
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
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 20 kwietnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych  

oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 387) 

 
 
U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747) 

 

Art. 2. 

1. W Rejestrze ujawnia się informacje o: 

1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których są albo 

były prowadzone postępowania: 

[a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 oraz z 

2019 r. poz. 55),] 

<a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, 1298 i …) oraz o zawarcie układu na 

zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu art. 49125 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, 2320 i …),> 

b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, 

c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.), 

d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego; 

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość 

spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek 
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o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono 

postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej 

"komornikiem", lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od 

kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez 

naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

przewyższającej wydatki egzekucyjne; 

[4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz 

egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych 

świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.] 

<4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych 

lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń 

wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze 

spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.> 

2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w Rejestrze dokonuje się również obwieszczeń 

dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

 

Art. 5. 

1. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, obejmują następujące dane: 

1) imię i nazwisko albo nazwę; 

2) firmę; 

3) miejsce zamieszkania albo siedzibę; 

4) adres; 

5) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające 

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; 
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6) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki 

numer; 

7) określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 

8) nazwę sądu prowadzącego postępowanie; 

9) imię i nazwisko sędziego-komisarza; 

10) imię i nazwisko zastępcy sędziego-komisarza; 

11) sygnaturę akt sprawy; 

[12) informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o 

ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a 

także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika 

albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku;] 

<12) informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o 

otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosku o 

ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a 

także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku 

dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku, 

a w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego – również informację o prawomocnej 

odmowie wszczęcia postępowania;> 

13) informację o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika, któremu pozostawiono 

zarząd własny majątkiem, wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego 

postępowania upadłościowego oraz informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo 

odrzuceniu wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego 

wniosku; 

14) informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego 

nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz 

informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu; 

15) informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 

13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

[16) informację o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji 

oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego 

warunki sprzedaży; 

17) informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, 

otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju, przy czym w każdym 
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przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, 

otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzenia układu w postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w Rejestrze ujawnia się podstawę jurysdykcji sądu, a jeżeli 

zastosowanie ma rozporządzenie 2015/848, ujawnia się również, czy postępowanie ma 

charakter główny czy uboczny; 

18) informację o terminie i sposobie zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub 

wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienia o otwarciu 

postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu;] 

<16) informację o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie 

przygotowanej likwidacji, zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie 

przygotowanej likwidacji, złożeniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o 

zatwierdzenie warunków sprzedaży oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub 

zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży; 

17) informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania 

upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju, 

otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, 

obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, 

przy czym w każdym przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia wtórnego 

postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, 

zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarcia 

postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Rejestrze ujawnia 

się podstawę jurysdykcji sądu, a jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie 2015/848, 

ujawnia się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny; 

18) informację o terminie i sposobie zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienia o otwarciu 

postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu oraz postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie 

układu na zgromadzeniu wierzycieli;> 

<18a) informację o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego 

w postępowaniu o zatwierdzenie układu;> 

[19) informację o wniesieniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub 

wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienie o otwarciu 
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postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich;] 

<19) informację o wniesieniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub 

wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienie o otwarciu 

postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu oraz postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie 

układu na zgromadzeniu wierzycieli w części dotyczącej jurysdykcji sądów 

polskich;> 

<19a) informację o tym, czy postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby, o 

której mowa w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

jest prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy;> 

20) informację o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności; 

21) informację o ustanowieniu, objęciu funkcji, zmianie, odwołaniu oraz wygaśnięciu funkcji 

nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz organów, do których przepisy o nadzorcy, zarządcy 

lub syndyku stosuje się odpowiednio, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego osoby 

fizycznej wyznaczonej do pełnienia tej funkcji albo numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym spółki wyznaczonej do pełnienia tej funkcji oraz jej dane objęte wpisem na listę 

doradców restrukturyzacyjnych, które są ujawniane przez Ministra Sprawiedliwości 

zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019 r. poz. 

55); 

22) informację o liście wierzytelności, spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych 

oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy wierzytelności, spisu 

wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych; 

23) informację o składzie i stanie masy upadłości; 

24) informację o częściowym i ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości oraz 

oddzielnym planie podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych; 

25) informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego; 

[26) informację o planie spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli;] 

<26) informację o planie spłaty wierzycieli, umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego 

bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;> 
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27) informację o dacie, miejscu, przedmiocie obrad zgromadzenia wierzycieli oraz sposobie 

głosowania na zgromadzeniu wierzycieli albo przeprowadzeniu głosowania w innym 

trybie; 

28) informację o przyjęciu układu przez wierzycieli i treści układu; 

29) informację o terminie i miejscu rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu; 

30) informację o zatwierdzeniu układu i jego treści oraz odmowie zatwierdzenia układu; 

31) informację o otwarciu postępowania o zmianę układu; 

32) informację o wykonaniu układu; 

33) informację o uchyleniu i wygaśnięciu układu z mocy prawa; 

34) informację o zakończeniu i umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego; 

35) informację o prawomocnym orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w tym informację o okresie orzeczonego 

zakazu; 

36) informację o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego i przebiegu postępowania po uznaniu, w tym informację o zmianie lub 

uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania 

upadłościowego. 

2. W przypadku gdy prowadzone w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie ma charakter 

wtórnego postępowania upadłościowego, w Rejestrze ujawnia się również informację o 

zakończeniu lub umorzeniu głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu 

rozporządzenia 2015/848. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wnioskodawcą jest zarządca 

zagraniczny, w Rejestrze ujawnia się również imię i nazwisko albo nazwę zarządcy 

zagranicznego, jego adres oraz adres poczty elektronicznej. 

 

Art. 11. 

1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Dane, o których mowa w art. 5 i art. 6, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 

10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. 

3. Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane, o których mowa w 

art. 5 i art. 6, automatycznie przestają być ujawniane po upływie: 

1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 
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2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu 

układu z mocy prawa. 

4. Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo 

prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, dane, o 

których mowa w art. 5, automatycznie przestają być ujawniane po upływie: 

1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty 

wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli albo 

2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli. 

<4a. Jeżeli w postępowaniu prawomocnie warunkowo umorzono zobowiązania upadłego 

bez ustalenia planu spłaty wierzycieli dane, o których mowa w art. 5, automatycznie 

przestają być ujawniane po upływie: 

1) 3 lat od dnia upływu terminu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

albo 

2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli.> 

5. Dane osoby, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 373 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wraz z danymi dotyczącymi 

postępowania, w którym orzeczono zakaz, automatycznie przestają być ujawniane po 

upływie 3 lat od dnia następującego po upływie okresu zakazu. 

6. Dane, o których mowa w art. 7, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od 

dnia ich zamieszczenia. 

7. Dane, o których mowa w art. 8, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od 

dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji 

o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił 

świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 

[8. Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dyrektor 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają 

z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane błędne. 
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9. Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dyrektor 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają 

z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane, o których mowa w art. 7 

i art. 8, gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło albo zapadły orzeczenie sądowe lub 

decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie 

istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, 

który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony 

wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem lub 

zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniem wierzyciela.] 

<8. Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2–4, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy 

dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ, który wypłacił 

świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, albo 

sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu 

ujawnionego w Rejestrze dane błędne. 

9. Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2–4, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy 

dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ, który wypłacił 

świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, albo 

sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu 

ujawnionego w Rejestrze dane, o których mowa w art. 7 i art. 8, gdy po ich 

ujawnieniu zobowiązanie wygasło albo zapadło orzeczenie sądowe lub wydana 

została decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w Rejestrze 

wierzytelność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy 

tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym 

orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być 

stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniem 

wierzyciela.> 

10. Zaprzestanie ujawniania danych, zgodnie z ust. 2-5, obejmuje również zaprzestanie 

ujawniania obwieszczeń dokonanych w postępowaniu, którego dotyczyły te dane. 

11. Zgromadzone w Rejestrze dane, których ujawniania zaprzestano, mogą być, po 

pozbawieniu tych danych cech identyfikujących osobę, udostępniane i wykorzystywane 
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do badań naukowych, a także do celów statystycznych. Udostępnione dane można 

wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. 

 

Art. 18. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 52) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 53:` 

a) po § 1 dodaje się § 1a-1c w brzmieniu: 

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

przetwarza akta sprawy, utrzymuje Minister Sprawiedliwości. 

§ 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.", 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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."; 

2) po art. 53c dodaje się art. 53d w brzmieniu: 

["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.".] 

 

<Art. 53d. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania 

konta oraz sposób korzystania z konta w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, i 
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zamykania go, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron 

postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.> 

 

Art. 19. 

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Przepisy części pierwszej stosuje się odpowiednio do postępowań określonych w art. 36 

oraz rozdziale V rozporządzenia 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), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/848"."; 

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "Rejestrze", należy przez to rozumieć Krajowy 

Rejestr Zadłużonych."; 

3) w art. 13: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 

1 lub 2 obwieszcza się.", 

b) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

"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; 

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: 
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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."; 

4) w art. 22: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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;", 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
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"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."; 

5) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

prawdziwości danych zawartych we wniosku."; 

6) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

"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."; 

7) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

8) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

["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. 35. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie 

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

220, art. 221, art. 224, art. 228 ust. 1, 2 i 3 i art. 229 ust. 2 oraz przepisy części 

pierwszej księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem art. 1301a, 

art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052 i art. 2054–20512 oraz przepisów o zawieszeniu i 

wznowieniu postępowania oraz postępowaniu w sprawach gospodarczych.> 

9) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w wyznaczonym 

terminie sprawozdania obejmującego w szczególności informacje na temat stanu 
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finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów 

postępowania upadłościowego."; 

10) w art. 51: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 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;", 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"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."; 

11) po art. 54a dodaje się art. 54b w brzmieniu: 

"Art. 54b. Informację o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości obwieszcza 

się."; 

12) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

13) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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"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."; 

14) w art. 69: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

["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.] 

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

sporządzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 

według wzorca udostępnionego w tym systemie 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.", 

b) uchyla się ust. 1b, 

c) ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

d) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca w brzmieniu: 

"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.", 

e) ust. 1d otrzymuje brzmienie: 
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"1d. Po zakończeniu ustalania składu masy upadłości syndyk składa spis inwentarza, który 

obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu na dzień ogłoszenia upadłości spisów: 

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.", 

f) uchyla się ust. 1e, 

g) dodaje się ust. 1f w brzmieniu: 

"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."; 

15) po art. 131 dodaje się art. 131a w brzmieniu: 

"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 upadłości, o którym 

mowa w art. 127-130, rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego."; 

16) w art. 152 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"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."; 

17) uchyla się art. 1561; 

18) w art. 157: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"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 
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która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"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 wykonywać obowiązki w 

postępowaniach upadłościowych, zakłada konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe."; 

19) po art. 160 dodaje się art. 160a w brzmieniu: 

["Art. 160a. Syndyk na bieżąco rejestruje w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe przychody i wydatki masy upadłości.";] 

<Art. 160a. Syndyk na bieżąco rejestruje w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe wpływy i wydatki masy upadłości.> 

20) w art. 168: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

["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.] 

<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, w tym stan środków 

pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, raport ze zmian stanu 

wierzytelności oraz niezaspokojonych przez syndyka zobowiązań masy upadłości w 

okresie sprawozdawczym, raport z wpływów i wydatków w okresie 

sprawozdawczym, informację o stanie środków finansowych w kasie i na rachunkach 

bankowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz opis czynności 

syndyka w okresie sprawozdawczym z uzasadnieniem.> 

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

swoich czynności, obejmujące elementy wskazane w ust. 1, w terminach wyznaczonych 
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przez syndyka. Syndyk składa to sprawozdanie wraz ze swoim sprawozdaniem sędziemu-

komisarzowi.", 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

["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.] 

<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 oraz niezaspokojonych przez 

syndyka zobowiązań masy upadłości, raport z wpływów i wydatków 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.", 

d) uchyla się ust. 5a, 
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e) po ust. 5a dodaje się ust. 5b-5d w brzmieniu: 

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

miesięcy od dnia złożenia sprawozdania odmawia uznania w całości lub części 

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.", 

f) uchyla się ust. 7 i 8; 

21) w art. 170 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

["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.";] 

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

odwołaniu, zawieszeniu albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka oraz 

organów, do których przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, obwieszcza się.> 

22) w art. 201 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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 
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przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem 

upadłości."; 

23) w art. 202a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"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 upadłości, mogą oni 

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

posiadanych wierzytelności."; 

24) w art. 203 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 
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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."; 

25) w art. 210: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"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. 

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."; 

26) w art. 216a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

["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, 
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zarządca przymusowy, syndyk albo organ, do którego przepisy o syndyku stosuje się 

odpowiednio.",] 

<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 tym systemie formularzy elektronicznych. 

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 lub tymczasowego nadzorcy 

sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o 

syndyku stosuje się odpowiednio, o czym poucza się 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.> 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu: 

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

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 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. 

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. 
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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 

wniesienia pisma. Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się 

odpowiednio.", 

c) uchyla się ust. 2, 

d) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

"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."; 

27) po art. 216a dodaje się art. 216aa-216ac w brzmieniu: 

"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. 

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 rodzaj i numer 
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dokumentu tożsamości i oznaczenie organu, który go wydał. 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.] 

<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 

potwierdzającego tożsamość, a także rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i oznaczenie organu, który go wydał, a w przypadku ich braku – inne 

dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację tej osoby. 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, lc, 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. 216ab. Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 742), a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji, wnosi się 

z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 
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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 

skuteczność wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów, szczególne 

wymagania postępowań obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący 

postępowanie sądowe oraz ochronę praw osób wnoszących pisma procesowe."; 

28) w art. 219: 

a) ust. 1-1b otrzymują brzmienie: 

["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.",] 

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

Postanowienie oraz zarządzenie wydane na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się z 

urzędu, gdy przysługuje na nie środek zaskarżenia. 

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

chwili ich wydania są wraz z uzasadnieniem utrwalane wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe z wykorzystaniem wzorców 

udostępnionych w tym systemie i opatrywane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

1b. Uczestnicy postępowania oraz osoby przez nich upoważnione mają dostęp do akt 

postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe.> 

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c-1e w brzmieniu: 

"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 
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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.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

odpowiednio.", 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"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."; 

29) po art. 219 dodaje się art. 219a w brzmieniu: 

"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."; 

30) w art. 220: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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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.", 

b) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu: 

"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.] 

<5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia dokonywanego przez sąd, 

sędziego-komisarza, tymczasowego nadzorcę sądowego, zarządcę przymusowego, 

syndyka albo organ, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, 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 wraz z pouczeniem o 
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sposobie założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe oraz sposobie uwierzytelnienia się.> 

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."; 

31) w art. 221 uchyla się ust. 5; 

32) w art. 224: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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."; 

33) w art. 228: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

[b)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

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

upadłości zakończonego prawomocnym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości.",] 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

34) w art. 236 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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["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.";] 

<1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu 

upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w 

terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi 

swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe.> 

35) uchyla się art. 239; 

36) w art. 240: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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;", 

b)  uchyla się pkt 8; 

37) po art. 240 dodaje się art. 240a w brzmieniu: 

"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."; 

[38) uchyla się art. 241 i art. 242;] 

<38) uchyla się art. 242;> 

39) w art. 245: 

a) w ust. 1: 

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"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;", 

– uchyla się pkt 7, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8) uzasadnienie odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności.", 
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– uchyla się pkt 9, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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.", 

c) uchyla się ust. 2 i 3, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

e) uchyla się ust. 5; 

40) w art. 255 uchyla się ust. 1; 

41) w art. 260 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności obwieszcza się."; 

42) art. 261 otrzymuje brzmienie: 

"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. 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."; 

43) w art. 262 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"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."; 

44) w art. 311 uchyla się ust. 1b i 1c; 

45) w art. 347 uchyla się ust. 1a; 
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46) w art. 349 uchyla się ust. 3; 

47) w art. 351 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

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

sprostowaniu planu podziału oraz jego zmianie obwieszcza się."; 

48) w art. 353: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie z wykonania planu podziału.", 

b) uchyla się ust. 3; 

49) art. 362 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

50) w art. 364 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

51)  w art. 370a ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

["10. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz informację o prawomocności tych 

postanowień obwieszcza się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty 

wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.";] 

<10. Postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie 

umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w 

przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli oraz informację o prawomocności tych postanowień obwieszcza 

się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w 

przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
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lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu drugiej instancji 

w przedmiocie rozpoznania zażalenia oraz informację o prawomocności tego 

postanowienia obwieszcza się.> 

52) w art. 370b dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej 

obwieszcza się."; 

53)  w art. 370d dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Postanowienie sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli oraz o uchyleniu planu spłaty 

wierzycieli i umorzeniu niewykonanych zobowiązań, o których mowa w art. 369 ust. 1, 

obwieszcza się. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania 

zażalenia na postanowienie sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli oraz o uchyleniu 

planu spłaty wierzycieli i umorzeniu niewykonanych zobowiązań, o których mowa w art. 

369 ust. 1, postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi 

kasacyjnej oraz informację o prawomocności postanowienia sądu o zmianie planu spłaty 

wierzycieli oraz postanowienia sądu o uchyleniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu 

niewykonanych zobowiązań, o których mowa w art. 369 ust. 1, obwieszcza się."; 

54) w art. 370e dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przepis art. 370d ust. 4 stosuje się odpowiednio."; 

55) w art. 370f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Przepis art. 370d ust. 4 stosuje się odpowiednio."; 

56) w art. 371 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

przedmiocie ogłoszenia upadłości."; 

57) w art. 376: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 wtoku 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 
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nieprocesowym. Przepisy art. 12a, art. 29-30, art. 34, art. 216a-216ab, art. 219 ust. 1a-lc, 

art. 220 ust. 2-6, art. 221 i art. 228 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

220 ust. 7 stosuje się odpowiednio."; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Prawomocne postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 

obwieszcza się."; 

58) w art. 393: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"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;", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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."; 

59) w art. 446b ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

60) w art. 4912: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

odpowiednio.", 

c)  (uchylona); 

d)  (uchylona); 
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61)  (uchylony); 

62)  w art. 49114 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

["7. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz informację o prawomocności tych 

postanowień obwieszcza się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty 

wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu drugiej 

instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia oraz informację o prawomocności tego 

postanowienia obwieszcza się.";] 

<7. Postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie 

umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w 

przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli oraz informację o prawomocności tych postanowień obwieszcza 

się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w 

przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu drugiej instancji 

w przedmiocie rozpoznania zażalenia oraz informację o prawomocności tego 

postanowienia obwieszcza się.> 

63) w art. 49117 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej 

obwieszcza się."; 

64) w art. 49119 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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."; 

65) w art. 49120 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przepis art. 49119 ust. 5 stosuje się odpowiednio."; 

66) w art. 49121 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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"2a. Przepis art. 49119 ust. 5 stosuje się odpowiednio.". 

 

Art. 24. 

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 5; 

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

"Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "Rejestrze", należy przez to rozumieć Krajowy 

Rejestr Zadłużonych."; 

3) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"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."; 

4) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

"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."; 

5) w art. 10 uchyla się ust. 3; 

6) w art. 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w 

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

restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019 r. poz. 

55), zwanej dalej "ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego", 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 
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doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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."; 

7) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

"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."; 

8) w art. 34 uchyla się ust. 2 i 3; 

9) w art. 52: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) uchyla się ust. 4; 

10) w art. 86: 

a) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"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 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

jeżeli wierzyciel ma taki numer;", 

– uchyla się pkt 6, 

– uchyla się pkt 9, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
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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."; 

11) uchyla się art. 88; 

12) w art. 89 uchyla się ust. 1; 

13) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

14) w art. 91 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego 

oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 5."; 

15) w art. 92: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 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;", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"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."; 

16) w art. 101: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 
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b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Do sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych 

oczywistych omyłek w 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. 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 spisu wierzytelności obwieszcza się."; 

17) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

18) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

19) w art. 110: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

["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.",] 

<2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-

komisarza. Spis głosów oddanych na piśmie oraz 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.> 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

["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.",] 

<4. Głos oddany na piśmie oraz 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.> 

[c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie. Informację o 

prawomocności postanowienia, o którym mowa w ust. 7, obwieszcza się.";] 

<c) uchyla się ust. 8;> 

20) w art. 136: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"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, 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."; 

21) w art. 151 w ust. 1 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4; 

22) w art. 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu 

składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
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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."; 

23) w art. 165 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"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."; 

24) w art. 172 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

25) w art. 173 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"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."; 

26) w art. 176 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 

postanowienie o uchyleniu układu oraz informację o prawomocności postanowienia o 

uchyleniu układu obwieszcza się."; 

27) w art. 178 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. O wygaśnięciu układu z mocy prawa obwieszcza się."; 

28) w art. 190: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 której sąd 

wcześniej wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, chyba że 

z uwagi na szczególne okoliczności sprawy byłoby to nieuzasadnione. Jeżeli otwarto 
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postępowanie restrukturyzacyjne w różnych sądach, przepis art. 17 stosuje się 

odpowiednio.", 

b) uchyla się ust. 2-4, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

29) po art. 196 dodaje się art. 196a-196d w brzmieniu: 

"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 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.] 

<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 tym systemie formularzy elektronicznych. 

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 lub nadzorcy albo zarządcy, 

albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się 

odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo 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.> 
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2. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 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 wniesienia 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. 

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. 
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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 rodzaj i numer 

dokumentu tożsamości i oznaczenie organu, który go wydał. 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.] 

<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 

potwierdzającego tożsamość, a także rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i oznaczenie organu, który go wydał, a w przypadku ich braku – inne 

dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację tej osoby. 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 
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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. 

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."; 

30) w art. 197: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

["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.",] 

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

w chwili ich wydania są wraz z uzasadnieniem utrwalane wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe z wykorzystaniem wzorców 

udostępnionych w tym systemie i opatrywane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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["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 nadzorcy 

sądowego albo zarządcy, tworzy się aktualny stan wierzytelności oraz niezaspokojonych 

przez dłużnika albo zarządcę zobowiązań.",] 

<2a. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą wierzytelności wierzyciela, 

podaje się liczbę porządkową w spisie wierzytelności. Na podstawie prawomocnych 

postanowień oraz dokumentów, które dotyczą wierzytelności wierzycieli oraz 

sprawozdań nadzorcy sądowego albo zarządcy, tworzy się aktualny stan 

wierzytelności oraz niezaspokojonych przez dłużnika albo zarządcę zobowiązań.> 

c) ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

"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.] 

<4. Uczestnicy postępowania oraz osoby przez nich upoważnione 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.", 

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"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."; 

31) w art. 198: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 
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b) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu: 

"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.] 

<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 wraz z pouczeniem o 

sposobie założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe oraz sposobie uwierzytelnienia się.> 

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."; 

32) w art. 201: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 
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b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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."; 

33) w art. 203: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.".", 

b) uchyla się ust. 2 i 3; 

34) w art. 206 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"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."; 

35) w art. 208 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

36) w art. 213: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 
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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;", 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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."; 

37) w art. 219: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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;", 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
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"1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"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."; 

38) w art. 223: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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."; 

39) w art. 227: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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;", 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;", 
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b) uchyla się ust. 3, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"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."; 

40) w art. 233: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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;", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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.", 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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 postępowania 

upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter 

główny czy uboczny."; 

41) w art. 235 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego oraz informację o 

prawomocności tego postanowienia obwieszcza się."; 

42) art. 265 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 
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43) w art. 269 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"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."; 

44) art. 275 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 275.  

[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.] 

<1. Ustalenie składu masy układowej na dzień otwarcia postępowania układowego 

następuje przez sporządzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe według wzorca udostępnionego w tym systemie 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 spisów: 

1) ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących dłużnikowi praw 

majątkowych; 

2) należności."; 

45) w art. 284: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 
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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;", 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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."; 

46) art. 285 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

47) w art. 286 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ustanowieniu tymczasowego 

zarządcy wydane w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego prowadzonym na 

wniosek wierzyciela."; 

48) w art. 287 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"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."; 

49) art. 290 otrzymuje brzmienie: 
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"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.] 

<2. Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego zażalenie 

przysługuje dłużnikowi oraz wnioskodawcy.> 

3. Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego 

przepisy art. 236 ust. 2 i art. 237 stosuje się odpowiednio."; 

50) w art. 327 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"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.". 

 

[Art. 27. 

W Rejestrze nie ujawnia się informacji o sprawach, w których wniosek o ogłoszenie 

upadłości, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie 

orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek 

restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub 

wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, 

wpłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 28. 

W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o 

ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek 

o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek 

restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub 

wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, 

stosuje się przepisy dotychczasowe.] 

<Art. 27. 

W Rejestrze nie ujawnia się informacji o sprawach, w których wniosek o ogłoszenie 

upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu 

wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o 

uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek 
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restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu 

lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 19, wpłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 28. 

W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek 

o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na 

zgromadzeniu wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, 

wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, 

wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie 

układu lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 19, stosuje się przepisy dotychczasowe.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 

2320) 

[Art. 9a. 

Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.] 

 

<Art. 9a. 

Nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 

do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W takim przypadku wniosek 

podlega odrzuceniu.> 

Art. 19. 

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

podstawowej działalności dłużnika. 

1a. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie 

zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest 

rozpoznawalne dla osób trzecich. 
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1b. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że 

głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby. 

1c. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową 

domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku każdej 

innej osoby fizycznej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności 

jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. 

2. (uchylony). 

3. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej 

działalności, właściwy jest sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli 

dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby, 

właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. 

[4. Jeżeli okaże się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi. Na 

postanowienie o przekazaniu sprawy nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to wiąże 

sąd, któremu sprawa została przekazana. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym 

pozostają w mocy.] 

<4. Jeżeli w toku postępowania o ogłoszenie upadłości okaże się, że właściwy jest inny 

sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi. Na postanowienie o przekazaniu sprawy nie 

przysługuje zażalenie. Postanowienie to wiąże sąd, któremu sprawa została 

przekazana. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.> 

<5. Przekazanie sprawy po ogłoszeniu upadłości jest niedopuszczalne.> 

 

[Art. 24a. 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza się jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami 

załączników.] 

[Art. 28. 

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub 

nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku, 

jeżeli został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub 

radcę prawnego. 

2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie z przyczyn określonych 

w ust. 1 wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie 
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opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie występuje w 

razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny.] 

 

Art. 33. 

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

określonych w ustawie. 

<1a. Zażalenia na postanowienia sądu upadłościowego rozpoznaje sąd upadłościowy w 

innym składzie z wyjątkiem zażaleń na postanowienia kończące postępowanie 

w sprawie oraz których przedmiotem jest: 

1) zatwierdzenie warunków sprzedaży; 

2) zabezpieczenie majątku dłużnika; 

3) wynagrodzenie i zwrot wydatków tymczasowego nadzorcy sądowego; 

4) wynagrodzenie i zwrot wydatków zarządcy przymusowego, które rozpoznaje sąd 

drugiej instancji.> 

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

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

 

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, art. 170-172 i art. 178 stosuje się 

odpowiednio.] 

<1. Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego 

nadzorcy sądowego. Do tymczasowego nadzorcy sądowego przepisy art. 156 ust. 4, 

art. 157, art. 157a, art. 159–161, art. 166 ust. 6, art. 167 ust. 2, art. 167a, art. 167b, 

art. 170–172 i art. 178 stosuje się odpowiednio.> 

1a. Postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, odwołaniu albo 

zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego i informację o uprawomocnieniu się 

postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy 

sądowego obwieszcza się. 

1b. Sąd ustala wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, biorąc pod uwagę nakład 

pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas 

pełnienia funkcji. 
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1c. Wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości od jednej 

czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. 

1d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższe wynagrodzenie w 

wysokości do czterokrotności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli uzasadnia 

to nakład pracy tymczasowego nadzorcy sądowego, zakres podjętych czynności, stopień 

ich trudności oraz czas pełnienia funkcji. 

2. O wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego i zwrocie wydatków koniecznych 

poniesionych w związku z pełnieniem funkcji orzeka sąd na jego wniosek złożony w 

terminie tygodnia od dnia powiadomienia o odwołaniu lub od dnia wygaśnięcia funkcji. 

Sąd może przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu zaliczkę na wydatki. Kwotę 

zaliczki wypłaca się w pierwszej kolejności z zaliczki wpłaconej przez wnioskodawcę. 

3.  Sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w wyznaczonym 

terminie sprawozdania obejmującego w szczególności informacje na temat stanu 

finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów 

postępowania upadłościowego. 

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 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 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); 
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3) (uchylony); 

[4)  wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, 

w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w 

Rejestrze; 

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

nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze 

wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;] 

<4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w 

terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do 

zgłoszenia wierzytelności syndykowi; 

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 syndykowi za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni 

od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod 

rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla 

wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia praw 

oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi;> 

6)  określa, czy funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił 

sędzia czy referendarz sądowy, oraz wyznacza syndyka; 

7) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego 

prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub 

systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system 

interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy. 

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 
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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. 

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. 56a. 

1. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o 

zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej 

części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na 

rzecz nabywcy. 

2. Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu 

do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o 

ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego 

sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017), chyba że do wniosku zostanie dołączona 

pisemna zgoda zastawnika. Przepis art. 330 stosuje się odpowiednio. 

[2a. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca załącza dowód wpłaty 

przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, 

wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W razie niezałączenia do wniosku 

o zatwierdzenie warunków sprzedaży dowodu wpłaty wadium wniosek ten pozostawia się 

bez rozpoznania.] 

<2a. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca załącza dowód 

wniesienia przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W 

razie niezałączenia do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dowodu 

wniesienia wadium wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.> 

<2aa. Wadium może być wnoszone w jednej formie lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
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2ab. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy 

sądu właściwego do rozpoznania wniosku.> 

[2b. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca załącza listę znanych 

mu zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy ten wniosek, z 

podaniem adresów tych wierzycieli. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

wnioskodawca załącza również odpisy tego wniosku wraz z załącznikami dla wierzycieli 

zabezpieczonych na majątku, którego dotyczy ten wniosek.] 

<2b. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca załącza listę 

znanych mu zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego 

dotyczy ten wniosek, z podaniem adresów tych wierzycieli. Sąd przesyła uzyskany z 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe odpis tego 

wniosku wraz z załącznikami wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego 

dotyczy ten wniosek.> 

3. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika 

objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. 

[4. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez 

wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w 

złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka.] 

<4. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży 

przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być 

określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka. We 

wniosku należy wskazać adres oraz adres mailowy nabywcy.> 

5. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie 

przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku do 

wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu. 

6. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego 

nabywcy. 

Art. 56ca. 

1. W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych 

warunków sprzedaży. Do aukcji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, z 

tym że: 

1) warunki aukcji zatwierdza sąd w składzie jednoosobowym; 
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[2) o aukcji należy zawiadomić wnioskodawców co najmniej dwa tygodnie przed terminem 

posiedzenia wyznaczonego w celu jej przeprowadzenia;] 

<2) o aukcji należy zawiadomić nabywców oraz wnioskodawców co najmniej dwa 

tygodnie przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu jej przeprowadzenia;> 

3) aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jawnym; 

4) aukcję prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy pod nadzorem 

sądu w składzie jednoosobowym; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca 

przymusowy, który przedstawia wybraną ofertę w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 

56aa ust. 2. 

2. W przypadku złożenia kolejnego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przepisu 

art. 56ab nie stosuje się. 

<3. Kolejny wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożony po dokonaniu 

wyboru oferenta pozostawia się bez rozpoznania, o ile jego przedmiotem jest 

sprzedaż składników majątku dłużnika objętych przeprowadzoną aukcją.> 

 

Art. 56d. 

1. Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki 

sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem 

sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postanowieniu sąd może także odwołać 

się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy. 

2. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie 

przysługuje dłużnikowi oraz wnioskodawcy składającemu wniosek o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży, a na postanowienie uwzględniające ten wniosek - dłużnikowi oraz 

każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia 

obwieszczenia w Rejestrze. 

[3. Wadium wpłacone przez nabywcę wskazanego we wniosku o zatwierdzenie warunków 

sprzedaży, który nie został uwzględniony, zwraca się w terminie dwóch tygodni od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków 

sprzedaży na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę, chyba że nabywca wcześniej 

złożył wniosek o zwrot wadium. Zwrot wadium na wniosek nabywcy skutkuje 

pozostawieniem bez rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz 

tego nabywcy. Wadium wpłacone przez nabywcę wskazanego we wniosku o zatwierdzenie 
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warunków sprzedaży, który został uwzględniony, zalicza się na poczet ceny i niezwłocznie 

przekazuje z rachunku depozytowego sądu do masy upadłości. 

4. Wadium wpłacone przez nabywcę zwraca się również z dniem uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości i oddaleniu wniosku o zatwierdzenie warunków 

sprzedaży, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie tego wniosku albo postanowienia 

o jego odrzuceniu albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o 

zatwierdzenie warunków sprzedaży.] 

<3. Wadium wniesione przez nabywcę wskazanego we wniosku o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży, który nie został uwzględniony, zwraca się w terminie dwóch 

tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, chyba że nabywca wcześniej złożył wniosek 

o zwrot wadium. Zwrot wadium na wniosek nabywcy skutkuje pozostawieniem bez 

rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz tego nabywcy. 

Wadium wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany 

przez nabywcę. Wadium wniesione w pieniądzu przez nabywcę wskazanego we 

wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który został uwzględniony, zalicza się 

na poczet ceny i niezwłocznie przekazuje z rachunku depozytowego sądu do masy 

upadłości.  

4. Wadium wniesione przez nabywcę zwraca się również z dniem uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości i oddaleniu wniosku o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie tego wniosku albo 

postanowienia o jego odrzuceniu albo umorzeniu postępowania w przedmiocie 

rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.> 

 

Art. 56e. 

[1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu o 

zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia 

stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd 

warunki umowy przewidywały inny termin. O stwierdzeniu prawomocności postanowienia 

o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zawiadamia się syndyka, przy zastosowaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, 

faks lub pocztę elektroniczną.] 
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<1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu 

o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w terminie trzydziestu dni od 

dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane 

przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin. O 

stwierdzeniu prawomocności postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków 

sprzedaży zawiadamia się syndyka oraz nabywcę.> 

2. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej 

ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. 

[2a. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy, syndyk zachowuje 

wadium.] 

<2a. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie 

nabywcy, syndyk zatrzymuje wadium wniesione w pieniądzu. Jeżeli wadium było 

wniesione w innej formie niż pieniądz, syndyk dochodzi zaspokojenia z przedmiotu 

zabezpieczenia. Wadium stanowi składnik masy upadłości.> 

3. Do skutków sprzedaży według przepisów niniejszego rozdziału przepisy art. 313, art. 314 i 

art. 317 stosuje się. 

Art. 99. 

Jeżeli syndyk odstępuje od umowy, druga strona nie ma prawa do zwrotu spełnionego 

świadczenia, chociażby świadczenie to znajdowało się w masie upadłości. [Strona może 

dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu wykonania zobowiązania i 

poniesionych strat, zgłaszając te wierzytelności sędziemu-komisarzowi.]  <Strona może 

dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu wykonania 

zobowiązania i poniesionych strat, zgłaszając te wierzytelności syndykowi za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 

 

Art. 109. 

1. Na podstawie postanowienia sędziego-komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub 

dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, także wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upadłego nie było 

dopuszczalne. Sędzia-komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy 

utrudnia likwidację masy upadłości albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od 

przeciętnych czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju. Na 

postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 
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[2. Druga strona rozwiązanej umowy może dochodzić w postępowaniu upadłościowym 

odszkodowania z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem 

przewidzianym w umowie, zgłaszając te wierzytelności sędziemu-komisarzowi.] 

<2. Druga strona rozwiązanej umowy może dochodzić w postępowaniu upadłościowym 

odszkodowania z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem 

przewidzianym w umowie, zgłaszając te wierzytelności syndykowi za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 

3. Do najmu lub dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przepisy ust. 1 i 

2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 111. 

1. Z dniem ogłoszenia upadłości umowa kredytu wygasa, jeżeli przed tym terminem 

kredytodawca nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego. 

[Kredytodawca może dochodzić naprawienia szkody w postępowaniu upadłościowym, 

zgłaszając te wierzytelności sędziemu-komisarzowi.]  <Kredytodawca może dochodzić 

naprawienia szkody w postępowaniu upadłościowym, zgłaszając te wierzytelności 

syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe.> 

2. W razie oddania do dyspozycji upadłego przed dniem ogłoszenia upadłości części środków 

pieniężnych, upadły traci prawo do żądania wypłaty części nieprzekazanej. 

 

Art. 124. 

1. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami 

rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089). Jeżeli małżonkowie 

pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do 

masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. 

2. (uchylony). 

[3. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu 

udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.] 

<3. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z 

tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność syndykowi za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.> 
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4. Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa 

przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego 

przedsiębiorstwa. 

5. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do 

prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową 

wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku 

wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

[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 upadłości, 

o którym mowa w art. 127-130, rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.] 

 

<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 

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

restrukturyzacyjnego. Jeżeli przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego 

złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, który został odrzucony zgodnie z art. 9a, to 

wówczas przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 

127–130, rozumie się dzień złożenia odrzuconego wniosku o ogłoszenie upadłości.> 

 

Art. 134. 

1. Jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za 

bezskuteczną, to, co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie 

weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli przekazanie w naturze jest 

niemożliwe, do masy upadłości wpłaca się równowartość w pieniądzu. Za zgodą 

sędziego-komisarza druga strona czynności może zwolnić się z obowiązku przekazania do 

masy upadłości tego, co wskutek tej czynności z majątku upadłego ubyło, przez zapłatę 
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różnicy między wartością rynkową świadczenia dłużnika z dnia zawarcia umowy, a 

wartością świadczenia otrzymanego przez dłużnika. Na postanowienie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, przysługuje zażalenie. 

[1a. Jeżeli osoba obowiązana do przekazania składników majątkowych do masy upadłości nie 

wykona swojego obowiązku na wezwanie syndyka, sędzia-komisarz wskazuje taką osobę 

lub takie osoby i określa zakres obowiązku każdej z nich. Na postanowienie sędziego-

komisarza przysługuje zażalenie. Prawomocne postanowienie ma moc tytułu 

wykonawczego.] 

<1a. Jeżeli osoba obowiązana do przekazania składników majątkowych do masy 

upadłości nie wykona swojego obowiązku na wezwanie syndyka, a obowiązek 

przekazania składników majątkowych do masy upadłości nie został stwierdzony 

prawomocnym orzeczeniem, syndyk może w drodze powództwa żądać nakazania 

przekazania składników majątkowych do masy upadłości. Powództwo wnosi się do 

sądu upadłościowego.> 

<1b. Sąd może zabezpieczyć powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub 

obciążania składników majątkowych objętych powództwem.> 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, świadczenie wzajemne osoby trzeciej zwraca się 

tej osobie, jeżeli znajduje się w masie upadłości oddzielnie od innego majątku lub o ile 

masa upadłości jest nim wzbogacona. Jeżeli świadczenie nie podlega zwrotowi, osoba 

trzecia może dochodzić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 

 

Art. 151. 

1. Po ogłoszeniu upadłości czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-

komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. 

1a. Funkcję sędziego-komisarza może pełnić referendarz sądowy. 

[1b. Jeżeli funkcję sędziego-komisarza pełni referendarz sądowy, czynności wskazane w art. 

57 ust. 3 i 4, art. 58 ust. 1-3, art. 63a, art. 73 ust. 2, art. 259 ust. 1 i 1a, art. 315 i art. 350 

ust. 1 i 2 wykonuje jako sędzia - komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o 

czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 

1c. Na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza przysługuje 

skarga w przypadkach, w których na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje 

zażalenie. Wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy przez zaskarżone postanowienie 

referendarza sądowego. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego, jako sąd 
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drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd 

wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego 

utrzymuje w mocy albo je zmienia ] 

<1b. Jeżeli funkcję sędziego-komisarza pełni referendarz sądowy, czynności wskazane w 

art. 57 ust. 3 i 4, art. 58 ust. 1–3, art. 63a, art. 73 ust. 2, art. 121 ust. 3, art. 259 ust. 1 i 

1a, art. 315 i art. 350 ust. 1 i 2 wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony do 

wykonania danej czynności sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-

komisarza stosuje się odpowiednio. 

1c. Na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza 

przysługuje skarga w przypadkach, w których na postanowienie sędziego-komisarza 

przysługuje zażalenie. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego 

nie powoduje utraty mocy zaskarżonego postanowienia. Przepisy o zażaleniu na 

postanowienie sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio.> 

<1d. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na 

podstawie art. 395 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, ponowne wydanie 

postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne. 

1e. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po 

rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie.> 

2. Zastępca sędziego-komisarza wykonuje czynności sędziego-komisarza, jeżeli ustawa tak 

stanowi oraz w czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania tych czynności 

przez sędziego-komisarza. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, również po ogłoszeniu upadłości, sąd może 

wskazać, że czynności sędziego-komisarza może wykonywać więcej niż jeden zastępca 

sędziego-komisarza. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 6 stosuje się, 

4. Do zastępcy sędziego-komisarza przepisy dotyczące sędziego-komisarza stosuje się 

odpowiednio. 

5. W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziego-

komisarza i jego zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, 

do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, a czynność ta ma 

być wykonana po dniu zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się 

postanowienia o umorzeniu postępowania, właściwy do jej wykonania jest sąd w składzie 

jednoosobowym. 
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Art. 176. 

[1. Syndyk niezwłocznie zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na 

podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne 

przeciwko upadłemu oraz małżonka dłużnika. 

1a. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a, art. 

235-237 i art. 239-241, wskazuje sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1, imię i nazwisko albo nazwę syndyka, adres, 

na który należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, termin, w którym należy dokonać tego 

zgłoszenia, albo sposób obliczenia tego terminu oraz podaje numer rachunku bankowego, 

na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1. 

1b. W zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika syndyk poucza go o treści art. 124-

126.] 

<1. Syndyk niezwłocznie zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są 

znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących 

postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu oraz małżonka upadłego. Do 

zawiadomienia syndyk załącza pouczenie o treści art. 220 ust. 5 i 6. 

1a. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a, 

art. 216a–216ab, art. 235–237 i art. 239a–241, wskazuje sąd, do którego można 

zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1, imię i 

nazwisko albo nazwę syndyka, adres, na który należy dokonać zgłoszenia 

wierzytelności, o której mowa w art. 216aa ust. 1, termin, w którym należy dokonać 

tego zgłoszenia, albo sposób obliczenia tego terminu oraz podaje numer rachunku 

bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 

235 ust. 1. 

1b. W zawiadomieniu skierowanym do małżonka upadłego syndyk poucza go o treści 

art. 124–126.> 

2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) o ogłoszeniu upadłości. Placówki te 

doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Syndyk, w terminie 

siedmiu dni od dnia otrzymania przesyłki, zawiadamia upadłego o otrzymaniu przesyłek 

pocztowych, które nie dotyczą masy upadłości lub których zatrzymanie nie jest potrzebne 

ze względu na zawarte w nich wiadomości, oraz umożliwia upadłemu odebranie tych 
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przesyłek. Doręczenie przesyłki pocztowej dla upadłego uważa się za dokonane z 

upływem trzydziestu dni od dnia doręczenia przesyłki pocztowej syndykowi''; 

2a.  Syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, jeżeli upadły posiada adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. 2320). Operator wyznaczony oraz kwalifikowani dostawcy usług zaufania 

zapewniają, że korespondencja kierowana do upadłego na ten adres przesyłana jest także 

na adres do doręczeń elektronicznych syndyka. 

3. Syndyk zawiadamia o upadłości banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o 

udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty. 

4. Syndyk wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa spedycyjne i domy 

składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego 

lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz 

aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego. 

 

Art. 178. 

1. Syndyk może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego 

potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego. 

2. Syndyk składa wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z 

ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp. 

Przepisów art. 801 i art. 8011 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. 

[3. Do pism kierowanych do syndyka stosuje się odpowiednio przepis art. 165 Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

4. Do doręczeń dokonywanych przez syndyka stosuje się odpowiednio przepisy art. 131-142 

Kodeksu postępowania cywilnego.] 

<3. Do pism kierowanych do syndyka przez wierzycieli, o których mowa w art. 216aa 

ust. 1, oraz pism procesowych i dokumentów, o których mowa w art. 216ab, stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 165 § 1–3 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Do doręczeń dokonywanych przez syndyka do wierzycieli, o których mowa w art. 

216aa ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131–139 i art. 140–142 Kodeksu 

postępowania cywilnego.> 

5. Po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości banki, w których upadły ma 

rachunki bankowe, sejfy lub skrytki, są obowiązane zawiadomić o tym syndyka. 
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[Art. 218a. 

Sąd lub sędzia-komisarz, wyznaczając rozprawę, poucza uczestnika postępowania 

występującego w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, osoby posiadającej licencję 

doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej o treści art. 162, art. 206 § 2 pkt 3, art. 207, art. 217, art. 229 i 

art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, który jest uzasadniony przedmiotem 

sprawy, która ma być rozpoznana na rozprawie.] 

 

<Art. 218a. 

Wyznaczając rozprawę, poucza się uczestnika postępowania występującego w sprawie 

bez adwokata, radcy prawnego, osoby posiadającej licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej o: 

1) możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego oraz o tym, że zastępstwo 

adwokata, radcy prawnego, osoby posiadającej licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe; 

2) obowiązku zwrócenia uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o 

wpisanie zastrzeżenia do protokołu, oraz że zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na 

kolejnym posiedzeniu, a także o tym, że uczestnikowi reprezentowanemu przez 

adwokata, radcę prawnego, osobę posiadającą licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej, który zastrzeżenia nie zgłosi, nie przysługuje prawo 

powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi 

o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę 

z urzędu, lub że uczestnik uprawdopodobni, iż nie zgłosił zastrzeżenia bez swojej 

winy; 

3) braku konieczności dowodzenia faktów, które zostały przyznane w toku 

postępowania przez przeciwnika, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości; 

4) możliwości uznania przez sąd faktów za przyznane, gdy uczestnik postępowania nie 

wypowie się co do twierdzeń przeciwnika o faktach i wynik całej sprawy na to 

pozwala, w zakresie, który jest uzasadniony przedmiotem sprawy, która ma być 

rozpoznana na rozprawie.> 
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Art. 219. 

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). 

[2a. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które przysługuje zażalenie, z 

urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od dnia wydania postanowienia. 

Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem. To samo dotyczy zarządzeń.] 

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. 
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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 za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Przepis art. 1311 § 2 

Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się. 

<2a. Jeżeli na postanowienie albo zarządzenie służy środek zaskarżenia, postanowienie 

albo zarządzenie doręcza się wraz z uzasadnieniem.> 

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. 
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Art. 222. 

1. Na postanowienia sądu upadłościowego i sędziego-komisarza zażalenie przysługuje w 

przypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza 

rozpoznaje sąd upadłościowy jako sąd drugiej instancji. 

<1a. Zażalenia na postanowienia sądu upadłościowego rozpoznaje sąd upadłościowy w 

innym składzie z wyjątkiem zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 163 

ust. 4, art. 166 ust. 6, art. 172 ust. 1, art. 362 ust. 1, art. 365 ust. 3, art. 366 ust. 3, art. 

368, art. 370a ust. 10, art. 370d ust. 1– 2, art. 370e ust. 1, art. 370f ust. 3, art. 371 ust. 

3, art. 4911 ust. 2, art. 4915 ust. 2, art. 49112a ust. 8, art. 49114 ust. 7, art. 49119 ust. 1– 

3, art. 49120 ust. 1, art. 49121 ust. 1 i art. 49122 ust. 1 i 2, które rozpoznaje sąd drugiej 

instancji.> 

2. Odpis zażalenia wniesionego przez wierzyciela doręcza się upadłemu, syndykowi oraz 

osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 

3. Odpis zażalenia wniesionego przez upadłego doręcza się syndykowi oraz osobom, których 

dotyczy zaskarżone postanowienie. 

3a. Jeżeli ustawa przewiduje, że zażalenie może wnieść osoba niebędąca uczestnikiem 

postępowania upadłościowego, odpis zażalenia doręcza się upadłemu, syndykowi oraz 

osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 

4. Odpisu zażalenia na postanowienia dotyczące ogółu wierzycieli nie doręcza się 

wierzycielom. 

5. Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt sądowi 

drugiej instancji. 

[Art. 225. 

Skargi na czynności komornika w toku postępowania upadłościowego wnosi się w terminie 

tygodniowym od dnia zakończenia czynności.] 

 

<Art. 225. 

Skargi na czynności komornika w toku postępowania upadłościowego wnosi się do 

sędziego-komisarza w terminie tygodniowym od dnia zakończenia czynności. Sędzia-

komisarz przesyła komornikowi uzyskany z systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe odpis skargi wraz z załącznikami.> 
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Art. 228. 

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 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. 228a. 

1. Syndyk zakłada i prowadzi akta do zgłoszeń wierzytelności. 

2. Akta, o których mowa w ust. 1, mogą być także prowadzone i przechowywane w postaci 

elektronicznej. 

3. Syndyk zapewnia uczestnikom postępowania dostęp do akt, o których mowa w ust. 1, w 

swoim biurze oraz, jeśli akta te są prowadzone w postaci elektronicznej, także z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

4. Po prawomocnym zakończeniu postępowania akta, o których mowa w ust. 1, są 

przekazywane do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące 

postępowanie, i dołączane do akt sądowych. 

5. W przypadku odwołania lub zmiany syndyka oraz wygaśnięcia funkcji syndyka, akta, o 

których mowa w ust. 1, są przejmowane przez nowo wyznaczonego syndyka. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia 

oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra 

Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, maj ąc na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony danych w nich zawartych. 
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Art. 229. 

W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania upadłościowego stosuje się 

odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, 

z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.] 

 

<Art. 228a. 

1. Syndyk zakłada i prowadzi akta do zgłoszeń wierzytelności w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których mowa w art. 216aa ust. 1, 

wniesionych z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe syndyk wprowadza do akt, o których mowa w ust. 1. Pisma 

procesowe oraz dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 216aa 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Syndyk w biurze umożliwia uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto 

dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt, o których mowa w ust. 1, 

dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe. W tym celu biuro syndyka jest czynne w dni powszednie co 

najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między godziną 8.00 a 20.00. 

4. Akta do zgłoszeń wierzytelności stanowią część akt sądowych. Po prawomocnym 

zakończeniu postępowania zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, jest 

przekazywany do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące 

postępowanie, i dołączany do akt sądowych. 

5. Akta, o których mowa w ust. 1, oraz zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, 

mogą być udostępniane służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku odwołania lub zmiany syndyka oraz wygaśnięcia funkcji syndyka akta, 

o których mowa w ust. 1, są przejmowane przez nowo wyznaczonego syndyka wraz 

ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w ust. 2. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru 

Ministra Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, oraz zbioru dokumentów, o 

którym mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 

danych w nich zawartych. 
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Art. 229. 

1. W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania upadłościowego stosuje się 

odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania 

cywilnego, z wyjątkiem art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052 i art. 2054–

20512 oraz przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania oraz postępowaniu w 

sprawach gospodarczych, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Pouczeń na piśmie dokonuje się z wykorzystaniem udostępnionych w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe wzorów pouczeń.> 

 

Art. 242a. 

1. Zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wymaga uzasadnienia. 

2. Na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wierzycielowi przysługuje 

skarga do sędziego - komisarza. Syndyk poucza wierzyciela występującego w sprawie bez 

adwokata, radcy prawnego, osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, 

rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o terminie i 

sposobie wniesienia skargi. 

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zwrócone 

zgłoszenie wierzytelności. 

4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia syndyka o 

zwrocie zgłoszenia wierzytelności wraz z uzasadnieniem. 

[5. Skargę wnosi się do syndyka. Syndyk w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi 

przekazuje sędziemu - komisarzowi skargę wraz ze zgłoszeniem wierzytelności oraz z 

odpisem zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzytelności, chyba że skargę w całości 

uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego.] 

<5. Skargę wnosi się do syndyka. Syndyk za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzech dni od 

dnia otrzymania skargi przekazuje sędziemu-komisarzowi skargę wraz ze 

zgłoszeniem wierzytelności oraz zarządzeniem o zwrocie zgłoszenia wierzytelności, 

chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia 

skarżącego.> 

6. Sędzia-komisarz rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do 

sędziego-komisarza, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu 
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lub jeżeli od skargi nie uiszczono należnej opłaty, w terminie tygodniowym od dnia jej 

uzupełnienia lub opłacenia. 

7. Sędzia-komisarz odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu lub z innych 

przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie 

lub od której nie uiszczono należnej opłaty. Na postanowienie sędziego-komisarza o 

odrzuceniu skargi służy zażalenie. 

Art. 253. 

1. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę 

wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. 

2. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-

komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie 

wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane. 

<3. O uzupełnieniu listy wierzytelności obwieszcza się.> 

 

Art. 258a. 

[1. Sędzia-komisarz doręcza odpis sprzeciwu syndykowi oraz odpowiednio upadłemu i 

wierzycielowi, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy, wyznaczając termin wniesienia 

odpowiedzi na sprzeciw nie krótszy niż tydzień. Syndyk, wraz z odpowiedzią na sprzeciw, 

przekazuje sędziemu-komisarzowi zgłoszenie wierzytelności oraz dokumenty złożone przez 

wierzyciela, o których mowa w art. 243 ust. 2.] 

<1. Sędzia-komisarz doręcza uzyskany z systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe odpis sprzeciwu syndykowi oraz odpowiednio upadłemu i 

wierzycielowi, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy, wyznaczając termin 

wniesienia odpowiedzi na sprzeciw nie krótszy niż tydzień. Syndyk wraz z 

odpowiedzią na sprzeciw przekazuje sędziemu-komisarzowi za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe zgłoszenie 

wierzytelności oraz dokumenty złożone przez wierzyciela, o których mowa w art. 243 

ust. 2.> 

2. Odpowiedź na sprzeciw wniesiona po upływie terminu lub której braków strona nie 

uzupełniła w terminie podlega zwrotowi. Do odpowiedzi na sprzeciw przepisy art. 257 

ust. 1 i 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

3. Sędzia-komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie i odpowiedzi na 

sprzeciw, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie albo 
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odpowiedzi na sprzeciw bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i 

dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. 

 

Art. 313. 

1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe 

upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 

[2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych 

ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz 

zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W 

miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości 

wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten 

powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które 

wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży 

nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży 

nieruchomości.] 

<2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń 

osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten 

sposób, lecz zgłoszonych syndykowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. 

W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia 

wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. 

Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia 

praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy 

uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki 

jest umowa sprzedaży nieruchomości.> 

3. Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, 

służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy 

przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika 

pozostają w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub 

jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw 

dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku 

wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. 
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4. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do 

planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz 

może postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie 

nabycia, zostaje utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a 

nie obniża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na postanowienie 

sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został 

w zarzutach, podlega rozpoznaniu razem z zarzutami. 

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru 

okrętowego. 

6. Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

art. 1004, art. 1005, art. 1007, art. 1009, art. 1012 i art. 1013 Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

Art. 336. 

1. [Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także prawami oraz 

prawami osobistymi i roszczeniami ujawnionymi przez wpis do księgi wieczystej lub 

nieujawnionymi w ten sposób, lecz zgłoszonymi sędziemu-komisarzowi w terminie 

określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5, przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których 

wierzytelności były zabezpieczone na tych rzeczach lub prawach, z zachowaniem 

przepisów ustawy.] <Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw 

obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską, a także prawami oraz prawami osobistymi i roszczeniami 

ujawnionymi przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionymi w ten sposób, lecz 

zgłoszonymi syndykowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5, przeznacza się 

na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych 

rzeczach lub prawach, z zachowaniem przepisów ustawy.> Kwoty pozostałe po 

zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszów masy upadłości. 

2. Przepisy o zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem stosuje się odpowiednio 

do zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych przez przeniesienie na wierzyciela 

prawa własności rzeczy, wierzytelności i innego prawa. 
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3. Do sum stanowiących pożytki rzeczy lub prawa obciążonego hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także prawami oraz 

prawami osobistymi i roszczeniami przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

 

[Art. 339. 

Do postępowania w sprawie podziału sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy, wierzytelności i 

praw, o których mowa w art. 336, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w 

sprawie podziału funduszów masy upadłości. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia 

się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z 

likwidacji. Środki zaskarżenia może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do 

zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.] 

 

<Art. 339. 

Do postępowania w sprawie podziału sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy, wierzytelności 

i praw, o których mowa w art. 336, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu 

w sprawie podziału funduszów masy upadłości. O sporządzeniu planu podziału 

obwieszcza się i zawiadamia się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają 

zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. Środki zaskarżenia może wnosić upadły 

oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.> 

 

Art. 369. 

1. W terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu 

postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o 

ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie 

zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. 

1a. W terminie, o którym mowa w ust. 1, upadły będący osobą fizyczną może również złożyć 

wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista 

sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do 

dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Przepis art. 370f ust. 

2 stosuje się. 

1b. Wnioski, o których mowa w ust. 1ila, rozpoznaje się na rozprawie. O terminie rozprawy 

zawiadamia się wierzycieli przez obwieszczenie  
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[2. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli 

wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza 

zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w 

terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 

umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z 

wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, 

uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach 

planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Przepis 

art. 370f ust. 2 stosuje się. 

2a. Na wniosek upadłego lub wierzyciela, o którym mowa w ust. 2, sąd może uchylić 

postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli.] 

<2. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty 

wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd 

umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod 

warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, 

na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania 

jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

i ustali plan spłaty wierzycieli. Przepisy art. 370a ust. 10 i art. 370f ust. 2 stosuje się. 

2a. Na podstawie złożonego w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosku upadłego lub 

wierzyciela, o którym mowa w ust. 2, sąd może uchylić postanowienie o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.> 

2b. W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 

umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może 
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dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć 

jego sytuację majątkową. 

2c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić 

zgodę na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 2b, albo zatwierdzić jej 

dokonanie. 

2d. W okresie, o którym mowa w ust. 2b, upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, 

do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za 

poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte 

składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu 

sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak 

również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób 

pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania 

upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. 

2e. W okresie, o którym mowa w ust. 2b, przepis art. 370c ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

2f. Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 2b, upadły: 

1) nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2d, 

2) w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2d, podał nieprawdziwe informacje, w 

szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, 

3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w ust. 2b, 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 

[- chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia 

o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.] 

<– chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia 

postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami 

humanitarnymi; przepis art. 370a ust. 10 stosuje się.> 

2g. W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. 
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2h. Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

zobowiązania upadłego, o których mowa w ust. 1, ulegają umorzeniu z upływem pięciu 

lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd 

wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli. W postanowieniu sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego. 

3. Sąd oddala wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jeżeli: 

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w 

sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe 

nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, 

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w 

stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono 

całość lub część jego zobowiązań 

- chyba że uwzględnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest uzasadnione 

względami słuszności lub względami humanitarnymi; 

 

Art. 393. 

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;] 

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

siedzibę upadłego, a gdy dłużnikiem (upadłym) 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)  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; 
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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. < Zażalenie rozpoznaje sąd drugiej instancji.> 

 

Art. 401. 

1. Po uznaniu orzeczenia o wszczęciu głównego zagranicznego postępowania 

upadłościowego zarządca zagraniczny lub dłużnik, któremu pozostawiono zarząd własny 

majątkiem, sporządza spis inwentarza i oszacowanie, które obejmują wchodzący do masy 

upadłości majątek upadłego znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis 

inwentarza wraz z oszacowaniem zarządca zagraniczny lub dłużnik, któremu 

pozostawiono zarząd własny majątkiem, składa sądowi uznającemu orzeczenie o 

wszczęciu zagranicznego postępowania w terminie czterech miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o uznaniu. O dokonanym spisie i oszacowaniu 
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obwieszcza się. Wnioski o wyłączenie z masy upadłości rozpoznaje sąd uznający. Termin 

do wniesienia takich wniosków wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia. 

2. Po sporządzeniu spisu inwentarza i oszacowania zarządca zagraniczny lub dłużnik, 

któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem, składa sądowi uznającemu plan 

likwidacji majątku położonego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólną informację o 

przewidywanym sposobie zaspokojenia wierzycieli, w tym również mających miejsce 

zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej 

podstawie sąd uznający postanowieniem wyda zezwolenie na likwidację majątku 

upadłego znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienie to sąd 

uznający wydaje nie wcześniej niż po upływie terminu, w którym można żądać 

wyłączenia z masy upadłości. [Na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia 

przysługuje zażalenie.] <Na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia 

przysługuje zażalenie, które rozpoznaje sąd drugiej instancji.> 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje mienia, o które toczy się postępowanie 

o wyłączenie z masy upadłości. Zarządca zagraniczny jest uprawniony do likwidacji tego 

mienia dopiero po uprawomocnieniu się wyroku oddalającego powództwo o wyłączenie z 

masy upadłości lub po umorzeniu postępowania w tej sprawie, a gdy powództwa tego nie 

wniesiono, po upływie terminu, w którym powództwo takie skarżący mógł wnieść. 

4. Do ustalenia składu masy upadłości, spisu inwentarza i oszacowania, wyłączeń z masy 

upadłości, zarządu masą upadłości znajdującą się w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

likwidacji masy upadłości stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Sąd uznający może 

zezwolić na likwidację masy upadłości w inny sposób, jeżeli nie narusza to 

podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Po zakończeniu likwidacji majątku znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej sąd uznający wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania. 

6. Sąd uznający wydaje również postanowienie o zakończeniu postępowania w przypadku 

wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego oraz w przypadku uprawomocnienia 

się postanowienia o uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu 

zagranicznego postępowania upadłościowego. 

 

Art. 437. 

1. (uchylony). 
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2. Warunki nabycia przedsiębiorstwa bankowego przez inne banki oraz termin składania ofert 

określa sędzia-komisarz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

3. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia-komisarz wydaje po zasięgnięciu opinii 

Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

<4. Przepisów art. 56a–56h nie stosuje się.> 

 

Art. 472. 

1. Przed ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji sąd zasięga 

opinii Komisji co do osoby syndyka. Syndyk powinien posiadać znajomość organizacji i 

zasad działania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Syndykiem może być inny 

zakład ubezpieczeń lub inny zakład reasekuracji. 

[2. Syndyk przedkłada Komisji co najmniej raz w roku sprawozdanie ze swoich czynności 

oraz sprawozdanie rachunkowe, po jego zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza.] 

<2. Syndyk przedkłada Komisji 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 wpływów i wydatków syndyka w okresie sprawozdawczym oraz opis 

czynności syndyka w okresie sprawozdawczym z uzasadnieniem. Po zakończeniu 

pełnienia funkcji syndyk przedkłada Komisji sprawozdanie ostateczne.> 

3. Syndyk o ogłoszeniu upadłości zawiadamia znanych mu wierzycieli, którzy udzielili 

upadłemu kredytu. 

Art. 4911. 

1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie 

można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej. 

2. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie 

upadłościowe wobec osób, o których mowa w ust. 1, będzie prowadzone zgodnie z 

przepisami części pierwszej, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku 

dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do 

zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. <Na postanowienie o 

prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części pierwszej 

przysługuje zażalenie.> 
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3. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 4917, art. 4918 i art. 

49110. 

4. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, przepis art. 361 stosuje się odpowiednio jedynie 

wówczas, gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku 

wierzyciela. Jeżeli upadłość nie została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia 

wniosku wierzyciela, sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego również w 

przypadku braku masy upadłości lub gdy po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości z 

uwagi na brak funduszów masy upadłości, które mogłyby podlegać podziałowi, nie został 

sporządzony ostateczny plan podziału. 

 

Art. 4915. 

1. 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 - inne 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 zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, 

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;] 

3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w 

terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do 

zgłoszenia wierzytelności syndykowi; 
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4) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na 

nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w 

księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni 

od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod 

rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla 

wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia praw 

oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi; 

5) wyznacza syndyka; 

6) określa, czy postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 

4911 ust. 1 czy 2; 

7) jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 

ust. 2, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa również, czy funkcje sędziego-

komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy. 

[2. O prowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 sąd 

może postanowić również po ogłoszeniu upadłości.] 

<2. O prowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie określonym w art. 4912 ust. 2 

sąd może postanowić również po ogłoszeniu upadłości. Na postanowienie 

o prowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 

przysługuje zażalenie. Postanowienie w przedmiocie trybu prowadzenia 

postępowania upadłościowego obwieszcza się.> 

3. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, a do 

wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, to czynność tę wykonuje 

jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-

komisarza stosuje się odpowiednio. 

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

rozumie się dane, o których mowa w art. 4912ust. 5c. 

 

Art. 4916a. 

[1. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a, art. 

235-237, art. 239-241, art. 49112a, art. 49114ust. 5, 6 i 8, art. 49114a i art. 49116, wskazuje 

sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a 

ust. 1, imię i nazwisko albo nazwę syndyka oraz adres, na który należy dokonać zgłoszenia 



- 88 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

wierzytelności, termin, w którym należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, albo sposób 

obliczenia tego terminu oraz podaje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić 

zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1.] 

<1. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a, 

art. 216a–216ab, art. 235–237, art. 239a–241, art. 49112a, art. 49114 ust. 5, 6 i 8, art. 

49114a i art. 49116, wskazuje sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1, imię i nazwisko albo nazwę syndyka, 

adres, na który należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, o której mowa w art. 

216aa ust. 1, termin, w którym należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, albo sposób 

obliczenia tego terminu oraz podaje numer rachunku bankowego, na który należy 

wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1.> 

2. W zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika syndyk poucza go o treści art. 124-

126, art. 49114 ust. 5, 6 i 8, art. 49114ai art. 49116 

 

Art. 49111a. 

1. Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który 

umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem 

kosztów likwidacji. 

[2. O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników 

masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza 

pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd. W 

zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.] 

<2. O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji 

składników masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie 

inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku 

poprzedzającego złożenie spisu inwentarza, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem 

udostępnianych w tym systemie formularzy elektronicznych. W zawiadomieniu 

syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.> 
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3. Na skutek skargi na czynności syndyka, o której mowa w art. 49112a, lub z urzędu sąd, w 

drodze postanowienia, zakazuje syndykowi dokonania likwidacji składnika masy 

upadłości w wybrany przez syndyka sposób lub za wskazaną minimalną cenę, jeżeli 

likwidacja byłaby niezgodna z prawem albo prowadziłaby do pokrzywdzenia upadłego 

lub wierzycieli. 

4. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, sąd może wstrzymać dokonanie 

likwidacji składnika masy upadłości. [O wstrzymaniu likwidacji składnika masy upadłości 

sąd zawiadamia syndyka w dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu likwidacji przy 

zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności 

przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.] <O wstrzymaniu likwidacji składnika 

masy upadłości sąd zawiadamia syndyka w dniu wydania postanowienia o 

wstrzymaniu likwidacji.>  

5. W przypadku braku wstrzymania lub zakazu likwidacji składnika masy upadłości 

likwidacja może nastąpić po upływie czternastu dni od dnia zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 2. 

Art. 49112a. 

1. Na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także 

zaniechania przez syndyka dokonania czynności. 

2. Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez 

czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone. 

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną 

czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub 

dokonanie czynności, wraz z uzasadnieniem. 

4. Skargę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, 

wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo 

zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych 

przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub 

osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, a w braku 

zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. 

Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności wnosi się w terminie siedmiu 

dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. 

5. Skargę wnosi się do syndyka, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej 

dokonania. Syndyk w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza 
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uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo 

przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu 

upadłościowego, chyba że skargę w całości uwzględnia. [O uwzględnieniu skargi syndyk 

zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.] 

<O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, 

których uwzględnienie skargi dotyczy za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem 

udostępnianych w tym systemie formularzy elektronicznych.> 

6. Sąd rozpoznaje skargę w terminie siedmiu dni od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga 

zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu - od dnia jej uzupełnienia. 

7. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania 

zaskarżonej czynności, chyba że sąd wstrzyma dokonanie czynności. 

8. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych 

przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. 

Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie. 

9. W razie odrzucenia skargi sąd z urzędu bierze pod uwagę okoliczności wskazane w skardze 

i w razie potrzeby wydaje syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności lub 

zakazuje syndykowi dokonania określonych czynności. 

 

Art. 49115. 

1. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd: 

1) wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty; 

2) dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w 

planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości; 

3) ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej 

stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 

4) określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły 

jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym 

prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście 

wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia 

upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. 

1a. W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie 

zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli 
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nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż 

osiemdziesiąt cztery miesiące. 

1b. W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co 

najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu 

upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na 

liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy 

niż rok. 

1c. W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 

50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu 

upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na 

liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy 

niż dwa lata. 

1d. Do okresów spłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1a-lc, zalicza się okres od 

upływu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty 

wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo 

poniesionych przez Skarb Państwa. Do okresu spłaty nie zalicza się okresu warunkowego 

umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. 

2. Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne zobowiązania 

masy upadłości niezaspokojone w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty 

wierzycieli w pełnej wysokości, chyba że możliwości zarobkowe upadłego, konieczność 

utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby 

mieszkaniowe nie pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania tymczasowo 

pokrytych przez Skarb Państwa oraz innych zobowiązań masy upadłości w pełnej 

wysokości. W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w 

postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej 

podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności, w planie spłaty wierzycieli 

uwzględnia się wyłącznie zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim, a w 

przypadku braku takich zobowiązań umarza się zobowiązania upadłego bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli. 

3. Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa nieuwzględnione w planie 

spłaty wierzycieli albo niezaspokojone w ramach wykonania planu spłaty wierzycieli 

ponosi Skarb Państwa. 
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4. Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli 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 oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności 

oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 

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 oraz hipoteki morskiej, jeśli były one 

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

zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym, a 

poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego. 

6. W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem 

planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o 

których mowa w art. 49121 ust. 2. 

7. Do planu spłaty wierzycieli oraz wykonania określonego w planie spłaty wierzycieli 

podziału funduszy masy upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 313 ust. 2, art. 

335, art. 336, art. 340-348 i art. 352-356 oraz art. 358-360. <W zakresie, w jakim plan 

spłaty wierzycieli obejmuje podział funduszy masy upadłości zgromadzonych w 

postępowaniu upadłościowym, plan spłaty wierzycieli wykonuje syndyk niezwłocznie 

po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.> 

 

Art. 49116. 

1. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista 

sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do 

dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. 

1a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu zgromadzono fundusze 

masy upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym 

wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy 

masy upadłości między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty i umarza 

zobowiązania upadłego niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. 

<Plan spłaty wierzycieli obejmujący podział funduszy masy upadłości wykonuje 

syndyk.> 
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2. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb 

Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. 

[2a. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty 

wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd 

umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że 

w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 

umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z 

wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, 

uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach 

planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Przepis 

art. 49121 ust. 2 stosuje się. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. 

2b. Na wniosek upadłego lub wierzyciela, o którym mowa w ust. 2a, sąd może uchylić 

postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli.] 

<2a. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty 

wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd 

umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod 

warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, 

na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania 

jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

i ustali plan spłaty wierzycieli. Przepisy art. 49114 ust. 7 i art. 49121 ust. 2 stosuje się. 

Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. 

2b. Na podstawie złożonego w terminie, o którym mowa w ust. 2a, wniosku upadłego lub 

wierzyciela, o którym mowa w ust. 2a, sąd może uchylić postanowienie o 

warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia 
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uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.> 

2c. W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 

umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może 

dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć 

jego sytuację majątkową. 

2d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić 

zgodę na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 2c, albo zatwierdzić jej 

dokonanie. 

2e. W okresie, o którym mowa w ust. 2c, upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, 

do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za 

poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte 

składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu 

sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak 

również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób 

pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania 

upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. 

2f. W okresie, o którym mowa w ust. 2c, przepis art. 49115ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

2g. Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 2c, upadły: 

1) nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2e, 

2) w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2e, podał nieprawdziwe informacje, w 

szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, 

3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w ust. 2c, 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 

[- chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia 

o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 

jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.] 

<– chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia 

postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 
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spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami 

humanitarnymi; przepis art. 49114 ust. 7 stosuje się.> 

2h. W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. 

2i. Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2a, 

zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd wydaje 

postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli. W postanowieniu sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego''; 

3. Przepisy art. 49121 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 49124. 

1. Po ogłoszeniu upadłości syndyk zakłada i prowadzi akta, w tym akta do zgłoszeń 

wierzytelności. 

2. Akta, o których mowa w ust. 1, mogą być także prowadzone i przechowywane w postaci 

elektronicznej. 

3. Syndyk zapewnia uczestnikom postępowania dostęp do akt, o których mowa w ust. 1, w 

swoim biurze oraz, jeśli akta te są prowadzone w postaci elektronicznej, także z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

4. Po prawomocnym zakończeniu postępowania akta, o których mowa w ust. 1, są 

przekazywane do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące 

postępowanie, i dołączane do akt sądowych. 

5. W przypadku odwołania lub zmiany syndyka oraz wygaśnięcia funkcji syndyka, akta, o 

których mowa w ust. 1, są przejmowane przez nowo wyznaczonego syndyka. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia 

oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra 

Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, maj ąc na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony danych w nich zawartych.] 

 

<Art. 49124. 

1. Po ogłoszeniu upadłości syndyk zakłada i prowadzi akta, w tym akta do zgłoszeń 

wierzytelności, w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 
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2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których mowa w art. 216aa ust. 1, 

wniesionych z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe syndyk wprowadza do akt, o których mowa w ust. 1. Pisma 

procesowe oraz dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 216aa 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Syndyk w biurze umożliwia uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto 

dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt, o których mowa w ust. 1, 

dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe. W tym celu biuro syndyka jest czynne w dni powszednie co 

najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między godziną 8.00 a 20.00. 

4. Akta stanowią część akt sądowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania 

zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany do sądu 

upadłościowego, który wydał postanowienie kończące postępowanie, i dołączany do 

akt sądowych. 

5. Akta, o których mowa w ust. 1, oraz zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, 

mogą być udostępniane służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku odwołania lub zmiany syndyka oraz wygaśnięcia funkcji syndyka akta, 

o których mowa w ust. 1, są przejmowane przez nowo wyznaczonego syndyka wraz 

ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w ust. 2. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru 

Ministra Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, oraz zbioru dokumentów, o 

którym mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 

danych w nich zawartych.> 

Art. 49125. 

1. Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się 

niewypłacalny, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o 

zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. 

2. Sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do 

postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że dłużnik we 

wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w 

postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. 
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3. Sąd uwzględnia wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na 

zgromadzeniu wierzycieli albo może skierować go do tego postępowania, jeżeli 

możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do 

pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania 

układu z wierzycielami. 

[4. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli składa 

się na formularzu.] 

<4. Do wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 

stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. W przypadku, o którym mowa w art. 

216aa ust. 1, wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu 

wierzycieli składa się na formularzu.> 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien odpowiadać warunkom formalnym, o których 

mowa w art. 4912 ust. 4, oraz zawierać wstępne propozycje układowe. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku 

dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, mając 

na uwadze zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne. 

 

Art. 49133. 

1. Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat. 

2. W przypadku, gdy układ obejmuje wierzytelności, o których mowa w art. 151 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, układ, w części dotyczącej tych 

wierzytelności, może być zawarty na okres przekraczający pięć lat. 

<3. W przypadku gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego 

utrzymaniu, układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli 

przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika.> 

 

Art. 49135. 

 [1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego wynosi równowartość 15% kwoty przeznaczonej dla 

wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu i składa się z opłaty wstępnej, wynoszącej 

połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, oraz kwot wypłacanych nadzorcy sądowemu wraz z 
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wypłatą wynikających z układu świadczeń dla wierzycieli, w wysokości nieprzekraczającej 

równowartości 15% każdorazowej wypłaty świadczenia dla wierzycieli. 

2. W przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 100 000 zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 zł wynosi 

równowartość 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli. 

3. W przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 500 000 zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 zł wynosi 

równowartość 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.] 

<1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego wynosi równowartość 15% poziomu 

zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu i składa się z opłaty 

wstępnej, wynoszącej połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz kwot wypłacanych 

nadzorcy sądowemu wraz z przekazaniem wynikających z układu świadczeń dla 

wierzycieli, w wysokości nieprzekraczającej równowartości 15% każdorazowego 

świadczenia dla wierzycieli. 

2. W przypadku gdy poziom zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 100 000 

złotych wynosi równowartość 3% zaspokojenia wierzycieli. 

3. W przypadku gdy poziom zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 500 000 

złotych wynosi równowartość 1% zaspokojenia wierzycieli.> 

4. Opłatę wstępną nadzorca sądowy pobiera po doręczeniu postanowienia o otwarciu 

postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, a pozostałą część 

wynagrodzenia - równocześnie z dokonaniem wypłat dla wierzycieli w wykonaniu układu 

zatwierdzonego przez sąd. 

5. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego nie może być niższe od opłaty wstępnej, o której 

mowa w ust. 1. 

[Art. 49137. 

1. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 49127 ust. 1, nadzorca sądowy zakłada i 

prowadzi akta. 

2. Akta, o których mowa w ust. 1, mogą być także prowadzone i przechowywane w postaci 

elektronicznej. 
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3. Nadzorca sądowy zapewnia uczestnikom postępowania dostęp do akt, o których mowa w 

ust. 1, w swoim biurze oraz, jeśli akta te są prowadzone w postaci elektronicznej, także z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

4. Po prawomocnym zakończeniu postępowania akta, o których mowa w ust. 1, są 

przekazywane do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące 

postępowanie, i dołączane do akt sądowych. 

5. W przypadku odwołania lub zmiany nadzorcy sądowego oraz wygaśnięcia funkcji nadzorcy 

sądowego, akta, o których mowa w ust. 1, są przejmowane przez nowo wyznaczonego 

nadzorcę sądowego. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia 

oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra 

Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony danych w nich zawartych. 

 

Art. 49138. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do postępowania o zawarcie układu na 

zgromadzeniu wierzycieli, w tym do zawarcia układu, jego skutków, zmiany oraz 

uchylenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne dotyczące przyspieszonego postępowania układowego.] 

 

<Art. 49137. 

1. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 49127 ust. 1, nadzorca sądowy 

zakłada i prowadzi akta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których mowa w art. 216aa ust. 1, 

wniesionych z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe nadzorca sądowy wprowadza do akt, o których mowa w ust. 1. 

Pisma procesowe oraz dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 

216aa ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Nadzorca sądowy w biurze umożliwia uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto 

dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt, o których mowa w ust. 1, 

dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe. W tym celu biuro nadzorcy sądowego jest czynne w dni 
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powszednie co najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między 

godziną 8.00 a 20.00. 

4. Akta stanowią część akt sądowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania 

zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany do sądu 

upadłościowego, który wydał postanowienie kończące postępowanie, i dołączany do 

akt sądowych. 

5. Akta, o których mowa w ust. 1, oraz zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, 

mogą być udostępniane służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku odwołania lub zmiany nadzorcy sądowego oraz wygaśnięcia funkcji 

nadzorcy sądowego akta, o których mowa w ust. 1, są przejmowane przez nowo 

wyznaczonego nadzorcę sądowego wraz ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w 

ust. 2. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru 

Ministra Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, oraz zbioru dokumentów, o 

którym mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 

danych w nich zawartych. 

Art. 49138. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne dotyczące 

przyspieszonego postępowania układowego, z tym że nie wyznacza się sędziego-

komisarza i nie stosuje się przepisów o czynnościach sędziego-komisarza.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186) 

 

Art. 76a. 

Opłatę podstawową pobiera się od: 

1)   wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej; 
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2)   wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie 

postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli; 

3)   skargi na czynności syndyka[.] <;> 

<4) skargi na odmowę dokonania obwieszczenia przez nadzorcę układu.> 

 

 

 

U S T A W A   z 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 242 i 2320) 

Art. 17. 

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

decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego, 

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 doradcy restrukturyzacyjnego, wydaną na 

podstawie odrębnych przepisów - numer decyzji i datę jej wydania; 

4)   informację o przyznaniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i datę jego 

przyznania; 

5)  adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której 

mowa w art. 25 tej ustawy; 

6)   sygnatury spraw restrukturyzacyjnych i spraw upadłościowych z nazwą sądu 

prowadzącego postępowanie, w których osoba posiadająca licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz w 

których spółka handlowa, w której osoba posiadająca licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego jest lub była wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkiem zarządu 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2438107:part=a2p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2438107:part=a25&full=1
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reprezentującym spółkę, pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka, z 

zaznaczeniem spraw prawomocnie ukończonych; 

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

systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

2a. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego może również 

obejmować przedstawione przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego 

informacje o jej dodatkowych kwalifikacjach, istotnych dla wykonywania czynności, o 

których mowa w art. 2 ust. 1. 

[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.] 

<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, z uwzględnieniem 

ust. 3c.> 

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. 

<3c. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są ujawniane na liście osób posiadających 

licencję doradcy restrukturyzacyjnego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe jednocześnie z ich 

ujawnieniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.> 

4. (uchylony). 

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

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. 
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U S T A W A   z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 

1298) 

Art. 31. 

1. Nadzorca sądowy i zarządca składają sędziemu-komisarzowi sprawozdania ze swoich 

czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. 

2. Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego obejmuje co najmniej wskazanie: 

1)   czy dłużnik reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu przyspieszonego postępowania 

układowego lub postępowania układowego; 

<1a) stanu niezaspokojonych przez dłużnika zobowiązań;> 

2)   przedstawionych przez dłużnika wpływów i wydatków oraz wysokości środków 

pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych na początku i końcu 

okresu sprawozdawczego; 

3)   czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, na które nadzorca sądowy wyraził 

zgodę. 

[3. Sprawozdanie z czynności zarządcy obejmuje co najmniej wskazanie i omówienie etapu 

przygotowywania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz wskazanie, czy zarządca 

reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego.] 

<3. Sprawozdanie z czynności zarządcy obejmuje co najmniej wskazanie i omówienie 

etapu przygotowywania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego, wskazanie, czy 

zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego, 

oraz wskazanie stanu niezaspokojonych przez zarządcę zobowiązań.> 

4. Sędzia-komisarz może wyznaczyć inne terminy składania sprawozdań z czynności oraz 

określić dodatkowe wymogi co do treści tych sprawozdań. 

 

Art. 32. 

[1. Zarządca składa sędziemu-komisarzowi co miesiąc kalendarzowy sprawozdanie 

rachunkowe. Sprawozdanie rachunkowe obejmuje co najmniej wskazanie źródła i 

wysokości poszczególnych wpływów i wydatków oraz wysokości środków pieniężnych 

zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych na początku i końcu okresu 

sprawozdawczego.] 

<1. Zarządca składa sędziemu-komisarzowi co miesiąc kalendarzowy sprawozdanie 

rachunkowe. Sprawozdanie rachunkowe obejmuje co najmniej wskazanie źródła i 

wysokości poszczególnych wpływów i wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym 
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wydatków poniesionych przez zarządcę, wysokości środków pieniężnych 

zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych na początku i końcu okresu 

sprawozdawczego oraz informację o stanie wpływów i wydatków na początek i 

koniec okresu sprawozdawczego oraz rosnąco od dnia otwarcia postępowania, jak 

również stan przychodów i kosztów na początek i koniec okresu sprawozdawczego 

oraz rosnąco od dnia otwarcia postępowania.> 

2. Sędzia-komisarz może wyznaczyć inne terminy składania sprawozdań rachunkowych oraz 

określić dodatkowe wymogi co do ich treści. 

[3. Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe, odmawia uznania określonego 

wydatku lub dokonuje odpowiedniego sprostowania oraz orzeka o zwrocie do masy 

sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej.] 

<3. W terminie trzydziestu dni od dnia złożenia sprawozdania dłużnik i wierzyciele 

mogą wnosić zarzuty dotyczące wydatków poniesionych przez zarządcę wskazanych 

w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub 

nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez 

rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 

11), zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”, nie stosuje się.> 

<3a. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch 

miesięcy od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, odmawia 

postanowieniem uznania w całości lub części określonego wydatku poniesionego 

przez zarządcę oraz orzeka o zwrocie do masy sanacyjnej kwoty poniesionej z tytułu 

wydatku, którego uznania odmówiono.> 

[4. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje 

również zarządcy. 

5. Prawomocne postanowienie zobowiązujące zarządcę do zwrotu do masy sanacyjnej kwoty 

niezatwierdzonej stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy.] 

<4. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 3a, oraz postanowienie 

o oddaleniu zarzutów przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również 

zarządcy. 

5. Prawomocne postanowienie zobowiązujące zarządcę do zwrotu do masy sanacyjnej 

kwoty poniesionej z tytułu wydatku, którego uznania odmówiono stanowi tytuł 

egzekucyjny przeciwko zarządcy.> 
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<Art. 34a. 

1. Do pism kierowanych do nadzorcy sądowego i zarządcy przez wierzycieli, o których 

mowa w art. 196b ust. 1, oraz pism procesowych i dokumentów, o których mowa w 

art. 196c, stosuje się odpowiednio przepisy art. 165 § 1–3 Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

2. Do doręczeń dokonywanych przez nadzorcę sądowego i zarządcę do wierzycieli, o 

których mowa w art. 196b ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131–139 i art. 

140–142 Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca 

poucza ich o treści art. 196a–196c oraz sposobie i terminie wniesienia zażalenia na 

postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w części dotyczącej 

jurysdykcji sądów polskich.> 

Art. 35. 

1. W postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu jest wybierany przez dłużnika i 

pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wynagrodzenie nadzorcy układu. 

<2a. W przypadku mikroprzedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być 

wyższe niż 15% poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami 

układu, a ponadto w przypadku gdy poziom zaspokojenia wierzycieli zgodnie z 

postanowieniami układu przekracza: 

1) 100 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 100 000 złotych nie 

może przekroczyć równowartości 3% zaspokojenia wierzycieli; 

2) 500 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 500 000 złotych nie 

może przekroczyć równowartości 1% zaspokojenia wierzycieli. 

2b. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub prawomocnego 

umorzenia postępowania prowadzonego wobec mikroprzedsiębiorcy wynagrodzenie 

nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.> 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, wygasa w przypadku cofnięcia lub zawieszenia praw 

wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz w przypadku śmierci nadzorcy 

układu lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Umowa wygasa 
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również w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia jej zawarcia nadzorca 

układu nie zawrze umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, dłużnik 

niezwłocznie zawiera umowę z osobą spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, w 

celu dalszego pełnienia funkcji nadzorcy układu. 

 

Art. 43. 

[1. Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym ma prawo do zaliczek kwartalnych w 

wysokości 10% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, po upływie 

pełnego kwartału pełnienia funkcji, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu spisu 

wierzytelności.] 

<1. Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym ma prawo do zaliczek kwartalnych w 

wysokości 10% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, po 

upływie pełnego kwartału pełnienia funkcji, nie wcześniej niż po złożeniu spisu 

wierzytelności.> 

2. Zaliczkę kwartalną wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez nadzorcę 

sądowego. 

3. Sędzia-komisarz rozstrzyga postanowieniem spory co do wysokości zaliczek kwartalnych 

oraz po upływie pięciu kwartałów pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego orzeka o 

dalszych zaliczkach. 

<Art. 43a. 

1. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik składa zaliczkę na pokrycie 

wynagrodzenia nadzorcy sądowego w terminie: 

1) siedmiu dni od dnia doręczenia mu postanowienia o otwarciu postępowania kwotę w 

wysokości 30% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, pod 

rygorem umorzenia postępowania; 

2) dwóch miesięcy od dnia otwarcia postępowania kwotę w wysokości 10% 

wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, pod rygorem umorzenia 

postępowania. 

2. Wysokość zaliczki dłużnik oblicza na podstawie danych o liczbie wierzycieli i sumie 

wierzytelności zawartych w wykazie wierzycieli, o którym mowa w art. 227 ust. 1 pkt 

6, a jeżeli w postępowaniu nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności – na podstawie 

spisu wierzytelności. 
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3. Jeżeli dłużnik wpłacił zaliczkę w kwocie niższej niż wynikająca z ust. 1, sędzia-

komisarz wzywa dłużnika do jej uzupełnienia w terminie czternastu dni pod 

rygorem umorzenia postępowania. Żądanie uzupełnienia zaliczki nie wstrzymuje 

biegu postępowania. 

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli nadzorca sądowy złoży oświadczenie, że 

dłużnik będzie wypłacał nadzorcy sądowemu zaliczki miesięczne na podstawie 

rachunku wystawionego przez nadzorcę sądowego. 

5. Jeżeli dłużnik nie wypłaca nadzorcy sądowemu zaliczek miesięcznych zgodnie z ust. 4, 

nadzorca sądowy może cofnąć oświadczenie, o którym mowa w ust. 4. Po cofnięciu 

oświadczenia przez nadzorcę sądowego sędzia-komisarz wzywa do uiszczenia 

zaliczki zgodnie z ust. 1.> 

Art. 59. 

1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego niezwłocznie po 

zakończeniu albo prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. 

2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo prawomocnego umorzenia 

postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie zarządcy ustala się w wysokości 30% 

wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55. Wynagrodzenie, w części przewyższającej 

pobrane zaliczki, wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez zarządcę 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia. 

3. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wynagrodzenie zarządcy ustala się w 

kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, w części przewyższającej pobrane zaliczki, do 

wysokości 85%, wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez zarządcę 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia. 

Pozostałą część wynagrodzenia wypłaca się po uprawomocnieniu się postanowienia o 

stwierdzeniu wykonania układu. 

[5. Jeżeli zarządca jest obowiązany wydać dłużnikowi jego majątek na skutek zakończenia 

postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego 

umorzeniu, a postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego nie jest jeszcze 

prawomocne, kwota wynagrodzenia podlega złożeniu do depozytu sądowego w wysokości 

różnicy między wynagrodzeniem wnioskowanym a sumą pobranych zaliczek, chyba że sąd, 

mając na względzie ważny interes dłużnika, postanowi o ograniczeniu wysokości 
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zabezpieczenia do kwoty ustalonej w nieprawomocnym postanowieniu o ustaleniu 

wynagrodzenia ostatecznego.] 

<5. Jeżeli zarządca w świetle zatwierdzonego układu będzie obowiązany wydać 

dłużnikowi jego majątek z chwilą zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego 

albo wydano postanowienie o jego umorzeniu, kwota wynagrodzenia podlega 

złożeniu do depozytu sądowego w wysokości różnicy między wynagrodzeniem 

wnioskowanym a sumą pobranych zaliczek, chyba że sąd, mając na względzie ważny 

interes dłużnika, postanowi o ograniczeniu wysokości zabezpieczenia do kwoty nie 

niższej niż 30% wynagrodzenia zarządcy obliczonego zgodnie z art. 55 ust. 1 i ust. 2 

pkt 1–3.> 

6. O złożeniu kwoty wynagrodzenia do depozytu orzeka sąd w składzie jednoosobowym na 

wniosek zarządcy. Przepisów art. 6933 § 1 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej 

"Kodeksem postępowania cywilnego", nie stosuje się. [O wydaniu kwoty wynagrodzenia z 

depozytu orzeka sąd w składzie jednoosobowym po prawomocnym ustaleniu 

wynagrodzenia ostatecznego.] <Przepisów art. 6933 § 1 i 3 Kodeksu postępowania 

cywilnego nie stosuje się.> 

7. Jeżeli wynagrodzenie ostateczne ustalono w wysokości niższej niż suma pobranych 

zaliczek, zarządca zwraca nadwyżkę pobranych zaliczek. O zwrocie orzeka sąd w 

postanowieniu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego. 

8. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego przysługuje zażalenie. 

Zażalenie przysługuje również zarządcy. 

9. Prawomocne postanowienie stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy oraz 

dłużnikowi. 

10. Wynagrodzenie zarządcy stanowi wydatek postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

[Art. 99. 

Sędzia-komisarz może z urzędu wykreślić wierzytelność ze spisu wierzytelności w przypadku 

stwierdzenia, że w spisie umieszczono wierzytelność, która w całości lub części nie istnieje 

albo przysługuje innej osobie niż wskazana w spisie jako wierzyciel. Postanowienie o 

wykreśleniu wierzytelności ze spisu wierzytelności doręcza się wierzycielowi, którego 

dotyczy, dłużnikowi oraz nadzorcy albo zarządcy. Osobom tym przysługuje zażalenie na 

postanowienie.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2400250:part=a693(3)§1:ver=6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2400250:part=a693(3)§3:ver=6&full=1
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<Art. 99. 

Sędzia-komisarz może z urzędu wykreślić wierzytelność ze spisu wierzytelności w 

przypadku stwierdzenia, że w spisie umieszczono wierzytelność, która w całości lub 

części nie istnieje albo przysługuje innej osobie niż wskazana w spisie jako 

wierzyciel. Postanowienie o wykreśleniu wierzytelności ze spisu wierzytelności 

doręcza się wierzycielowi, którego dotyczy, dłużnikowi oraz nadzorcy albo zarządcy. 

Osobom tym przysługuje zażalenie na postanowienie. O dacie postanowienia o 

wykreśleniu wierzytelności ze spisu wierzytelności oraz informację o prawomocności 

tego postanowienia obwieszcza się.> 

 

Art. 105. 

[1. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie, w którym określa się termin, 

miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania.] 

<1. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie, w którym określa się 

termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania. W obwieszczeniu określa 

się również, czy zgromadzenie będzie przeprowadzone w trybie określonym w art. 

110 ust. 6.> 

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

wierzycieli. 

3. Na termin zgromadzenia wierzycieli wzywa się dłużnika, nadzorcę sądowego albo 

zarządcę. Ich niestawiennictwo, chociażby usprawiedliwione, nie stanowi przeszkody do 

odbycia zgromadzenia. 

4. W przypadku odroczenia zgromadzenia wierzycieli, sędzia-komisarz podaje obecnym do 

wiadomości nowy termin i miejsce zgromadzenia. W takim przypadku nie dokonuje się 

ponownego obwieszczenia. Oddany poprzednio głos wierzyciela, który nie stawił się na 

odroczonym zgromadzeniu wierzycieli, zachowuje moc i jest uwzględniany przy 

obliczaniu wyników głosowania, jeżeli na tym zgromadzeniu poddane pod głosowanie są 

te same uchwały lub uchwały korzystniejsze dla wierzycieli. 

[5. Zawiadomień wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli dokonuje nadzorca sądowy 

albo zarządca.] 

<5. Zawiadomień wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli dokonuje nadzorca 

sądowy albo zarządca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub 
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za pośrednictwem komornika sądowego w sposób określony w ustawie z dnia 22 

marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288). Jeżeli 

wierzyciel w postępowaniu wniósł pismo za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, to zawiadomienia 

o terminie zgromadzenia wierzycieli dokonuje się za pośrednictwem tego systemu. 

Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.> 

6. Przed terminem zgromadzenia wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca przedkłada 

sędziemu-komisarzowi: 

[1)   otrzymane karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i 

pełnomocnictwami koniecznymi do 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;] 

<1) otrzymane karty do głosowania, wraz z pełnomocnictwami koniecznymi do 

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;> 

2)   dowód wysłania, co najmniej na trzy tygodnie przed dniem zgromadzenia wierzycieli, 

zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli na adres wskazany w rejestrze, do którego jest 

wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na 

adres wierzyciela znany dłużnikowi[.] <;> 

<3) otrzymane przez nadzorcę sądowego albo zarządcę dowody doręczenia 

zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli.> 

 

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.] 

<1. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, a opis przebiegu i 

wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście 

na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu lub na piśmie. 

Głos oddany na piśmie wprowadza się do protokołu, a pismo składa się do zbioru 

dokumentów.> 
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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. 

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. 

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. 

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.] 

<6. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może 

zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. 

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 
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i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia 

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

7. W przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia 

wierzycieli jest utrudnione, sędzia-komisarz może postanowić o przeprowadzeniu 

głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe. Postanowienie obwieszcza się.> 

8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie. 

 

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. 

<2a. Jeżeli dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytelność jest zabezpieczona 

hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką 

morską, propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie, w terminie 

określonym w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które 

były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet 

jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, albo przewidujące 

zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać 



- 113 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z 

przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia wierzytelności z mocy prawa układem nie jest 

konieczna zgoda takiego wierzyciela.> 

[3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, 

wierzytelności lub innego prawa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, 

wierzytelności lub innego prawa przepisy ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 161. 

1. Propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące 

poszczególne kategorie interesów, w szczególności: 

1)   wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ze stosunku pracy i którzy wyrazili zgodę 

na objęcie ich układem; 

2)   rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z 

własnego gospodarstwa rolnego; 

3)   wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku dłużnika 

hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a 

także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego 

prawa, i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem; 

4)   wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami dłużnika będącego spółką 

kapitałową, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5% głosów 

na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby 

przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1-3. 

<1a. Jeżeli propozycje układowe obejmują wierzycieli zabezpieczonych to podział na 

grupy jest obligatoryjny.> 

2. Listy przyporządkowujące poszczególnych wierzycieli do grup sporządza nadzorca sądowy 

albo zarządca po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jeżeli podziału na grupy nie 

dokonano w spisie albo dokonany podział jest niezgodny z aktualnymi propozycjami 

układowymi. 

3. W postępowaniu o zatwierdzenie układu listy wierzycieli sporządza nadzorca układu. 
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Art. 164. 

1. Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd, zawierając w sentencji 

postanowienia treść układu. 

2. Rozprawa wyznaczona w celu rozpoznania układu odbywa się nie wcześniej niż po 

upływie tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto 

układ. 

3. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd 

nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia 

układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. 

<3a. W razie zgłoszenia zastrzeżeń sąd może zobowiązać nadzorcę albo zarządcę do 

przedłożenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa.> 

4. O terminie rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu zawiadamia się przez 

obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. 

5. Postanowienie o zatwierdzeniu układu obwieszcza się. 

 

Art. 197. 

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

Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które przysługuje zażalenie, z 

urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od dnia wydania postanowienia. 

Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem. To samo dotyczy zarządzeń.] 

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

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się z urzędu, gdy 

przysługuje na nie środek zaskarżenia. Postanowienia te doręcza się wraz 

z uzasadnieniem. To samo dotyczy zarządzeń.> 

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. 

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. 
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Art. 200. 

1. Na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza zażalenie przysługuje w 

przypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza 

rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd drugiej instancji. 

<1a. Zażalenia na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego rozpoznaje sąd 

restrukturyzacyjny w innym składzie z wyjątkiem zażaleń na postanowienia, o 

których mowa w art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3, art. 45 ust. 2, art. 56 ust. 5, art. 59 ust. 8, 

art. 61 ust. 7, art. 133 ust. 2, art. 165 ust. 7, art. 172 ust. 1, art. 173 ust. 4 i 5, art. 176 

ust. 4 i 5, art. 182 ust. 4, art. 226f, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1, art. 239 ust. 2, art. 

268 ust. 4, art. 286 ust. 1a, art. 327 ust. 1 i 2, art. 331 ust. 4 i art. 332 ust. 3, które 

rozpoznaje sąd drugiej instancji.> 

2. Odpis zażalenia wniesionego przez wierzyciela doręcza się dłużnikowi, nadzorcy albo 

zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 

3. Odpis zażalenia wniesionego przez dłużnika doręcza się nadzorcy albo zarządcy oraz 

osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 

4. Jeżeli ustawa przewiduje, że zażalenie może wnieść osoba niebędąca uczestnikiem 

postępowania restrukturyzacyjnego, odpis zażalenia doręcza się dłużnikowi, nadzorcy 

albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. 

5. Odpisu zażalenia na postanowienia dotyczące ogółu wierzycieli nie doręcza się 

wierzycielom. 

6. Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt sądowi 

drugiej instancji. 

[Art. 209. 

W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się 

odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, 

z wyłączeniem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.] 

 

<Art. 209. 

1. W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje 

się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania 

cywilnego, z wyjątkiem art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052 i art. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2400250:ver=6&full=1
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2054–20512 oraz przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania oraz 

postępowaniu w sprawach gospodarczych. 

2. Pouczeń na piśmie dokonuje się z wykorzystaniem udostępnionych w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe wzorów pouczeń.> 

 

TYTUŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH 

SKUTKACH 

 

DZIAŁ I 

Postępowanie o zatwierdzenie układu 

 

<Rozdział 1 

Przepisy wstępne> 

 

Art. 211. 

1. Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji dłużnik 

dokonuje ustalenia dnia układowego. 

2. Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed 

dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. 

3. Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad 

układem oraz skutki przyjętego układu. 

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

 

<Rozdział 2 

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu> 

 

<Art. 211a. 

1. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zakłada i prowadzi akta w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

2. Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których mowa w art. 196b ust. 1, 

wniesionych z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe nadzorca układu wprowadza do akt, o których mowa w ust. 1. 
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Pisma procesowe oraz dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 

196b ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Nadzorca układu w biurze umożliwia uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto 

dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt, o których mowa w ust. 1, 

dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe. W tym celu biuro nadzorcy układu jest czynne w dni 

powszednie co najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między 

godziną 8.00 a 20.00. 

4. Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu akta stanowią część akt sądowych. Po 

prawomocnym zakończeniu postępowania albo prawomocnym umorzeniu 

postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu zbiór 

dokumentów, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany do sądu i dołączany do akt 

sądowych. 

5. Akta, o których mowa w ust. 1, oraz zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 2, 

mogą być udostępniane służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości. 

6. W przypadku zmiany nadzorcy układu akta, o których mowa w ust. 1, są 

przejmowane przez nowego nadzorcę układu wraz ze zbiorem dokumentów, o 

którym mowa w ust. 2. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru 

Ministra Sprawiedliwości akt, o których mowa w ust. 1, oraz zbioru dokumentów, o 

którym mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 

danych w nich zawartych.> 

[Art. 212. 

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom 

karty do głosowania.] 

<Art. 212. 

1. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zbiera głosy wierzycieli. 

2. Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe, w którym nadzorca układu zamieszcza kartę 

do głosowania. Nadzorca układu za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub za 

pośrednictwem komornika sądowego w sposób określony w ustawie z dnia 22 marca 



- 118 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

2018 r. o komornikach sądowych doręcza wierzycielom, na adres wskazany w 

rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, informację o sposobie głosowania za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z 

pouczeniem o sposobie uwierzytelnienia się i sposobie wypełnienia karty do 

głosowania. Jeżeli wierzyciel nie jest wpisany do rejestru nadzorca układu doręcza 

informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, na adres wierzyciela znany 

dłużnikowi.  

3. Nadzorca układu może również zwołać zgromadzenie wierzycieli, do którego stosuje 

się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli, w celu głosowania nad 

układem. 

4. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem 

nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, 

jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli 

umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację 

o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów 

art. 107–110, art. 113 i art. 115–119. 

5. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół, utrwalając przebieg 

zgromadzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, 

pod kierunkiem nadzorcy układu. 

6. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.> 

 

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; 
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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;] 

<6) sumę wierzytelności objętych układem z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, 

która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;> 

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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[Art. 214. 

Jeżeli propozycje układowe przewidują, że dłużnikowi ma zostać udzielone wsparcie, o 

którym mowa w art. 140, wierzycielowi, który ma udzielić wsparcia, doręcza się, wraz z 

kartą do głosowania, plan restrukturyzacyjny wraz z dokumentami, o których mowa w art. 

37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z 2019 r. poz. 730 i 1063 oraz z 2020 r. poz. 284).] 

 

<Art. 214. 

Jeżeli propozycje układowe przewidują, że dłużnikowi ma zostać udzielone wsparcie, o 

którym mowa w art. 140, wierzycielowi, który ma udzielić wsparcia, doręcza się plan 

restrukturyzacyjny wraz z dokumentami, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 708 i 2377).> 

Art. 217. 

[1. Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli 

uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie 

sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

2. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących 

poszczególne kategorie interesów, układ jest przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się 

za nim większość uprawnionych do głosowania nad układem wierzycieli z tej grupy, 

mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących 

uprawnionym do głosowania nad układem wierzycielom z tej grupy. 

3. Układ jest przyjęty, mimo nieuzyskania wymaganej większości w niektórych z grup 

wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności 

przypadających wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem głosowali za 

przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw 

przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej 

korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.] 

4. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu. 

 

Art. 219. 

1. Wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479397:part=a37:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479397:part=a37:ver=0&full=1
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1)   imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem 

jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i 

nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w 

przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników 

odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

2)   propozycje układowe; 

[3)   wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej 

do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom 

głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 

grupy - również liczby wierzycieli i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz liczby 

wierzycieli i sumy wierzytelności przypadających wierzycielom głosującym za układem w 

każdej grupie.] 

<3) wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności 

uprawniającej do głosowania, liczby wierzycieli i sumy wierzytelności, co do których 

oddano ważny głos, oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej 

wierzycielom głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe przewidują 

podział wierzycieli na grupy – również liczby wierzycieli i sumy wierzytelności 

poszczególnych grup oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadających 

wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie.> 

2. Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołącza: 

[1)   zebrane przez dłużnika karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i 

pełnomocnictwami koniecznymi dla wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz 

informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 116, 

uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności sporządzonym przez 

nadzorcę układu; 

2)    dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o 

zatwierdzenie układu kart do głosowania z propozycjami układowymi wierzycielom, 

którzy nie oddali głosu, na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany 

wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres 

wierzyciela znany dłużnikowi;] 
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<1) zebrane przez nadzorcę układu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe karty do głosowania, wraz z 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 informacji o sposobie głosowania z pouczeniem o sposobie 

uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe i sposobie wypełnienia karty do głosowania lub zawiadomienia o terminie 

zgromadzenia wierzycieli wierzycielom, którzy nie oddali głosu;> 

<2a) otrzymane przez nadzorcę układu dowody doręczenia informacji i zawiadomień, 

o których mowa w pkt 2;> 

3)   sprawozdanie nadzorcy układu. 

Art. 220. 

Sprawozdanie nadzorcy układu zawiera: 

1)   stwierdzenie przyjęcia układu; 

2)   ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze 

wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu; 

3)   zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 ust. 2; 

4)   ocenę możliwości wykonania układu; 

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

6)   aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników; 

7)   bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na 

dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; 

8)   spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel 

głosował za, czy przeciw układowi; 

9)   spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu; 

10)  wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelności 

sporne; 

11)  listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich 

ustanowienia; 
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[12)  spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z 

określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;] 

<12) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z 

określeniem wierzytelności i terminów ich zapłaty;> 

13)  wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 

14)  informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, 

zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych 

obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o 

prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, 

sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku 

dłużnika; 

15)  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu; 

[16)  plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę układu;] 

<16) plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę układu przy udziale 

dłużnika;> 

17)  informacje, o których mowa w art. 140, oraz kopię zawiadomienia i opinii organu, o 

których mowa w art. 204, albo informację, że żaden organ takiego zawiadomienia lub 

opinii nie złożył. 

Art. 225. 

[1. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o zatwierdzenie układu 

lub zatwierdzenia układu zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest 

dłużnik, są nieważne.] 

<1. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o zatwierdzenie 

układu lub zatwierdzenia układu, jak również dokonania obwieszczenia, o którym 

mowa w art. 226a ust. 1, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną 

jest dłużnik, są nieważne.> 

2. Przepisy art. 250 i art. 251 stosuje się odpowiednio. 

 

<Rozdział 3 

Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego 
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Art. 226a. 

1. Po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego 

planu restrukturyzacyjnego nadzorca układu może dokonać obwieszczenia o 

ustaleniu dnia układowego. 

2. Dokonanie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne, jeżeli w 

ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie 

układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w 

ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne 

prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania 

restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli. 

3. W przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, 

nadzorca układu odmawia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 226b. 

1. Odmowa dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, wymaga 

uzasadnienia. 

2. Na odmowę dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, dłużnikowi 

przysługuje skarga do sądu restrukturyzacyjnego. Nadzorca układu poucza dłużnika 

o terminie i sposobie wniesienia skargi. 

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać 

zaskarżoną odmowę dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1. 

4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odmowy dokonania 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, wraz z uzasadnieniem. 

5. Skargę wnosi się do nadzorcy układu. Nadzorca układu w terminie trzech dni od dnia 

otrzymania skargi przekazuje ją do sądu restrukturyzacyjnego wraz z odpisem 

odmowy dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, i 

uzasadnieniem, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi 

nadzorca układu zawiadamia dłużnika. 

6. Sąd restrukturyzacyjny rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej 

wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu 

lub jeżeli od skargi nie uiszczono należnej opłaty, w terminie tygodniowym od dnia 

jej uzupełnienia lub opłacenia. 
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7. Sąd restrukturyzacyjny odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu 

lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie 

uzupełniono w terminie lub od której nie uiszczono należnej opłaty. Na 

postanowienie o odrzuceniu skargi służy zażalenie. 

 

Art. 226c. 

1. W obwieszczeniu, o którym mowa w art. 226a ust. 1, podaje się: 

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; 

2) informację o miejscu położenia głównego ośrodka podstawowej działalności 

dłużnika; 

3) informację o niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w art. 226a ust. 2; 

4) informację o prawie przysługującym zgodnie z art. 226f. 

2. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6. 

 

Art. 226d. 

Od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do dnia prawomocnego umorzenia 

postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu lub 

zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu nadzorca układu wykonuje 
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uprawnienia nadzorcy sądowego. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 

ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 42–50 oraz art. 224 nie stosuje się. 

 

Art. 226e. 

W okresie wskazanym w art. 226d przepisy art. 256 i art. 312 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 226f. 

Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyla skutki dokonania 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, jeżeli prowadzą one do 

pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności, o których 

mowa w art. 226a ust. 2. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać 

dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie 

uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie. Prawomocne 

postanowienie o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia obwieszcza się. 

 

Art. 226g. 

Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia dłużnik nie złoży do 

sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki dokonania obwieszczenia wygasają z 

mocy prawa. 

Art. 226h. 

Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia 

układu lub w ciągu siedmiu dni od umorzenia postępowania w przedmiocie 

rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu może złożyć uproszczony wniosek 

o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którym mowa w art. 328, albo uproszczony 

wniosek o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 334.> 

 

Art. 256. 

1. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia 

albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania 

układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy 

najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone 

przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne. 
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[2. Do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed 

dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku 

bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz 

gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego 

postępowania układowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy 

przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów 

rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone 

dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia 

przyspieszonego postępowania układowego oraz innych umów o podstawowym 

znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia 

przedsiębiorstwa dłużnika sporządza nadzorca sądowy i składa do akt w terminie 

trzech tygodni od dnia otwarcia postępowania.> 

3. W przypadku gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika 

po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego zobowiązań nieobjętych 

układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia 

postępowania, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. 

 

Art. 307. 

1. Jeżeli czynność dłużnika jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za 

bezskuteczną, to, co wskutek tej czynności ubyło z majątku dłużnika lub do niego nie 

weszło, podlega przekazaniu do masy sanacyjnej, a jeżeli przekazanie w naturze jest 

niemożliwe, do masy sanacyjnej wpłaca się równowartość w pieniądzu. 

2. Za zgodą sędziego-komisarza druga strona czynności może zwolnić się z obowiązku 

przekazania do masy sanacyjnej tego, co wskutek tej czynności z majątku dłużnika ubyło, 

przez zapłatę różnicy między wartością rynkową świadczenia dłużnika z dnia zawarcia 

umowy, a wartością świadczenia otrzymanego przez dłużnika. 

[3. Jeżeli osoba obowiązana do przekazania składników majątkowych do masy sanacyjnej nie 

wykona swojego obowiązku na wezwanie zarządcy, sędzia-komisarz wskazuje taką osobę 

lub takie osoby i określa zakres obowiązku każdej z nich. 

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje zażalenie.] 
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<3. Jeżeli osoba obowiązana do przekazania składników majątkowych do masy 

sanacyjnej nie wykona swojego obowiązku na wezwanie zarządcy, a obowiązek 

przekazania składników majątkowych do masy sanacyjnej nie został stwierdzony 

prawomocnym orzeczeniem, zarządca może w drodze powództwa żądać nakazania 

przekazania składników majątkowych do masy sanacyjnej. Powództwo wnosi się do 

sądu restrukturyzacyjnego. 

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do sądu drugiej 

instancji.> 

5. Prawomocne postanowienie, o którym mowa w ust. 3, ma moc tytułu wykonawczego. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, świadczenie wzajemne osoby trzeciej zwraca się 

tej osobie, jeżeli znajduje się w masie sanacyjnej oddzielnie od innego majątku lub o ile 

masa sanacyjna jest nim wzbogacona. Jeżeli świadczenie nie podlega zwrotowi, osoba 

trzecia może dochodzić wierzytelności. Wierzytelność ta jest objęta układem. 

 

Art. 323. 

[1. Składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą 

zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki ich 

zbycia. Przepis art. 73 stosuje się.] 

<1. Mienie należące do dłużnika i wchodzące w skład masy sanacyjnej oraz składniki 

majątkowe, o których mowa w art. 307 ust. 1, mogą zostać zbyte przez zarządcę, za 

zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki zbycia. Przepis art. 73 stosuje się.> 

2. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje 

prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa państwa. 

2a. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności w 

dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa zarządca zawiadamia Ministra Obrony 

Narodowej, który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w terminie: 

1)   tygodnia od dnia zawiadomienia - opinię albo 

2)   trzydziestu dni od dnia zawiadomienia - oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu, o 

którym mowa w ust. 2. 

2b. Wykup, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na 

podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota 

możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach 
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ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z 

likwidacją w takim trybie. Koszty opinii biegłego ponosi Skarb Państwa. 

2c. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany wykup, o którym 

mowa w ust. 2, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz 

dłużnikowi. 

2d. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem rejestrowym, przepis 

art. 311 ust. 1ad Prawa upadłościowego stosuje się odpowiednio. 

3. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1, oraz wykup, o którym mowa w ust. 2, wywołują takie 

skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym. 

4. Zarządca sporządza odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy, 

wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 

skarbowym lub hipoteką morską zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. 

5. W przypadku gdy zbycie składników mienia odbywa się w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej i nie przekracza zakresu zwykłego zarządu, przepisów ust. 1-4 

nie stosuje się. 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) 

 

Art. 45. 

W sprawach o wpis na podstawie <art. 41 pkt 5 i> art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 

wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

<Art. 45a. 

W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po dniu 30 czerwca 2021 r. odpisu 

postanowienia sądu upadłościowego wydanego w sprawie wszczętej przed dniem 1 

lipca 2021 r., który stanowiłby podstawę wpisu do rejestru dłużników 

niewypłacalnych danych na podstawie art. 55 pkt 1–2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 45b. 

W przypadku otrzymania przez sąd rejestrowy po dniu 30 czerwca 2021 r. informacji o 

umorzeniu przed dniem 1 lipca 2021 r. egzekucji sądowej lub administracyjnej 

prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, która stanowiłaby podstawę wpisu na 

podstawie art. 41 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, 

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 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

4)    art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11, pkt 13 w zakresie 

dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, 

pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 i art. 57, 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 i 19, art. 5, art. 6, art. 7 pkt 1, art. 

17 pkt 7 i 8, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25, art. 40, art. 43 oraz [art. 45] <art. 45–

45b>, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

5)    (uchylony) 

 

 

 


