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WPROWADZENIE

Z  chwilą wejścia w  życie ustawy z  2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, czyli 
z dniem 1.01.2016 r., zmienił się radykalnie obraz polskiego prawa dotyczącego 
podmiotów niewypłacalnych, dotychczas regulowanego ustawą z 28.02.2003 r. – 
Prawo upadłościowe i  naprawcze. Od  tej pory nie tylko zmieniły się znacznie 
przepisy tej ostatniej ustawy (nie wspominając, że sama ustawa zmieniła nazwę, 
co jest zdarzeniem nieczęstym w historii stanowienia prawa polskiego1), lecz także 
pojawiły się w polskim prawie nowe postępowania, dotychczas nieznane – postę-
powania restrukturyzacyjne. Co więcej – dotychczasowe przepisy zachowały moc 
obowiązującą w odniesieniu nie tylko do już toczących się na  ich podstawie po-
stępowań, lecz także do postępowań wszczętych na skutek złożenia stosownego 
wniosku do 31.12.2015 r.

Już po wejściu w życie zmian wynikających z ustawy z 2015 r. – Prawo restruktu-
ryzacyjne kilkanaście razy dokonywano zmian zarówno w zakresie prawa upadłoś-
ciowego, jak i restrukturyzacyjnego. Zmieniały się również przepisy innych ustaw, 
ściśle powiązanych z  tymi dziedzinami prawa gospodarczego2. Od  24.03.2020 r. 
dokonano kolejnej, istotnej zmiany przepisów, a następne obszerne zmiany wejdą 
w  życie z  dniem 1.07.2021 r.3 Nie będzie przesadą stwierdzenie, że  dwie ostatnio 
wymienione zmiany mają charakter rewolucyjny, a  ich wejście w życie ponownie 
zmieni całkowicie polski system prawa insolwencyjnego. Nie można nie wspomnieć 
o pogarszającym się procesie stanowienia prawa, co w bardzo dotkliwy sposób po-
głębia chaos prawny. Dla przykładu ustawa z 30.08.2019 r. (z datą wejścia w życie 
24.03.2020 r. i częściowo – 1.07.2021 r.) już w marcu 2020 r. ponownie stała się przed-
miotem projektowanej nowelizacji. Zmiany, które miałyby również zmienić przepisy, 
wchodzące w życie z dniem 1.07.2021 r., pierwotnie planowano na pierwszy kwartał 
2020 r. Mimo jednak rozpoczęcia oficjalnej procedury legislacyjnej w maju 2020 r., 

1 Od tego czasu jest to Prawo upadłościowe.
2 Jak ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, istotnie zmieniająca Prawo upadłościowe i Pra-

wo restrukturyzacyjne, przy czym zmiany wynikające z tej ustawy miały różne terminy wejścia w życie.
3 W  wyniku ustawy o  Krajowym Rejestrze Zadłużonych pierwotnie miał to być 1.12.2020, jednak 

wobec dalszych, opóźniających sie prac nad systemem informatycznym termin ten zmieniono ustawą 
z 7.10.2020 r. (art. 12 ust. 2).
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do dnia oddania niniejszej publikacji do druku projekt nie wyszedł poza etap uzgod-
nień4. Nadto, z uwagi na zaistnienie pandemii COVID-19, uchwalono szereg ustaw, 
które, niejednokrotnie czasowo, wprowadzają nieraz istotne zmiany do przepisów 
prawa insolwencyjnego5. Ponieważ nowe przepisy obowiązują na przyszłość, zaś spe-
cyfiką postępowań insolwencyjnych, w szczególności upadłościowych, jest ich długi, 
nieraz kilkuletni, czas trwania, zachodzi konieczność uwzględniania równocześnie 
kilku, niejednokrotnie bardzo odmiennych, stanów prawnych w różnych postępo-
waniach. Jest to sytuacja niezmiernie trudna zarówno dla praktyków, którzy na co 
dzień zajmują się tą dziedziną prawa – sędziów, doradców restrukturyzacyjnych – 
pełnomocników świadczących usługi prawne w tym zakresie, jak i dla tych, którzy 
dopiero uczą się praktyki stosowania prawa – studentów, aplikantów, kandydatów 
na doradców restrukturyzacyjnych. Właściwie można powiedzieć, że sytuacja nas 
wszystkich jest niezmiennie zbliżona: wszyscy uczymy się nowego prawa, oswajamy 
z przepisami, których funkcjonowania w praktyce w wielu wypadkach nikt jeszcze 
nie przećwiczył, staramy się znaleźć rozwiązania kazusów, które niesie życie i obrót 
gospodarczy. W zakresie działalności przedsiębiorców wyzwaniem są przede wszyst-
kim przepisy Prawa restrukturyzacyjnego i możliwość ich odpowiedniego zastosowa-
nia do wielu rozmaitych sytuacji, ale także w sprawach tzw. konsumentów i prowa-
dzonego w stosunku do nich postępowania upadłościowego pojawiają się zagadnienia 
i problemy dotychczas nieznane. W przypadku upadłości nazywanej konsumencką 
dokonano z dniem 24.03.2020 r. zmiany całkowicie odmieniającej obraz dotychczas 
już w  miarę przez wszystkich „oswojonego” wzoru tego typu postępowań. Nowe 
przepisy zawierają wiele nieścisłości, są niejasne, niejednokrotnie wręcz niespójne 
z pozostałymi. Równocześnie wprowadzane zmiany6 stanowią kolejne rozszerzenie 
kompetencji sądów upadłościowych, co zaczyna powodować, że stają się one swoi-
stym „supersądem”, zajmującym się rozstrzyganiem praktycznie wszystkich kategorii 
spraw, nawet bowiem prawo karne musi obecnie znajdować się w zakresie zaintere-
sowania sędziego upadłościowego, aby mógł on dokonać ewentualnego zawiadomie-
nia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, co w przypadku spraw 
gospodarczych – ale coraz częściej również konsumenckich – nie jest rzadkością.

Mimo zatem upływu kilku lat od daty ukazania się pierwszego wydania Prawa re-
strukturyzacyjnego i upadłościowego, w dużej mierze aktualne pozostaje stwierdze-
nie, że mamy do czynienia z nowym prawem, które jeszcze nie było przedmiotem 
rozstrzygnięć, w wielu przypadkach zatem brakuje orzecznictwa sądowego, które 
mogłoby stać się zbiorem wytycznych przy jego interpretacji i stosowaniu. Praktyka 
w zakresie nowych przepisów dopiero powstanie.

4 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych in-
nych ustaw z 31.03.2020 r., VIII kadencja, druk sejm. nr 2637. Szczegóły procedury zob.: https://legislacja.
gov.pl/projekt/12333954/katalog/12688278#12688278. Projekt otrzymał numer RCL UC29.

5 Np. tarcza 4.0, która wprowadziła uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
6 Czego przykładem może być np. nowe powództwo o uznanie za skuteczne wobec masy upadłości 

powstania z rozdzielności majątkowej małżeńskiej – mimo że powstaje ona z mocy prawa.
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Nie zmienia się charakter publikacji, którą trzymają Państwo w ręku. Nie jest ona 
komentarzem, nie ma też ambicji bycia monografią naukową. Zamierzeniem, które 
przyświecało jej powstawaniu i aktualizacji, było umożliwienie usystematyzowania 
wiedzy o nowym prawie oraz ułatwienie przyswojenia zmian przez przedstawienie 
nowych regulacji nie w ujęciach klasycznych, czyli artykuł po artykule, jak w komen-
tarzu, ale przez zestawienie problemów i zagadnień, które pojawiają się w powstałym 
w ten sposób systemie prawa insolwencyjnego, co powoduje, że staje się ona swoistym 
podręcznikiem czy kompendium. Opracowanie niniejsze nie jest kompletne. Nie ma 
w nim omówienia przepisów dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej ani też – co do zasady – postępowań odrębnych (wobec emitentów ob-
ligacji, banków, deweloperów itd.). Jest natomiast część bardzo istotnie wiążąca się 
z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowym, a chyba niebędąca do-
tychczas przedmiotem kompleksowego omówienia – zagadnienia związane z postę-
powaniem rejestrowym i depozytowym. Uznaliśmy, że dla praktyki insolwencyjnej 
kwestie te mają doniosłe znaczenie. Uzupełnieniem całości jest część dotycząca etyki, 
jakże istotnej we wszystkich aspektach prawa insolwencyjnego, a  także omówienie 
problematyki przepisów prawnokarnych.

Z pewnością niniejsza publikacja nie odpowiada na wszystkie pytania, jakie pojawiają 
się – czy też pojawią się w najbliższym czasie: w chwili jej powstawania nie znaliśmy 
ich jeszcze – jak zresztą wszyscy, którzy z nowymi przepisami mają do czynienia 
w praktyce. Jednak staraliśmy się przybliżyć zespół tych całkowicie nowych oraz 
znacznie znowelizowanych przepisów tak, aby można było zestawić poprzednio obo-
wiązujące z nowymi, usystematyzować poszczególne zagadnienia i ułatwić pierwszy 
kontakt z nowym stanem prawnym.

Autorzy tej publikacji zajmują się w codziennej pracy różnymi aspektami działal-
ności regulowanej przepisami prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego i pełnią 
różne role w postępowaniach insolwencyjnych. W praktyce zawodowej zajmowali się 
lub zajmują równocześnie innymi zagadnieniami (jak np. Krajowy Rejestr Sądowy). 
Dzięki temu Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zyskało, mamy nadzieję, do-
datkowy atut – spojrzenie z różnych stron i, co za tym idzie, komentarz wynikający 
z różnych punktów widzenia. Chciałam w tym miejscu podziękować moim Współ-
autorom, których zaangażowanie sprawiło, że powstała aktualizacja tej publikacji.

Mamy nadzieję, że książka ta dobrze spełni swoją rolę i bezkolizyjnie przeprowa-
dzi Czytelników przez pierwszy, niewątpliwie trudny okres obowiązywania nowych 
(i  równocześnie starych) przepisów, a wszystkim dopiero poznającym skompliko-
wany świat tej interesującej dziedziny prawa ułatwi jej poznanie i oswojenie się z nią.

Autorzy
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1.6. Wymogi formalne wniosku

Zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i upadłościowym wniosek 
podlega ścisłym rygorom formalnym. Są one zasadniczo bardzo podobne, różnią 
się jedynie elementami wynikającymi ze specyfiki poszczególnych typów postę-
powań, przy czym największe różnice występują między wnioskami o zatwierdze-
nie układu i o otwarcie postępowania sanacyjnego, czyli dotyczące dwóch „skraj-
nych” postępowań. Należy podkreślić, że w odniesieniu do żadnego z wniosków 
restrukturyzacyjnych (z zastrzeżeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postę-
powania sanacyjnego) ustawa nie przewiduje konieczności spełniania wymogów 
pisma procesowego, wymóg taki jest zastrzeżony jedynie dla pism o charakterze 
środków zaskarżenia (sprzeciw – art.  92  pr.  restr., zarzuty przeciwko uchwale 
rady wierzycieli – art. 136 ust. 2 pr.  restr., zastrzeżenia przeciwko układowi – 
art. 164 ust. 3 pr. restr.) oraz do uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości 
(art. 334 ust. 2 pr. restr.), który chociaż został uregulowany w Prawie restruktu-
ryzacyjnym, to  jednak nie jest, co do zasady, wnioskiem restrukturyzacyjnym, 
chociaż może też zostać w jego wyniku zawarty układ (w upadłości). Należy jed-
nak uznać, że wszystkie wnioski restrukturyzacyjne powinny odpowiadać wymo-
gom ogólnym pisma procesowego, określonym w Kodeksie postępowania cywil-
nego, zgodnie z art. 209 pr. restr., mimo że ustawodawca nie był konsekwentny 
i w niektórych, wskazanych wyżej, przypadkach wprost nakazał stosowanie się 
do ogólnych wymogów Kodeksu postępowania cywilnego, w  innych natomiast 
tego nie uczynił.

Należy zatem w nich zawrzeć, zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c.:
 1) oznaczenie sądu, do którego wniosek jest skierowany;
 2) imię i nazwisko lub nazwę dłużnika (w przypadku gdy wniosek składa wierzyciel 

– imię i nazwisko lub nazwę wierzyciela), ewentualnie także jego pełnomocnika;
 3) oznaczenie rodzaju pisma (wniosek restrukturyzacyjny lub, konkretnie, wniosek 

o zatwierdzenie układu lub o otwarcie konkretnego typu postępowania restruk-
turyzacyjnego);

 4) osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 5) podpis dłużnika (osób uprawnionych do reprezentacji dłużnika) lub jego pełno-

mocnika (w takim wypadku konieczne będzie dołączenie pełnomocnictwa);
 6) wymienienie załączników, które należy do wniosku dołączyć.

W odniesieniu do składanych załączników należy też pamiętać o treści art. 129 
§ 2 k.p.c., zgodnie z którym zamiast oryginału można złożyć odpis dokumentu, 
jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo 
przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że do pisma składanego 
przez samego uczestnika dołączone są odpisy poświadczone przez radcę praw-
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nego lub adwokata, którzy jednak nie występują w sprawie i nie udzielono im 
pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika. Takie odpisy, tam gdzie wyma-
gane jest złożenie dokumentu (w oryginale), nie będą spełniały wymienionego 
wymogu.

W piśmiennictwie podniesiono13, że z uwagi na specyficzne uregulowanie właści-
wości sądu, posługujące się terminologią dotychczas niewystępującą na gruncie pol-
skiego postępowania cywilnego, przez odniesienie do „głównego ośrodka podstawo-
wej działalności dłużnika” (według określenia rozporządzenia 1346/200014), a także 
ze względu na to, że sądy działać będą pod presją czasu (krótkie terminy instrukcyjne 
do rozpoznania wniosków), wskazane byłoby zwięzłe uzasadnienie właściwości sądu, 
do którego kierowany jest wniosek.

Natomiast w przypadku gdy właściwość sądu ustalona została inaczej niż na podsta-
wie domniemania z art. 15 ust. 2–5 pr. restr., uzasadnienie właściwości miejscowej 
powinno być obligatoryjnym elementem wniosku15. To samo dotyczy sądu właści-
wego w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym w tym wypadku są 
to art. 19 ust. 1a–3 pr. upadł.

Wspólnym, identycznie określonym wymogiem dla wszystkich wniosków restruk-
turyzacyjnych, częściowo pokrywającym się z wymogami wskazanymi w art. 126 
§ 2 k.p.c., który wobec tego nie będzie miał w tym wypadku zastosowania, jest wska-
zanie następujących elementów (art. 219 ust. 1 pkt 1, art. 227 ust. 1 pkt 1, art. 265 
przez odesłanie do art. 227 ust. 1 pkt 1–316, art. 284 ust. 1 pkt 1 pr. restr.):
 a) imienia i nazwiska dłużnika albo jego nazwy;
 b) numeru PESEL albo numeru w KRS, a w przypadku ich braku – innych danych 

umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację;
 c) miejsca zamieszkania albo siedziby;
 d) adresu, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną – imion i nazwisk reprezentantów, w tym likwidatorów, 
jeżeli są ustanowieni;

 e) w  przypadku spółki osobowej – imion i  nazwisk oraz miejsc zamieszkania 
wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem.

13 Zob. Ł. Grenda, Wniosek restrukturyzacyjny. Uwagi praktyczne – aspekty prawne, Dor. Restr. 2015/2, 
s. 15 i n.

14 Obecnie rozporządzenie 2015/848, które jest stosowane od 26.06.2017 r. z wyjątkami, wskazanymi 
w art. 92 rozporządzenia.

15 Ł. Grenda, Wniosek…, s. 16.
16 Od 1.07.2021 r. – do art. 227 ust. 1 pkt 1–3 i 6–10 oraz ust. 2 pr. restr.
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Od 1.07.2021 r. będą to17:
 a) imię i  nazwisko dłużnika albo jego nazwa oraz numer PESEL albo numer 

w KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik;

 b) miejsce zamieszkania albo siedziba, adres;
 c) jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka orga-

nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, je-
żeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w  KRS reprezentantów, 
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identy-
fikację;

 d) w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwa, numery PESEL 
albo numery w KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jed-
noznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedziba wspólników 
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim ma-
jątkiem;

 e) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer.

„Inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację” to  dane, o  których mowa 
w dodanym art. 86 ust. 6 pr. restr., tj. w szczególności:
 a) numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo
 b) numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 c) numer w zagranicznym rejestrze, albo
 d) zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

W przypadku skutecznego, tzn. wolnego od braków, wniosku restrukturyzacyjnego 
(art. 7 ust. 3 pr. restr.) albo wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 25a pr. upadł.) prze-
pisy od 1.07.2021 r. przewidują obowiązek obwieszczenia o:
 – zarządzeniu o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego złożonego 

przez dłużnika albo wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez dłużnika,
 – prawomocnym zarządzeniu o zwrocie tego wniosku,
 – prawomocnym postanowieniu o  odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub 

umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku.

1.7. Wniosek o zatwierdzenie układu

Wniosek o zatwierdzenie układu nie jest obwarowany zbyt licznymi wymogami co do 
wskazania określonych elementów, ale jego cechą specyficzną jest to, że muszą zostać 
do niego dołączone liczne dokumenty, niejednokrotnie bardzo obszerne i o złożonej 
treści.

17 Zmieniony art. 219 ust. 1 pkt 1 oraz dodany pkt 1a pr. restr.
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Zgodnie z art. 219 ust. 1 pr. restr. wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać:
 1) propozycje układowe;
 2) 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 ukła-
dowe 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.

Do takiego wniosku dłużnik powinien dołączyć:
 1) karty do głosowania,
 2) dowody wysłania wierzycielom kart i propozycji układowych,
 3) sprawozdanie nadzorcy układu.

1.7.1. Karty do głosowania

Zebrane przez dłużnika karty do głosowania muszą być uszeregowane zgodnie z ko-
lejnością przyjętą w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu. Na-
leży do każdej z nich dołączyć odpisy lub wydruki z rejestru i pełnomocnictwa ko-
nieczne dla wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz informację o  tym, czy 
w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 116 pr. restr. 
Zakres tych informacji jest uzależniony od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy 
prawną, a w tym ostatnim przypadku – jaki jest charakter i  forma działania dłuż-
nika. Należy zatem wskazać, czy – w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną 
– wierzyciel nie jest:
 1) małżonkiem dłużnika;
 2) krewnym lub powinowatym dłużnika w linii prostej, krewnym lub powinowa-

tym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie;
 3) przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym.

Jeżeli natomiast dłużnikiem jest spółka handlowa, zakres żądanych informacji jest 
szerszy i obejmuje wskazanie, czy wierzyciel nie jest:
 1) osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, przy czym jeżeli dłużnikiem jest 

osobowa spółka handlowa – wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zo-
bowiązania spółki całym swoim majątkiem;

 2) spółką powiązaną z dłużnikiem bądź osobą upoważnioną do jej reprezentacji;
 3) spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika bądź osobą upoważ-

nioną do jej reprezentacji;
 4) spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla 

dłużnika bądź osobą uprawnioną do jej reprezentowania;
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 5) jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący 
osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki18.

Spółki klasyfikowane są według różnych kryteriów podziałów. Ze względu na spo-
sób regulacji będą to:
 1) spółka cywilna, uregulowana w  Kodeksie cywilnym (art.  860–875  k.c.), która 

jako taka nie jest podmiotem prawa i przedsiębiorcą, jest po prostu umową łą-
czącą jej wspólników i to oni są przedsiębiorcami;

 2) spółki handlowe, które zostały unormowane w  Kodeksie spółek handlowych 
i są to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka koman-
dytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna19.

Ze względu na rodzaj substratu, na którym się opierają, będą to:
 1) niebędące osobami prawnymi spółki osobowe, w których pierwszoplanową rolę 

odgrywa substrat osobowy, a spółka tworzy stosunki prawne zachodzące pomię-
dzy wspólnikami, przy czym skład personalny spółek ma charakter co do zasady 
stały (spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 
spółka komandytowo-akcyjna) oraz

 2) posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, oparte głównie na substracie 
kapitałowym, tworzące stosunki prawne zachodzące pomiędzy spółką a wspól-
nikami/akcjonariuszami (spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością i  spółka 
akcyjna)20.

1.7.2. Dowody wysłania wierzycielom kart i propozycji układowych

Do wniosku muszą zostać dołączone dowody wysłania co najmniej na 3  tygodnie 
przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu kart do głosowania z propo-
zycjami układowymi wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Wysłanie musi nastą-
pić w przypadku wierzycieli wpisanych do rejestru – na adres wskazany w rejestrze, 
a jeżeli wierzyciel nie jest wpisany do rejestru – na adres wierzyciela znany dłużni-
kowi. Skuteczne spełnienie tego wymogu nastąpi tylko przez wykazanie, że doku-
menty zostały wysłane na adres wskazany w rejestrze, nawet wtedy, gdy sam wierzy-
ciel wskazał dłużnikowi inny adres do korespondencji21. Ten wymóg jest szczególnie 
istotny ze względu na to, że wierzyciel niegłosujący – inaczej niż w poprzednim stanie 
prawnym – nie jest już traktowany automatycznie jako głosujący przeciwko ukła-

18 Zgodnie z ustawą nowelizującą z 19.07.2019 r., która wchodzi w życie 1.03.2021 r., dokonano zmia-
ny w art. 116 – dodano w treści art. 116 ust. 4 pr. restr. następujące sformułowanie: „a w przypadku prostej 
spółki akcyjnej – posiada ponad 25% akcji tej spółki”.

19 Od 1.03.2021 r. – także prosta spółka akcyjna.
20 O  klasyfikacji spółek za W. Pyzioł [w:]  W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Byd-

goszcz–Kraków 2002, s. 29–30.
21 Tak również P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo…, 2016, s. 1454; 2020, s. 1869.
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dowi. Istnieje zatem ryzyko, że  dłużnik, chcąc uniknąć głosu negatywnego, któ-
rego się spodziewa ze strony danego wierzyciela, może dążyć do minimalizowania 
udziału w głosowaniu wierzycieli niechętnych układowi. Należy zatem postulować, 
aby w toku weryfikowania przesłanek formalnych wniosku o zatwierdzenie układu 
sąd restrukturyzacyjny zwrócił szczególną uwagę na prawidłowość wysłania wy-
maganych dokumentów do wierzycieli, którzy nie głosowali. Należy też pamiętać, 
że dowód wysłania nie jest tożsamy z dowodem doręczenia. Innymi słowy, dłuż-
nik ma obowiązek wykazać, że umożliwił wierzycielom zapoznanie się z propozy-
cjami układowymi i  głosowanie w  terminie umożliwiającym skuteczne zapozna-
nie się z nimi i podjęcie decyzji, ale nie ma obowiązku wykazywać, że dokumenty 
faktycznie do wierzyciela dotarły albo że nie zostały one przez niego odebrane pod 
właściwym adresem.

Jeżeli wierzyciel nie podlega wpisowi do rejestru (dotyczy to przede wszystkim przed-
siębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą), należy dołączyć 
dowód wysłania na adres wierzyciela znany dłużnikowi. Z dowodów musi wynikać, 
że doręczenie nastąpiło co najmniej na 3  tygodnie przed dniem złożenia wniosku 
o zatwierdzenie układu.

1.7.3. Sprawozdanie nadzorcy układu

Sprawozdanie nadzorcy układu jest kluczowym dokumentem, składanym wraz 
z wnioskiem o zatwierdzenie układu, stanowiącym w przeważającej mierze o powo-
dzeniu tego wniosku. W żadnym innym postępowaniu restrukturyzacyjnym ustawa 
nie przewiduje takiego trybu postępowania ze sprawozdaniem doradcy restruktu-
ryzacyjnego. Z tego względu obwarowane jest specyficznymi wymogami i podlega 
szczególnej procedurze w przypadku, gdy jest nieprawidłowe. W skład sprawozdania 
nadzorcy układu wchodzą również dokumenty obejmujące informacje, które stano-
wią element formalny wniosków restrukturyzacyjnych w innych postępowaniach. 
Zawiera ono:
 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) pisemne zastrzeżenia wierzyciela co  do zgodności z  prawem przebiegu sa-
modzielnego zbierania głosów lub wskazania innych okoliczności, które 
mogą mieć wpływ na  zatwierdzenie układu (o  których mowa w  art.  216 
ust. 2 pr. restr.);

 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;
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