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1. Pojęcie i nazwa prawa upadłościowego  15

 

Rozdział I

UWAGI OGÓLNE O PRAWIE 
UPADŁOŚCIOWYM I ODDŁUŻENIU 

OSÓB FIZYCZNYCH

1. Pojęcie i nazwa prawa upadłościowego 

1.1. Pojęcie prawa upadłościowego 

Prawo upadłościowe, wspólnie z  prawem restrukturyzacyjnym, można zdefinio-
wać jako kompleksową regulację prawną1, której przedmiotem są relacje pomiędzy 
niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a jego wierzycie-
lami2.

Prawo upadłościowe nie stanowi odrębnej gałęzi prawa3 rozumianej jako spójny 
i  uporządkowany według przyjętych założeń zespół norm prawnych odnoszących 
się do określonych kategorii stosunków społecznych4, ale ma charakter komplek-
sowej regulacji prawnej obejmującej normy, które z systemowego punktu widzenia 
należą do prawa cywilnego, prawa postępowania cywilnego, prawa administracyj-
nego oraz prawa karnego. Ta  strukturalna samodzielność i  niezależność nie stoi 

1 W literaturze wskazuje się, że kompleksowa regulacja prawna to zespół norm odnoszących się do 
jednego przedmiotu, które z systemowego punktu widzenia należą do różnych gałęzi prawa – por. Z. Ra-
dwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, s. 5.

  2 Tak, w odniesieniu do prawa restrukturyzacyjnego, aktualnie również w stosunku do prawa upa-
dłościowego: A.  Hrycaj [w:] System Prawa Handlowego, t.  6, Prawo restrukturyzacyjne i  upadłościowe, 
red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016, s. 7.

3 Odmiennie F. Zedler, który wskazuje, że prawo upadłościowe należy do szerszej gałęzi prawa regu-
lującego skutki prawne niewypłacalności, określanego coraz częściej mianem prawa o niewypłacalności 
– F. Zedler, Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016, s. 21.

4 Na temat pojęcia gałęzi prawa zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, s. 5.
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na przeszkodzie zaliczeniu prawa upadłościowego dotyczącego przedsiębiorców do 
prawa handlowego sensu largo (prawa gospodarczego5)6.

1.2. Nazwa prawa upadłościowego 

Na określenie zbiorowych postępowań dotyczących niewypłacalnego dłużnika używa 
się różnych nazw. W  języku potocznym używa się słowa „bankructwo”7. W  języku 
potocznym, choć znacznie rzadziej, funkcjonuje również określenie „plajta”, które 
wywodzi się od niemieckiego słowa pleite, czyli „upadać”8. 

W starszej literaturze przedmiotu często spotyka się określenie „konkurs” i „postępo-
wanie konkursowe”. Nazwa ta wywodzi się z języka łacińskiego od zwrotu concursus 
creditorum, co  oznaczało zbieg wierzycieli. Obecnie nazwa ta funkcjonuje w  prawie 
hiszpańskim (concurso de acreedores), austriackim (das Konkursverfahren), finlandz-
kim (konkurssi), szwedzkim (konkurs), czeskim (konkurs)9. 

W  wielu systemach prawnych na określenie zbiorowych postępowań dotyczących 
niewypłacalności używa się terminu insolvency, co  w  języku polskim oznacza „nie-
wypłacalność”10. Określenie to funkcjonuje m.in. w  niemieckim systemie prawnym, 
gdzie po reformie prawa upadłościowego ustawodawca zastąpił nazwę Konkursrecht 
nazwą Insolvenzrecht11, w  prawie portugalskim, a  także w  prawie międzynarodo-
wym12. Okreś lenie insolvency wywodzi się z języka łacińskiego, w którym in13 oznacza 

5 Na temat pojęcia i  charakteru prawa gospodarczego zob.: S.  Włodyka, Problem struktury prawa, 
„Państwo i Prawo” 1995/4, s. 20; C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, 
Warszawa 2010, s. 38 i n.; C. Żuławska, Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa 2007, s. 1 i n. 

6 Por. M.  Koenner, Likwidacja upadłościowa, Kraków 2006, s.  21–22, który na gruncie ustawy 
z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązu-
jącym przed 1.01.2016 r. zakwalifikował prawo upadłościowe jako część prawa handlowego.

7 Słowo „bankructwo” wywodzi się z języka włoskiego od słów banca rotta. Zwrot ten wykształcił się 
w średniowieczu, kiedy to kupcy dokonywali rozliczeń na ławach (banca). Niewypłacalność kupca ozna-
czano słowami „załamanie ławy” (banca rotta). Od tego zwrotu pochodzi m.in. angielski termin bankrupt-
cy, który w angielskim systemie prawnym oznacza upadłość osób fizycznych.

8 Zob. A. Hrycaj [w:] System…, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, s. 19.
9 Por. załącznik A do  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20.05.2015 r. 

w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 141, s. 19, ze zm.). 
10  J. Stanisławski, Wielki słownik angielsko-polski, Warszawa 2009.
11 Prawo o niewypłacalności (Insolvenzordnung) z 18.10.1994 r. (Bundesgesetzblatt – BGBL III 311-13, 

1994, cz. I, s. 2866 i 2911), które zaczęło obowiązywać od 1.01.1999 r. Na temat pojęcia prawa o niewypła-
calności w prawie niemieckim por. również L . Häsemeyer, Insolvenzrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 
1992, s. 3.

12 Rozporządzenie 2015/848, które reguluje w prawie europejskim problematykę międzynarodowego 
postępowania upadłościowego, w wersji angielskiej nosi nazwę on insolvency proceedings.

13 Łacińskie słowo in ma wiele znaczeń, w znaczeniu ujemnym oznacza „przeciw”, ale występuje rów-
nież jako partykuła przecząca (z reguły jako przedrostek) – S łownik łacińsko-polski, red. M. Plezi, t. 3, 
Warszawa 1998.
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„przeciwko”, a „solvō” oznacza m.in. „wypłacić”, „zapłacić”, „spłacić kogoś”, „wypeł-
nić zgodnie z powinnością”14. Genetycznie słowo insolvent oznacza więc kogoś, kto nie 
spłaca długów, kto nie jest wypłacalny15. 

W polskim prawie do niedawna używano nazwy „prawo upadłościowe i naprawcze”16. 
Nazwa „prawo upadłościowe” używana jest ponadto w wielu systemach prawnych, np. 
włoskim (fallimento, concordato preventivo), portugalskim (o processo de falência), bel-
gijskim (la  faillite), holenderskim (het faillissement)17. Nazwą „prawo upadłościowe” 
(la droit de faillite) posługiwało się również początkowo prawo francuskie. Po reformie 
z 1985 r. nazwę tę zastąpiono terminem „prawo przedsiębiorstw w kryzysie” (la droit 
de  entreprise en difficulté). Po  reformie dokonanej  ustawą z  15.05.2015  r. – Prawo 
restrukturyzacyjne18 nazwa „prawo upadłościowe” została zarezerwowana dla regu-
lacji dotyczących postępowań zbiorowych obejmujących likwidację majątku dłużnika. 
Dla regulacji dotyczących zawierania układu z wierzycielami w ramach postępowań 
zbiorowych opartych na niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalnością dłużnika 
przyjęto określenie „prawo restrukturyzacyjne”. 

2. Pojęcia upadłości konsumenckiej i układu 
konsumenckiego

2.1. Uwagi ogólne

Po nowelizacji dokonanej  ustawą z  30.08.2019  r. o  zmianie ustawy – Prawo upa-
dłościowe oraz niektórych innych ustaw19 dla niewypłacalnego dłużnika będą-
cego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, są dostępne 
dwa rodzaje postępowań: postępowanie upadłościowe (upadłość konsumencka) 
oraz postępowanie o  zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (układ 
konsumencki20).

14 Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezi, t. 3.
15  P.J. Omar, European Insolvency Law, Ashgate 2004, s. 3, wskazuje, że insolvent oznaczało pierwotnie 

osobę, która nie była wolna od długów.
16 Por. również rozważania dotyczące nazwy ustawy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy – 

Prawo upadłościowe i naprawcze – F.  Zedler, Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo upadłościowe 
i naprawcze przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedli-
wości, Warszawa 2001.

17 Por. załącznik A do rozporządzenia 2015/848.
18 Tekst pierwotny: Dz.U. poz. 978.
19 Dz.U. poz. 1802.
20 Terminami „upadłość konsumencka” i  „układ konsumencki” posługuje się również R.   Adamus, 

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Warszawa 2020, s. 19.
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2.2. Pojęcie upadłości konsumenckiej

Termin „upadłość konsumencka” nie jest określeniem ustawowym i może być akcepto-
wany jako element języka prawniczego wyłącznie w znaczeniu pewnego skrótu myślo-
wego, oznaczającego postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej ani zawodowej. Wskazano na to w pkt I uzasadnienia 
projektu  ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych21, która wprowadziła do polskiego 
systemu prawnego upadłość konsumencką, podkreślając, że postępowanie upadło-
ściowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest potocznie okreś-
lane upadłością konsumencką. Również w literaturze wskazuje się, że brak użycia przez 
ustawodawcę wspomnianego pojęcia nie uchybia poprawności jego używania zarówno 
w teorii, jak i w praktyce prawa22. Nazwa „upadłość konsumencka” była również stoso-
wana podczas prac legislacyjnych zarówno w tytułach projektowanych aktów prawnych23, 
jak i w ich uzasadnieniach oraz w toku dyskusji podczas posiedzeń komisji sejmowych24.

Pojęcie upadłości konsumenckiej w  istocie rzeczy oznacza postępowanie upadło-
ściowe prowadzone wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 
Należy podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził nowego rodzaju upadłości, który 
można by określać upadłością „konsumencką” w odróżnieniu od upadłości „ogólnej”, 
ale zdecydował, iż  dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej będzie pro-
wadzone odrębne postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu V ustawy25. 
Rozwiązanie polegające na tym, że dla niektórych, szczególnie wyróżnionych kate-
gorii podmiotów prowadzi się odrębne postępowanie upadłościowe funkcjonowało 
w prawie upadłościowym jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 5.12.2008 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo upadłościowe i  naprawcze oraz ustawy o  kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, która wprowadziła upadłość konsumencką. W części trzeciej 
ustawy uregulowane są bowiem również inne postępowania odrębne, a mianowicie: 
postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika, postę-
powanie upadłościowe wobec banków, postępowanie upadłościowe wobec zakładów 
ubezpieczeń i  postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji. Postępowanie 

21  Dz.U. Nr 234, poz. 1572; VI kadencja, druk sejm. nr 831. 
22 Tak  R. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny, Warszawa 

2009, s. 7.
23 Por. wniesiony do Sejmu IV kadencji poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby 

fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej (druk sejm. nr 2668). Co ciekawe, w toku prac sejmowych projekto-
wana ustawa otrzymała tytuł „Ustawa o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej”.

24 W odniesieniu do poprzednich projektów ustaw por. m.in. obrady Komisji Gospodarki oraz Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 15.02.2007 r. oraz w dniu 5.07.2007 r., „Biuletyn” nr 2221/V; opinia 
sporządzona przez F. Zolla na zlecenie Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu nowelizacji Prawa upadło-
ściowego i naprawczego w zakresie postępowania wobec osób niebędących przedsiębiorstwami (VI kadencja, 
druk sejm. nr 556); w odniesieniu do przyjętej ustawy por. uzasadnienie projektu ustawy oraz obrady Komisji 
Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 2.10.2008 r., „Biuletyn” nr 1233/VI. 

25 Ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).
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upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej 
(„upadłość konsumencka”) jest odrębnym postępowaniem upadłościowym wyróż-
nionym z uwagi na kryteria podmiotowe, tj. z uwagi na fakt, że jest ono prowadzone 
wobec dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

2.3. Pojęcie układu konsumenckiego

Termin „układ konsumencki”, podobnie jak  pojęcie upadłości konsumenckiej, nie 
jest określeniem ustawowym i  może być akceptowany jako element języka prawni-
czego wyłącznie w  znaczeniu pewnego skrótu myślowego, oznaczającego postępowa-
nie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez dłużnika, który nie prowadzi 
działalności gospodarczej ani zawodowej. Postępowanie to zostało wprowadzone ustawą 
z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. 
W uzasadnieniu projektu tej ustawy wskazano, że „Ustawodawca preferuje drogę oddłu-
żenia przez zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (…) Rozwiązanie to pozwoli 
dłużnikowi zachować składniki swojego majątku (chyba że w celu realizacji propozycji 
układowych zdecyduje się na samodzielną sprzedaż wybranych przez siebie składników 
swojego majątku), pominąć egzekucję indywidualną lub upadłościową i zrestrukturyzo-
wać swoje długi przy współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym”26.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, mimo że jest uregulo-
wane w Prawie upadłościowym, ma charakter restrukturyzacyjny. W postępowaniu 
tym nie dochodzi do ogłoszenia upadłości dłużnika.

3. Historia prawa upadłościowego i instytucji oddłużenia

3.1. Historia prawa upadłościowego i instytucji oddłużenia 
na świecie

Pierwsza kodyfikacja regulująca skutki braku spełniania zobowiązań powstała za 
czasów pierwszego króla dynastii babilońskiej – Hammurabiego w  XVIII w. p.n.e.27 
Kodeks Hammurabiego zakładał, że wierzyciel powinien w  pierwszej kolejności 

26 Uzasadnienie projektu ustawy o  zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych 
ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 3480.

27 Zgodnie z § 66 Kodeksu Hammurabiego „Jeśli obywatel srebro od kupca pożyczył i kupiec jego 
zażądał ich, a nic do oddania on nie ma, (jeżeli zatem) sad swój po (sztucznym) zapyleniu kupcowi dał 
i powie mu: »Daktyle wszystkie, które w sadzie wyrosną, w zamian za srebro twoje weź sobie«, kupiec ten 
nie może ich nie przyjąć; daktyle, które w sadzie wyrosną, tenże właściciel sadu weźmie, a srebro i odsetki 
od niego zgodnie z brzmieniem tabliczki jego kupcowi wypłaci; daktyle dodatkowe, które w sadzie wy-
rosną, tenże właściciel sadu (sobie) weźmie”; https://www.pistis.pl/biblioteka/Hammurabiego%20kodeks.
pdf (dostęp: 21.05.2020 r.); por. też  L.E. Levinthal, The early history of bankruptcy law, „University of Penn-
sylvania Law Review and American Law Register” 1919/1, Vol. 67, s. 230.
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