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Rozdział pierwszy

POJĘCIE I NAZWA PRAWA

1. Pojęcie prawa upadłościowego

Prawo upadłościowe, które obecnie w Polsce uregulowane jest ustawą z dnia
28 lutego 2003 r. – noszącą pierwotnie nazwę – Prawo upadłościowe i napra‐
wcze, a po nowelizacji ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo upadłościowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) można określić jako prawo,
które reguluje skutki prawne niewypłacalności, zasadniczo przez likwidację
majątku niewypłacalnego dłużnika i podział uzyskanych tą drogą środków
między wierzycieli. Prawo to należy do szerszej gałęzi prawa regulującego
skutki prawne niewypłacalności, określanego coraz częściej mianem prawa
o niewypłacalności, a które oprócz prawa upadłościowego zawiera również
unormowania dotyczące zapobieganiu upadłości podmiotów zagrożonych
niewypłacalnością, a także już niewypłacalnych. W Polsce unormowania te
zawarte są w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978).

2. Zarys rozwoju historycznego regulacji prawnej
dotyczącej niewypłacalności

Rozwiązania prawne dotyczące niewypłacalności w poszczególnych systemach
prawnych wykazują bardzo duże zróżnicowanie. Różnice dotyczą zarówno
zakresu podmiotowego, jak i określenia samych podstaw wszczęcia postępo‐
wania, a także sposobu prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
niewypłacalności. Różne też są skutki prawne prowadzenia takich postępowań,
w szczególności dotyczące wierzytelności niezaspokojonych w toku postępo‐
wania. Duże zróżnicowanie występuje też w sposobie regulacji problematyki
niewypłacalności. Niektóre systemy prawne problematykę tę regulują jednymi
aktami prawnymi, inne zaś regulują osobnymi ustawami zapobieganie niewy‐

pojęcie

zróżnicowanie
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płacalności, a osobno zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Róż‐
nice te mają swoje uwarunkowania historyczne.

Genezą swoją prawo upadłościowe sięga średniowiecznego prawa miast pół‐
nocnych Włoch. Początkowo było to prawo dotyczące tylko kupców. Stop‐
niowo rozszerzono jego stosowanie na inne podmioty, choć w wielu państwach
do dzisiaj prawo to dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gos‐
podarczą. Prawo to przez wiele wieków miało charakter egzekucji uniwersalnej
prowadzonej na rzecz wszystkich wierzycieli niewypłacalnego dłużnika i ze
wszystkich części jego majątku. Niewypłacalny dłużnik ponadto poddany był
różnym sankcjom, z sankcjami karnymi włącznie. Jednak stopniowo łagodzo‐
no sankcje wobec niewypłacalnych dłużników, przede wszystkim przez ogra‐
niczenie sankcji karnych, oraz zaczęto dopuszczać w ograniczonym zakresie
możliwość restrukturyzacji zobowiązań niewypłacalnych dłużników w drodze
układów zawieranych w toku postępowania upadłościowego. Na początku
XX w. w prawie państw europejskich równolegle z prawem upadłościowym,
mającym nadal przede wszystkim charakter egzekucji uniwersalnej, rozwinęło
się ustawodawstwo regulujące zapobieganie upadłości. Były to tzw. procedury
układowe. Rozwiązania te przewidziane były dla tzw. uczciwych dłużników,
tj. dłużników, którzy nie naruszali podstawowych zasad porządku prawnego
i byli niewypłacalni z przyczyn od siebie niezależnych albo tylko zagrożeni
niewypłacalnością. W drugiej połowie XX w. w wielu ustawodawstwach ob‐
serwuje się zmianę w podejściu do niewypłacalności tak przedsiębiorców, jak
i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zmiany te zostały zapo‐
czątkowane w latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych, a następnie przyjęte
zostały w wielu innych systemach prawnych. Występuje tendencja do odstę‐
powania od modelu prawa upadłościowego, czy szerzej prawa o niewypłacal‐
ności, jako egzekucji uniwersalnej. Celem tego prawa nie miała już być tylko
likwidacja majątku upadłego i podział uzyskanych tą drogą środków między
wierzycieli. Prawo to w szerokim zakresie zaczęło umożliwiać dokonanie za‐
dłużonemu przedsiębiorcy restrukturyzacji jego zadłużenia i majątku, tak by
mógł po przeprowadzeniu tego postępowania odzyskać zdolność konkurowa‐
nia na rynku. Takie rozwiązanie nie tylko lepiej służy zaspokojeniu praw wie‐
rzycieli, lecz przede wszystkim osiąga korzystne cele społeczne. Nie prowadzi
do likwidacji przedsiębiorstw, a co za tym idzie i miejsc pracy.

Równolegle ze zmianami, jakie zaszły w postępowaniu upadłościowym w sto‐
sunku do przedsiębiorców w XX w., wykształciło się również w wielu pań‐
stwach postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej, potocznie określane jako tzw. konsumenckie prawo
upadłościowe. Istotą tej upadłości jest w zasadzie oddłużenie tych osób w celu
umożliwienia im nowego startu życiowego.

geneza

rozwiązania
XX-wieczne

współczesne
kierunki zmian

konsumenckie
prawo

upadłościowe
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Wprowadzenie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych niepro‐
wadzących działalności gospodarczej wiąże się z przyjętym w naszym kręgu
cywilizacyjnym modelem życia na kredyt. Niemożność spłacenia zaciągnięte‐
go kredytu z przyczyn losowych spycha dłużnika do szarej strefy, co jest ze
społecznego punktu widzenia zjawiskiem niekorzystnym. Stąd też oddłużenie
w ramach tzw. upadłości konsumenckiej jest korzystne ze społecznego punktu
widzenia. Rozwiązania w tym zakresie przyjęte zostały przez większość syste‐
mów prawnych.

3. Rozwój polskiego prawa upadłościowego

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. obowiązywały na terenie Polski za‐
borcze regulacje prawne dotyczące niewypłacalności. Własne ustawodawstwo
polskie w tym zakresie wykształciło się dopiero w latach 30. XX w. Regulowały
je dwa rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października
1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst pierwotny opublikowany w Dz. U. Nr 93,
poz. 834) oraz Prawo o postępowaniu układowem (Dz. U. Nr 93, poz. 836
z późn. zm.).

Były to rozwiązania typowe dla ustawodawstw europejskich z początku
XX w. Prawo upadłościowe z 1934 r. miało przede wszystkim charakter egze‐
kucji uniwersalnej. W wąskim tylko stopniu umożliwiało zawarcie układu
upadłego z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego. Prawo o po‐
stępowaniu układowym umożliwiało natomiast zapobieganie upadłości w dro‐
dze układu zawieranego przez dłużnika z wierzycielami, którym dokonywano
restrukturyzacji jego zadłużenia. Wspomniane prawa upadłościowe i układo‐
we dotyczyły początkowo tylko kupców. Po usunięciu z naszego prawa pojęcia
kupca w latach 90. XX w. prawa te obejmowały tzw. podmioty gospodarcze,
a następnie, po zmianie terminologii – przedsiębiorców. Regulacja ta w latach
90. XX w. nie odpowiadała ówczesnym potrzebom obrotu gospodarczego. Było
to przyczyną jej uchylenia i przyjęcia Prawa upadłościowego i naprawczego,
które weszło w życie w dniu 1 października 2003 r. Prawo to odpowiadało
w pełni współczesnym standardom obowiązującym przy regulacji problemów
niewypłacalności. W miejsce obowiązujących przed jego uchwaleniem dwóch
procedur (upadłościowej i układowej) wprowadziło zunifikowaną procedurę
dotyczącą niewypłacalnych podmiotów oraz jedną procedurę naprawczą. Na‐
stąpiło więc odejście od konstrukcji prawa upadłościowego jako egzekucji uni‐
wersalnej, ale w szerokim zakresie umożliwiano zawieranie układów restruk‐
turyzujących zobowiązania niewypłacalnego przedsiębiorcy. Prawo upadłoś‐
ciowe i naprawcze początkowo nie regulowało upadłości konsumenckiej.
W czasie jego uchwalania nie było jeszcze w Polsce tak pilnej potrzeby tej re‐
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  Feliks Zedler

Feliks Zedler – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry 
Prawa Prywatnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – Wydział Zamiejscowy 
w Poznaniu; w 1998 r. w ramach prac Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego opracował 
założenia reformy prawa upadłościowego w Polsce, w latach 1999–2002 kierował pracami ze-
społu, który opracował projekt prawa upadłościowego i naprawczego; autor licznych publi-
kacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego; członek 
międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Upadłościowego INSOL.

Opracowanie jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów prawa i administracji 
przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowe-
go, które obecnie uregulowane jest ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – noszącą pierwotnie nazwę 
– Prawo upadłościowe i naprawcze, a po nowelizacji ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) wraz z regulacją prawną eu-
ropejskiego postępowania upadłościowego. Z uwagi na sposób przedstawienia i zakres oma-
wianego materiału, praca może być również przydatna dla praktyków. Umożliwia bowiem za-
poznanie się ze strukturą tego prawa, przebiegiem postępowań upadłościowych, a także z jego 
podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, których poznanie ułatwi właściwe stosowanie 
przepisów prawa upadłościowego w praktyce.
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