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PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Art. 2

1. Postępowanie uregulowane 

ustawą należy prowadzić tak, aby  

roszczenia wierzycieli mogły zostać 

zaspokojone w jak najwyższym 

stopniu, a jeśli racjonalne względy 

na to pozwolą –dotychczasowe 

przedsiębiorstwo dłużnika zostało 

zachowane

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Art. 3

Celem postępowania restrukturyzacyjnego 

jest uniknięcie ogłoszenia upadłości 

dłużnika przez umożliwienie mu 

restrukturyzacji w drodze zawarcia układu 

z wierzycielami, a w przypadku 

postępowania sanacyjnego – również przez 

przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy 

zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 



UKŁAD W UPADŁOŚCI OKREŚLONY W USTAWIE PRAWO UPADŁOŚCIOWE 

TYTUŁ. V A UKŁAD W UPADŁOŚCI 

 Art. 266a – 266f PrUp



■ GDZIE UREGULOWANE SĄ PRZEPISY DOTYCZĄCE UKŁADU W UPADŁOŚCI?

USTAWA PRAWO UPADŁOŚCIOWE USTAWA PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 

Art. 266a – 266f PrUp Art. 150 – 179 PrRest

Art. 266f PrUp

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do układu i 

jego skutków przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stosuje się 

odpowiednio, przy czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy 

sądowego lub zarządcy wykonuje syndyk.

o Wierzytelności objęte układem 

o Propozycje układowe 

o Zawarcie układu i jego skutki 

o Wskazany jedynie „szkielet” układu w upadłości

PRAWO 

UPADŁOŚCIOWE 

PRAWO 

RESTRUKTURYZCYJNE 

o SYNDYK o NADZROCA SĄDOWY

o ZARZĄDCA 



UKŁAD W UPADŁOŚCI OKREŚLONY W USTAWIE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 

DZIAŁ VI UKŁAD 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 

 Art. 150 – 154 PrRest

ROZDZIAŁ II PROPOZYCJE UKŁADOWE 

 Art. 155 – 163 

ROZDZIAŁ III ZATWIERDZENIE UKŁADU 

 Art. 164 – 165 PrRest

ROZDZIAŁ IV SKUTKI UKŁADU

 Art. 172 PrRest

ROZDZIAŁ V ZMIANA UKŁADU

 Art. 173 – 175 PrRest

ROZDZIAŁ VI UCHYLENIE I WYGAŚNIĘCIE UKŁADU

 Art. 176 – 179 PrRest



■ CO TO JEST UKŁAD MIĘDZY WIERZYCIELAMI A DŁUŻNIKIEM? (OGÓLNIE)

WIERZYCIELE DŁUŻNIK 

DOGADUJĄ SIĘ, JAK 

ZOSTANĄ SPEŁNIONE 

WIERZYTELNOŚCI 

PRZEZ DŁUŻNIKA 



■ CO TO SĄ PROPOZYCJE UKŁADOWE? (OGÓLNIE)

WIERZYCIELE

- PROPOZYCJE UKŁADOWE  

DŁUŻNIK

- PROPOZYCJE UKŁADOWE  
UKŁAD 



 JAKIE WIERZYTELNOŚCI MOŻNA OBJĄĆ UKŁADEM?

Art. 150 PrRest

1. Układ obejmuje:

1) wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej; - > KLUCZOWY JEST MOMENT POWSTANIA WIERZYTELNOŚCI 

2) odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

3) wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu.

2. Wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub 

części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko w przypadku, gdy 

świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła 

świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia 

wzajemnego.



■ WIERZYTELNOŚCI WYŁĄCZONE Z UKŁADU 

Art. 151 PrRest

1. Układ nie obejmuje:

1) wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 

śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;

2) roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw;

3) wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej;

4) wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których 

płatnikiem jest dłużnik.

2. Układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości 

przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę na objęcie wierzytelności 

układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. 

Zgoda może zostać wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli.



3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub 

innego prawa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 152 

Objęcie układem wierzytelności objętej innym układem jest niedopuszczalne, chyba że układ ten został 

uchylony.

WYŁĄCZENIE WIERZYTELNOŚCI Z MOŻLIWOŚCI OBJĘCIA UKŁADEM 

BEZWGLĘDNE WZGLĘDNE 

- ZGODA WIERZYCIELA 

Art. 151 ust. 1 PrRest Art. 151 ust. 2-3 PrRest



UKŁAD W UPADŁOŚCI

Art. 266a PrUp

1. W postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest zawarcie układu.

2. Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk.

UPADŁY WIERZYCIELE SYNDYK 



■ W JAKIM CELU POZOSTAWIONO MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU W POSTĘPOWANIU 

UPADŁOŚCIOWYM?

- ZASADNICZO ETAP ZAWARCIA UKŁADU PRZEWIDZIANY JEST DLA POSTĘPOWANIA 

RESTRUKTURYZACYJNEGO 

- ZAWARCIE UKŁADU – JAKO SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI UPADŁEGO 

- ZACHOWANIE UKŁADU W UPADŁOŚCI:

• Zostało zachowane w Prawie Upadłościowym na wypadek, gdyby dopiero na tym etapie 

pojawiła się możliwość „ułożenia się” z wierzycielami 

• Gdyby okazało się, że zawarcie układu (dogadanie się) jest bardziej korzystne niż likwidacja 

majątku upadłego 

POSTĘPOWANIE 
RESTRUKTURYZACYJNE

- NIE DOSZŁO DO ZAWARCIA 
UKŁADU 

ZASZŁY PRZESŁANKI DO 
WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

- DOSZŁO DO ZAWARCIA UKŁADU



PROPOZYCJE UKŁADOWE 

 KTO ZGŁASZA?

Art. 266a PrUp

 RODZAJE PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

Art. 156 PrRest

1. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności:

1) odroczenie terminu wykonania;

2) rozłożenie spłaty na raty;

3) zmniejszenie wysokości;

4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

2. Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.



ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI Z 

DOCHODU PRZEDSIĘBIORSTWA

UPADŁEGO 

Art. 157 PrRest

Jeżeli propozycje układowe przewidują spłatę zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa 

dłużnika, mogą one określać, jaka część zysku będzie przeznaczona na spłatę 

zobowiązań.

ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI 

PRZEZ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU

Art. 159 PrRest

1. Propozycje układowe mogą przewidywać również zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację majątku dłużnika.

2. Sprzedaż dokonana w wykonaniu układu, który przewiduje zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację majątku dłużnika, nie wywołuje skutków sprzedaży egzekucyjnej.



WIERZYCIELE OBJĘCI UKŁADEM 

 ZASADA: WSZYSCY WIERZYCIELE SĄ RÓWNI 

Art. 162 PrRest

1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużnika są jednakowe dla wszystkich wierzycieli, a jeżeli 

głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli 

zaliczonych do tej samej grupy, chyba że wierzyciel wyraźnie zgodzi się na warunki mniej 

korzystne. 



■ WYJĄTKI:

WIERZYCIELE, KTÓRZY SIĘ ZGODZILI 

NA MNIEJ KORZYSTNE WARUNKI 

Art. 162 PrRest

Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużnika są jednakowe dla wszystkich 

wierzycieli, a jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach 

wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba że 

wierzyciel wyraźnie zgodzi się na warunki mniej korzystne. 

WIERZYCIELE, KTÓRZY „WSPOMOGLI” 

WYKONANIE UKŁADU 

Art. 162 PrRest

2. Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika 

jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, 

obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego 

instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

ZACHOWANIE MINIMALNEGO 

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

Art. 163 PrRest

1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą pozbawiać 

pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę.



POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAWARCIA UKŁADU

 WSZCZYNA SIĘ NA WNIOSEK 

 WNIOSEK +

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

DOKUMENTY ŚWIADCZĄCE O ZASADNOŚCI PROPOZYCJI UKŁADOWYCH 

 LEGITYMOWANYM DO ZGŁOSZENIA WNIOSKU JEST:

UPADŁY 

WIERZYCIELE 

SYNDYK 

 WNIOSEK ROZPOZNAJE SĘDZIA-KOMISARZ 



■ UKŁAD W UPADŁOŚCI A LIKWIDACJA MAJĄTKU UPADŁEGO 

- ZASADA:

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

PRZEPROWADZENIE 
POSTĘPOWANIA 

LIKWIDACYJNEGO

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 
UPADŁOŚCIOWEGO = 

ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI 
Z DUM UZYSKANYCH Z 

LIKWIDACJI



■ UKŁAD W UPADŁOŚCI A LIKWIDACJA MAJĄTKU UPADŁEGO 

- GDY ZAJDZIE MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU:

Art. 266b 

1. Podmioty uprawnione do złożenia propozycji układowych mogą wraz z propozycjami złożyć wniosek o całkowite 

lub częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

ZŁOŻENIE PROPOZYCJI 
UKŁADOWYCH + WNIOSEK 

O WSTRZYMANIE LIKWIDACJI 

SĘDZIA-KOMISARZ:

A.  WSTRZYMUJE LIKWIDACJĘ 

B. ODMAWIA WSTRZYMANIA 
LIKWIDACJI



■

KIEDY NIE MOŻNA 

WSTRZYMAĆ LIKWIDACJI ?

2. Niedopuszczalne jest wstrzymanie likwidacji masy upadłości, 

jeżeli propozycje układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności 

nieobjętych układem niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym 

zakończeniu postępowania na tej podstawie.

- > co do CAŁOŚCI 

3. Niedopuszczalne jest wstrzymanie likwidacji w zakresie przedmiotu 

obciążonego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym 

lub hipoteką morską, jeżeli sprzeciwi się temu wierzyciel, którego wierzytelność 

jest w ten sposób zabezpieczona. Jeżeli sprzeciw wierzyciela wpłynął do 

sędziego-komisarza po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu likwidacji, 

sędzia-komisarz uchyla swoje postanowienie w tym zakresie.

- > co do OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

6. Sędzia-komisarz wstrzymuje likwidację masy upadłości wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do 

wykonania układu.



■ GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM (Art. 266c PrUp)

- ETAPY:
OGŁOSZENIE 
UPADŁOŚCI

ZŁOŻENIE 
PROPOZYCJI 

UKŁADOWYCH 

ZATWIERDZENIE LISTY 
WIERZYTELNOŚCI

ZWOŁANIE PRZEZ 
SĘDZIEGO-
KOMISARZA 

ZGROMADZENIA 
WIERZYCIELI

GŁOSOWANIE 
UKŁADU NA 

ZGROMADZENIU 
WIERZYCIELI

SĘDZIA-KOMISARZ ZWOŁUJE ZGROMADZENIE 

WIERZYCIELI 

SĘDZIA-KOMISARZ MOŻE ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE 

WIERZYCIELI

2. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli, jeżeli 

wniosek jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli 

posiadających łącznie co najmniej 50% 

sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom 

uprawnionym do głosowania nad układem.

1. Sędzia-komisarz może zwołać zgromadzenie wierzycieli 

w celu głosowania nad układem, jeżeli zostało 

uprawdopodobnione, że układ zostanie 

przyjęty przez wierzycieli i wykonany

o Obowiązkowe 

o ALE! Musi być jednocześnie zaspokojony interes wierzycieli, 

których układ nie obejmuje 

o Na podstawie przekonania sędziego-komisarza, że propozycje 

układowe są wiarygodne 



■ ZATWIERDZENIE LISTY WIERZYTELNOŚCI 

3. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Jeżeli sędzia-komisarz zatwierdził 

częściowo listę wierzytelności w zakresie nieobjętym sprzeciwami, zgromadzenie wierzycieli zwołuje się, jeżeli 

suma wierzytelności objętych sprzeciwami nie przekracza 15% sumy wierzytelności objętych układem.

LISTA 
WIERZYTELNOŚCI

ZATWIERDZONE 

OBJĘTE 
SPRZECIWAMI 

(MAX 15%) 
NIEZATWIERDZONE 



■ GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM A WSTRZYMANIE LIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCI 

2. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie 

wierzycieli, jeżeli wniosek jest popierany przez 

wierzyciela lub wierzycieli posiadających łącznie 

co najmniej 50% sumy wierzytelności 

przysługujących wierzycielom uprawnionym do 

głosowania nad układem.

1. Sędzia-komisarz może zwołać zgromadzenie 

wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli 

zostało uprawdopodobnione, że układ zostanie 

przyjęty przez wierzycieli i wykonany

5. Sędzia-komisarz wstrzymuje likwidację masy 

upadłości, jeżeli zostały spełnione przesłanki 

zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu 

głosowania nad układem, o których mowa w art. 

266c ust. 2.

4. Sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację 

masy upadłości, jeżeli zostały spełnione 

przesłanki zwołania zgromadzenia wierzycieli w 

celu głosowania nad układem, o których mowa w 

art. 266c ust. 1



ZATWIERDZENIE UKŁADU 

Art. 164 PrRest

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.

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.



ODMOWA ZATWIERDZENIA UKŁADU 

Art. 164 PrRest

1. Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie 

pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. 

Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań 

powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy 

głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.

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

dwóch tygodni.



ZWOŁANIE ZGROMADZENIA 
WIERZYCIELI PRZEZ SĘDZIEGO-

KOMISARZA 

GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM 
PRZEZ ZGROMADZENIE 

WIERZYCIELI 

ZATWIERDZENIE UKŁADU PRZEZ 
SĄD 

ZWOŁANIE 
ZGROMADZENIA 

WIERZYCIELI PRZEZ 
SĘDZIEGO-KOMISARZA 

GŁOSOWANIE NAD 
UKŁADEM PRZEZ 
ZGROMADZENIE 

WIERZYCIELI 

ODMOWA 
ZATWIERDZENIA 

UKŁADU PRZEZ SĄD 

ZAŻALENIE NA 
ODMOWĘ 

ZATWIERDZENIA 
UKŁADU



■ PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU:

Art. 266d PrUp

Po prawomocnym zatwierdzeniu układu sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania. 

Przepisy art. 362– 367 stosuje się odpowiednio.
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■ SKUTEK ZAWARCIA UKŁADU DLA SYNDYKA

Art. 266e PrUp

W przypadku zakończenia postępowania po prawomocnym zatwierdzeniu układu wynagrodzenie ostateczne 

syndyka może zostać ustalone na podstawie przepisów art. 55 oraz art. 58–61 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –

Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli będzie to korzystne dla syndyka i jest uzasadnione jego zaangażowaniem w 

skuteczne zawarcie układu





Art. 266f PrUp

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do układu i jego skutków przepisy Prawa restrukturyzacyjnego 

stosuje się odpowiednio, 

przy czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego lub zarządcy wykonuje syndyk.

 SPÓJNOŚĆ UKŁADU Z POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO DO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

 ODPOWIEDNIE STOSOWANIE MUSI UZWGLĘDNIAĆ RÓŻNICĘ W CELU PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO OD UPADŁOŚCIOWEGO 



SKUTKI ZAWARCIA UKŁADU

Art. 166 PrRest

1. Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały 

umieszczone w spisie wierzytelności.

2. Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania.



POSTANOWIENIE O WYKONANIU UKŁADU

Art. 172 PrRest

1. Po wykonaniu układu lub wyegzekwowaniu wierzytelności objętych układem sąd na wniosek dłużnika, 

nadzorcy wykonania układu albo innej osoby, która z mocy układu jest uprawniona do wykonania lub 

nadzorowania wykonania układu, wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Na postanowienie przysługuje 

zażalenie. - > W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM BĘDZIE TO SYNDYK

2. Postanowienie o wykonaniu układu obwieszcza się.

3. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do wykreślenia wpisów dotyczących 

układu w księgach wieczystych i rejestrach.

4. Po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu, dłużnik odzyskuje prawo swobodnego 

zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami, jeżeli był go pozbawiony na mocy postanowień 

układu. !!!!
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ZMIANA UKŁADU

Art. 173 PrRest

1. Jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa 

dłużnika, dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna osoba, która z mocy układu jest uprawniona do 

wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel mogą wystąpić o zmianę układu.

3. Postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu obwieszcza się.

4. Na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz 

wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu.

5. Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu zażalenie przysługuje wyłącznie 

wnioskodawcy.



 KTO GŁOSUJE NAD ZMIANĄ UKŁADU?

Art. 175 PrRest

1. W zgromadzeniu wierzycieli uczestniczą wierzyciele, o których mowa w art. 173 ust. 4. Głosują oni sumą 

wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, 

pomniejszoną o kwoty otrzymane w ramach wykonania układu lub w wyniku zaspokojenia wierzytelności w inny 

sposób, z tym że w przypadku zaspokojenia przez osobę trzecią, która weszła w prawa zaspokojonego 

wierzyciela, osoba ta głosuje z sumą, w jakiej zaspokoiła wierzyciela.

2. W zgromadzeniu wierzycieli mogą również uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności były sporne, a po 

przyjęciu układu zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

3. W zgromadzeniu wierzycieli nie mogą uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności zostały w całości 

zaspokojone.
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UCHYLENIE UKŁADU

Art. 176 PrRest

1. Sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby, która z 

mocy układu jest uprawniona do wykonania lub nadzorowania wykonania układu, jeżeli dłużnik nie wykonuje 

postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że 

układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po zatwierdzeniu układu.

2. Uchylenie układu z innych przyczyn niż określone w ust. 1 jest niedopuszczalne.

3. Postanowienie o uchyleniu układu obwieszcza się.

4. Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo 

głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu.

5. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.



Art. 176 PrRest

1. W przypadku uchylenia albo wygaśnięcia układu dotychczasowi wierzyciele mogą dochodzić swych roszczeń 

w pierwotnej wysokości. Wypłacone na podstawie układu sumy zalicza się na poczet dochodzonych 

wierzytelności.

2. Jeżeli wierzytelność została zaspokojona na podstawie układu w inny sposób, przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.

3. Po ogłoszeniu upadłości syndyk z urzędu umieszcza na liście wierzytelności umieszczone w spisie 

wierzytelności z uwzględnieniem kwot otrzymanych w ramach wykonania układu lub zaspokojenia wierzytelności 

w inny sposób.

4. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy lub hipoteka morska zabezpieczają wierzytelność w 

takiej wysokości, w jakiej nie została jeszcze zaspokojona.
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