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SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO OZNACZENIA UPADŁEGO 

Art. 60(1) PrUp

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą 

z dodaniem oznaczenia „w upadłości”



SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO OSOBY UPADŁEGO

Art. 156 PrUp

1. W przypadku ogłoszenia upadłości powołuje się syndyka.

4. Syndyk niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-

komisarzem, składa do akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Koszty

ubezpieczenia nie stanowią kosztów postępowania upadłościowego i nie podlegają zwrotowi z masy

upadłości.

UPADŁY 

(np. spółka z o.o.)
SYNDYK



SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO OSOBY UPADŁEGO 

OBOWIĄZKI UPADŁEGO         Art. 57 PrUp



SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO OSOBY UPADŁEGO 

Art. 57 PrUp

OBOWIĄZKI

WSKAZANIE I WYDANIE 

MAJĄTKU 

1. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także 

wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w 

szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów 

podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w 

formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich 

potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku. 

POZOSTAWANIE NA 

TERYTORIUM RP 

3. Sędzia komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie  

opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia. 

4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do członków organu zarządzającego 

upadłego niebędącego osobą fizyczną.

5. Na postanowienie sędziego -komisarza, o którym mowa w ust. 3 i 4,  przysługuje 

zażalenie.



Art. 58 PrUp

UKRYWANIE SIĘ/SWOJEGO 

MAJĄTKU

1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój 

majątek w sprawie, w której wydano 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

obejmujące likwidację jego majątku, 

sędzia-komisarz może zastosować 

wobec upadłego środki przymusu 

określone  w Kodeksie

postępowania  cywilnego  dla  

egzekucji  świadczeń

niepieniężnych.

UTRUDNIENIE USTALENIA 

MASY UPADŁOŚCI 

2. (…), który uchybia swoim obowiązkom 

albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się 

czynów mających na celu ukrycie majątku, 

obciążenie go pozornymi zobowiązaniami 

lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie 

składu masy upadłości.

Sędzia-komisarz może zastosować 

środki przymusu wobec upadłego

3. Sędzia-komisarz  uchyli  środki  przymusu,  gdy  ustanie potrzeba ich stosowania.



SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO MAJĄTKU UPADŁEGO

Art. 61 PrUp:

Z dniem  ogłoszenia  upadłości  majątek  upadłego  staje  się  masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli 

upadłego.

Art. 62 PrUp:

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu  ogłoszenia  upadłości  oraz  nabyty  przez  

upadłego  w  toku  postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63–67a.

MAJĄTEK 

UPADŁEGO

MASA 

UPADŁOŚCI

MASA 

UPADŁOŚCI

MAJĄTEK NALEŻĄCY DO 

UPADŁEGO W DNIU  

OGŁOSZENIA  

UPADŁOŚCI 

MAJĄTEK NABYTY  PRZEZ  

UPADŁEGO  

W  TOKU  POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO

WYJĄTKI 



 WYJĄTKI:

Art. 63 PrUp 1. Nie wchodzi do masy upadłości:

1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów KPC

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;

3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił 

funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową 

powołującą administratora pozostałym wierzycielom

2. Uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć z masy upadłości inne składniki mienia 

upadłego.

Art. 64 PrUp 1. Mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na 

odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzonego 

na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po 

ogłoszeniu upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, 

wpłatami odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z

usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez upadłego, nie wchodzi 

w skład masy upadłości. Składniki tego mienia oznaczy sędzia-komisarz. (…)

Art. 65 a PrUp 1. W skład masy upadłości upadłego będącego stroną umowy o subpartycypację nie wchodzą 

wierzytelności będące przedmiotem tej umowy (…)

Art. 66 PrUp W skład masy upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, nie wchodzi mienie upadłego wymienione w art. 80, a także inne 

aktywa niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie, które powstały 

przed ogłoszeniem upadłości, z zastrzeżeniem ust. 3.



Art. 67PrUp 1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, przedmiot zabezpieczenia 

ustanowionego w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, na rzecz podmiotu 

prowadzącego ten system lub na rzecz uczestnika tego systemu, nie wchodzi do masy upadłości:

1) uczestnika tego systemu lub uczestnika współpracującego z nim systemu interoperacyjnego, który 

ustanowił to zabezpieczenie,

2) niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny współpracujący z tym 

systemem

3) jakiegokolwiek innego podmiotu, który ustanowił to zabezpieczenie

– w razie ogłoszenia upadłości któregokolwiek z nich.

Art. 67a PrUp 1. Mienie przeznaczone na pomoc dla uczestników systemu ochrony, stanowiące zgromadzone na 

odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne funduszu pomocowego tworzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających wraz z przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu

udzielonych pożyczek na cele pomocowe, wpłatami odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz 

opłatami pobieranymi od korzystających z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu

organizowanych przez upadłego, nie wchodzi w skład masy upadłości. Składniki tego mienia oznaczy 

sędzia-komisarz. (…)

Art. 121 PrUp 1. Jeżeli w skład spadku wchodzą wierzytelności i prawa wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich 

wykonania, można wyłączyć spadek z masy upadłości.

2. Spadek podlega wyłączeniu, jeżeli składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne 

albo z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania 

upadłościowego.



 USTALANIE SKŁADU MASY UPADŁOŚCI:

Art. 69 PrUp

1. Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności. 

W spisie inwentarza syndyk ujmuje prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone 

w kasie i na rachunkach bankowych. Spis należności sporządza się na podstawie ksiąg upadłego oraz 

dokumentów bezspornych.

SPIS INWENTARZA SPIS NALEŻNOŚCI

Syndyk ujmuje:

o Prawa

o Ruchomości

o Nieruchomości

o Środki pieniężne zgromadzone w kasie 

i na rachunkach bankowych

Sporządza się na podstawie:

o Ksiąg upadłego 

o Dokumentów bezspornych 

2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się 

oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości.

3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego 

w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.



1a. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że w skład masy upadłości 

wchodzą ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne, których syndyk nie objął, sporządza ich spis. W miarę 

ich obejmowania albo uzyskiwania ich równowartości syndyk składa uzupełnienie spisu inwentarza.

1b. Do składników majątkowych, których syndyk nie objął na skutek czynności bezskutecznych, przepis ust. 1a 

stosuje się odpowiednio.

SPIS 
INWENTARZA 

MASA 
UPADŁOŚCI

SPIS 
AKTYWÓW 

NIEOBJĘTYCH 
PRZEZ 

SYNDYKA

UZUPEŁNIENIE 
SPISU 

INWENTARZA 

MASA 
UPADŁOŚCI



 WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI

Art. 70 PrUp

Składniki  mienia  nienależące  do  majątku  upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

Art. 70(1) PrUp

Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych 

przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz 

do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i 

wierzytelności zabezpieczonych zastawem. 

WŁĄCZENIE SKŁADNIKÓW X DO 
MASY UPADŁOŚCI 

USTALENIE, ŻE 
SKŁADNIKI X NIE SĄ 

WŁASNOŚCIĄ 
UPADŁEGO

WYŁĄCZENIE 
SKŁADNIKÓW X Z MASY 

UPADŁOŚCI 



Art. 73 PrUp

1. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich 

poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich 

we wniosku było niemożliwe.

2. Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia 

jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

(…)

6. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga uzasadnienia. Na postanowienie o 

wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

Złożenie WNIOSKU 
O WYŁĄCZENIE Z MASY 

UPADŁOŚC 

Wydanie POSTANOWIENIA przez 
sędziego-komisarza 

Wniesienie ZAŻALENIA na 
postanowienie 



POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA W PRZEDMIOCIE WNIOSKU O WYŁĄCZENIE Z MASY UPADŁOŚCI 

o UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU

O WYŁĄCZENIE Z MASY 

UPADŁOŚCI 

o ODDALENIE WNIOSKU O WYŁĄCZENIE Z MASY UPADŁOŚCI 

Art. 74 PrUp

1. W razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości 

wnioskodawca może w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z

masy upadłości.

2. Powództwo wnosi się do sądu upadłościowego 

w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-

komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości.

3. Powództwo może być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach 

zgłoszonych we wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Inne 

twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy powód 

wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe. Niezależnie 

od wyniku sprawy sąd obciąży powoda kosztami procesu, jeżeli 

powołał nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie 

zgłosił we wniosku o wyłączenie.



Oddalenie WNIOSKU o wyłączenie 
z masy upadłości 

w drodze POSTANOWIENIA 
wydanego przez sędziego-

komisarza

Wytoczenie powództwa 
w przedmiocie wyłączenia z masy 

upadłości 

Rozstrzygnięcie przez sąd 
upadłościowy



ZBYCIE PRZEDMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO MAJĄTKU UPADŁEGO 

Przez UPADŁEGO Przez SYNDYKA

Art. 71 PrUp

1. W razie zbycia przez upadłego mienia, które 

podlega wyłączeniu, świadczenie otrzymane za zbyte 

mienie wydaje się osobie, do której mienie to 

należało, jeżeli świadczenie jest wyodrębnione w

masie upadłości

Art. 71 PrUp

2. W razie zbycia przez syndyka mienia, które 

podlegało wyłączeniu, osoba, do której prawo to 

należało, może żądać wydania świadczenia 

wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie.

o Wydaje się świadczenie otrzymane za zbyte 

mienie 

o Wydanie świadczenia wzajemnego uzyskanego w 

zamian za to mienie 

3. Jeżeli świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zostało spełnione przed zgłoszeniem żądania 

wydania, prawo do świadczenia przechodzi na mającego prawo do wyłączonego mienia.

Art. 72 PrUp

Osoba, której przysługuje prawo do mienia podlegającego wyłączeniu, może żądać jego wydania lub 

świadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie 

świadczenia wzajemnego poniesionych przez upadłego lub z masy upadłości.



SKUTKI CO DO 

OSOBY UPADŁEGO 

o Aspekt podmiotowy

MAJĄTKU UPADŁEGO 

o Aspekt przedmiotowy

UPADŁY - > SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MAJĄTEK -> MASA UPADŁOŚCI 



 ZARZĄDZANIE MASĄ UPADŁOŚCI 

A. CZYNNOŚCI UPADŁEGO DOTYCZĄCE MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

Art. 75 PrUp

1. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia 

wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.

2. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie 

ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do 

masy upadłości, z tego mieszkania.

Art. 77 PrUp

1. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne



• MAJĄTEK

PODMIOT 

• MASA UPADŁOŚCI

• BRAK możliwości 
rozporządzania przez 
UPADŁEGO 

UPADŁY

• ROZPORZĄDZANIE MASĄ UPADŁOŚCI 
W CELU ZASPOKOJENIA WIERZYCIELI 
UPADŁEGO 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI



B. ZAKAZ OBCIĄŻANIA MASY UPADŁOŚCI

Art. 81 PrUp

Art. 82 PrUp

Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 podlega wykreśleniu z urzędu. 

Podstawą wykreślenia jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na 

postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 

NIE MOŻNA:

1. Obciążyć składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem 

rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu 

zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został 

złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości.

1a. ustanowić na składnikach masy upadłości hipoteki przymusowej ani 

zastawu skarbowego, także dla zabezpieczenia wierzytelności powstałej po 

ogłoszeniu upadłości.



C. SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO

ZOBOWIĄZANIA UPADŁEGO

OGÓLNE ZASADY CO DO 
ZOBOWIĄZAŃ 

UMOWY WZAJEMNE 

Zmiany jakie zachodzą wskutek 
ogłoszenia upadłości



 ZASADY:

Art. 83 PrUp

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia 

upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.

Art. 84 PrUp

1. Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu 

postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia 

wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną



Art. 92 PrUp

1. Z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do 

dnia ogłoszenia upadłości.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, wpisem w rejestrze, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską. Odsetki te mogą być 

zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia.

WYMAGALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO

PIENIĘŻNE NIEPIENIĘŻNE

Art. 91 PrUp

1.  Zobowiązania  pieniężne  upadłego,  których  

termin  płatności świadczenia  jeszcze  nie  nastąpił,  

stają  się  wymagalne  z dniem ogłoszenia upadłości.

Art. 91 PrUp

2. Zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają 

się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania 

pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby 

termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił



POTRĄCENIE

WIERZYTELNOŚĆ UPADŁEGO WIERZYTELNOŚĆ WIERZYCIELA 

Art. 96 PrUp

Wierzyciel, który chce skorzystać  z prawa potrącenia, 

składa o tym oświadczenie nie później niż przy 

zgłoszeniu wierzytelności.

Art. 93 PrUp

1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności 

istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.

2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w 

wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości. (…)

Art. 94 PrUp

2. Potrącenie jest dopuszczalne, jeżeli nabywca stał się wierzycielem upadłego wskutek spłacenia jego długu, za 

który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli nabywca w czasie, gdy przyjął 

odpowiedzialność za dług upadłego, nie wiedział o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości. Potrącenie jest 

zawsze dopuszczalne, jeżeli przyjęcie odpowiedzialności nastąpiło na rok przed dniem ogłoszenia upadłości



POTRĄCENIE NIE JEST

DOPUSZCZALNE 

Art. 94 PrUp

1. Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli dłużnik upadłego nabył 

wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości albo 

nabył ją w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc o

istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.

Art. 95 PrUp

Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem 

upadłego po dniu ogłoszenia upadłości



Art. 97 PrUp

Roszczenie wynikające z umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez upadłego może być przez 

wierzyciela dochodzone w postępowaniu upadłościowym tylko wtedy, gdy oświadczenie o przyjęciu oferty 

zostało złożone upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości

Złożenie OFERTY przez upadłego

Złożenie oświadczenia 
o przyjęciu OFERTY przez 

wierzyciela 

Ogłoszenie upadłości



WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA 

UMOWY RAMOWE KLAUZULĘ KOMPENSACYJNĄ 

Art. 85 PrUp

1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest upadły, 

zastrzega, że poszczególne umowy szczegółowe, których 

przedmiotem są terminowe operacje finansowe, pożyczki 

instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów 

finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą 

zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz że 

rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie 

wszystkich umów szczegółowych zawartych w wykonaniu 

tej umowy:

1) wierzytelności z tytułu poszczególnych umów 

szczegółowych zawartych w jej wykonaniu nie są 

obejmowane układem zawartym w postępowaniu 

upadłościowym;

2) syndykowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia 

od umowy ramowej, o którym mowa w art. 98 (wykonanie 

lub odstąpienie od umowy wzajemnej)

Art. 85 a PrUp

Ogłoszenie upadłości dłużnika nie narusza uprawnień 

wynikających z zamieszczonej w umowie klauzuli 

kompensacyjnej, o której mowa w ustawie 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych, jeżeli umowa została zawarta:

a) przed dniem ogłoszenia upadłości;

b) w dniu ogłoszenia upadłości, ale przed wydaniem 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości;

c) w dniu ogłoszenia upadłości, ale po wydaniu 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości, jeżeli 

przyjmujący zabezpieczenie może potwierdzić, że nie 

wiedział i nie mógł wiedzieć o ogłoszeniu upadłości.

Art. 3 

3) klauzula kompensacyjna - klauzulę przewidującą w razie 

wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia natychmiastowe 

potrącenie lub kompensatę wierzytelności, oraz sposób ich 

dokonania i rozliczenia stron, zawartą w umowie o ustanowienie 

zabezpieczenia finansowego, umowie ramowej związanej z tą 

umową lub w umowie szczegółowej zawartej w wykonaniu umowy 

ramowej;



 UMOWY WZAJEMNE:

Art. 98 PrUp

1. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub części, 

syndyk może, za zgodą sędziego-komisarza, wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony 

spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości.

2. Na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, syndyk w terminie trzech miesięcy 

oświadczy na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie 

oświadczenia przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy.

Zawarcie umowy X 
będącej umową 

wzajemną

Brak wykonania umowy 
X w całości/części 

Ogłoszenie upadłości

A. Żądanie wykonania 
umowy

B. Odstąpienie od 
umowy



3. Druga strona, która ma obowiązek spełnić świadczenie wcześniej, może wstrzymać się ze spełnieniem 

świadczenia, do czasu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wzajemnego. Prawo to drugiej stronie 

nie przysługuje, jeżeli w czasie zawarcia umowy wiedziała lub wiedzieć powinna o istnieniu podstaw do 

ogłoszenia upadłości.

Art. 99 PrUp

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.

Zawarcie umowy 
wzajemnej X 

Spełnienie świadczenia 
wzajemnego przez drugą 

stronę 

Ogłoszenie upadłości

Dochodzenie 
spełnionego roszczenia 
TYLKO w postępowaniu 

upadłościowym



RODZAJ UMOWY WZAJEMNEJ REGULACJA WG PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

UMOWA SPRZEDAŻY Art. 100 PrUp

1. Sprzedawca może żądać zwrotu rzeczy ruchomej - także papierów 

wartościowych –wysłanej upadłemu bez otrzymania ceny, jeżeli rzecz ta nie 

została objęta przed ogłoszeniem upadłości przez upadłego lub przez osobę 

upoważnioną przez niego do rozporządzania rzeczą. Prawo żądania zwrotu 

służy także komisantowi, który wysłał rzecz upadłemu. (…)

Art. 101 PrUp

1. Zastrzeżone w umowie sprzedaży na rzecz sprzedawcy prawo własności nie 

wygasa z powodu ogłoszenia upadłości nabywcy, jeżeli jest skuteczne wobec 

jego wierzycieli według przepisów Kodeksu cywilnego.

UMOWA KOMISU 

UMOWA ZLECENIA

UMOWA O ZARZĄDZANIE 

PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 

Art. 102 PrUp

1. Zawarte przez upadłego umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był 

dającym zlecenie lub komitentem, a także umowy o zarządzanie papierami 

wartościowymi upadłego wygasają z dniem ogłoszenia upadłości. Wierzytelność z

tytułu poniesionej wskutek tego straty może być dochodzona w postępowaniu 

upadłościowym.

UMOWA AGENCYJNA Art. 103 PrUp

1. Umowa agencyjna wygasa z dniem ogłoszenia upadłości jednej ze stron.
2. W razie upadłości dającego zlecenie agent ma prawo dochodzić w postępowaniu 

upadłościowym swojej wierzytelności powstałej z tytułu straty poniesionej wskutek 

wygaśnięcia umowy.



UMOWA UŻYCZENIA Art. 103 PrUp

1. W razie ogłoszenia upadłości użyczającego lub biorącego do używania, umowa 

użyczenia, jeżeli rzecz już została wydana, ulega rozwiązaniu na żądanie jednej ze stron.

2. Jeżeli rzecz nie była jeszcze wydana, umowa wygasa.

UMOWA POŻYCZKI Art. 104 PrUp

W razie upadłości jednej ze stron umowy pożyczki, umowa pożyczki wygasa, gdy

przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany.

UMOWA NAJMU 

UMOWA DZIERŻAWY

Art. 107 PrUp

1. Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego wiąże strony, jeżeli przedmiot 

umowy przed ogłoszeniem upadłości został wydany najemcy lub dzierżawcy. (…)

Art. 109 PrUp

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. (…)

Art. 110 PrUp

1. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości przedmiot najmu lub dzierżawy nie był jeszcze 

wydany upadłemu, każda ze stron może odstąpić od umowy najmu lub dzierżawy 

nieruchomości zawartej przez upadłego jako najemcę lub dzierżawcę. Oświadczenie 

o odstąpieniu powinno być złożone w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia 

upadłości.



UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI Art. 110 a PrUp

Syndyk może odstąpić z dniem ogłoszenia upadłości od umowy o zakazie 

konkurencji (…) bez prawa do odszkodowania.

UMOWA KREDYTU Art. 111 PrUp

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.

2. W razie oddania do dyspozycji upadłego przed dniem ogłoszenia 

upadłości części środków pieniężnych, upadły traci prawo do żądania 

wypłaty części nieprzekazanej.

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Art. 112 PrUp

Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego, 

umowy rachunku papierów wartościowych, umowy rachunku derywatów 

lub konta rozliczeniowego, lub umowy o prowadzenie rachunku 

zbiorczego upadłego.

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE 

SKRYTEK SEJFOWYCH

Art. 113 PrUp

1. Z dniem ogłoszenia upadłości wygasają umowy o udostępnienie 

skrytek sejfowych oraz umowy przechowania zawarte przez upadłego 

z bankiem. (…)



UMOWA LEASINGU Art. 114 PrUp

1. W przypadku ogłoszenia upadłości korzystającego z rzeczy na podstawie umowy 

leasingu syndyk może, za zgodą sędziego-komisarza, odstąpić z dniem ogłoszenia 

upadłości od umowy leasingu. (…)

UMOWA OBOWIĄZKOWEGO 

UBEZPIECZENIA 

Art. 115 PrUp

1. Ogłoszenie upadłości ubezpieczonego nie ma wpływu na umowy

obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego

UMOWA MAJĄTKOWA 

MAŁŻEŃSKA 

Art. 116 PrUp

Roszczenia małżonka upadłego wynikające z umowy majątkowej małżeńskiej 

mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy była ona zawarta co najmniej dwa lata 

przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.



D. SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO SPADKÓW NABYTYCH PRZEZ UPADŁEGO 

- > ZASADA:

Art. 119 PrUp

1. Jeżeli do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości powołany zostaje upadły, spadek wchodzi do 

masy upadłości. Syndyk nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z 

dobrodziejstwem inwentarza.

2. Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości, a do chwil i jej ogłoszenia nie upłynął 

jeszcze termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i powołany spadkobierca 

oświadczenia takiego nie złożył, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Ogłoszenie upadłości

Otwarcie spadku do którego 
zostaje powołany upadły 

Spadek wchodzi do masy 
upadłości

Otwarcie spadku do którego 
zostaje powołany upadły 

Ogłoszenie upadłości

- Nie upłynął jeszcze czas do 
złożenie oświadczenia 

Spadek wchodzi do masy 
upadłości



Art. 120 PrUp

Umowa zbycia całości lub części spadku albo całości lub części udziału spadkowego zawarta przez upadłego po 

ogłoszeniu upadłości jest nieważna. Nieważna jest też dokonana przez niego czynność rozporządzająca udziałem 

w przedmiocie należącym do spadku, jak i jego zgoda na rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do 

spadku przez innego spadkobiercę.
Ogłoszenie upadłości

Umowa zbycia spadku/udziału spadkowego 
w całości/części

WYŁĄCZENIA SPADKU Z MASY UPADŁOŚCI

FAKULTATYWNE OBLIGATORYJNE 

Art. 121 PrUp

1. Jeżeli w skład spadku wchodzą wierzytelności i prawa 

wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich wykonania, 

można wyłączyć spadek z masy upadłości.

Art. 121 PrUp

2. Spadek podlega wyłączeniu, jeżeli składniki 

majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno 

zbywalne albo z innych przyczyn wejście spadku do 

masy upadłości nie byłoby korzystne dla 

postępowania upadłościowego.

3. Postanowienie o wyłączeniu spadku z masy upadłości wydaje z urzędu sędzia-komisarz. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.



E. WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA STOSUNKI MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE UPADŁEGO

- > ZASADA:

Art. 124 PrUp

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

(…). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi 

do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

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.

Małżonkowie pozostający w 
ustroju wspólności majątkowej

Ogłoszenie upadłości

Powstaje między małżonkami 
rozdzielność majątkowa

- Majątek wspólny wchodzi do 
MASY UPADŁOŚCI 



- > USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ:

Art. 125 PrUp

1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia Sądu w ciągu roku przed dniem złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o 

ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości.

Art. 126 PrUp

1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko 

wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Pozew o ustanowienie 
rozdzielności majątkowej

Ustanowienie 
rozdzielności majątkowej 

Wniosek o ogłoszenie 
upadłości 

Ogłoszenie upadłości 

Ustanowienie rozdzielności 
majątkowej UMOWĄ 

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie upadłości



F. BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO

BEZSKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI 
UPADŁEGO

Z MOCY PRAWA UZNANA PRZEZ SĘDZIEGO-KOMISARZA 



BEZSKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI UPADŁEGO Z MOCY PRAWA 

CZYNNOŚCI 

NIEODPŁATNE 

Art. 127 PrUp

1. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez 

upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie 

albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu 

wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego 

lub dla osoby trzeciej.

2. Przepis ust. 1 stosuje  się  odpowiednio  do  ugody  sądowej,  uznania powództwa 

i zrzeczenia się roszczenia

DŁUG 

NIEWYMAGALNY 

Art. 127 PrUp

3. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego 

dokonane przez upadłego w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może 

w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli 

w czasie ich dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.

WIERZYTELNOŚĆ 

PRZYSZŁA 

Art. 128 a PrUp

1. Bezskuteczny w stosunku do masy upadłości jest przelew wierzytelności przyszłej, 

jeżeli wierzytelność ta powstanie po ogłoszeniu upadłości.



BEZSKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI UPADŁEGO UZNANE PRZEZ SĘDZIEGO-KOMISARZA

CZYNNOŚCI

ODPŁATNE 

DOKONANE 

Z BLISKIMI

Art. 128 PrUp

1. Sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek syndyka uzna za bezskuteczną 

w stosunku do masy upadłości odpłatną czynność prawną dokonaną przez upadłego 

w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym 

w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, z osobą pozostającą z upadłym 

w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe albo 

z przysposobionym lub przysposabiającym, chyba że druga strona czynności wykaże, że 

nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli. Na postanowienie sędziego-komisarza 

przysługuje zażalenie.

CZYNNOŚCI 

ODPŁATNE 

DOKONANE ZE 

SPÓŁKĄ POWIĄZANĄ 

Art. 128 PrUp

1a. Do czynności upadłego, dokonanych ze spółką, w której upadły jest członkiem 

zarządu, jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem, oraz ze spółkami, 

w których osoby wymienione w ust. 1 są członkami zarządu lub jedynymi wspólnikami 

lub akcjonariuszami, przepis ust. 1 stosuje się



WYNAGRODZENIE DLA 

OSÓB

ZARZĄDZAJĄCYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Art. 129 PrUp

1. Jeżeli wynagrodzenie za pracę reprezentanta upadłego lub pracownika upadłego wykonującego 

zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub wynagrodzenie osoby świadczącej usługi 

związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego określone w umowie 

o pracę, umowie o świadczenie usług lub uchwale organu upadłego zawartej lub podjętej przed 

dniem ogłoszenia upadłości jest rażąco wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za tego rodzaju 

pracę lub usługi i nie jest uzasadnione nakładem pracy, sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek 

syndyka uznaje, że określona część wynagrodzenia przypadająca za okres przed dniem ogłoszenia 

upadłości, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości, jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, chociażby wynagrodzenie 

zostało już wypłacone. 

NIEUZASADNIONE 

OBCIĄŻENIA MAJĄTKU 

UPADŁEGO PRAWAMI

Art. 130 PrUp

Sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do masy 

upadłości obciążenie majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub 

hipoteką morską, jeżeli upadły nie był dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela, 

a obciążenie to zostało ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o

ogłoszenie upadłości i w związku z jego ustanowieniem upadły nie otrzymał żadnego 

świadczenia.

KARY UMOWNE Art. 130 a PrUp

Sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w całości 

lub części kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane przez upadłego lub jeżeli 

kara umowna jest rażąco wygórowana. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.



- > ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO (wg KPC)

Dokonanie przez 
upadłego czynności 

prawnej 
z kontrahentem 

z pokrzywdzeniem 
wierzycieli

Ogłoszenie 
upadłości

Wytoczenie przez 
syndyka 

powództwa o 
uznanie czynności 
za bezskuteczną 

Czynność prawna 
uznana za 

bezskuteczną 

Obowiązek zwrotu 
należności 

uzyskanej przez 
kontrahenta do 
masy upadłości



Art. 133 PrUp

1. Syndyk może wstąpić w miejsce powoda w sprawie wszczętej przez wierzyciela, który zaskarżył 

czynności upadłego. W tym przypadku, jeżeli pozwanym był także upadły, postępowanie w stosunku 

do niego umarza się po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

2. Z odzyskanej części majątku syndyk zwraca wierzycielowi poniesione przez niego koszty procesu.

3. W razie umorzenia postępowania upadłościowego lub uchylenia postępowania upadłościowego 

przed zakończeniem sprawy, o której mowa w ust. 1, sąd zawiadamia o toczącym się procesie 

wierzyciela, który może w ciągu dwóch tygodni przystąpić do sprawy w charakterze powoda. 

Wierzyciel, który zgłosił swoje przystąpienie do sprawy, nie może żądać powtórzenia dotychczasowego 

postępowania.

4. Wierzyciel, który otrzymał przed ogłoszeniem upadłości jakiekolwiek świadczenie na mocy wyroku 

uznającego czynność upadłego za bezskuteczną, nie ma obowiązku wydania otrzymanego 

świadczenia masie upadłości.



Art. 134 PrUp

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. (…)

1 a. 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.



SKUTKI OGŁOSZENIA 
UPADŁOŚCI CO DO 

MAJĄTKU UPADŁEGO

MASA UPADŁOŚCI

SKUTKI CO DO 
ZOBOWIĄZAŃ 

UPADŁEGO

SKUTKI CO DO 
SPRADKÓW 

SKUTKI CO DO 
MAJĄTKU 

MAŁŻEŃSKIEGO

BEZSKUTECZNOŚĆ 
I ZASKARŻANIE 

CZYNNOŚCI 
UPADŁEGO 



WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA ZLECENIA ROZRACHUNKU W SYSTEMACH PŁATNOŚCI 

I SYSTEMACH ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 

rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 

SYSTEM PŁATNOŚCI SYSTEM ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Art. 1

1. Podlegające prawu polskiemu prawne 

powiązania pomiędzy co najmniej trzema 

instytucjami, (…) w ramach których 

obowiązują wspólne dla tych uczestników 

zasady przeprowadzania rozliczeń lub 

realizacji ich zleceń rozrachunku (…)

Art. 1

2. Podlegające prawu polskiemu prawne powiązania 

pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, (…)

w ramach których obowiązują wspólne dla tych 

uczestników zasady przeprowadzania rozliczeń lub 

realizacji ich zleceń rozrachunku (…)

Art. 1

12. Zlecenie rozrachunku:

a) zlecenie uczestnika dotyczące przekazania kwoty pieniężnej na rachunek odbiorcy prowadzony przez 

agenta rozrachunkowego lub inne zlecenie, które powoduje wykonanie lub zwolnienie z zobowiązania 

pieniężnego, zgodnie z zasadami systemu płatności, lub

b) zlecenie uczestnika dotyczące przeniesienia papierów wartościowych w drodze dokonania 

odpowiednich zapisów w prowadzonej ewidencji papierów wartościowych lub w inny sposób;



Art. 136 PrUp

W razie  ogłoszenia  upadłości  uczestnika  systemu  płatności  lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, skutki prawne zlecenia rozrachunku wynikające z jego  wprowadzenia  do 

systemu oraz wyniki kompensowania są niepodważalne i wiążące dla osób trzecich, jeżeli zlecenie to zostało 

wprowadzone do systemu przed ogłoszeniem upadłości.

Wprowadzenie zlecenia do 
systemu

Ogłoszenie upadłości

Skutki prawne zlecenia 
rozrachunku są:

niepodważalne i wiążące



Art. 137 PrUp

Jeżeli zlecenie rozrachunku, o którym mowa w art. 136, zostało wprowadzone do systemu po ogłoszeniu 

upadłości i jest wykonane w dniu roboczym systemu w rozumieniu art. 80 ust. 2, rozpoczynającym się w 

dniu, w którym została ogłoszona upadłość, skutki prawne wynikające z jego wprowadzenia do systemu są 

niepodważalne i wiążące dla osób trzecich jedynie wtedy, gdy podmiot prowadzący system wykaże, że w 

momencie, w którym zgodnie z zasadami funkcjonowania tego systemu zlecenie to stało się nieodwołalne, 

nie wiedział ani nie mógł wiedzieć o ogłoszeniu upadłości.

Ogłoszenie upadłości

Wprowadzenie zlecenia do 
systemu

Skutki prawne zlecenia 
rozrachunku są:

niepodważalne i wiążące

JEDYNIE GDY:

Podmiot prowadzący system 
wykaże, że nie wiedział/nie mógł 
wiedzieć o ogłoszeniu upadłości



SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO INNYCH POSTĘPOWAŃ 

A. POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE LUB  SĄDOWOADMINISTRACYJNE 

 ZASADA:

Art. 144 PrUp

1. Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub  sądowoadministracyjne dotyczące  

masy  upadłości  mogą  być  wszczęte  i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.

2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym (!)

 WYJĄTKI:

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do postępowań w sprawach o należne od upadłego alimenty oraz renty 

z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela oraz z tytułu 

zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.



Art. 145 PrUp:

1. Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko 

upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, 

może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta 

po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Wszczęcie postępowania 
o wierzytelność X 

Ogłoszenie upadłości

A. Umieszczenie wierzytelności X 
do masy upadłości

B. Podjęcie postępowania 
przeciwko syndykowi



B. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 

Art. 146 PrUp

1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed 

dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to 

umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzenia własności nieruchomości, jeżeli 

przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę 

nabycia.

Wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego

Ogłoszenie upadłości 

- > Zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego

Uprawomocnienie się 
postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości

- > umorzenie postępowania 
egzekucyjnego



PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI PO OGŁOSZENIU UPADŁOSCI

o Toczyło się postępowanie egzekucyjne o Postępowanie egzekucyjne:

I. Zostaje zawieszone

II. Zostaje umorzone 

Art. 146 PrUp

2. Sumy  uzyskane w zawieszonym postępowaniu 

egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do 

masy upadłości po uprawomocnieniu się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Majątek upadłego staje się MASĄ UPADŁOŚCIArt. 146 PrUp

2a. Sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu 

egzekucyjnym składników majątkowych obciążonych 

rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym 

jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo 

składników masy upadłości.



Art. 146 PrUp

3. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład 

masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku 

upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za 

wywoła nie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa 

dożywocia na dożywotnią rentę.

• OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

• Majątek upadłego staje się MASĄ UPADŁOŚCI 

• Nie jest możliwe skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład MASY UPADŁOŚCI 

• Nie jest możliwe wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu/ zarządzeniu zabezpieczenia 



C. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

Art. 174 KPC 

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:

4) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto 

wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

5) jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zarządcę 

tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego, a postępowanie dotyczy majątku objętego 

zabezpieczeniem;

Art. 147 PrUp

Do postępowań przed sądami polubownymi przepisy art. 174 § 1 pkt 4 i 5 oraz art. 180 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 

cywilnego, a także art. 144 i art. 145 stosuje się odpowiednio)

Wszczęcie postępowania przed 
sądem polubownym

Spełnienie dyspozycji 
art. 174§ 1 pkt 4 i 5 KPC 

Zawieszenie postępowania przed 
sądem polubownym



Art. 180 KPC

1. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności:

5) w przypadku:

a) ustanowienia zarządcy przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości – z chwilą 

ustalenia osoby pełniącej funkcję zarządcy przymusowego,

b) ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego – z chwilą ustalenia 

osoby pełniącej funkcję syndyka,

(…)

Zawieszenie postępowania przed 
sądem polubownym

Ustalenie osoby syndyka

Podjęcie postępowania przed 
sądem polubownym



Art. 147 a PrUp

1. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości postępowanie przed sądem polubownym nie zostało wszczęte, za zgodą 

sędziego- komisarza syndyk może odstąpić od zapisu na sąd polubowny, jeżeli dochodzenie roszczenia przed 

sądem polubownym utrudnia likwidację masy upadłości, w szczególności gdy stan masy uniemożliwia pokrycie 

kosztów wszczęcia i prowadzenia postępowania przed sądem polubownym.

Zapis na sąd polubowny 

- Klauzula wg której spory 
powstałe zostaną rozpatrzone 
przez sąd polubowny 

Ogłoszenie upadłości

Odstąpienie przez syndyka od 
zapisu na sąd polubowny

- Za zgodą sędziego-komisarza 



2. Na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej syndyk w terminie trzydziestu dni oświadczy na piśmie, 

czy odstępuje od zapisu na sąd polubowny. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka uważa się 

za odstąpienie od zapisu na sąd polubowny.

3. Druga strona może odstąpić od zapisu na sąd polubowny, gdy syndyk mimo tego, że nie odstąpił od zapisu 

na sąd polubowny, odmówi udziału w kosztach postępowania przed sądem polubownym.

4. Na skutek odstąpienia zapis na sąd polubowny traci moc.

Ogłoszenie upadłości

Żądanie drugiej strony, aby 
syndyk złożył oświadczenie 

o odstąpieniu od zapisu na sąd 
polubowny  

Złożenie oświadczenia przez 
syndyka o odstąpieniu od zapisu 

na sąd polubowny 


