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USTAWA
z dnia 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe1

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2261, poz. 2260; z 2017 r.
poz. 791)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwi‐
dacji zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001);
2) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwi‐
dacji instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 05.05.2001).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej‐
skiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy‐
danie specjalne.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPISY OGÓLNE
O POSTĘPOWANIU

UPADŁOŚCIOWYM I JEGO
SKUTKACH

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I

Przepisy wstępne

Art. 1.  [Zakres regulacji]

1. Ustawa reguluje:
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Art. 1 CZĘŚĆ PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE...

1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewy‐
płacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;

2) zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników
będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej;

3) skutki ogłoszenia upadłości;
4) zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fi‐

zyczną;
5) (uchylony).

2. Przepisy ustawy stosuje się również do innych podmiotów okreś‐
lonych w ustawie.

1. Postępowanie upadłościowe należy zaliczyć do sądowego postępowania
cywilnego. (W. Siedlecki [w:] B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich,
W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. W. Sied‐
lecki, Z. Resich, t. 1, Warszawa 1969, s. 12; S. Włodyka, Pojęcie postępo‐
wania cywilnego i jego rodzaje [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego
cywilnego, red. J. Jodłowski, Ossolineum 1974, s. 325). Postępowanie
cywilne przeważnie dzielone jest na: postępowanie rozpoznawcze, po‐
mocnicze, egzekucyjne (wykonawcze) oraz międzynarodowe postępo‐
wanie cywilne (W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, War‐
szawa 1984, s. 22; J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, War‐
szawa 1979, s. 25–26). W doktrynie panuje rozbieżność w kwestii, do
jakiego rodzaju postępowania cywilnego należy zaliczyć postępowanie
upadłościowe. Według jednego z poglądów postępowanie upadłościowe
należy zaliczyć do postępowań wykonawczych (S. Włodyka, Pojęcie po‐
stępowania..., s. 326). Według innego stanowiska prawo upadłościowe
jest – obok innych rodzajów postępowania cywilnego – odrębnym ro‐
dzajem postępowania cywilnego (P. Nazarewicz, Charakter postępowa‐
nia upadłościowego oraz wpływ upadłości na procesowe postępowanie
cywilne, PPH 1992/1, s. 13; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w za‐
rysie, Warszawa 2006, s. 20). Celnie kwestię tę ujął W. Siedlecki, który
określił postępowanie upadłościowe jako specjalne postępowanie o cha‐
rakterze egzekucji uniwersalnej skierowanej do całego majątku dłużni‐
ka, który wskutek zadłużenia stał się niewypłacalny (W. Siedlecki [w:]
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TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1

W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne – zarys wykładu, War‐
szawa 1998, s. 29). O odrębności postępowania upadłościowego wzglę‐
dem innych postępowań egzekucyjnych świadczy chociażby fakt, że wy‐
różniamy w nim fazę postępowania w przedmiocie upadłości, a po ogło‐
szeniu upadłości następuje faza rozpoznawcza, w której ustala się listę
wierzytelności, oraz faza wykonawcza, w której zaspokajane są roszcze‐
nia dochodzone od upadłego. Należy także zwrócić uwagę, że do postę‐
powania w przedmiocie ogłoszenia upadłości [art. 35 ustawy
z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) –
dalej pr. up.], jak i do postępowania toczącego się po ogłoszeniu upad‐
łości (art. 229 pr. up.) w sprawach nieuregulowanych ustawą stosujemy
odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej ustawy
z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1822 ze zm.) – dalej k.p.c. Nie stosujemy zatem przepisów doty‐
czących egzekucji singularnej zawartych w księdze trzeciej tego Kodek‐
su.

2. W postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców realizowane jest
wspólne dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużni‐
ka. Użyte w art. 1 pr. up. pojęcie „roszczeń wierzycieli” należy rozumieć
w szerszym znaczeniu, niż ma to miejsce na gruncie Kodeksu cywilnego.
Termin „wierzyciel” odnosi się nie tylko do wierzycieli w ścisłym, cy‐
wilnoprawnym tego słowa znaczeniu. Na gruncie prawa upadłościo‐
wego pojęcie to obejmuje także osoby uprawnione z tytułu należności
publicznoprawnych, np. zobowiązań podatkowych, roszczeń pracow‐
niczych, alimentacyjnych. Zatem wspólne dochodzenie roszczeń wie‐
rzycieli w postępowaniu upadłościowym dotyczy każdego, kto może za‐
spokoić się z masy upadłości (więcej na temat definicji wierzyciela zob.
komentarz do art. 189). Wspólne dochodzenie roszczeń dotyczy także
osób uprawnionych z tytułu praw bezwzględnych, np. właściciela ma‐
jącego roszczenie windykacyjne. Roszczenie powstaje nie tylko w wyniku
stosunku obligacyjnego, np. umowy sprzedaży, ale także na gruncie sto‐
sunków prawnorzeczowych w sytuacji naruszenia prawa podmiotowe‐
go – roszczenie o wydanie rzeczy czy też zaniechanie naruszeń. Rozwa‐
żania powyższe dotyczą także podmiotu uprawnionego do zaspokojenia
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