 1. 

7. W sekretariacie sądu umożliwia się każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę 

przejrzenia akt sądowych postępowania zakończonego prawomocnym 

postanowieniem o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 1 lub 

2, dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe.> 

Art. 22. 

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, 
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a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce 

zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia 

całym swoim majątkiem;] 

<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, firmę, pod którą działa dłużnik, 

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, oraz 

numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną 

identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo 

nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;> 

<1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;> 

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 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 

2017 r. poz. 791) 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 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089). 

2. (uchylony). 
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2a. (uchylony). 

3. Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się. 

<4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa 

wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub 

identyfikacji podatkowej.> 

Art. 25. 

[1. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na 

piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.] 

<1. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć 

oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.> 

2. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi 

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we 

wniosku o ogłoszenie upadłości. 

3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez 

wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. 

<Art. 25a. 

Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez 

dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego wniosku oraz prawomocne 

postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub umorzeniu postępowania w 

przedmiocie rozpoznania tego wniosku obwieszcza się.> 

 

Art. 27. 

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 2017 r. 
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poz. 1508), 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.] 

<4. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze. 

W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka 

zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego 

wniesienia.> 

[Art. 35. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu 

postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.] 

 

<Art. 35. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 216a–216ab, art. 219–221, art. 224, art. 

228 ust. 1, 2 i 3 oraz przepisy części pierwszej księgi pierwszej Kodeksu postępowania 

cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.> 

 

Art. 38. 

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 i art. 170-172 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 
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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.] 

<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.> 

 

Art. 51. 

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;] 

<1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę oraz numer 

PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku 

– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, NIP, jeżeli dłużnik 

(upadły) ma taki numer, firmę, pod którą działa dłużnik (upadły), miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem (upadłym) jest spółka 
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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 albo nazwę, numery PESEL 

albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne 

dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo 

siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia 

całym swoim majątkiem;> 

2)    (uchylony); 

3)    (uchylony); 

4)    wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności 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)    wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz 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 Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 

2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 

1), w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny, czy 

uboczny.] 

<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.> 
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<3. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.> 

 

<Art. 54b. 

Informację o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się.> 

 

Art. 58. 

[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.] 

<1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, sędzia-komisarz może 

zastosować wobec niego 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. 

 

Art. 64. 

1. Mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące 

zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami 

pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek 

bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z 

usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez 

upadłego, nie wchodzi w skład masy upadłości. Składniki tego mienia oznaczy sędzia-

komisarz. 

[2. Mieniem, o którym mowa w ust. 1, zarządza upadły, chyba że został ustanowiony 

likwidator, kurator bądź przedstawiciel albo reprezentant upadłego ustanowiony na 
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podstawie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych, wydatkując zgromadzone na 

odrębnym rachunku bankowym funduszu środki na cele i według zasad określonych w 

przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.] 

<2. Mieniem, o którym mowa w ust. 1, zarządza syndyk, wydatkując zgromadzone na 

odrębnym rachunku bankowym funduszu środki na cele i według zasad, które 

zostały określone w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.> 

3. Niewykorzystane środki, o których mowa w ust. 1, zwiększają Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 

Art. 69. 

[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.] 

<1. Ustalenie składu masy upadłości na dzień ogłoszenia upadłości następuje przez 

sporządzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 

według wzorca udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości spisu objętych przez 

syndyka ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących 

upadłemu praw majątkowych, a także przez sporządzenie spisu należności. 

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, wskazując, których składników masy 

nie objął na skutek czynności bezskutecznych.> 

[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.] 

<1c. Syndyk sporządza spisy, o których mowa w ust. 1 i 1a, na bieżąco, w miarę 

ustalania składu masy upadłości i obejmowania składników majątku wchodzących w 

skład masy upadłości. Podczas sporządzania spisów syndyk usuwa błędnie wpisane 

pozycje.> 
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<1ca. Każdorazowy stan spisu objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, 

środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw majątkowych jest 

ujawniany w Rejestrze. Zawarte w spisie należności informacje o przysługujących 

upadłemu wierzytelnościach podlegają ujawnieniu dopiero z chwilą obwieszczenia w 

Rejestrze uchwały rady wierzycieli albo postanowienia sędziego-komisarza o 

wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności.> 

[1d. Spisy, o których mowa w ust. 1-1c, składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w 

Rejestrze.] 

<1d. Po zakończeniu ustalania składu masy upadłości syndyk składa spis inwentarza, 

który obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu na dzień ogłoszenia 

upadłości spisu: 

1) objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz 

przysługujących upadłemu praw majątkowych; 

2) ruchomości, nieruchomości oraz środków pieniężnych, których syndyk nie objął; 

3) należności.> 

[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.] 

<1f. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że 

w skład masy upadłości w dniu ogłoszenia upadłości wchodziły składniki majątku, 

których syndyk nie ujął w spisie inwentarza, sporządza uzupełnienie spisu 

inwentarza, które obejmuje składniki majątku nieujęte w spisie inwentarza. Do 

uzupełnienia spisu inwentarza przepisy ust. 1, 1a, 1c i 1d stosuje się odpowiednio.> 

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. 

<Art. 131a. 

Jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości 

złożonego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania 

restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego, przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie 
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upadłości, o którym mowa w art. 127–130, rozumie się dzień złożenia wniosku 

restrukturyzacyjnego.> 

Art. 152. 

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. 

<4. Jeżeli czynność, do której wykonania właściwy jest sędzia-komisarz, ma być 

wykonana po dniu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu zakończenia 

albo umorzeniu postępowania, właściwy do jej wykonania jest sąd.> 

 

Art. 157. 

[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.] 

<1. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz ma konto doradcy 

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. 

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, oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.> 

<2a. 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, i która zamierza 
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wykonywać obowiązki w postępowaniach upadłościowych, zakłada konto doradcy 

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe.> 

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. 

<Art. 160a. 

Syndyk na bieżąco rejestruje w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe przychody i wydatki masy upadłości.> 

 

Art. 168. 

[1. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi w terminach przez niego wyznaczonych, 

przynajmniej co trzy miesiące, sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie 

rachunkowe z uzasadnieniem. 

2. Zastępca syndyka, jeżeli jest ustanowiony, składa sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 

w terminach wyznaczonych przez syndyka. Syndyk składa te sprawozdania wraz ze swoim 

sprawozdaniem sędziemu-komisarzowi.] 

<1. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi w terminach przez niego wyznaczonych, 

przynajmniej co trzy miesiące, sprawozdanie, które obejmuje raport ze zmian w 

stanie i składzie masy upadłości w okresie sprawozdawczym, raport ze zmian stanu 

wierzytelności w okresie sprawozdawczym, raport z przychodów i wydatków 

syndyka w okresie sprawozdawczym oraz opis czynności syndyka w okresie 

sprawozdawczym z uzasadnieniem. 

2. Zastępca syndyka, jeżeli został ustanowiony, składa sprawozdanie w zakresie swoich 

czynności obejmujące elementy wskazane w ust. 1.> 

[3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoznaje sędzia-komisarz po wysłuchaniu 

w miarę potrzeby i możliwości syndyka, upadłego i członków rady wierzycieli.] 

[4. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości syndyk i jego 

zastępcy składają sprawozdanie ostateczne obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności 

oraz sprawozdanie rachunkowe. Sprawozdanie ostateczne obejmuje w szczególności 

wskazanie miejsca zarchiwizowania dokumentów upadłego, łącznej wysokości wydatków 
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z tytułu kosztów postępowania i zobowiązań, o których mowa w art. 230, łącznej 

wysokości funduszów masy upadłości oraz funduszów uzyskanych ze zbycia rzeczy i 

praw obciążonych rzeczowo oraz ogólnego stopnia zaspokojenia wierzycieli. 

5. Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe, odmawia uznania określonego 

wydatku lub dokonuje odpowiedniego sprostowania oraz orzeka o zwrocie do masy 

upadłości kwoty niezatwierdzonej. Sędzia-komisarz odmawia zatwierdzenia sprawozdania 

ostatecznego w całości lub części, jeżeli syndyk dokonał czynności niezgodnych z prawem 

lub skutkujących pokrzywdzeniem wierzycieli lub upadłego albo mimo wezwania nie 

wykonał w zakreślonym terminie wszystkich obowiązków. Na postanowienie sędziego-

komisarza przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również syndykowi. Prawomocne 

postanowienie zobowiązujące syndyka do zwrotu do masy upadłości kwoty 

niezatwierdzonej stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko syndykowi.] 

<4. Po zakończeniu pełnienia funkcji syndyk i jego zastępcy składają sędziemu-

komisarzowi sprawozdanie ostateczne, które obejmuje raport ze zmian w stanie i 

składzie masy upadłości w okresie postępowania upadłościowego ze wskazaniem 

łącznej kwoty uzyskanej z likwidacji masy upadłości, raport ze zmian stanu 

wierzytelności w okresie postępowania upadłościowego ze wskazaniem stopnia 

zaspokojenia wierzycieli w poszczególnych kategoriach, raport z przychodów i 

wydatków syndyka w okresie postępowania upadłościowego oraz opis czynności 

syndyka w okresie postępowania upadłościowego z uzasadnieniem. Sprawozdanie 

ostateczne obejmuje również wskazanie miejsca zarchiwizowania dokumentów 

upadłego. O niezłożeniu sprawozdania ostatecznego, mimo wezwania do jego 

złożenia w terminie tygodnia, sędzia-komisarz zawiadamia Ministra 

Sprawiedliwości. 

5. W terminie 30 dni upadły i wierzyciele mogą wnosić zarzuty dotyczące wydatków 

poniesionych przez syndyka lub zastępcę syndyka, wskazanych w sprawozdaniach, o 

których mowa w ust. 1 i 2. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub 

nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez 

rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”, 

[5a. Prawomocne postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania ostatecznego w 

całości lub części doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.] 

<5b. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch 

miesięcy od dnia złożenia sprawozdania odmawia uznania w całości lub części 
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określonego wydatku oraz orzeka o zwrocie do masy upadłości kwoty poniesionej z 

tytułu wydatku, którego uznania odmówiono. 

5c. Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie ostateczne albo odmawia jego 

zatwierdzenia w całości lub części, jeżeli syndyk dokonał czynności niezgodnych z 

prawem lub skutkujących pokrzywdzeniem wierzycieli lub upadłego albo mimo 

wezwania nie wykonał w zakreślonym terminie wszystkich obowiązków. 

Prawomocne postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania ostatecznego w 

całości lub części doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

5d. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 5b i 5c, oraz na 

postanowienie o oddaleniu zarzutów przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje 

również syndykowi. Prawomocne postanowienie zobowiązujące syndyka do zwrotu 

do masy upadłości kwoty poniesionej z tytułu wydatku, którego uznania odmówiono, 

stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko syndykowi.> 

6. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 4, nie stosuje się przepisów o rachunkowości. 

[7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, składa się w postaci elektronicznej i 

zamieszcza w Rejestrze. 

8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania z 

czynności syndyka, sprawozdania rachunkowego i sprawozdania ostatecznego syndyka, 

mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w sprawozdaniach jest 

niezbędne dla prawidłowego sprawowania nadzoru nad syndykiem, oceny stanu masy 

upadłości oraz nakładu pracy syndyka, a także czytelność oraz kompletność sprawozdań.] 

 

Art. 170. 

1. W przypadku rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich 

obowiązków mimo nałożonej grzywny lub w przypadku niewykonania obowiązków, o 

których mowa w art. 156 ust. 4 lub art. 157a ust. 4, mimo wezwania do ich spełnienia w 

terminie tygodnia sąd odwołuje syndyka. 

2. Przed odwołaniem syndyka sąd jest obowiązany do jego wysłuchania. W przypadku 

uprawdopodobnienia podstaw do odwołania syndyka sąd może do czasu wydania 

postanowienia w przedmiocie odwołania zawiesić syndyka w wykonywaniu jego 

czynności, ustanawiając tymczasowego syndyka, do którego przepisy o syndyku stosuje 

się odpowiednio. 
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3. Sąd zmienia syndyka na jego wniosek albo na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej 

w trybie określonym w art. 207a. 

4. W przypadku śmierci syndyka albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności 

prawnych albo jeżeli w składzie organów spółki będącej syndykiem zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie, sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka. W 

postanowieniu sąd wskazuje datę śmierci syndyka. 

5. Sąd zmienia syndyka w przypadku cofnięcia albo zawieszenia syndykowi praw 

wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a jeżeli syndykiem jest spółka - w 

przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego wspólnikom ponoszącym za zobowiązania spółki odpowiedzialność 

bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkom zarządu reprezentującym taką 

spółkę. 

6. Odpis prawomocnego postanowienia o odwołaniu syndyka lub stwierdzeniu wygaśnięcia 

funkcji syndyka doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

<7. Postanowienie o powołaniu syndyka oraz prawomocne postanowienie o zmianie, 

odwołaniu albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka oraz organów, do których 

przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, obwieszcza się.> 

 

Art. 201. 

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.] 
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<2. Sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, ustanawia radę 

wierzycieli na wniosek upadłego, co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela lub 

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.> 

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. 202a. 

[1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą część sumy 

wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, 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, sędzia-komisarz powołuje na członka rady wierzycieli 

wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków członka 

rady wierzycieli. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie 

wnioskodawcy. 
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2. W przypadku gdy wierzyciel lub wierzyciele wnioskujący o powołanie członka rady 

wierzycieli posiadają co najmniej dwie piąte sumy wierzytelności przysługujących 

wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, 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, mogą oni wskazać 

po jednym kandydacie na członka rady wierzycieli na każdą piątą część posiadanych 

wierzytelności.] 

<1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą część sumy 

wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, 

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, sędzia-komisarz powołuje na członka rady wierzycieli 

wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków 

członka rady wierzycieli. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje 

wyłącznie wnioskodawcy. 

2. W przypadku gdy wierzyciel lub wierzyciele wnioskujący o powołanie członka rady 

wierzycieli posiadają co najmniej dwie piąte sumy wierzytelności przysługujących 

wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, 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 
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upadłości, mogą oni wskazać po jednym kandydacie na członka rady wierzycieli na 

każdą piątą część posiadanych wierzytelności.> 

3. Wierzyciel lub wierzyciele, których wniosek wskazany w ust. 1 lub 2 został uwzględniony, 

nie mogą złożyć wniosku o powołanie kolejnych członków rady wierzycieli, chyba że 

członek powołany poprzednio na ich wniosek został odwołany. 

 

Art. 203. 

[1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą część sumy 

wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, 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, sędzia-komisarz zmienia skład rady wierzycieli, powołując 

na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że 

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił 

obowiązków członka rady wierzycieli. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie 

przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.] 

<1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą część sumy 

wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, 

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, sędzia-komisarz zmienia skład rady wierzycieli, 

powołując na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, 

chyba że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie 

należycie pełnił obowiązków członka rady wierzycieli. Na postanowienie oddalające 

wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.> 
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2. Przepisy art. 202a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Sędzia-komisarz, zmieniając skład rady wierzycieli, nie może odwołać członka rady 

wierzycieli powołanego na podstawie ust. 1 lub art. 202a, chyba że żądają tego 

wierzyciele, na których wniosek członek został powołany. 

 

Art. 210. 

[1. Uchwały rady wierzycieli zamieszcza się w Rejestrze.] 

[2. W terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Rejestrze uczestnik 

postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwale. Zarzuty wniesione po 

upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego 

pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego 

nie stosuje się.] 

<2. W terminie tygodnia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty 

przeciwko uchwale rady wierzycieli. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub 

nieodpowiadające wymaganiom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez 

rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.> 

3. Sędzia-komisarz rozpoznaje zarzuty w terminie tygodnia od dnia przedłożenia mu 

zarzutów. 

[4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch tygodni 

od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Rejestrze może uchylić tę uchwałę, 

jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza interes wierzycieli. Na postanowienie 

sędziego-komisarza zażalenie przysługuje wyłącznie skarżącemu, upadłemu oraz 

członkom rady wierzycieli. 

5. Wykonanie uchwały nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia jej 

zamieszczenia w Rejestrze. Sędzia-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu 

uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub 

postanowienia o uchyleniu uchwały rady wierzycieli.] 

<4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch 

tygodni od dnia przekazania mu uchwały rady wierzycieli może uchylić tę uchwałę, 

jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza interes wierzycieli. Na postanowienie 

sędziego-komisarza zażalenie przysługuje wyłącznie skarżącemu, upadłemu oraz 

członkom rady wierzycieli. 
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5. Wykonanie uchwały rady wierzycieli nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 

dwóch tygodni od dnia jej przekazania sędziemu-komisarzowi. Sędzia-komisarz 

może wstrzymać wykonanie uchwały rady wierzycieli do czasu uprawomocnienia się 

postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu 

uchwały rady wierzycieli.> 

Art. 216a. 

[1.  Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument składa 

się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem zaufanym.] 

<1. W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem 

pism i dokumentów, o których mowa w art. 216ab, wnosi się wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z 

wykorzystaniem udostępnianych w systemie formularzy elektronicznych 

określonych przez Ministra Sprawiedliwości. Pisma oraz dokumenty niewniesione za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe 

nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo 

dokumentu do sądu, o czym sąd albo sędzia-komisarz poucza wnoszącego pismo albo 

dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest 

tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, syndyk albo organ, do którego 

przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.> 

<1a. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo 

uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i 

integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

1b. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe dołącza się załączniki w postaci elektronicznej. 

1c. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do pisma 

dołącza się: 

1) poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów; 

2) elektroniczne kopie dokumentów. 
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1d. Poza podmiotami określonymi w przepisach szczególnych elektronicznego 

poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać występująca w sprawie w 

charakterze uczestnika lub organu postępowania albo pełnomocnika osoba 

posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Elektronicznego poświadczenia 

odpisu protokołu posiedzenia rady wierzycieli oraz odpisu uchwały podjętej na 

posiedzeniu rady wierzycieli może również dokonać przewodniczący rady 

wierzycieli. 

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego składa się w sądzie upadłościowym bez wezwania 

w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma. Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania 

cywilnego stosuje się odpowiednio.> 

[2. Dokumenty złożone w postaci elektronicznej drukuje się i załącza do akt wyłącznie na 

zarządzenie sędziego-komisarza.] 

<3. W każdym piśmie procesowym należy wskazać imię i nazwisko wnoszącego pismo 

albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 

w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację 

oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący przedsiębiorcą, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wnoszący pismo ma taki numer.  

4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 3, 

rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4. 

5. W piśmie procesowym wnoszący pismo może podać numer telefonu do kontaktu oraz 

adres poczty elektronicznej.> 

<Art. 216aa. 

1. Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń 

z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby 

wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem 

dłużnika, należności alimentacyjne oraz 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, mogą wnosić 

pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. 
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub składać 

oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, 

przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego 

oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej. 

3. Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub oświadczenia do systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, podając imię, nazwisko 

oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie treść wniosku lub oświadczenia 

ustalone na podstawie dowodu osobistego albo innego dokumentu tożsamości, a 

także numer, rodzaj i oznaczenie organu wydającego dokument tożsamości. 

Wprowadzona do systemu treść wniosku lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i 

podpisaniu przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub oświadczenia oraz 

złożeniu do zbioru dokumentów. Wniosek lub oświadczenie wprowadzone do 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje 

podpisem pracownik biura podawczego zgodnie z art. 216a ust. 1a. 

4. Przepisy art. 216a ust. 1b, 1c, 1e i 3–5 stosuje się odpowiednio, z tym że 

elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać pracownik 

biura podawczego. 

5. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przepis art. 130 § 6 

Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 216ab. 

Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 

1000, 1083 i 1669), a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji, jeżeli warunki 

przetargu lub aukcji przewidują złożenie oferty w sądzie, wnosi się z pominięciem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

 

Art. 216ac. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych i 

składania dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego, mając na względzie 
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skuteczność wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów, szczególne 

wymagania postępowań obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący 

postępowanie sądowe oraz ochronę praw osób wnoszących pisma procesowe.> 

 

Art. 219. 

[1. W postępowaniu upadłościowym orzeczenia zapadają w formie postanowień. W 

postanowieniu oraz dokumencie, który dotyczy składnika masy upadłości, podaje się 

numer danego składnika masy ujawniony w spisie inwentarza lub w spisie należności lub 

w innych spisach. 

1a. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu upadłościowym zamieszcza się 

w Rejestrze wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. 

1b. Uczestnicy postępowania mają dostęp do danych zawartych w zamieszczanych w 

Rejestrze postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach.] 

<1. W postępowaniu upadłościowym orzeczenia zapadają w formie postanowień. 

1a. Orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego i przewodniczącego w 

chwili ich wydania są utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe z wykorzystaniem wzorców udostępnionych w 

systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe i opatrywane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1b. Uczestnicy postępowania mają dostęp do akt postępowania za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 

<1c. Jednocześnie z utrwaleniem w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego i 

przewodniczącego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe zamieszcza się informację o terminie i sposobie wniesienia środka 

zaskarżenia albo informację o tym, że środek zaskarżenia nie przysługuje. 

1d. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą składnika masy upadłości, podaje 

się numer danego składnika ujawniony w spisie inwentarza. Postanowienie oraz 

dokument, które dotyczą składnika masy upadłości, obwieszcza się. 

1e. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą wierzytelności wierzyciela 

upadłego, podaje się numer zgłoszenia wierzytelności, a jeżeli została już złożona 

lista wierzytelności – także numer na liście wierzytelności.> 

2. (uchylony). 
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[3. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 1 zdanie drugie oraz 

ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio.] 

<3. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 1d i 1e stosuje 

się odpowiednio.> 

<4. Ujawnienia informacji o prawomocności orzeczenia może dokonać w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe pracownik sekretariatu. 

Obwieszczenia o prawomocności orzeczenia wymaganego na podstawie przepisów 

ustawy dokonuje sąd, sędzia-komisarz, referendarz sądowy albo przewodniczący.> 

 

<Art. 219a. 

1. Na podstawie obwieszczonych postanowień oraz dokumentów, a także ujawnionych 

przez syndyka informacji o likwidacji składników masy upadłości, w Rejestrze 

tworzy się rejestr danych dotyczących aktualnego składu i stanu masy upadłości, 

obejmujący informacje o ruchomościach, nieruchomościach, środkach pieniężnych 

oraz przysługujących upadłemu prawach majątkowych i wierzytelnościach. Zmiany 

danych dotyczących składu i stanu masy upadłości ujawnia się w Rejestrze 

niezwłocznie. Do zmiany danych dotyczących przysługujących upadłemu 

wierzytelności przepis art. 69 ust. 1ca stosuje się odpowiednio. 

2. Na podstawie prawomocnych postanowień oraz dokumentów, które dotyczą 

wierzytelności wierzycieli, oraz sprawozdań syndyka w aktach tworzy się rejestr 

danych dotyczących aktualnego stanu wierzytelności oraz niezaspokojonych przez 

syndyka zobowiązań masy upadłości.> 

 

Art. 220. 

1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się upadłemu, osobom, których 

postanowienie dotyczy, oraz syndykowi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Postanowień 

dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom. 

[2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się w drodze doręczenia 

elektronicznego, jeżeli pismo zostało wniesione za pośrednictwem Rejestru albo wybrano 

doręczanie elektroniczne za pośrednictwem Rejestru. Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.] 
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<2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Przepis art. 1311 

§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.> 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do doręczeń dokonywanych osobom, o których mowa 

w art. 216aa ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w art. 216aa ust. 1, mogą dokonać wyboru doręczenia 

elektronicznego, jeżeli wniosły pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia 

elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone 

w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po złożeniu 

oświadczenia o rezygnacji. 

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia dokonywanego osobie 

fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego 

pisma. Nie dotyczy to doręczeń dokonywanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu, 

zarządcy przymusowemu, syndykowi albo organowi, do którego przepisy o syndyku 

stosuje się odpowiednio. 

6. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, skierowane do osoby albo 

jednostki, która nie ma założonego konta w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia, o czym należy pouczyć przy pierwszym doręczeniu. 

7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania 

doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń 

oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.> 

 

Art. 221. 

1. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze. W 

przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia, 

obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego wniesienia. 

2. Na wniosek syndyka lub z urzędu sędzia-komisarz może zarządzić dokonanie 

obwieszczenia także w inny sposób. 
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3. Na żądanie upadłego lub wierzyciela, na ich koszt, obwieszczenie może być dokonane w 

sposób przez nich wskazany. 

4. Każdy ma dostęp do danych zawartych w obwieszczanych w Rejestrze postanowieniach, 

zarządzeniach, dokumentach i informacjach. 

[5. Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości w Rejestrze wzory 

dokumentów i pism procesowych określone w ustawie.] 

 

Art. 224. 

[1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu 

niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. Zażalenie wnosi się 

w terminie tygodnia.] 

<1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu 

niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Zażalenie wnosi się w 

terminie tygodnia.> 

2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do 

wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia. 

3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu 

niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia 

postanowienia. 

4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na 

posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia 

posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia 

zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia 

postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i 

doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka 

zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. 

<5. Termin do zaskarżenia czynności rady wierzycieli oraz syndyka i innych organów, 

które zgodnie z przepisami ustawy podlegają zaskarżeniu, biegnie od dnia 

zamieszczenia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 

pouczenia o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.> 

 

Art. 228. 
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[1. Akta sądowe udostępnia się w sekretariacie sądu uczestnikom postępowania oraz 

każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Osoby te mogą 

otrzymywać z akt odpisy i wyciągi oraz bez żadnych dodatkowych opłat sporządzać we 

własnym zakresie fotokopie.] 

<1. W sekretariacie sądu umożliwia się uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto 

dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt sądowych, dostęp do tych akt za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do akt sądowych postępowania o ogłoszenie 

upadłości zakończonego prawomocnym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości.> 

[2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe postanowień, zarządzeń i dokumentów 

obwieszczonych lub zamieszczonych w Rejestrze mają moc urzędowo poświadczonych 

odpisów, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w 

Rejestrze.] 

<2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe orzeczeń, pism i dokumentów 

utrwalonych w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 

mają moc urzędowo poświadczonych odpisów oraz wyciągów, jeżeli mają cechy 

umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe.> 

3. Od dnia obwieszczenia w Rejestrze nie można zasłaniać się nieznajomością treści 

obwieszczenia, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie można było 

dowiedzieć się o obwieszczeniu. 

Art. 236. 

[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 sędziemu-komisarzowi swoją 

wierzytelność.] 

<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 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 
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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. 

 

[Art. 239. 

1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. 

2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru. 

3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia 

wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem 

Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i 

przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.] 

 

Art. 240. 

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać: 

[1)    imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania 

albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;] 

<1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane 

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa 

wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz 

NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;> 

2)   określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość 

wierzytelności niepieniężnej; 
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3)    dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w 

spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 

wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność; 

4)   kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; 

5)    zabezpieczenia związane z wierzytelnością; 

6)   w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem 

osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; 

7)    stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, 

administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym[;] <.> 

[8)   jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość 

posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.] 

 

<Art. 240a. 

Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 240 

pkt 1 rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.> 

 

[Art. 241. 

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240, 

sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, przekazuje odpis 

zgłoszenia syndykowi. 

Art. 242. 

Jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika 

procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, lub osoba posiadająca licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom określonym 

w art. 239 i art. 240 lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu 

podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia.] 

 

Art. 245. 

1. Na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach: 

1)   liczbę porządkową; 



- 38 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[2)   imię i nazwisko wierzyciela 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; 

3)   sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, i sumę, według której będzie obliczany 

głos wierzyciela w głosowaniu nad układem;] 

<2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane 

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oraz firmę, pod którą działa 

wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz 

NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer; 

3) sumę każdej wierzytelności podlegającej uznaniu;> 

4)   kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu; 

5)   informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności; 

6)   informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku; 

[7)   informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;] 

[8)   uzasadnienie;] 

<8) uzasadnienie odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności.> 

[9)   informację o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, 

sądowoadministracyjnego lub postępowania przed sądem polubownym w sprawie 

zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.] 

<1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 

1 pkt 2, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.> 

[2. Jeżeli syndyk zaprzecza w całości lub części oświadczeniom wierzyciela, uzasadnia to w 

osobnej rubryce. Uzasadnienie to oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, 

obejmuje wskazanie stanu faktycznego, z którego wynika wierzytelność, oraz dokumentów 

jej dotyczących. 

3. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, według której będzie obliczany głos 

wierzyciela w głosowaniu nad układem, oznacza się według tej części wierzytelności, 

która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.] 

[4. Syndyk umieszcza na liście wierzytelności także oświadczenie upadłego i podane przez 

niego uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie, albo wzmiankę, że upadły 

oświadczenia takiego nie złożył i z jakiej przyczyny.] 
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<4. Syndyk załącza do listy wierzytelności oświadczenie upadłego i podane przez niego 

uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie, albo wzmiankę, że upadły 

oświadczenia takiego nie złożył i z jakiej przyczyny.> 

[5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór listy wierzytelności, 

mając na uwadze zakres informacji ujmowanych w liście wierzytelności, czytelność oraz 

kompletność listy.] 

 

 

Art. 255. 

[1. Listę wierzytelności składa się w postaci elektronicznej. Podlega ona zamieszczeniu w 

Rejestrze.] 

2. O dacie złożenia listy wierzytelności obwieszcza się. 

 

Art. 260. 

1. Po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie sprzeciwu, a w 

razie jego zaskarżenia, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, sędzia-komisarz 

dokonuje zmian na liście wierzytelności na podstawie tych postanowień oraz zatwierdza 

listę wierzytelności. 

2. Jeżeli sprzeciwu nie wniesiono, sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności po upływie 

terminu do jego wniesienia. 

3. Po upływie terminu do wniesienia sprzeciwów sędzia-komisarz może zatwierdzić 

częściowo listę wierzytelności w zakresie nieobjętym sprzeciwami. 

<4. Postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności obwieszcza się.> 

 

[Art. 261. 

Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, 

że na liście umieszczono wierzytelności, które w całości lub części nie istnieją, lub nie 

umieszczono na liście wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście z urzędu. 

Postanowienie o zmianie na liście podlega obwieszczeniu z urzędu. Na postanowienie to 

przysługuje zażalenie.] 

<Art. 261. 

Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie 

stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności, które w całości lub części nie 
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istnieją, lub nie umieszczono na liście wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na 

liście z urzędu. O dacie postanowienia o dokonaniu zmiany na liście obwieszcza się. Na 

postanowienie to przysługuje zażalenie. Informację o prawomocności postanowienia 

o dokonaniu zmiany na liście obwieszcza się.> 

 

 

 

 

Art. 262. 

1. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po terminie wyznaczonym do zgłoszenia wierzytelności lub 

została ujawniona po tym terminie wierzytelność, która nie wymaga zgłoszenia, 

wierzytelność taką umieszcza się na uzupełnieniu listy wierzytelności. 

2. Lista wierzytelności ulega sprostowaniu stosownie do prawomocnych orzeczeń. Zmiana 

wysokości wierzytelności zaistniała po ustaleniu listy wierzytelności jest uwzględniana 

przy sporządzeniu planu podziału albo przy głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli. 

<2a. Do sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych 

oczywistych omyłek na zatwierdzonej liście wierzytelności przepisy art. 350 i art. 353 

Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Sprostowania dokonuje 

sędzia-komisarz. Sprostowania może dokonać również referendarz sądowy. 

Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego nie powoduje utraty 

mocy przez zaskarżone postanowienie. 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. Prawomocne 

postanowienie o sprostowaniu listy wierzytelności obwieszcza się.> 

3. (uchylony). 

Art. 311. 

1. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze 

przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych 

części, nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych 

wchodzących w skład masy upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników 

upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych. 
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1a. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności w 

dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia Ministra Obrony 

Narodowej, który w terminie tygodnia od zawiadomienia może przedstawić sędziemu-

komisarzowi opinię. 

[1b. W terminie trzech dni od dnia sprzedaży składników majątku, ściągnięcia wierzytelności 

albo wykonania praw majątkowych syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis 

zlikwidowanych składników masy upadłości. Spis składa się w postaci elektronicznej i 

zamieszcza w Rejestrze. 

1c. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wzór spisu, o 

którym mowa w ust. 1b, mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w 

spisie jest niezbędne dla oceny składu masy upadłości, w szczególności określenie 

zlikwidowanego składnika majątku, datę likwidacji, cenę, a także biorąc pod uwagę 

czytelność oraz kompletność spisu.] 

2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości obciążonych zastawem 

rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym lub zastawem 

finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego 

zastawnikiem zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego, jeżeli umowa o 

ustanowieniu zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu 

zastawu. 

3. Przepisy dotyczące likwidacji w drodze sprzedaży ruchomości oraz przejęcia ruchomości 

obciążonych zastawem rejestrowym stosuje się odpowiednio do sprzedaży i przejęcia 

przez wierzyciela zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony 

zwierząt. 

Art. 347. 

1. Syndyk sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan podziału funduszów masy 

upadłości, w którym: 

1)   określa sumę podlegającą podziałowi; 

2)   wymienia wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale; 

3)   określa sumę, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału; 

4)    wskazuje, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być 

pozostawione w depozycie sądowym lub pozostawione w masie upadłości na 

zaspokojenie wierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami; 

5)   określa, czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny. 
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[1a. Plan podziału składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.] 

2. Sędzia-komisarz może wnieść do planu poprawki lub polecić syndykowi dokonanie 

wskazanych zmian w planie. 

Art. 349. 

1. Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz obwieszcza, że 

plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia 

obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. 

2. W przypadku złożenia ostatecznego planu podziału sędzia-komisarz dokonuje czynności, o 

których mowa w ust. 1, po uprawomocnieniu się postanowienia o przyznaniu syndykowi 

wynagrodzenia ostatecznego. 

[3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu podziału sumy 

uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej, planu podziału oraz ostatecznego planu 

podziału, mając na uwadze zakres informacji ujmowanych w planach podziału, czytelność 

oraz kompletność planów podziału.] 

Art. 351. 

1. Sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału, jeżeli nie wniesiono zarzutów. 

2. W razie wniesienia zarzutów, sprostowanie i zatwierdzenie planu podziału następuje po 

uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie zarzutów, a w razie 

jego zaskarżenia - po wydaniu postanowienia sądu. 

<3. Postanowienie o zatwierdzeniu planu podziału oraz prawomocne postanowienia o 

sprostowaniu planu podziału oraz jego zmianie obwieszcza się.> 

 

Art. 353. 

1. Wykonując plan podziału, syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę lub przelewa ją 

na rachunek bankowy wierzyciela. 

[2. Po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie z wykonania planu podziału. 

Sprawozdanie składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.] 

<2. Po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie z wykonania planu 

podziału.> 

[3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 2, mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w sprawozdaniu 

jest niezbędne dla oceny prawidłowości wykonania planu podziału, w szczególności 
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wysokość kwot wydanych poszczególnym wierzycielom ze wskazaniem sposobu wykonania 

planu podziału, a także biorąc pod uwagę czytelność oraz kompletność sprawozdania.] 

 

[Art. 362. 

 Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego doręcza się upadłemu, syndykowi 

oraz członkom rady wierzycieli. Postanowienie obwieszcza się. Na postanowienie przysługuje 

zażalenie.] 

 

<Art. 362. 

1. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego doręcza się upadłemu, 

syndykowi oraz członkom rady wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

2. Postanowienie o umorzeniu postępowania, postanowienie sądu drugiej instancji w 

przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania 

oraz informację o prawomocności postanowienia o umorzeniu postępowania 

obwieszcza się.> 

Art. 364. 

1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego 

upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego 

składnikami. 

[2. Syndyk wyda niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty. W 

przypadku potrzeby sędzia-komisarz wyda postanowienie nakazujące przymusowe 

odebranie majątku. Prawomocne postanowienie ma moc tytułu wykonawczego.] 

<2. Syndyk wyda niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję 

i dokumenty. W razie potrzeby sąd wyda postanowienie nakazujące przymusowe 

odebranie majątku. Prawomocne postanowienie ma moc tytułu wykonawczego.> 

 

Art. 370a. 

1. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w 

jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać 

zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania 

upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego 

powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu 

spłaty wierzycieli. 
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2. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania 

uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może 

być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty 

wierzycieli. 

3. Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego co do treści planu spłaty wierzycieli. 

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, 

konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich 

potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich 

zaspokojenia w przyszłości. 

[4. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na postanowienie 

sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty przysługuje zażalenie.] 

<4. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na postanowienie 

sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz w przedmiocie umorzenia 

zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. 

Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 

postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowienie Sądu Najwyższego w 

przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej oraz informację o prawomocności 

postanowienia sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.> 

5. Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela 

upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, 

zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, jeżeli były one 

ustanowione na mieniu osoby trzeciej. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie 

zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach między upadłym, a 

poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego. 

 

Art. 370d. 

1. Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty 

wierzycieli, sąd na jego wniosek po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty 

wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty zobowiązań na dalszy okres 
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nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a 

na postanowienie sądu drugiej instancji - skarga kasacyjna. 

2. W przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania 

planu spłaty wierzycieli wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się 

wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez 

upadłego działalności zarobkowej wierzyciel oraz upadły mogą wystąpić z wnioskiem o 

zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po 

wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty. Na postanowienie sądu 

przysługuje zażalenie. 

3. Do wierzycieli, których wierzytelności powstałe przed zakończeniem postępowania 

upadłościowego zostały po ustaleniu planu spłaty wierzycieli stwierdzone prawomocnym 

orzeczeniem, ugodą zawartą przed sądem lub ostateczną decyzją, przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

<4. Postanowienie sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Postanowienie 

sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu o 

zmianie planu spłaty wierzycieli, postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie 

rozpoznania skargi kasacyjnej oraz informację o prawomocności postanowienia 

sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.> 

 

Art. 370e. 

1. W przypadku niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty 

wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela uchyla plan spłaty wierzycieli po 

wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty, chyba że uchybienie 

obowiązkom jest nieznaczne lub umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego jest 

uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie sądu 

przysługuje zażalenie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli upadły: 

1)   nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zgodnie z 

art. 370c ust. 4; 

2)   w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub 

nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 370c ust. 4; 

3)   dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 370c ust. 2, bez zgody sądu albo 

czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona; 
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4)   ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za 

dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

3. W przypadku uchylenia planu spłaty zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. 

<4. Przepis art. 370d ust. 4 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

Art. 370f. 

1. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd 

wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań 

upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku 

wykonania planu spłaty wierzycieli. 

2. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania 

wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, 

kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd, a 

także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych 

przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak 

również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub 

wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których 

upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. 

3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

<3a. Przepis art. 370d ust. 4 stosuje się odpowiednio.> 

4. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem 

upadłości, z wyjątkiem wierzytelności, wynikających z zobowiązań, o których mowa w 

ust. 2. 

Art. 371. 

1. Postępowanie upadłościowe podlega uchyleniu w razie prawomocnego odrzucenia albo 

oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepisy art. 362-367 stosuje się odpowiednio. 

[2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku umorzenia postępowania w 

przedmiocie ogłoszenia upadłości na podstawie art. 54 ust. 4.] 
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<2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku umorzenia postępowania 

w przedmiocie ogłoszenia upadłości.> 

3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

 

Art. 376. 

[1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i art. 374, wszczyna się wyłącznie 

na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, 

syndyka, prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie w toku postępowania funkcji tymczasowego 

nadzorcy, zarządcy przymusowego lub syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności 

wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania 

wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu 

nieprocesowym.] 

<1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i art. 374, wszczyna się 

wyłącznie na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy 

przymusowego, syndyka, prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie w 

toku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego lub 

syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności wierzyciela będącego wnioskodawcą nie 

ma wpływu na dalszy bieg postępowania wszczętego na jego wniosek. W sprawach 

tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym, z wyjątkiem przepisów o 

zawieszeniu postępowania. Przepisy art. 12a, art. 29–30, art. 34, art. 216a–216ab, art. 

219 ust. 1a–1c, art. 220 ust. 2–6, art. 221 i art. 228 oraz przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 220 ust. 7 stosuje się odpowiednio.> 

2. Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy. 

3. Od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna. 

4. Odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła do Krajowego Rejestru Sądowego. 

[5. Postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej obwieszcza 

się.] 

<5. Prawomocne postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej obwieszcza się.> 

Art. 393. 
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1. W postanowieniu o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego określa się: 

1)   imię i nazwisko albo firmę upadłego oraz odpowiednio miejsce zamieszkania albo 

siedzibę upadłego; 

<1a) numer identyfikacyjny upadłego albo nazwę rejestru, do którego jest wpisany 

upadły, i numer wpisu do rejestru, albo inne dane umożliwiające jednoznaczną 

identyfikację upadłego, a także NIP upadłego, jeżeli upadły ma taki numer;> 

2)   sąd zagraniczny, który ogłosił upadłość; 

3)   zarządcę zagranicznego przez wskazanie jego imienia i nazwiska albo firmy oraz 

odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby; 

4)   czy uznane postępowanie jest postępowaniem głównym czy ubocznym. 

<1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 

1 pkt 1a, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.> 

2. W postanowieniu o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności, wskazując 

termin zgłaszania wierzytelności oraz adres, pod którym wierzytelności należy zgłosić, 

jak również niezbędne dane, które należy podać w zgłoszeniu, i język zgłoszenia. 

3. Postanowienie o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego obwieszcza się. 

4. Odpis postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego doręcza się wierzycielom wskazanym przez wnioskodawcę w spisie, o 

którym mowa w art. 386 ust. 2 pkt 3, oraz innym wierzycielom wskazanym w tym 

przepisie, jeżeli są znani sądowi, nawet jeżeli nie zostali wskazani w spisie przedłożonym 

przez wnioskodawcę. Wierzycieli poucza się o skutkach uznania orzeczenia o wszczęciu 

zagranicznego postępowania upadłościowego oraz o możliwości złożenia wniosku o 

wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego i skutkach niezłożenia wniosku w 

terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. 

5. Na postanowienie w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego 

postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie wnioskodawcy oraz wierzycielom, o 

których mowa w art. 386 ust. 2 pkt 3. 

 

Art. 446b. 
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1. W przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i pozytywnego wyniku testu 

płynności: 

1)   roszczenia wierzycieli z listów zastawnych zaspokajane są zgodnie z warunkami 

emisji, z uwzględnieniem art. 446 ust. 1; 

2)   syndyk może zawierać umowy dotyczące instrumentów finansowych, o których mowa 

w art. 18 ust. 4 ustawy o listach zastawnych. 

2. Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od 

dnia obwieszczenia o wynikach testów, może podjąć większością dwóch trzecich głosów 

wierzycieli z tytułu nominalnej wartości listów zastawnych pozostających w obrocie 

uchwałę o zobowiązaniu syndyka do podjęcia działań w celu sprzedaży wszystkich 

wierzytelności i praw upadłego banku hipotecznego należących do osobnej masy 

upadłości: 

1)   na rzecz banku hipotecznego wraz z przejściem całości zobowiązań upadłego banku 

wobec wierzycieli z listów zastawnych albo 

2)   na rzecz banku hipotecznego albo innego banku bez przejścia zobowiązań upadłego 

banku wobec wierzycieli z listów zastawnych. 

3. Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych, o którym mowa w ust. 2, zwołuje się na 

wniosek złożony nie później niż w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o wynikach 

testów. 

4. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z osobnej masy upadłości 

zaspokajane są roszczenia o odsetki za okres do dnia sprzedaży wierzytelności i praw 

upadłego banku hipotecznego. 

5. Jeżeli wpływy z tytułu sprzedaży składników osobnej masy upadłości pomniejszone o 

łączną kwotę nominalnych wartości odsetek od znajdujących się w obrocie listów 

zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy, oraz kwoty, o 

których mowa w art. 446 ust. 2, wyniosą co najmniej 5% łącznej kwoty nominalnych 

wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych, roszczenia wierzycieli z listów 

zastawnych mogą być zaspokojone proporcjonalnie do wysokości tych roszczeń, w 

terminach wcześniejszych niż w przedłużonych terminach wymagalności, o których 

mowa w art. 446 ust. 1. Przepisu art. 356 ust. 3 nie stosuje się. 

6. Listy zastawne w części zaspokojonej zgodnie z ust. 5 umarza się. 

[7. Środki, o których mowa w ust. 5, są przekazywane wierzycielom z listów zastawnych w 

najbliższym terminie płatności odsetek określonym w warunkach emisji, jednak nie 
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wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego-

komisarza, o którym mowa w art. 168 ust. 5.] 

<7. Środki, o których mowa w ust. 5, są przekazywane wierzycielom z listów zastawnych 

w najbliższym terminie płatności odsetek określonym w warunkach emisji, jednak 

nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia sprawozdania syndyka. 

Jeżeli sędzia-komisarz wydał postanowienie, o którym mowa w art. 168 ust. 5b, 

środki, o których mowa w ust. 5, są przekazywane nie wcześniej niż po upływie 14 

dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.> 

 

Art. 4912. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu 

upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 13, art. 21, art. 22a, art. 

25, art. 32 ust. 5, art. 36, art. 38, art. 38a, art. 40, art. 74, art. 163, art. 164, art. 307 ust. 1 i 

art. 361 nie stosuje się. 

2. Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi 

się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. 

[3. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem art. 8 i art. 9. 

Wniosek składa się na formularzu.] 

<3. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem przepisów 

art. 8 i art. 9. Do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych oraz 

dokumentów składanych przez dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. 

W przypadku, o którym mowa w art. 216aa ust. 1, wniosek o ogłoszenie upadłości 

składa się na formularzu.> 

<3a. Do doręczeń dokonywanych dłużnikowi przepisy art. 220 ust. 3, 4 i 6 stosuje się 

odpowiednio.> 

4. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik 

nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 

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

3)   wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 

4)   aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 

5)   spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich 

oraz terminów zapłaty; 
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6)   spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje 

istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych 

nie stanowi jej uznania; 

7)   listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich 

ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych; 

8)   oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3. 

5. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, przepisów ust. 4 pkt 2 i 4-8 nie 

stosuje się. Przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd może 

zobowiązać dłużnika do przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, w terminie 

dwóch tygodni. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o 

ogłoszenie upadłości, mając na uwadze podmiot, który składa wniosek, oraz zakres 

informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne. 

 

Art. 4915. 

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości, w którym: 

1)   wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika 

(upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację; 

<1a) wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed 

dniem złożenia wniosku;> 

2)   określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 

3)   wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od 

dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; 

4)   wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na 

nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, 

do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w 

postępowaniu; 

5)   wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka. 

 

Art. 49114. 
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1. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan 

podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu 

upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadkach, o 

których mowa w art. 49116, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli. 

[2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego 

bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie.] 

<2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie 

rozpoznania zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo 

umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, 

postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej oraz 

informację o prawomocności postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli 

albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

obwieszcza się.> 

3. Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu 

zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie 

postępowania. 

Art. 49119. 

1. Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty 

wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty 

wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres 

nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a 

od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna. 

2. Jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty 

wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na 

wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i 

umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego, o których mowa w art. 49115 ust. 1-3. Na 

postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji 

skarga kasacyjna. 
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3. W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu 

spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za 

pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności 

zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu 

spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu 

upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje 

zażalenie. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wierzycieli, których wierzytelności powstałe 

przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli zostały po jego ustaleniu stwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem, ugodą zawartą przed sądem lub ostateczną decyzją. 

<5. Postanowienie o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Postanowienie sądu 

drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o zmianie 

planu spłaty wierzycieli, postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie 

rozpoznania skargi kasacyjnej oraz informację o prawomocności postanowienia o 

zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.> 

 

Art. 49120. 

1. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty 

wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i 

wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że 

uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli 

jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy upadły: 

1)   nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zgodnie z 

art. 49118 ust. 3; 

2)   w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub 

nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 49118 ust. 3; 

3)   dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 49118 ust. 1, bez uzyskania zgody 

sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona; 

4)   ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za 

dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 
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3. W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają 

umorzeniu. 

<4. Przepis art. 49119 ust. 5 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 49121. 

1. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd 

wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu 

zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w 

wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

2. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania 

wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, 

kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a 

także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych 

przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak 

również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub 

wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których 

upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. 

<2a. Przepis art. 49119 ust. 5 stosuje się odpowiednio.> 

3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia 

planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o 

których mowa w ust. 2. 

 

 

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 883 oraz z 2018 r. poz. 398) 

Art. 3. 

1. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która: 

1)   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 
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2)   zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, 

nadzorcy lub zarządcy; 

3)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o 

którym mowa w pkt 1; 

5)   posiada nieposzlakowaną opinię; 

6)   w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego 

przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego 

wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w 

pkt 1; 

7)   nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

8)   nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe; 

[9)   nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego;] 

<9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego ani w odniesieniu do tej osoby nie są ujawnione w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U poz…);> 

10)  złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną 

przez Ministra Sprawiedliwości; 

11)  (uchylony). 

2. (uchylony). 

Art. 11a. 

<1.> Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, czy 

osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest wpisana do rejestru 

dłużników niewypłacalnych. 

<2. Minister Sprawiedliwości sprawdza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy 

w odniesieniu do osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego są 

ujawnione informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 

r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.> 

 

Art. 17. 
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1. Osobę, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osobę posiadającą 

decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie 

odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje: 

1)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; 

2)   numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie 

posiadają; 

3)   numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o 

uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie 

odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej wydania; 

4)   adres do korespondencji oraz numer telefonu [.] <;> 

<5) informację, czy osoba wpisana na listę ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w 

systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.> 

3. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana zgłaszać zmiany 

danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego w terminie 30 dni od daty ich powstania. 

[3a. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę osób posiadających licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję 

doradcy restrukturyzacyjnego oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.] 

<3a. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym listę osób 

posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którą udostępnia sądom za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 

<3b. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę, o której mowa w ust. 3a, także 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych. Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia 

osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz danych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2.> 

[4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej zmianach są przekazywane prezesom sądów 

okręgowych.] 
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<5. Osoba wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, może założyć konto doradcy 

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe.> 

Art. 18. 

1. Minister Sprawiedliwości cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy 

osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego: 

1)   przestała spełniać którykolwiek z wymogów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, 9; 

2)   dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu 

nienależytego pełnienia obowiązków; 

3)   (uchylony); 

4)   wystąpiła z takim wnioskiem; 

5)   została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. Minister Sprawiedliwości może cofnąć licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w 

przypadku gdy osoba posiadająca licencję syndyka została skazana prawomocnym 

wyrokiem za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, które 

miało związek z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego i rzutowało na jakość i sposób wykonywania tych uprawnień. 

3. Osoba, której cofnięto licencję doradcy restrukturyzacyjnego z przyczyn wskazanych w 

ust. 1 pkt 2, nie może ponownie ubiegać się o przyznanie licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego. 

4. W razie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego wpis na liście osób posiadających 

licencję doradcy restrukturyzacyjnego podlega wykreśleniu. <Informację o cofnięciu 

licencji doradcy restrukturyzacyjnego przekazuje się prezesom sądów okręgowych.> 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1544 i 1669) 

 

[Art. 8a. 

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 

gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z 
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tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres 

dłuższy niż 6 miesięcy.] 

<Art. 8a. 

1. Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia przyznawane w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów: 

1) przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających 

z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości 

za okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

2) zamieszcza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa 

w art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

(Dz. U. poz. …), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, 

w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za 

okres dłuższy niż 3 miesiące. 

2. Likwidator funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, 

z późn. zm.), lub inny upoważniony przez niego pracownik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych zamieszcza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których 

mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, 

w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy 

komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 

3 miesiące.> 

[Art. 8c. 

Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego wierzyciela w zakresie 

realizacji obowiązku określonego w art. 8a.] 

<Art. 8c. 

Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego wierzyciela w zakresie 

realizacji obowiązku określonego w art. 8a ust. 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.) 
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Art. 28. 

1. Biuro jest uprawnione do otrzymywania danych z: 

1)   rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138); 

2)   krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60); 

3)   (10) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647); 

4)   Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133); 

[5)   Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149);] 

<5) Krajowego Rejestru Zadłużonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. poz. …);> 

6)   Rejestru Należności Publicznoprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności między informacją gospodarczą otrzymaną od 

wierzyciela a danymi otrzymanymi z rejestrów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, biuro 

niezwłocznie: 

1)   wstrzymuje ujawnianie tej informacji gospodarczej; 

2)   powiadamia o niezgodności wierzyciela, od którego otrzymało informację 

gospodarczą. 

3. Biuro może uzyskiwać oraz przetwarzać w zakresie uzasadnionym wykonywaniem 

ustawowych uprawnień lub obowiązków dane zawarte w rejestrach wymienionych w ust. 

1 pkt 2-4 oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dane te biuro ujawnia w formach 

określonych w regulaminie wraz z informacją o czasie uzyskania tych danych przez biuro. 

4. Biuro może na zlecenie klienta uzyskiwać oraz przetwarzać w zakresie uzasadnionym 

wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków dane zawarte w rejestrach 

wymienionych w ust. 1 pkt 5 lub 6. Dane te biuro ujawnia klientowi, na zlecenie którego 
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je uzyskało, w formach określonych w regulaminie wraz z informacją o czasie uzyskania 

tych danych przez biuro. 

5. W przypadku gdy biuro ujawnia dane z rejestrów wskazanych w ust. 1, które można 

uzyskać bezpłatnie, biuro jest obowiązane poinformować o tym podmiot występujący do 

biura o udostępnienie tych danych. 

 

 

USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 837 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 7. 

1. Przedsiębiorcom umieszczonym na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3, jest wypłacana 

kwota należności lub kwota ustalona zgodnie z art. 5 ust. 4, pomniejszona o kwotę 

zaliczki, po doręczeniu przez nich: 

1)   prawomocnego orzeczenia sądu albo 

2)   ugody zawartej przed sądem w sprawie między przedsiębiorcą i wykonawcą, 

opatrzonej klauzulą wykonalności, albo 

3)   listy wierzytelności pod warunkiem niezłożenia w stosunku do danej wierzytelności 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe, lub zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, albo, 

4)   spisu wierzytelności pod warunkiem niezłożenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 90 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 91 

tej ustawy, lub zatwierdzonego przez sędziego-komisarza spisu wierzytelności 

-   obejmujących należność. 

[2. Na wniosek przedsiębiorcy złożony po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia w 

Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, o przekazaniu listy wierzytelności lub spisu 

wierzytelności sędziemu-komisarzowi, sędzia-komisarz, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia złożenia wniosku, udzieli pisemnej informacji, czy wobec wierzytelności 

stanowiącej przedmiot wniosku zgłoszono sprzeciw lub zastrzeżenie.] 
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<2. Na wniosek przedsiębiorcy złożony po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia w 

Krajowym Rejestrze Zadłużonych o przekazaniu listy wierzytelności lub spisu 

wierzytelności sędziemu-komisarzowi, sędzia-komisarz, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia złożenia wniosku, udzieli pisemnej informacji, czy wobec 

wierzytelności stanowiącej przedmiot wniosku zgłoszono sprzeciw lub zastrzeżenie.> 

3. Jeżeli przedsiębiorca wykonywał prace związane z realizacją zamówienia publicznego na 

roboty budowlane przy pomocy innych podmiotów, do dokumentu, o którym mowa w ust. 

1, dołącza oświadczenie, że nie zalega wobec tych podmiotów z zapłatą za zrealizowane i 

odebrane prace albo, że zaliczka, o której mowa w art. 6, została przekazana na 

zaspokojenie roszczeń tych podmiotów. 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 

 

[Art. 5. 

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

2. Rejestr: 

1)   służy zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i 

informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego; 

2)   służy udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, 

dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i 

upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu; 

3)   umożliwia składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń; 

4)   wspomaga organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i 

upadłościowego; 

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

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym 

przez Ministra Sprawiedliwości. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację Rejestru, sposób 

zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji 

dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób udostępniania 

danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych danych, sposób składania 
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pism i dokumentów oraz dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do 

składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i zakres wspomagania 

organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 

oraz sposób udostępniania wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w 

ustawie, mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do Rejestru organom i 

uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz osobom 

zainteresowanym, z rozróżnieniem zakresu informacji ujawnianych publicznie oraz 

dostępnych jedynie dla uczestników i organów postępowania, konieczność zapewnienia 

kompletności danych zawartych w Rejestrze oraz ich niezwłocznej aktualizacji wskutek 

obwieszczania i zamieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji 

dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, potrzebę zapewnienia 

czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, łatwość jego 

użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.] 

<Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Rejestrze”, należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr 

Zadłużonych.> 

Art. 7. 

1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na 

wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. 

2. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu. 

<3. Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego złożonego 

przez dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego wniosku oraz prawomocne 

postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub umorzeniu 

postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku obwieszcza się.> 

 

Art. 9. 

<1.> Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej: 

1)   analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika; 

2)   wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi 

kosztów; 

3)   wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. 
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<2. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera również sprawozdanie finansowe 

dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem 

złożenia wniosku. 

3. Jeżeli dłużnik nie może załączyć sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, podaje 

przyczyny niezałączenia sprawozdania.> 

 

Art. 10. 

1. Plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej: 

1)   opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie 

podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa; 

2)   analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika; 

3)   prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika 

oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka; 

4)   pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi 

kosztów; 

5)   harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin 

wdrożenia planu restrukturyzacyjnego; 

6)   informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności 

o ich wykorzystaniu i redukcji; 

7)   opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, 

sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań 

udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, 

wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na 

nią; 

8)   projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch 

prognozach; 

9)   imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu; 

10)  imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego; 

11)  datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego. 

2. Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter 

przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji wymienionych w ust. 1 nie jest 
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możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. 

Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia. 

[3. Plan restrukturyzacyjny składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.] 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą sędziego-komisarza, nadzorca 

sądowy albo zarządca może zlecić sporządzenie planu restrukturyzacyjnego osobom 

trzecim. 

Art. 24. 

[1. Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w 

trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883), zwanej dalej "ustawą o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego", albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo 

członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.] 

<1. Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach 

i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2018 r. poz. 398 i …), zwanej 

dalej „ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego”, oraz ma konto doradcy 

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe, albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie 

zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję oraz która ma konto doradcy 

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe.> 

<1a. Spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu 

reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego i która 

zamierza wykonywać obowiązki w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zakłada 

konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe.> 

2. Nadzorcą albo zarządcą nie może być osoba fizyczna albo spółka handlowa, która jest: 

1)   wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika; 
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2)   małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub 

jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu; 

3)   osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej 

osoby albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim 

wspólnie gospodarstwo domowe; 

4)   lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo wykonywała 

pracę lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku 

prawnego, z wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa 

restrukturyzacyjnego, o których mowa w ustawie o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego; 

5)   lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub w 

okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była 

wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w 

wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela; 

6)   lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, 

prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed 

dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem 

posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego 

spółki powiązanej z dłużnikiem. 

3. Powołanie osoby, która była nadzorcą, jako zarządcy w postępowaniu dotyczącym tego 

samego dłużnika jest niedopuszczalne. 

4. Przeszkody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, trwają mimo ustania małżeństwa lub 

przysposobienia. 

5. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności 

przed sądem lub sędzią-komisarzem, składają do akt postępowania oświadczenie, że nie 

zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

<Art. 30a. 

Postanowienie o powołaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz prawomocne 

postanowienie o zmianie, odwołaniu albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy 

sądowego albo zarządcy oraz organów, do których przepisy o nadzorcy sądowym albo 

zarządcy stosuje się odpowiednio, obwieszcza się.> 
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Art. 34. 

1. Do sprawozdań, o których mowa w art. 32 i art. 33, przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 

791 i 1089) nie stosuje się. 

[2. Sprawozdania, o których mowa w art. 31-33, składa się w postaci elektronicznej i 

zamieszcza w Rejestrze. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania z 

czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, sprawozdania rachunkowego i sprawozdania 

końcowego zarządcy, mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w 

sprawozdaniach jest niezbędne dla prawidłowego sprawowania nadzoru nad nadzorcą 

sądowym albo zarządcą, oceny stanu przedsiębiorstwa oraz nakładu pracy nadzorcy 

sądowego albo zarządcy, a także czytelność oraz kompletność sprawozdań.] 

Art. 52. 

1. Zarządca niezwłocznie obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis 

inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. 

[2. Spis inwentarza składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.] 

3. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 40 stosuje się odpowiednio. 

[4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisu inwentarza, mając 

na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w spisie jest niezbędne dla oceny 

składu masy sanacyjnej, a także czytelność oraz kompletność spisu.] 

 

Art. 86. 

1. W spisie wierzytelności odrębnie umieszcza się wierzytelności objęte układem z mocy 

prawa oraz wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela. 

2. W spisie wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach: 

1)   liczbę porządkową; 

[2)   imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, jego miejsce zamieszkania albo 

siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 

przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;] 

<2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane 

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa 
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wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wierzyciel ma taki numer;> 

3)   sumę wierzytelności i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w 

głosowaniu nad układem; 

4)   informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności; 

5)   informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku; 

[6)   informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;] 

7)   informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 

ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116; 

8)   uzasadnienie; 

[9)   oświadczenie dłużnika o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy 

w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116;] 

10)  dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela - informację, czy 

wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem; 

11)  sumę wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności, a jeżeli w 

spisie wierzytelności jest uwzględniony podział wierzycieli na grupy - również sumę 

wierzytelności dla każdej grupy. 

3. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, według której będzie obliczany głos 

wierzyciela w głosowaniu nad układem, oznacza się według tej części wierzytelności, 

która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia, chyba że 

wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem. 

4. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, obejmuje wskazanie stanu faktycznego, z 

którego wynika wierzytelność, oraz wskazanie dokumentów jej dotyczących. 

[5. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, nadzorca lub 

zarządca umieszcza w spisie wierzytelności informację, że dłużnik nie złożył oświadczenia, 

oraz podaje przyczynę.] 

<5. Do spisu wierzytelności załącza się oświadczenie dłużnika o uznaniu lub odmowie 

uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w 

spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 

lub art. 116, albo informację, że dłużnik nie złożył oświadczenia z podaniem 

przyczyny.> 
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<6. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację wierzyciela, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie 

państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer 

identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.> 

 

[Art. 88. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisu wierzytelności oraz 

wzór spisu wierzytelności spornych, mając na uwadze zakres informacji umieszczanych w 

spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych, czytelność oraz kompletność spisów.] 

 

Art. 89. 

[1. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych składa się w postaci elektronicznej i 

zamieszcza w Rejestrze.] 

2. O dacie złożenia spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych obwieszcza się. 

 

Art. 90. 

1. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do 

umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. 

[2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W 

takim przypadku sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz 

spisu wierzytelności spornych.] 

<2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność 

sporną. W takim przypadku sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu 

wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych. O dacie postanowienia o zmianie 

spisu wierzytelności lub spisu wierzytelności spornych obwieszcza się.> 

 

Art. 91. 

1. W postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym, w terminie dwóch tygodni od 

dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 2, uczestnicy postępowania mogą 

złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie 

wierzytelności. [Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z 

jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył 
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oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył 

oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.] <Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile 

spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 

ust. 5.> 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony 

w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie 

wierzytelności. 

Art. 92. 

1. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto 

wskazywać pominiętą lub zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do 

pominięcia lub umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności wraz z 

uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. 

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

zawierać: 

[1)   imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, jego miejsce zamieszkania albo 

siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 

przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, a 

jeżeli wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów spółki albo osoby prawnej, w 

tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;] 

<1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane 

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa 

wierzyciel będący przedsiębiorcą, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz 

adres, a jeżeli wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki 

albo osoby prawnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;> 

2)   wskazanie sumy wierzytelności oraz sumy, według której będzie obliczany głos 

wierzyciela w głosowaniu nad układem; 

3)   wskazanie istnienia i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności; 
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4)   informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 

ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116; 

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

6)   informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia; 

7)   dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela - informację, czy 

wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem. 

<2a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację wierzyciela, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.> 

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

4. Jeżeli sprzeciw nie odpowiada wymaganiom wskazanym w ust. 1 lub 2 lub nie uiszczono 

należnej opłaty, przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się 

odpowiednio. Sędzia-komisarz odrzuca sprzeciw złożony po upływie terminu lub z innych 

przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, 

lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. 

5. Sędzia-komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona 

uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie 

spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. 

 

Art. 101. 

1. Nieuwzględnienie wierzytelności w spisie wierzytelności nie stanowi przeszkody do jej 

dochodzenia we właściwym trybie. 

[2. Sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych mu 

prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89-91 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych mu 

prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89 ust. 2, art. 90 i art. 91 stosuje się 

odpowiednio. O dacie postanowienia o zmianie spisu wierzytelności oraz informację 

o prawomocności tego postanowienia obwieszcza się.> 

<3. Do sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych 

oczywistych omyłek na zatwierdzonym spisie wierzytelności oraz spisie 

wierzytelności spornych stosuje się odpowiednio przepisy art. 350 i art. 353 Kodeksu 

postępowania cywilnego. Sprostowania dokonuje sędzia-komisarz. Sprostowania 

może dokonać również referendarz sądowy. Wniesienie skargi na postanowienie 

referendarza sądowego nie powoduje utraty mocy przez zaskarżone postanowienie. 
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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. Prawomocne postanowienie o sprostowaniu listy 

wierzytelności obwieszcza się.> 

Art. 106. 

1. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia-komisarz. 

2. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół. 

[3. Obecność wierzycieli sprawdza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-

komisarza. Spis obecności obejmujący również wierzycieli, którzy oddali głosy na piśmie, 

stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli spis obecności został sporządzony w postaci 

elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci 

elektronicznej.] 

<3. Obecność wierzycieli sprawdza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem 

sędziego-komisarza. Spis obecności obejmujący również wierzycieli, którzy oddali 

głosy na piśmie, stanowi załącznik do protokołu. Spis obecności sporządza się 

w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.> 

 

Art. 109. 

1. Wierzyciel nie ma prawa głosu na podstawie wierzytelności, którą nabył w drodze 

przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 

[2. Jeżeli przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za 

który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku 

prawnego powstałego przed dniem otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, 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, przepisu ust. 1 nie stosuje się.] 

<2. Jeżeli przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, 

za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze 

stosunku prawnego powstałego przed dniem otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.> 

3. W postępowaniu o zatwierdzenie układu przepisu ust. 1 nie stosuje się. 
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Art. 110. 

1. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i 

wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na 

zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. 

[2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-

komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na 

zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2, 

stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się 

również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci 

elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci 

elektronicznej.] 

<2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-

komisarza. Spis głosów, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2, 

sporządza się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

Spis ten stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, 

wskazuje się również imię i nazwisko głosującego.> 

3. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez 

pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. 

[4. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego 

oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale.] 

<4. Głos oddany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego 

oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale.> 

5. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. 

6. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może 

zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, gdy 

sędzia-komisarz tak postanowi. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków 

komunikacji może obejmować w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w 

czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku 

zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia 

wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i 

ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia 

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 
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7. W przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia wierzycieli 

jest utrudnione, sędzia-komisarz może postanowić o przeprowadzeniu głosowania w 

innym trybie niż określony w ust. 1-6, w tym również z pominięciem zwoływania 

zgromadzenia wierzycieli. Postanowienie obwieszcza się. 

[8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie.] 

<8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie. Informację 

o prawomocności postanowienia, o którym mowa w ust. 7, obwieszcza się.> 

 

Art. 136. 

[1. Uchwały rady wierzycieli zamieszcza się w Rejestrze.] 

[2. W terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Rejestrze uczestnik 

postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy mogą wnieść zarzuty przeciwko 

uchwale. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom 

formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 

Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.] 

<2. W terminie tygodnia uczestnik postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy 

mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli. Zarzuty wniesione po 

upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego 

pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania 

cywilnego nie stosuje się.> 

3. Sędzia-komisarz rozpoznaje zarzuty w terminie tygodnia od dnia przedłożenia mu 

zarzutów. 

[4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch tygodni 

od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Rejestrze może uchylić tę uchwałę, 

jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza interes wierzycieli. Na postanowienie 

sędziego-komisarza zażalenie przysługuje wyłącznie skarżącemu, dłużnikowi oraz 

członkom rady wierzycieli. 

5. Wykonanie uchwały nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia jej 

zamieszczenia w Rejestrze. Sędzia-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu 

uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub 

postanowienia o uchyleniu uchwały rady wierzycieli.] 

<4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch 

tygodni od dnia przekazania mu uchwały rady wierzycieli może uchylić tę uchwałę, 
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jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza interes wierzycieli. Na postanowienie 

sędziego-komisarza zażalenie przysługuje wyłącznie skarżącemu, dłużnikowi oraz 

członkom rady wierzycieli. 

5. Wykonanie uchwały nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od 

dnia jej przekazania sędziemu-komisarzowi. Sędzia-komisarz może wstrzymać 

wykonanie uchwały do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie 

rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu uchwały rady wierzycieli.> 

 

Art. 151. 

1. Układ nie obejmuje: 

1)   wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie 

choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień 

objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę; 

2)   roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw; 

3)   wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu 

otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej 

lub sanacyjnej[;] <.> 

[4)   wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej 

przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik.] 

2. Układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej 

na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym 

lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu 

zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę na 

objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, 

najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać 

wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli. 

3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, 

wierzytelności lub innego prawa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 160. 

[1. Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części 

finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z 
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tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz 

innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności 

odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów 

upomnienia i dodatkowej opłaty, może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub 

odroczenie terminu płatności.] 

<1. Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu 

składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od 

wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia 

i dodatkowej opłaty, może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie 

terminu płatności.> 

2. Jeżeli układ przewiduje przejęcie całości majątku dłużnika przez osobę trzecią lub 

wierzyciela, dopłaty lub spłaty między wierzycielami, w układzie wskazuje się 

wierzyciela lub osobę trzecią, którzy przejmą obowiązek wykonania zobowiązań wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przejęcie obowiązku nie zmienia charakteru 

wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i możliwości ich przymusowego 

dochodzenia z uwzględnieniem uprzywilejowania wynikającego z przepisów regulujących 

dochodzenie wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności, o 

którym mowa w art. 102 ust. 2, ma moc tytułu wykonawczego przeciwko osobie, która 

przejęła obowiązek wykonania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Należności objęte zatwierdzonym spisem wierzytelności mogą być dochodzone również 

w drodze egzekucji administracyjnej. 

4. Restrukturyzacja zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych może obejmować wyłącznie rozłożenie spłaty na raty lub odroczenie 

terminu płatności, chyba że dysponent Funduszu wyrazi zgodę na inny sposób 

restrukturyzacji. 

5. Do restrukturyzacji zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 165. 
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1. Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli 

przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest 

oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ 

nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu 

otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 

2. Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla 

wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia. 

3. Sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo 

przyspieszonym postępowaniu układowym, jeżeli suma spornych wierzytelności 

uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności 

uprawniających do głosowania nad układem. 

4. Jeżeli w przyspieszonym postępowaniu układowym okoliczność, o której mowa w ust. 3, 

ujawni się po przyjęciu układu, sąd może zatwierdzić układ o ile zostanie wykazane, że 

dłużnik nie wiedział o istnieniu wierzytelności spornych, a ich zaspokojenie w wyniku 

wykonania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika. 

5. Na rozprawie wyznaczonej w celu rozpoznania układu sąd umarza postępowanie 

restrukturyzacyjne, jeżeli ustali, że układ nie został przyjęty na skutek braku odpowiedniej 

większości. 

6. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu oraz postanowienie o umorzeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 5, obwieszcza się. 

7. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie 

wnosi się w terminie dwóch tygodni. 

<8. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 

postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu oraz informację o 

prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu obwieszcza się.> 

 

Art. 172. 

1. Po wykonaniu układu lub wyegzekwowaniu wierzytelności objętych układem sąd na 

wniosek dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby, która z mocy układu jest 

uprawniona do wykonania lub nadzorowania wykonania układu, wydaje postanowienie o 

wykonaniu układu. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

[2. Postanowienie o wykonaniu układu obwieszcza się.] 
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<2. Postanowienie o wykonaniu układu, postanowienie sądu drugiej instancji 

w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o wykonaniu układu oraz 

informację o prawomocności postanowienia o wykonaniu układu obwieszcza się.> 

3. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do wykreślenia wpisów 

dotyczących układu w księgach wieczystych i rejestrach. 

4. Po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu, dłużnik odzyskuje prawo 

swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami, jeżeli był go 

pozbawiony na mocy postanowień układu. 

 

Art. 173. 

1. Jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z 

przedsiębiorstwa dłużnika, dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna osoba, która z mocy 

układu jest uprawniona do wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz 

wierzyciel mogą wystąpić o zmianę układu. 

2. W przypadku gdy na czas wykonywania układu zarząd własny nie został dłużnikowi 

odebrany, nadzorca wykonania układu oraz wierzyciel mogą wystąpić o zmianę układu 

przez powierzenie zarządu i wykonywania układu wskazanej osobie, jeżeli: 

1)   dłużnik, chociażby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, czego 

skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego pokrzywdzenia w 

przyszłości; 

2)   oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania planu 

restrukturyzacyjnego i wykonania układu; 

3)   dłużnik uniemożliwia nadzorcy wykonania układu właściwe pełnienie funkcji. 

3. Postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu obwieszcza się. 

4. Na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu zażalenie przysługuje 

dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na 

którym doszło do przyjęcia układu. 

5. Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu zażalenie 

przysługuje wyłącznie wnioskodawcy. 

<6. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 

postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania o zmianę układu oraz 

informację o prawomocności postanowienia o otwarciu postępowania o zmianę 

układu obwieszcza się.> 
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Art. 176. 

1. Sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej 

osoby, która z mocy układu jest uprawniona do wykonania lub nadzorowania wykonania 

układu, jeżeli dłużnik nie wykonuje postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie 

będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, 

jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po zatwierdzeniu układu. 

2. Uchylenie układu z innych przyczyn niż określone w ust. 1 jest niedopuszczalne. 

3. Postanowienie o uchyleniu układu obwieszcza się. 

4. Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, 

którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia 

układu. 

5. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy. 

<6. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 

postanowienie o uchyleniu układu oraz informację o prawomocności postanowienia 

o uchyleniu układu obwieszcza się.> 

 

Art. 178. 

<1.> Ogłoszenie upadłości dłużnika w czasie wykonywania układu albo oddalenie w tym 

czasie wniosku o ogłoszenie jego upadłości na podstawie art. 13 Prawa upadłościowego 

skutkuje wygaśnięciem układu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. 

<2. O wygaśnięciu układu z mocy prawa obwieszcza się.> 

 

Art. 190. 

[1. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec wszystkich wspólników 

spółki cywilnej sąd może połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy prowadzone wobec 

wspólników tej spółki. Jeżeli postępowania otwarto w różnych sądach, właściwy do 

dalszego prowadzenia połączonych spraw jest sąd, który pierwszy wydał postanowienie o 

otwarciu postępowania.] 

<1. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec wspólników 

spółki cywilnej oraz ich małżonków sąd, który później wydaje postanowienie o 

otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wyznacza tego samego sędziego-

komisarza i nadzorcę sądowego albo zarządcę, który został wyznaczony w sprawie, w 
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której sąd wcześniej wydał postanowienie o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności sprawy byłoby to 

nieuzasadnione. Jeżeli otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w różnych sądach, 

przepis art. 17 stosuje się odpowiednio.> 

[2. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do 

wszystkich połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego nadzorcę sądowego 

albo zarządcę do wszystkich połączonych spraw, powołać jedną radę wierzycieli i 

wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli. 

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

przyjmuje odrębne układy. 

4. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego i zarządcy oraz koszty postępowania pokrywa się z 

masy układowej lub sanacyjnej każdego z dłużników w częściach określonych przez sąd 

przy odpowiednim uwzględnieniu zasad przyznawania wynagrodzenia.] 

[5. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego osobowej spółki handlowej 

oraz jej wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez 

ograniczenia całym swoim majątkiem, a także jeżeli sąd uzna za uzasadnione połączenie 

spraw prowadzonych wobec innych dłużników, w szczególności wobec podmiotów 

powiązanych oraz małżonków, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.] 

<5. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego osobowej spółki 

handlowej oraz jej wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także jeżeli sąd uzna to za 

uzasadnione w przypadku spraw restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec innych 

dłużników, w szczególności wobec podmiotów powiązanych, przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.> 

<Art. 196a. 

1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty, z 

wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 196c, wnosi się wyłącznie 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe 

z wykorzystaniem udostępnianych w systemie formularzy elektronicznych 

określonych przez Ministra Sprawiedliwości. Pisma oraz dokumenty niewniesione za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe 

nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo 

dokumentu do sądu, o czym sąd albo sędzia-komisarz poucza wnoszącego pismo albo 
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dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest 

nadzorca albo zarządca, albo organ, do którego przepisy o nadzorcy albo zarządcy 

stosuje się odpowiednio. 

2. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo 

uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i 

integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

3. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe dołącza się załączniki w postaci elektronicznej. 

4. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do pisma 

dołącza się: 

1) poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów; 

2) elektroniczne kopie dokumentów. 

5. Poza podmiotami określonymi w przepisach szczególnych elektronicznego 

poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać występująca w sprawie 

w charakterze uczestnika lub organu postępowania albo pełnomocnika osoba 

posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Elektronicznego poświadczenia 

odpisu protokołu posiedzenia rady wierzycieli oraz odpisu uchwały podjętej na 

posiedzeniu rady wierzycieli może również dokonać przewodniczący rady 

wierzycieli. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego składa się w sądzie restrukturyzacyjnym bez wezwania 

w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma. Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania 

cywilnego stosuje się odpowiednio. 

7. W każdym piśmie procesowym należy wskazać imię i nazwisko wnoszącego pismo 

albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 

w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację 

oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący przedsiębiorcą, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wnoszący pismo ma taki numer. 
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8. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 7, 

rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6. 

9. W piśmie procesowym wnoszący pismo może podać numer telefonu do kontaktu oraz 

adres poczty elektronicznej. 

Art. 196b. 

1. Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń 

z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby 

wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem 

dłużnika, należności alimentacyjne oraz 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, mogą wnosić 

pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub składać 

oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, 

przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego 

oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej. 

3. Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub oświadczenia do systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, podając imię, nazwisko 

oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie treść wniosku lub oświadczenia 

ustalone na podstawie dowodu osobistego albo innego dokumentu tożsamości, a 

także numer, rodzaj i oznaczenie organu wydającego dokument tożsamości. 

Wprowadzona do systemu treść wniosku lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i 

podpisaniu przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub oświadczenia oraz 

złożeniu do zbioru dokumentów. Wniosek lub oświadczenie wprowadzone do 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje 

podpisem pracownik biura podawczego zgodnie z art. 196a ust. 2. 

4. Przepisy art. 196a ust. 3, 4 i 6–9 stosuje się odpowiednio, z tym że elektronicznego 

poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać pracownik biura 

podawczego. 

5. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przepis art. 130 § 6 

Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 
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Art. 196c. 

Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 

1000, 1083 i 1669), a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji, jeżeli warunki 

przetargu lub aukcji przewidują złożenie oferty w sądzie, wnosi się z pominięciem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

 

 

 

Art. 196d. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych i 

składania dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego, mając na względzie 

skuteczność wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów, szczególne 

wymagania postępowań obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący 

postępowanie sądowe oraz ochronę praw osób wnoszących pisma procesowe.> 

 

Art. 197. 

1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym orzeczenia zapadają w formie postanowień. 

<1a. Orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego i przewodniczącego 

w chwili ich wydania są utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe z wykorzystaniem wzorców udostępnionych w 

systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe i opatrywane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

2. W postanowieniu oraz dokumencie, który dotyczy składnika masy układowej lub 

sanacyjnej, podaje się numer danego składnika masy ujawniony w spisie inwentarza lub w 

spisie należności lub w innych spisach. 

<2a. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą wierzytelności wierzyciela, 

podaje się numer w spisie wierzytelności. Na podstawie prawomocnych postanowień 

oraz dokumentów, które dotyczą wierzytelności wierzycieli oraz sprawozdań 
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nadzorcy sądowego albo zarządcy, tworzy się aktualny stan wierzytelności oraz 

niezaspokojonych przez dłużnika albo zarządcę zobowiązań.> 

[3. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym zamieszcza 

się w Rejestrze wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. 

4. Uczestnicy postępowania mają dostęp do danych zawartych w zamieszczanych w Rejestrze 

postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach. 

5. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio.] 

<3. Jednocześnie z utrwaleniem w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego i 

przewodniczącego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe zamieszcza się informację o terminie i sposobie wniesienia środka 

zaskarżenia albo informację o tym, że środek zaskarżenia nie przysługuje. 

4. Uczestnicy postępowania mają dostęp do akt postępowania za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

5. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 2 i 2a stosuje się 

odpowiednio.> 

<6. Ujawnienia informacji o prawomocności orzeczenia może dokonać w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe pracownik sekretariatu. 

Obwieszczenia o prawomocności orzeczenia wymaganego na podstawie przepisów 

ustawy dokonuje sąd, sędzia-komisarz, referendarz sądowy albo przewodniczący.> 

 

Art. 198. 

1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się dłużnikowi, osobom, których 

postanowienie dotyczy, oraz nadzorcy albo zarządcy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

Postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom. 

[2. Nadzorcy, zarządcy oraz uczestnikowi postępowania doręcza się pisma oraz 

postanowienia, o których mowa w ust. 1, w drodze doręczenia elektronicznego, jeżeli 

wnieśli pismo za pośrednictwem Rejestru albo wybrali doręczanie elektroniczne za 

pośrednictwem tego Rejestru. Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego 

stosuje się odpowiednio.] 
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<2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Przepis art. 1311 

§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.> 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do doręczeń dokonywanych osobom, o których mowa 

w art. 196b ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w art. 196b ust. 1, mogą dokonać wyboru doręczenia 

elektronicznego, jeżeli wniosły pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia 

elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone 

w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po złożeniu 

oświadczenia o rezygnacji. 

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia dokonywanego osobie 

fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego 

pisma. Nie dotyczy to doręczeń dokonywanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu, 

zarządcy przymusowemu, syndykowi albo organowi, do którego przepisy o syndyku 

stosuje się odpowiednio. 

6. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, skierowane do osoby albo 

jednostki, która nie ma założonego konta w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia, o czym należy pouczyć przy pierwszym doręczeniu. 

7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania 

doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń 

oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.> 

 

Art. 201. 

[1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu 

niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. Zażalenie wnosi się 

w terminie tygodnia.] 

<1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu 

niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w systemie 
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teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Zażalenie wnosi się w 

terminie tygodnia.> 

2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do 

wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia. 

3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu 

niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia 

postanowienia. 

4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na 

posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia 

posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia 

zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia 

postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i 

doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka 

zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. 

<5. Termin do zaskarżenia czynności rady wierzycieli oraz nadzorcy, zarządcy i innych 

organów, które zgodnie z przepisami ustawy podlegają zaskarżeniu, biegnie od dnia 

zamieszczenia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 

przez sędziego-komisarza albo referendarza sądowego pouczenia o terminie i 

sposobie wniesienia środka zaskarżenia.> 

 

Art. 203. 

[1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie przez dłużnika pisemnego oświadczenia, że 

przedstawione informacje są prawdziwe i zupełne, oświadczenie to zawiera klauzulę 

następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".] 

<1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie przez dłużnika oświadczenia, że przedstawione 

informacje są prawdziwe i zupełne, oświadczenie to zawiera klauzulę następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”> 

[2. (16) Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument 

składa się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym. 



- 86 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Dokumenty złożone w postaci elektronicznej drukuje się i załącza do akt wyłącznie na 

zarządzenie sędziego-komisarza.] 

Art. 206. 

[1. Akta sądowe udostępnia się w sekretariacie sądu uczestnikom postępowania oraz 

każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Osoby te mogą 

otrzymywać z akt odpisy i wyciągi oraz bez żadnych dodatkowych opłat sporządzać we 

własnym zakresie fotokopie. 

2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe postanowień, zarządzeń i dokumentów 

obwieszczonych lub zamieszczonych w Rejestrze mają moc urzędowo poświadczonych 

odpisów, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w 

Rejestrze.] 

<1. W sekretariacie sądu umożliwia się uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto 

dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt sądowych, dostęp do tych akt za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe orzeczeń, pism i dokumentów 

utrwalonych w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 

mają moc urzędowo poświadczonych odpisów oraz wyciągów, jeżeli mają cechy 

umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe.> 

3. Od dnia obwieszczenia w Rejestrze nie można zasłaniać się nieznajomością treści 

obwieszczenia, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie można było 

dowiedzieć się o obwieszczeniu. 

Art. 208. 

1. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego ponosi dłużnik. Zarządca uiszcza koszty 

należne od dłużnika pozbawionego prawa zarządu na wezwanie sądu albo sędziego-

komisarza. 

2. Uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. 

[3. Koszty postępowania wywołanego złożeniem sprzeciwu co do umieszczenia wierzytelności 

innego wierzyciela zasądza się od dłużnika na rzecz wierzyciela, który złożył sprzeciw, 

jeżeli w wyniku sprzeciwu odmówiono umieszczenia zaskarżonej wierzytelności, chyba że 

dłużnik kwestionował umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności w oświadczeniu 

złożonym na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 9 lub złożył sprzeciw.] 
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<3. Koszty postępowania wywołanego złożeniem sprzeciwu co do umieszczenia 

wierzytelności innego wierzyciela zasądza się od dłużnika na rzecz wierzyciela, który 

złożył sprzeciw, jeżeli w wyniku sprzeciwu odmówiono umieszczenia zaskarżonej 

wierzytelności, chyba że dłużnik kwestionował umieszczenie wierzytelności w spisie 

wierzytelności w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 86 ust. 5 lub złożył 

sprzeciw.> 

Art. 213. 

1. Karta do głosowania zawiera: 

[1)   imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające 

jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy 

dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są 

ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce 

zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia 

całym swoim majątkiem;] 

<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, firmę, pod którą działa dłużnik, 

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, oraz 

numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną 

identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo 

nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;> 

<1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;> 
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2)   imię i nazwisko głosującego wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane 

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, 

adres, a gdy wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są 

ustanowieni; 

3)   kwotę wierzytelności głosującego wierzyciela; 

4)   grupę obejmującą kategorię interesów, jeżeli zostały przewidziane, do której został 

zaliczony głosujący wierzyciel; 

5)   zgodę wierzyciela na objęcie wierzytelności układem, jeżeli jest ona wymagana na 

podstawie art. 151 ust. 2 i 3; 

6)   sumę wierzytelności objętych układem; 

7)   wskazanie dnia układowego; 

8)   pełną treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji 

dotyczą głosującego wierzyciela; 

9)   imię i nazwisko albo nazwę nadzorcy układu, numer licencji nadzorcy układu albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu, 

jego adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; 

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

11)  wskazanie dnia oddania głosu; 

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

pełnomocnika. 

2. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się 

pełnomocnictwo. Uprawnienie do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia 

pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z odpowiedniego rejestru. W 

przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać odpis 

lub wydruk z odpowiedniego rejestru. 

3. Karta do głosowania niespełniająca wymogów określonych w ust. 1 jest nieważna. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do głosowania, 

mając na uwadze rodzaj informacji, których umieszczenie na karcie do głosowania jest 

niezbędne, oraz jej kompletność i czytelność. 
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<5. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 2, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.> 

 

Art. 219. 

1. Wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać: 

[1)   imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające 

jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy 

dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są 

ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce 

zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia 

całym swoim majątkiem;] 

<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, firmę, pod którą działa dłużnik, 

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, oraz 

numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną 

identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo 

nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;> 

<1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;> 

2)   propozycje układowe; 

3)   wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności 

uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności 

przypadającej wierzycielom głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe 
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przewidują podział wierzycieli na grupy - również liczby wierzycieli i sumy 

wierzytelności poszczególnych grup oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności 

przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie. 

2. Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołącza: 

1)   zebrane przez dłużnika karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z 

rejestru i pełnomocnictwami koniecznymi dla wykazania uprawnienia do oddania 

głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności 

wskazane w art. 116, uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie 

wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu; 

2)   dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o 

zatwierdzenie układu kart do głosowania z propozycjami układowymi wierzycielom, 

którzy nie oddali głosu, na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany 

wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na 

adres zamieszkania wierzyciela znany dłużnikowi; 

3)   sprawozdanie nadzorcy układu. 

<3. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.> 

Art. 223. 

1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni 

od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. 

[2. W postanowieniu o zatwierdzeniu układu wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów 

polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 

2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, str. 191, z późn. zm.), w 

postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny.] 

<2. W postanowieniu o zatwierdzeniu układu wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów 

polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. 

Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19), w postanowieniu określa się również, czy 

postępowanie ma charakter główny czy uboczny.> 

3. Przepisy art. 233 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania 

postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na 
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postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich 

wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w 

Rejestrze. 

<5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli wierzyciel, którego siedziba lub miejsce 

zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, został 

pominięty przy zbieraniu głosów.> 

Art. 227. 

1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać: 

[1)   imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem 

jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i 

nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w 

przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników 

odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;] 

<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, firmę, pod którą działa dłużnik, 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, oraz numery PESEL 

albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich 

braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w 

przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo 

numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane 

umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę 

wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 

majątkiem;> 

<1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;> 

2)   propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami 

propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom; 
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3)   wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika; 

4)   aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 

5)   bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w 

okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; 

6)   wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania 

albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z 

określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta 

układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do 

głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu; 

7)   sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy 

prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody 

przez wierzyciela; 

8)   wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, 

miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z 

nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu; 

9)   sumę wierzytelności spornych; 

10)  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, zwanych dalej "systemem płatności" oraz 

"systemem rozrachunku papierów wartościowych", lub niebędącym uczestnikiem 

podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, zwany dalej 

"systemem interoperacyjnym". 

2. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych, sumę wierzytelności, która może zostać 

objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się według tej części 

wierzytelności, która prawdopodobnie zostanie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia. 

[3. Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dołącza się jego odpis 

i odpisy załączników.] 

<4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.> 
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Art. 233. 

1. Uwzględniając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sąd wydaje 

postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, w którym: 

[1)   wymienia imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo 

siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 

przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;] 

<1) wymienia 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, NIP, jeżeli dłużnik ma taki 

numer, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, 

adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 

likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – 

imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające 

jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników 

odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 

majątkiem;> 

<1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.> 

2)   wyznacza sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego; 

3)   oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli dłużnik jest uczestnikiem 

podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu 

płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub niebędącym 

uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny. 

[2. W postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wskazuje się 

podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, w 

postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny.] 

<2. W postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wskazuje 

się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
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postępowania upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy 

postępowanie ma charakter główny czy uboczny.> 

 

Art. 235. 

[1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obwieszcza się.] 

<1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego oraz 

informację o prawomocności tego postanowienia obwieszcza się.> 

2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 

doręcza się dłużnikowi, a postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania 

układowego również nadzorcy sądowemu wraz z odpisem wniosku i odpisami 

załączników. 

3. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec 

przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się 

również organowi założycielskiemu albo pełnomocnikowi Rządu, państwowej osobie 

prawnej, organowi lub innej jednostce uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub 

udziałów należących do Skarbu Państwa. 

4. O otwarciu postępowania zawiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej i 

właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, a także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania 

egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. 

5. Jeżeli dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub 

niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny, 

postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego doręcza się również 

Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po uprzednim zawiadomieniu go o godzinie 

wydania postanowienia. 

6. Jeżeli dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu 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 otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego doręcza się również Komisji Nadzoru Finansowego, po 

uprzednim zawiadomieniu jej o wydaniu postanowienia. 

7. Jeżeli dłużnik jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 
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Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.), o otwarciu 

postępowania zawiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

8. Zawiadomień nadzorcy sądowego, organów egzekucyjnych oraz zawiadomień, o których 

mowa w ust. 5-7, dokonuje się w dniu otwarcia postępowania przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub 

pocztę elektroniczną. 

[Art. 265. 

O ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, wniosek o otwarcie postępowania 

układowego powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 227 ust. 1 pkt 1-3 

i pkt 6-10 oraz ust. 2 i 3.] 

<Art. 265. 

O ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, wniosek o otwarcie 

postępowania układowego powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w 

art. 227 ust. 1 pkt 1–3 i 6–10 oraz ust. 2.> 

 

 

Art. 269. 

<1.> W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania zabezpieczającego przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym stosuje się 

odpowiednio. 

<2. Zabezpieczenia zastosowane przez sąd upadają z dniem otwarcia postępowania 

układowego, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie wniosku 

restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odrzuceniu wniosku lub oddaleniu 

wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku. O 

upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego 

obwieszcza się.> 

[Art. 275. 

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

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

układowej. 

3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu dłużnika w dniu otwarcia 

postępowania układowego należą do masy układowej.] 

<Art. 275. 
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1. Ustalenie składu masy układowej na dzień otwarcia postępowania układowego 

następuje przez sporządzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe według wzorca udostępnionego przez Ministra 

Sprawiedliwości spisu ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz 

przysługujących dłużnikowi praw majątkowych, a także przez sporządzenie spisu 

należności. 

2. Nadzorca sądowy sporządza spisy, o których mowa w ust. 1, na bieżąco, w miarę 

ustalania składu masy układowej. Podczas sporządzania spisu nadzorca sądowy 

usuwa błędnie wpisane pozycje. 

3. Po zakończeniu ustalania składu masy układowej nadzorca sądowy składa spis 

inwentarza, który obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu na dzień 

otwarcia postępowania układowego spisu: 

1) ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących dłużnikowi 

praw majątkowych; 

2) należności.> 

 

Art. 284. 

1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać: 

[1)   imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające 

jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy 

dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są 

ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce 

zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia 

całym swoim majątkiem;] 

<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, firmę, pod którą działa dłużnik, 

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 
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i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz 

numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną 

identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo 

nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 

przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz 

miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;> 

<1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;> 

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

3)   wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego 

wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań; 

4)   uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów 

postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia; 

5)   wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca 

zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, 

terminów zapłaty, określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, 

czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy 

wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z 

jakiego powodu; 

6)   sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z 

mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po 

wyrażeniu zgody przez wierzyciela; 

7)   wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej 

przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym 

przedstawieniem podstawy sporu; 

8)   informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu 

innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów 

wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system 

interoperacyjny. 

<1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.> 
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2. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, o której mowa w ust. 1 pkt 6, oznacza 

się według tej części wierzytelności, która będzie prawdopodobnie zaspokojona z 

przedmiotu zabezpieczenia. 

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

4. Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zgłasza wierzyciel, przepisów ust. 1 

pkt 3-8 i ust. 2 nie stosuje się. Wniosek wierzyciela powinien wskazywać okoliczności 

uzasadniające wniosek, a ponadto zawierać uprawdopodobnienie jego wierzytelności. 

Przed wydaniem orzeczenia w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego sąd może 

żądać od dłużnika przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 i ust. 2, w 

terminie dwóch tygodni. 

[Art. 285. 

Sąd może żądać od dłużnika zaliczki na wydatki postępowania o otwarcie postępowania 

sanacyjnego pod rygorem pominięcia czynności, z którą jest związane wezwanie do uiszczenia 

zaliczki, albo, w przypadku wezwania do uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie tymczasowego 

nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, pod rygorem umorzenia postępowania.] 

 

<Art. 285. 

Sąd może żądać od wnioskodawcy zaliczki na wydatki postępowania o otwarcie 

postępowania sanacyjnego pod rygorem pominięcia czynności, z którą jest związane 

wezwanie do uiszczenia zaliczki, albo, w przypadku wezwania do uiszczenia zaliczki na 

wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, pod 

rygorem umorzenia postępowania.> 

Art. 286. 

1. W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek 

dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, do którego stosuje się 

odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym, z wyłączeniem przepisów art. 42-46, albo 

przez ustanowienie tymczasowego zarządcy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy 

o zarządcy, z wyłączeniem przepisów art. 55-59 oraz art. 61 i art. 62. Postanowienie o 

ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, zmianie 

osoby tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy oraz informację o 

uprawomocnieniu się postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez odwołanie 

tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy obwieszcza się. 
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<1a. Dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ustanowieniu tymczasowego 

zarządcy wydane w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego 

prowadzonym na wniosek wierzyciela.> 

2. Do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy 

sądowego oraz tymczasowego zarządcy przepisy art. 268 ust. 2-4 i 6-9 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 287. 

<1.> W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania zabezpieczającego przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym stosuje się 

odpowiednio. 

<2. Zabezpieczenia zastosowane przez sąd upadają z dniem otwarcia postępowania 

sanacyjnego, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie wniosku 

restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odrzuceniu wniosku lub oddaleniu 

wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku. O 

upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego 

albo tymczasowego zarządcy obwieszcza się.> 

 

[Art. 290. 

Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego przepisy 

art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 290. 

1. Na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wydane na wniosek 

wierzyciela zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi. 

2. Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego zażalenie 

przysługuje wyłącznie wnioskodawcy. 

3. Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego 

przepisy art. 236 ust. 2 i art. 237 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 327. 

1. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. 

2. Na postanowienie oddalające wniosek o umorzenie postępowania zażalenie przysługuje 

wyłącznie wnioskodawcy. 

3. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. 
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<4. Postanowienie o umorzeniu postępowania, postanowienie sądu drugiej instancji w 

przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania 

oraz informację o prawomocności postanowienia o umorzeniu postępowania 

obwieszcza się.> 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

700, 1089 i 1133) wprowadza się następujące zmiany: 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 17  

18)  po art. 21b dodaje się art. 21c i art. 21d w brzmieniu: 

["Art. 21c. Sąd rejestrowy otrzymuje z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o obwieszczeniach dokonanych 

na podstawie art. 376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398) w odniesieniu do osób wpisanych 

lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw 

państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru 

przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.] 

<Art. 21c. Sąd rejestrowy otrzymuje z Krajowego Rejestru Zadłużonych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o obwieszczeniach 

dokonanych na podstawie art. 376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.) w odniesieniu do osób 

wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, 

przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 

i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej.> 
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Art. 21d. Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu 

integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o: 

1)   otwarciu i zakończeniu likwidacji; 

2)   ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego; 

3)   wykreśleniu; 

4)   połączeniu transgranicznym."; 

19)  w art. 24: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których 

złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy 

wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada 

organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może 

wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ 

został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. 

1b) Wezwań w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 1a (postępowania przymuszające), 

sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu 

postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przypadku 

niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. 

Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.", 

c)  ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

"2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1b. 

3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, o którym mowa w ust. 1, gdy 

z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia 

wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W 

postanowieniu o odstąpieniu od tego postępowania przymuszającego sąd rejestrowy 

wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. 

Postanowienie nie wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu. 

4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika, 

że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku."; 

20)  uchyla się art. 26-33; 
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21)  w art. 38: 

a)  w pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie: 

"f)  której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie 

zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,", 

b)  w pkt 14 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: 

"e)  informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu 

likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania 

upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy;"; 

22)  w art. 40 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o 

rachunkowości;"; 

Zmienia z dniem: 2019.02.01 zobacz 

Art. 1 pkt 23 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. zgodnie z art. 55 pkt 3 nin. ustawy. 

23)  w art. 41 uchyla się pkt 5; 

24)  po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

"Art. 41a. W przypadku wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 1-3, łączna wysokość 

należności albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego postępowania 

nie może być niższa niż 2000 zł."; 

25)  w art. 44 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd 

rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji 

przez tego przedsiębiorcę, chyba że informacja ta została zamieszczona w Rejestrze na 

podstawie art. 20 ust. 1h."; 

26)  w art. 45: 

a)  ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

"1b) Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oświadczenia że wkłady pieniężne na 

pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości 
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wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpis, o którym 

mowa w art. 38 pkt 8 lit. f.", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt 1, 2 i 3, 

dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 

pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności 

określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4 dokonuje się z urzędu.", 

c)  po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. Wpisów w dziale 6 informacji o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, dokonuje się z urzędu.", 

d)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia lub 

podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis 

informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje z urzędu. Sąd rejestrowy 

wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału zawiadamia o tym sąd rejestrowy 

właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, przesyłając odpisy 

odpowiednich postanowień o wpisie do Rejestru. Zdania drugiego nie stosuje się do 

połączeń transgranicznych.", 

e)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

"5a. Po zamieszczeniu w Rejestrze informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego na 

podstawie art. 20 ust. 1h, z przyczyn skutkujących wykreśleniem jego oddziału, sąd 

rejestrowy niezwłocznie wydaje z urzędu postanowienie o wykreśleniu z Rejestru 

oddziału tego przedsiębiorcy."; 

27)  po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

28)  w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców są wykreślane automatycznie po 

upływie 7 lat od dnia ich dokonania."; 

29)  w art. 49 uchyla się ust. 3 i 4; 

30)  uchyla się art. 55-57; 

31)  w art. 59 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych mogą być również wykreślone z urzędu lub 

na wniosek, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja 

administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje albo 
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wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być 

stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami 

dłużnika i wierzyciela. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu."; 

32)  w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane automatycznie po upływie 7 

lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy osób, które zostały pozbawione przez sąd 

upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, są 

automatycznie wykreślane po upływie 10 lat od ich dokonania, a jeżeli w orzeczeniu sądu 

upadłościowego został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na 

wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają 

ujawnieniu.". 

[Art. 4. 

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138) po art. 61 dodaje się art. 61a w 

brzmieniu: 

"Art. 61a. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez naczelnika 

urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z przyczyny 

określonej w art. 59 § 2, odpowiednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przekazuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do 

Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości informacje, o których mowa w art. 5 ust. 

2a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz 

z 2018 r. poz. 149 i 398), oraz zmienia w tym rejestrze albo usuwa z tego rejestru informacje 

błędne lub nieaktualne.".] 

 

[Art. 5. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)   w art. 199a w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 
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"5)  oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest ujawniona w Centralnym 

Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości."; 

2)   w art. 199c w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

"11)  jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub 

ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.". 

 

 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 217 i 357) w art. 51c w ust. 1 w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c)  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.".] 

<Art. 5. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 199a w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 

w brzmieniu:  

„5) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest ujawniona w Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych.”; 

2) w art. 199c w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

„11) jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego lub ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.”. 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) w art. 51c w ust. 1 w pkt 7 lit. c otrzymuje 

brzmienie:  

„c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

Krajowym Rejestrze Zadłużonych.> 

 

[Art. 13. 
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W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1277, 1343, 1452 i 1910) w art. 94a dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Krajowa Rada Komornicza zapewnia dostęp do listy, o której mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji 

komorników, zastępców komorników i asesorów komorniczych wykonujących w 

Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości zadania, o których mowa w art. 5 ust. 

2e ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149 i 398).".] 

 

[Art. 18. 

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 

2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;"; 

2)   w art. 12 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8)  zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Centralnym Rejestrze 

Restrukturyzacji i Upadłości.". 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556 

oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;". 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)   w art. 11: 

a)  w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 



- 107 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

"e)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości,", 

b)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;"; 

2)   w art. 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Centralnym Rejestrze 

Restrukturyzacji i Upadłości;".] 

<Art. 18. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2037) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”; 

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych.”. 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556 

oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 1629) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”. 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 11: 

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,”, 
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b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;> 

 

Art. 21. 

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491) 

wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. W postanowieniu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wymienia się imiona i 

nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym 

swoim majątkiem albo ich nazwy lub firmy, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a w 

przypadku cudzoziemców - serie i numery paszportów oraz nazwy krajów wydających 

albo numery identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w 

innym rejestrze lub ewidencji.";] 

2)   w art. 20 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"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;"; 

3)   w art. 261: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, 

a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sąd upadłościowy 

ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 § 1 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny powołuje się na kuratora, o którym mowa w 

niniejszym przepisie.", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz w 

wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398). Wynagrodzenie 

kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę 
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podatku od towarów i usług. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz 

zwrotu wydatków przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi."; 

[4)   w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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, a także 

imiona i nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

całym swoim majątkiem albo ich nazwy lub firmy, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a 

w przypadku cudzoziemców - serie i numery paszportów oraz nazwy krajów wydających 

albo numery identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w 

innym rejestrze lub ewidencji;";] 

5)   w art. 187: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Jeżeli upadły nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, 

a także gdy w składzie organów upadłego będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz 

ustanawia dla niego kuratora, który działa za upadłego w postępowaniu upadłościowym. 

Jeżeli dla upadłego ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym 

mowa w niniejszym przepisie.", 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz w 

wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia 

podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług. Na 

postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków przysługuje 

zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi."; 

6)   w art. 376 uchyla się ust. 4. 

[Art. 24. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 

i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 20: 
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1)   w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

lub ujawniona w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;"; 

2)   w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub 

ujawnienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;".] 

 

 

<Art. 24. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183, z późn. zm.) w art. 20: 

1) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego lub ujawniona w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”; 

2) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub 

ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;> 

 

[Art. 28. 

W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 883) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 3 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9)  nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz nie jest ujawniona w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;"; 

2)   art. 11a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11a. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, czy 

osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest wpisana do rejestru 

dłużników niewypłacalnych, oraz ustala, czy jest ujawniona w Centralnym Rejestrze 

Restrukturyzacji i Upadłości.".] 

Art. 29. 

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz 

z 2018 r. poz. 149) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2h w brzmieniu: 
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"2a. W Rejestrze zamieszcza się ponadto informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych 

oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono egzekucję sądową lub egzekucję 

administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 

2b. Kwota lub suma kwot wierzytelności głównej wraz z odsetkami zamieszczona w Rejestrze 

nie może być niższa niż 2000 zł. 

2c. Informacje, o których mowa w ust. 2a, obejmują: 

1)   w przypadku osób fizycznych - imię/imiona, nazwisko/nazwiska oraz numer PESEL, jeżeli 

został nadany, a w przypadku cudzoziemców - serię i numer paszportu oraz nazwę kraju 

wydającego; 

2)   w przypadku innych podmiotów niż określone w pkt 1 - nazwę lub firmę, numer 

identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym 

rejestrze lub ewidencji, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru lub ewidencji; 

3)   datę umorzenia egzekucji sądowej lub administracyjnej, sygnaturę sprawy oraz nazwę 

sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu egzekucji; 

4)   kwotę lub sumę wierzytelności; 

5)   wskazanie tytułu wykonawczego. 

2d. Informacje, o których mowa w ust. 2a, w zakresie dotyczącym umorzenia egzekucji 

prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, są przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2e. W przypadku umorzenia egzekucji sądowej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, informacje, o których mowa w ust. 2a, 

zamieszczają niezwłocznie w Rejestrze komornicy. 

2f. W przypadku umorzenia egzekucji sądowej z przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego z 

uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, 

informacje, o których mowa w ust. 2a, zamieszcza sąd, który wydał postanowienie. 

2g. Informacje, o których mowa w ust. 2a, są usuwane z Rejestru automatycznie po upływie 7 

lat od daty ich zamieszczenia. 
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2h. Komornicy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2f, sąd oraz Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niezwłocznie zmieniają 

albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze informacje 

błędne lub nieaktualne.";] 

2)   w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie 

działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika 

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich 

działanie, sędzia-komisarz, a przed dniem otwarcia postępowania sąd, ustanawia kuratora. 

Jeżeli dla dłużnika ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, 

tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie."; 

3)   w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie art. 68 ust. 1 ustala sędzia-

komisarz, a przed otwarciem postępowania sąd, w wysokości stosownej do nakładu pracy 

kuratora, stosując odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 300 i 398)."; 

4)   w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Jeżeli wierzyciel nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel 

ustawowy, a także jeżeli w składzie organów wierzyciela będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-

komisarz może, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia postępowania, ustanowić dla 

niego kuratora, który działa za wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeżeli 

dla wierzyciela ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, tego 

kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie."; 

5)   w art. 283 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator ustanowiony na podstawie 

art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.". 

<Art. 39a. 
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Do dnia 30 czerwca 2019 r. przepisów art. 9a, art. 19e oraz art. 20 ust. 1g ustawy 

zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dokumentów finansowych, o których mowa w art. 

69 ustawy zmienianej w art. 10, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej.> 

Art. 41. 

1. Do dnia 29 lutego 2020 r. do akt rejestrowych dołącza się wydruk informacji stanowiących 

podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymywanych na podstawie 

odpowiednio art. 21a, art. 21b i art. 21d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

[2. Do dnia 29 lutego 2020 r. do akt rejestrowych dołącza się wydruk dokumentów 

zawierających informacje otrzymywane na podstawie art. 21c ustawy zmienianej w art. 

1.] 

[Art. 45. 

W sprawach o wpis na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i 

niezakończonych przed dniem 1 lutego 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.] 

 

<Art. 45. 

W sprawach o wpis na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i 

niezakończonych przed dniem 1 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.> 

 

Art. 55. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54, które wchodzą w życie z dniem 9 kwietnia 2018 

r.; 

2)   art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19e ust. 5, art. 1 pkt 14 lit. b w zakresie 

dodawanego ust. 1g, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1-5, art. 16, art. 17 pkt 2, art. 31, art. 50 oraz 

art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.; 

[3)   ( ) art. 1 pkt 16, 17, pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie 

uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 4-6, art. 13, art. 18-20, art. 21 pkt 1, 4 i 6, 

art. 24, art. 25, art. 28, art. 29 pkt 1, art. 41 ust. 2 oraz art. 45, które wchodzą w życie z 

dniem 1 lutego 2019 r.;] 

<3) art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;> 
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4)   art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11 i pkt 13 w zakresie 

dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie 

dodawanego art. 6943a, pkt 15 lit. c i d, pkt 18, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 40 oraz 

art. 43, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.<;> 

<5) art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 

55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 18–20, art. 21 pkt 6, art. 24, art. 25 oraz 

art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443 i 1669) 

 

<Art. 158a. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta 

w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 158 ust. 1, za pomocą którego 

można wnosić pisma, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron 

postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.> 

 

Art. 202. 

1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy: 

1)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i rachunkowości 

obowiązujących w kancelariach i innych sprawach dotyczących przepisów 

regulujących organizację i funkcjonowanie komorników; 

2)   wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji, wykonywania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i funkcjonowania komorników; 

3)   wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości lub 

organy samorządu komorniczego; 

4)   uchwalanie, po zasięgnięciu opinii walnych zgromadzeń izb komorniczych, zasad 

etyki zawodowej; 

5)   współdziałanie w organizowaniu egzaminu komorniczego; 

6)   uchwalanie budżetu Krajowej Rady Komorniczej i określanie udziału poszczególnych 

izb komorniczych w pokrywaniu jej wydatków budżetowych; 
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7)   ustalanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego 

prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego i komisję dyscyplinarną; 

8)   wyznaczanie komorników wizytatorów działających przy poszczególnych izbach 

komorniczych; 

9)   przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości kandydatów na rzecznika 

dyscyplinarnego wraz z opinią o poszczególnych kandydatach; 

10)  opiniowanie kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego; 

11)  uchwalanie regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej oraz ramowego 

regulaminu działania rad izb komorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

procedury podejmowania uchwał oraz kwestii reprezentowania tych organów; 

12)  uchwalanie ramowego regulaminu obrad walnych zgromadzeń izb komorniczych; 

13)  współpraca z organizacjami komorników innych krajów; 

14)  wydawanie czasopisma zawodowego; 

15)  przechowywanie akt spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz 

zamkniętych urządzeń ewidencyjnych; 

16)  prowadzenie strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej w celu zamieszczania 

wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji; 

17)  współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w 

zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania danych 

do weryfikacji podpisu elektronicznego używanego przez komornika, 

umożliwiających dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację 

oraz sądami prowadzącymi postępowania wieczystoksięgowe w zakresie identyfikacji 

komorników; 

18)  współpraca z podmiotem prowadzącym system teleinformatyczny obsługujący 

zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego; 

19)  utworzenie i prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne 

licytacje publiczne; 

<19a) współpraca z podmiotem prowadzącym Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz 

utrzymującym system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe w 

zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także sądami 

prowadzącymi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w zakresie 

prowadzenia i aktualizowania list oraz wykazu, o których mowa w art. 217–219, 

zasad potwierdzania danych do weryfikacji podpisu elektronicznego dla 
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komorników, umożliwiających dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych 

i ich weryfikację, oraz w zakresie identyfikacji komorników;> 

20)  wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 6, 11 i 12 wymaga zasięgnięcia 

opinii rad izb komorniczych. 

3. Krajowa Rada Komornicza składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do 

dnia 31 marca, informację o stanie egzekucji. 

 

 

 

Art. 221. 

1. Krajowa Rada Komornicza na podstawie informacji przekazanych przez komisję 

dyscyplinarną oraz informacji przekazanych w trybie art. 166 ust. 6 ujawnia na liście 

komorników dane o niezatartych karach dyscyplinarnych oraz pozostających w aktach 

osobowych komornika odpisach postanowień zawierających wytknięcie uchybienia 

udzielonych w trybie art. 166 ust. 4. 

[2. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym postępowania 

wieczystoksięgowe dostęp do list oraz wykazu, o których mowa w art. 217-219, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji 

komorników, zastępców komorników oraz asesorów.] 

<2. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym postępowania 

wieczystoksięgowe oraz sądom prowadzącym postępowania, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

(Dz. U. poz. …), dostęp do list oraz wykazu, o których mowa w art. 217–219, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji 

komorników, zastępców komorników oraz asesorów komorniczych.> 

<2a. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom dostęp do list oraz wykazu, o których 

mowa w art. 217–219, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu 

automatycznej weryfikacji komorników, zastępców komorników i asesorów 

komorniczych wykonujących w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zadania, 

o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 11 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.> 
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3. Krajowa Rada Komornicza zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do list oraz 

wykazu, o których mowa w art. 217-220, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

4. Rada izby komorniczej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Komorniczej aktualne 

informacje, o których mowa w art. 216. 
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