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PRZEDMOWA

Przedmiotem tej publikacji jest sposób dochodzenia roszczeń wynikających z czyn-
ności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela, a  także sposób przy-
musowego wykonania zapadłych orzeczeń. Nie chcieliśmy się jednak ograniczać do 
problematyki ujętej klasycznymi ramami skargi pauliańskiej normowanej w Kodek-
sie cywilnym. Choć środek ciężkości pracy położony jest na postępowaniach rozpo-
znawczym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym dotyczących roszczeń z art. 527 
i n. k.c. (Część II), to celem było możliwie dogłębne omówienie całości problemów, 
z którymi mierzą się pokrzywdzeni wierzyciele. Rozwinęliśmy zatem problematykę 
upadłości wszystkich trzech podmiotów zaangażowanych w stosunek pauliański: 
dłużnika, wierzyciela oraz osoby trzeciej (Część III). Omawiane przepisy są oparte 
– podobnie jak regulacje kodeksowe – na instytucji bezskuteczności względnej czyn-
ności prawnych. Osobny fragment pracy poświęcony został postępowaniu sanacyj-
nemu (Część IV). Choć jego cele w dużej części pokrywają się z celami postępowania 
upadłościowego, to odmienne środki ich realizacji sprawiają, że całość domaga się 
ujęcia osobnego. I wreszcie, kompleksowe spojrzenie na sytuację prawną wierzyciela 
pauliańskiego zmusza do obszernego omówienia prawnokarnych metod ochrony za-
równo jego partykularnych interesów, jak i całego obrotu gospodarczego (Część V).

W naszych rozważaniach wychodziliśmy z pozycji pełnomocnika procesowego, który 
jako powód-wierzyciel dokonuje czynności w rozpoznawczym postępowaniu cywil-
nym, a także w postępowaniach zabezpieczającym oraz egzekucyjnym. Epizodycz-
nie przedstawialiśmy sposoby działania strony broniącej się w procesie pauliańskim. 
Oczywiście metody pracy pełnomocnika odnieść można do samodzielnych działań 
wierzyciela pauliańskiego. W praktyce takie samodzielne działania są jednak rzadko 
spotykane. Proces pauliański jest trudny, a na jego szali stoją znaczne interesy eko-
nomiczne. Stąd pożądana jest profesjonalizacja w zakresie przyjęcia strategii działań 
oraz jej wykonania. Podobnie w postępowaniu upadłościowym oraz sanacyjnym syn-
dyk i zarządca z reguły korzystać będą z zastępstwa procesowego przez profesjonal-
nego pełnomocnika.

Interesował nas przede wszystkim praktyczny wymiar czynności podejmowanych przez 
pełnomocników procesowych. Materia teoretyczna została zredukowana (Część I). 
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Niektóre rozważania, np.  co do natury roszczenia pauliańskiego, były jednak ko-
nieczne, aby prawidłowo rozpoznać je w sferze publicznoprawnego postępowania wy-
konawczego (np. w Części III). Staraliśmy się wskazać, opisać i uzasadnić metody dzia-
łania pełnomocnika w takich postępowaniach. Temu miały służyć liczne wskazówki 
praktyczne oraz przykłady konkretnych sytuacji, w których pełnomocnicy podejmują 
ważkie decyzje procesowe. Zamieściliśmy także wzory niektórych pism, przy czym 
ograniczyliśmy się do najważniejszy treści, takich jak: petitum pozwu oraz wnioski 
dowodowe. Istotna była przejrzystość pracy, stąd częste jednostki redakcyjne, zwraca-
jące uwagę swymi tytułami na charakter poruszanego zagadnienia.

W pracy przyświecał nam cel możliwie szerokiego pokazania orzecznictwa sądów 
powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Było to szczególnie inspirujące ze względu 
na przełomowe orzeczenia wydawane w ostatnim czasie w sprawach dotykających 
trzonu dochodzenia roszczeń pauliańskich. Najważniejsze rozstrzygnięcia wyróż-
niliśmy w odrębnych jednostkach redakcyjnych, a pozostałe powołaliśmy w przy-
pisach dolnych.

Praca pisana była przez praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych oraz dorad-
ców restrukturyzacyjnych. Część z nas prowadzi badania naukowe. Nasze doświadcze-
nia zawodowe związane z materią zaskarżania czynności fraudacyjnych publikujemy 
na blogach: www.filipiakbabicz.com/skarga-paulianska oraz www.orestrukturyzacji.pl.

Ogromne podziękowania składamy recenzentowi tej monografii – Panu Profesorowi 
Feliksowi Zedlerowi, za wiele życzliwych uwag, które pozwoliły nam między innymi 
lepiej opracować strukturę oraz układ pracy.

W książce uwzględniliśmy stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.

Patryk Filipiak, Piotr Turski
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Rozdział 1

SKARGA PAULIAŃSKA W OGÓLNOŚCI

1.1. Charakterystyka ogólna roszczenia pauliańskiego

1.1.1. Uwagi wprowadzające

Streszczenie
Celem zastosowania skargi pauliańskiej jest realizacja wierzytelności pieniężnej 
pomimo nielojalnego zachowania dłużnika, które polega na uniemożliwieniu 
wierzycielowi przymusowego wyegzekwowania świadczenia. Wierzyciel może 
dochodzić ochrony swoich praw w drodze powództwa lub zarzutu.

Skarga pauliańska1 jest jednym z kluczowych środków wsparcia uczestników obrotu 
prawnego w realizowaniu przymusowego zaspokajania wierzytelności. Środek ten 
spełnia też funkcję sprawiedliwościową wobec niedopuszczalnych i nagannych za-
chowań dłużników2. Strzeże bowiem interesów majątkowych wierzycieli przed nie-
lojalnymi transferami dłużnika i przeciwdziała uszczupleniu majątku dłużnika.

[Trudności wierzycieli pauliańskich] W praktyce powództwo o uznanie czynności 
prawnej dłużnika za bezskuteczną jest środkiem prawnym pomijanym przez wie-
rzycieli (często niezasadnie). Kompleksowe omówienie przyczyn tego stanu rzeczy 
przekracza ramy niniejszej publikacji. Można jednak odnieść wrażenie, że niechęć 
wierzycieli do korzystania ze  skargi pauliańskiej ma złożone przyczyny. Z  jednej 

1 Tak w  języku prawniczym tradycyjnie określa się instytucję ubezskutecznienia czynności prawnej 
dłużnika zdziałanej z pokrzywdzeniem wierzyciela na podstawie art. 527 i n. k.c.

2 Zachowanie dłużnika wielokrotnie polega na realizowaniu obranego z góry celu – pokrzywdzenia 
wierzyciela – w porozumieniu z osobą trzecią i na jej korzyść. Naganność zachowania dłużnika polega 
na tym, że „doprowadza swój majątek do stanu zagrażającego zaspokojeniu wierzycieli, ograniczając realne 
możliwości wyegzekwowania odpowiedzialności osobistej”. Zob. W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny. Komen-
tarz do art. 450–1088, t. 2, red. K. Pietrzykowski, Legalis 2021, komentarz do art. 527, nb 2.
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strony wynika z dodatkowego trudu, który wierzyciel musi podjąć, by ściągnąć wie-
rzytelności. Z drugiej, przyczynę znajduje w rozbieżności poglądów na prawidłową 
wykładnię i stosowanie przepisów umieszczonych w tytule X księgi III Kodeksu cy-
wilnego „Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika”.

[Rozbieżność poglądów] Udzielenie ochrony pauliańskiej jest zagadnieniem praw-
nym wszechstronnie uregulowanym w prawie (art. 527 i n. k.c.). Jednak wiele z za-
sad korzystania z ochrony pauliańskiej nie ma ugruntowanej linii orzeczniczej3. Nie 
pomaga również bogactwo stanów faktycznych poruszanych w orzecznictwie. Taki 
stan rzeczy powoduje, że wierzyciel, decydując się na wytoczenie powództwa o uzna-
nie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną względem niego, nie ma pewności, 
w którym kierunku pójdzie rozumowanie sądu w danym składzie. W szczególności 
odnosi się to do oceny zachowania dłużnika pod kątem spełnienia przesłanek pod-
miotowych i przedmiotowych.

Wątpliwości budzi już sama istota skargi pauliańskiej. Odpowiedzieć należy sobie 
na pytanie, czy jako powództwo w znaczeniu prawa procesowego znajduje uzasad-
nienia w prawie rzeczowym, w zasadach odpowiedzialności deliktowej czy wreszcie 
w przepisach o egzekucji.

W doktrynie i orzecznictwie próbuje wyjaśnić się podstawy aksjologiczne i charakter 
prawny skargi pauliańskiej4. Według pierwszego poglądu skarga pauliańska zmierza 
do wzmocnienia stosunku obligacyjnego prawem quasi-zastawowym. Osoba trzecia 
w relacji wobec wierzyciela pauliańskiego nie jest dłużnikiem, a jej odpowiedzialność 
za dług nielojalnego dłużnika ma charakter odpowiedzialności rzeczowej5. W aspek-
cie egzekucyjnym dochodzenie zaspokojenia przez wierzyciela z majątku osoby trze-
ciej sprowadza się do realizacji prawa rzeczowego ciążącego na przedmiocie bezsku-
tecznej czynności prawnej.

Zgodnie z  innym poglądem akcja pauliańska wykazuje charakter środka egzeku-
cyjnego, umożliwia bowiem wierzycielowi zaspokojenie jego należności6. Skargę 
pauliańską rozumie się zgodnie z przedstawianym poglądem jako prawo podmio-
towe wierzyciela żądania orzeczenia bezskuteczności czynności wobec niego. Ko-
relatem tego prawa jest prawo żądania od osoby trzeciej świadczenia polegającego 
na „ścierpieniu” egzekucji skierowanej do przedmiotu bezskutecznej czynności praw-

3 Rozbieżność w doktrynie i orzecznictwie budzi już sam charakter roszczenia pauliańskiego, prze-
słanki podmiotowe i przedmiotowe udzielenia ochrony pauliańskiej, termin do dochodzenia swoich praw 
przez wierzyciela czy też aspekty procesowe, takie jak prawidłowe sformułowanie żądania pozwu.

4 S. Gurgul, Instytucja skargi pauliańskiej w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym, 
„Monitor Prawa Handlowego” 2022/1, s. 15–16.

5 M. Bączyk, Glosa do wyroku SN z 3.06.1982 r., III CRN 105/82, „Nowe Prawo” 1983/9–10, s. 242.
6 Wyrok SN z 12.12.2001 r., III CKN 496/00, LEX nr 53130.
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nej. Dzięki takiemu pojmowaniu akcji pauliańskiej wyrok uwzględniający powódz-
two pauliańskie umożliwia stronie powodowej jako wierzycielowi przeprowadzenie 
egzekucji wprost z majątku osoby trzeciej.

W końcu, niejako w uzupełnieniu powyższego stanowiska, skargę pauliańską, zwłasz-
cza w orzecznictwie, pojmuje się jako uprawnienie wierzyciela, które służy do obrony 
przed fraudacyjnym zachowaniem dłużnika7. Uprawnienie to umożliwia wierzycie-
lowi realizację jego prawa podmiotowego, którym jest przysługująca mu wierzytel-
ność. Uzupełniająco można stwierdzić, że do czasu zrealizowania tego uprawnienia 
nie istnieje żaden stosunek prawny pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią. Dopiero 
na skutek uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, w którym czynność prawną 
dłużnika uznano za bezskuteczną wobec wierzyciela, następuje rozszerzenie zakresu 
uprawnień wierzyciela poza dotychczasowy stosunek prawny łączący go z dłużni-
kiem. Relacja ta sięga od tego momentu również do osoby dokonującej czynności 
z dłużnikiem.

Z  tej przyczyny w  dalszej części publikacji zostaną omówione praktyczne prob-
lemy korzystania ze skargi pauliańskiej, niektóre szczególne obszary jej stosowania 
w orzecznictwie oraz istotne aspekty procesowe.

1.1.2. Wykorzystywanie przepisów o skardze pauliańskiej 
w praktyce

Wierzyciel, zgodnie z art. 531 § 1 k.c., może doprowadzić do zakwestionowania czyn-
ności prawnej dłużnika dokonanej z osobą trzecią na dwa sposoby:
 – w drodze powództwa,
 – w drodze zarzutu.

[Zarzut pauliański] Realizacja uprawnienia pauliańskiego w drodze zarzutu w prak-
tyce nie ma większego znaczenia8. Podniesienie zarzutu pauliańskiego ograniczone 
jest w zasadzie do postępowania wywołanego powództwem ekscydencyjnym. Cho-
dzi o sytuację, gdy dłużnik egzekwowany pozostaje w posiadaniu zajętego w egzeku-
cji przedmiotu, mimo że uprzednio dłużnik przeniósł własność tej rzeczy na osobę 
trzecią. Osoba trzecia może wtedy podjąć próbę uwolnienia należącego do niej przed-
miotu spod egzekucji prowadzonej z  inicjatywy wierzyciela. Przysługuje jej prawo 
wytoczenia powództwa przeciwko wierzycielowi na podstawie art. 841 k.p.c. Wów-
czas wierzyciel ma możliwość zrealizowania swojego prawa do ochrony wierzytel-
ności na drodze zarzutu pauliańskiego, podniesionego przeciwko osobie trzeciej. 

7 Wyrok SN z 11.12.2009 r., V CSK 184/09, LEX nr 553748.
8 M. Gutowski, Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013, s. 93.
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Uwzględnienie zarzutu w takich okolicznościach doprowadzi do oddalenia powódz-
twa w całości lub w części9.

[Powództwo pauliańskie] Zwykle zakwestionowanie względnie bezskutecznej czyn-
ności prawnej dłużnika następuje na skutek wytoczenia przez wierzyciela powódz-
twa. Bez prawomocnego wyroku w typowych sytuacjach skargi pauliańskiej upraw-
niony wierzyciel nie może prowadzić egzekucji z będącego własnością osoby trzeciej 
prawa lub przedmiotu (nabytego wcześniej od dłużnika)10. Dlatego w dalszej części 
publikacji omówione zostaną czynności podejmowane przez pełnomocnika przed 
rozpoczęciem procesu (w toku przygotowywania pozwu o uznanie czynności prawnej 
dłużnika za bezskuteczną względem niego), w ramach reprezentowania wierzyciela 
przed sądem oraz na etapie wykonywania wyroku pauliańskiego.

1.1.3. Cel skargi pauliańskiej – zaspokojenie wierzyciela 
z majątku osoby trzeciej

[Czynności pełnomocnika wierzyciela] Przygotowanie dla wierzyciela adekwatnego 
środka prawnego zmierzającego do ochrony jego interesu majątkowego należy do za-
wodowego pełnomocnika. Decyzja co do wyboru skargi pauliańskiej powinna za-
paść wspólnie z mocodawcą po przedstawieniu przez wierzyciela stanu faktycznego. 
Następnie pełnomocnik powinien przedstawić wierzycielowi konstrukcję bezsku-
teczności względnej, zalety i wady postępowania wywołanego skargą pauliańską, 
przewidywany rozmiar kosztów oraz możliwe ryzyka. W zakresie rozważań pełno-
mocnika znaleźć się powinien także cel, jaki jego mocodawca chce osiągnąć, inicju-
jąc postępowanie sądowe.

[Cel wierzyciela pauliańskiego] Najczęściej wierzyciel chce zabezpieczyć swoje inte-
resy wynikające z posiadanej wierzytelności. W praktyce bowiem dłużnicy w okresie 
wzrostu zadłużenia decydują się na zbycie lub obciążenie składników swego majątku, 
przez co majątek ten nie może być przedmiotem zaspokojenia wierzycieli. Celem 
działań dłużnika jest w takich przypadkach zachowanie składników swego majątku. 
Mają one stać się w zamierzeniu niedostępne dla wierzycieli.

Przydatność skargi pauliańskiej obrazuje dość popularne stwierdzenie, że chroni 
ona wierzyciela przed skutkami ucieczki dłużnika z majątkiem. W ujęciu prawnym 
jako skargę pauliańską zwykło się określać powództwo pokrzywdzonego wierzy-
ciela o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną wobec niego11. Po-

9 Tak trafnie M. Pyziak -Szafnicka, Ochrona wierzyciela w  razie niewypłacalności dłużnika, Warsza-
wa 1995, s. 174–177.

10 Zob. wyrok SA w Poznaniu z 17.08.2017 r., I ACa 234/17, LEX nr 2362213.
11 Mamy tutaj do czynienia z wyjątkowym przypadkiem powstania ze  stosunku zobowiązaniowego 

roszczenia przeciwko osobie pozostającej poza tym stosunkiem.
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wództwo to służy przywróceniu wobec wierzyciela stanu sprzed chwili, w której 
doszło do rozporządzenia przez dłużnika składnikami jego majątku na rzecz pod-
miotu trzeciego (tzw. osoby trzeciej), zanim wierzyciel zdąży skierować do niego 
egzekucję.

[Ochrona pauliańska] Możliwość skorzystania przez wierzyciela z przymusowego 
dochodzenia swoich praw w ramach egzekucji jest ograniczona do realizacji świad-
czeń (wyrażonych w  pieniądzu lub niepieniężnych)12. Aby jednak móc w  pełni 
skorzystać z  państwowego przymusu realizacji świadczeń w  drodze egzekucji 
w razie nielojalnego zachowania dłużnika, wierzyciel musi sięgnąć do uprawnie-
nia o charakterze pomocniczym – zaskarżenia czynności dłużnika na podstawie 
art. 527 i n. k.c. Innymi słowy, uprawnienie do zaskarżenia czynności prawnej dłuż-
nika wraz z uprawnieniem do uzyskania świadczenia przez wierzyciela (rozumia-
nego jako możliwość zaspokojenia wierzytelności chronionej) składa się na pełny 
kształt ochrony pauliańskiej.

Jeśli wierzyciel chce osiągnąć taki stan rzeczy, w którym – w pewnym uproszczeniu – 
zbyte przez dłużnika składniki majątku ponownie wejdą w skład masy podlegającej 
egzekucji, skarga pauliańska stanowi dla niego najkorzystniejszą konstrukcję prawną 
do osiągnięcia tego celu.

1.2. Majątkowy charakter roszczenia pauliańskiego

Streszczenie
Roszczenie ze skargi pauliańskiej ma charakter majątkowy, ale niepieniężny. 

[Roszczenie pauliańskie jako prawo podmiotowe] Roszczenie to prawo domagania 
się od innych osób określonego zachowania wynikającego ze stosunku prawnego13. 
Treścią roszczenia przysługującego wierzycielowi pauliańskiemu jest prawo domaga-
nia się uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną wobec wierzyciela14. 
Dla zarysowania prawidłowego kontekstu roszczenia pauliańskiego trzeba jeszcze 
wziąć pod uwagę, że wierzyciel kieruje swoje roszczenie przeciwko osobie trzeciej, 
która otrzymała korzyść w wyniku zaskarżonej czynności prawnej dłużnika doko-
nanej z pokrzywdzeniem wierzyciela. Skarga pauliańska służy więc „ochronie” egze-

12 J. Fiema, O zaskarżaniu czynności zdziałanych ze szkodą wierzycieli, Lwów 1937, s. 175 i n.
13 Roszczenie jest normatywną postacią prawa podmiotowego.
14 W doktrynie nie ma zgody co do tego, czy uprawnienie wierzyciela z art. 527 k.c. stanowi roszczenie, 

czy też uprawnienie kształtujące. Zob. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska -Bocian, 
Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 345.
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