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Prawo upad³o�ciowe i naprawcze w praktyce notarialnej (cz. I)

Rejent * rok 13 * nr 7-8(147-148)
lipiec-sierpieñ 2003 r.

Romuald Sztyk

Prawo upad³o�ciowe i naprawcze w praktyce
notarialnej (czê�æ I)

I. Czynno�ci notarialne

Wej�ciew ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r. ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. � Prawo upad³o�ciowe i naprawcze1 inspiruje do dokonania obiek-
tywnej i wszechstronnej oceny, w jakim zakresie wprowadza ono nowe
rozwi¹zania prawne i instytucje odnosz¹ce siê do praktyki notarialnej sensu
largo w rozumieniu art. 79 pr. o not., w stosunku do dotychczasowego
prawa upad³o�ciowego2. W celu uzyskania pe³nego przegl¹du zagadnieñ
z tym zwi¹zanych dokonano podzia³u czynno�ci na te, które s¹ czyn-
no�ciami notarialnymi ex lege b¹d� wykonywanymi przez notariusza na
¿¹danie syndyka, i na czynno�ci prawne wystêpuj¹ce w tym postêpo-
waniu.
Przyjête kryteria podzia³owe pozwalaj¹ na ustalenie, ¿e syndyk mo¿e

¿¹daæ sporz¹dzenia przez notariusza lub fakultatywnie przez komornika
nastêpuj¹cych czynno�ci na podstawie jeszcze obowi¹zuj¹cego prawa
upad³o�ciowego:

1 Dz.U. Nr 60, poz. 535.
2 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 pa�dziernika 1934 r.

� Prawo upad³o�ciowe, tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z pó�n. zm. Rów-
nolegle obowi¹zuje rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 pa�-
dziernika 1934 r. � Prawo o postêpowaniu uk³adowym, Dz.U. Nr 93, poz. 836.
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1. Opieczêtowania ca³ego lub czê�ci maj¹tku upad³egow oparciu o art.
103 § 1, do którego przystêpuje syndyk wed³ug w³asnego uznania lub
na zarz¹dzenie sêdziego-komisarza.
Syndyk, ¿¹daj¹c wykonania tej czynno�ci na zarz¹dzenie sêdziego-

komisarza, nie ma obowi¹zku okazania dokumentu notariuszowi3. Samo
opieczêtowanie polega na uwidocznieniu, ¿e upad³y nie mo¿e rozporz¹-
dzaæ przedmiotem opieczêtowanym. Ma ono znaczenie formalne i ogra-
nicza siê do umieszczenia na danym przedmiocie pieczêci, natomiast gdy
oka¿e siê to niemo¿liwe, wówczas ujawnia siê to w inny sposób4. No-
tariusz sporz¹dza na tê okoliczno�æ protokó³, opisuje w nim szczegó³owo
przebieg czynno�ci i wymienia przedmioty opieczêtowane. Mog¹ byæ
nimi równie¿ ksiêgi, korespondencja i inne dokumenty.
2. Spisu inwentarza maj¹tku masy upad³o�ci na mocy art. 105 § 2.
Na notariuszu ci¹¿y obowi¹zek zawiadomienia upad³ego i cz³onków

rady wierzycieli, którzy mog¹ byæ obecni przy tej czynno�ci, o terminie
spisu. Notariusz nie jest obowi¹zany do dokonania oszacowania maj¹tku
masy upad³o�ci5. Oszacowania maj¹tku dokonuje syndyk przy pomocy
bieg³ych. Do umieszczenia uwag co do stanu maj¹tku i mo¿liwo�ci jego
likwidacji jest uprawnionywy³¹cznie syndyk. Osoby, które maj¹ w swoim
posiadaniu rzeczy upad³ego, obowi¹zane s¹ zawiadomiæ o tym syndyka,
a na jego ¿¹danie notariusza, w celu ujawnienia ich w spisie inwentarza
(art. 107). Z czynno�ci tej notariusz sporz¹dza protokó³ na ogólnych
zasadach.
3. Licytacji publicznejwcelu sprzeda¿y ruchomo�ci na zasadzie art. 115

§ 1.
Licytacja odbywa siêwed³ug rozporz¹dzeniaMinistra Sprawiedliwo�ci

z dnia 10 stycznia 1935 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami
Przemys³u i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej
ruchomo�ci w postêpowaniu upad³o�ciowym6. W rozporz¹dzeniu bardzo
dok³adnie przewidziano tryb przeprowadzania licytacji. Z jej przebiegu

3 Zagadnienia te bli¿ej omawia M. A l l e r h a n d, Prawo upad³o�ciowe. Komentarz,
t. I, Warszawa 1937, s. 457.

4 M. A l l e r h a n d, ibidem, s. 432.
5 Tak S. G u r g u l, Prawo upad³o�ciowe i uk³adowe. Komentarz, wyd. 3, Warszawa

2002, s. 420.
6 Dz.U. Nr 3, poz. 19.
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notariusz sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wszystkie dane opisane w § 14
cytowanego rozporz¹dzenia. Jak dowodz¹ badania, z tej formy sprzeda¿y
ruchomo�ci przez notariusza korzysta siê sporadycznie, mimo ¿e jego
wynagrodzenie by³o mniejsze od wynagrodzenia komornika, a sprzeda¿
przebiega³a sprawniej. W praktyce przewa¿a sprzeda¿ z wolnej rêki prze-
prowadzana przez syndyka7.
Diametralnie ró¿nie zosta³y sprecyzowane czynno�ci notarialne w pra-

wie upad³o�ciowym i naprawczym. Ograniczaj¹ siê one wy³¹cznie do
czynno�ci po�wiadczeniowych, przewidzianych w art. 96 pkt 1 i 2 pr.
o not. Nieznane s¹ przyczyny rezygnacji przez ustawodawcê z czynno�ci
wykonywanych przez notariusza w poprzednim wymiarze, usprawnia-
j¹cych tok postêpowania upad³o�ciowego. Domniemywaæ mo¿na, ¿e
zwyciê¿y³a teza, i¿ przeprowadzi je sprawniej syndyk, bez obowi¹zku
ponoszenia dodatkowych kosztów8.
Czynno�ci notarialne wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych przypadkach:

1. Przy po�wiadczeniu notarialnego podpisu d³u¿nika na jego wyja-
�nieniach z³o¿onych na pi�mie na ¿¹danie s¹du, gdyby jego wys³uchanie
by³o niemo¿liwe lub nadmiernie utrudnione, zgodnie z art. 30 ust. 3.
Wyja�nienia te s¹ dowodem w sprawie i sk³adane w postêpowaniu o
og³oszenie upad³o�ci. Poniewa¿ wys³uchanie nastêpuje z zachowaniem
art. 299 k.p.c. jako dowód z przes³uchania strony, s¹d w wezwaniu
d³u¿nika do z³o¿enia wyja�nieñ na pi�mie uprzedza o odpowiedzialno�ci
karnej z art. 233 § 2 k.k.9 za fa³szywe zeznania. Pouczenie o odpowie-
dzialno�ci karnej z art. 233 § 1 k.k. za sk³adanie zeznañ niezgodnych z
prawd¹ lub za zatajenie prawdy winno byæ zamieszczone w tre�ci
wyja�nienia, przed po�wiadczeniemw³asnorêczno�ci podpisu na nimprzez

7 J. B r o l, Prawo upad³o�ciowe w �wietle praktyki s¹dowej, Warszawa 1995, s. 148.
Autor na podstawie analizy konkretnych spraw s¹dowych ustali³, ¿e koszty licytacji rzeczy
ruchomych przeprowadzanych przez komorników kilkakrotnie przewy¿sza³y wynagro-
dzenia notariuszy. Uzna³ te fakty jako bulwersuj¹ce i wymagaj¹ce przemy�leñ.

8 W uzasadnieniu do projektu ustawy � Prawo upad³o�ciowe i naprawcze, w druku
sejmowym nr 809 z dnia 29 sierpnia 2002 r., w dziale II, stwierdzono, ¿e ca³kowita
eliminacja sprzeda¿y przez komorników nast¹pi³a z uwagi na ma³¹ efektywno�æ tej sprze-
da¿y oraz jej wysokie koszty.

9 Bli¿ejA. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r,Prawoupad³o�ciowe i naprawcze, Kraków2003,
s. 88.
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notariusza. Jedynie s¹d jest w³adny rozstrzygn¹æ o potrzebie z³o¿enia
wyja�nieñ na pi�mie przez d³u¿nika. Takiej mo¿liwo�ci nie przewiduje art.
10 § 1 pr. upad³. Wprowadzenie tej formy s³u¿y usprawnieniu postêpo-
wania i zas³uguje na aprobatê.
2. Przy po�wiadczeniu notarialnym podpisu na pisemnym pe³nomoc-

nictwie cz³onka rady wierzycieli, w my�l art. 204 ust. 2. Czynno�æ ta
stanowi odstêpstwo od zasady, ¿e cz³onkowie rady wierzycieli pe³ni¹ swe
obowi¹zki osobi�cie. Dzia³anie przez pe³nomocnika mo¿e odbywaæ siê
tylko za zgod¹ sêdziego-komisarza. Zgoda nie jest konieczna przy spo-
rz¹dzaniupe³nomocnictwa i po�wiadczeniaw³asnorêczno�ci podpisu.Mo¿e
byæ bowiem wyra¿ona przed jego sporz¹dzeniem albo po ustanowieniu
pe³nomocnika. Notariusz nie mo¿e uzale¿niæ po�wiadczenie w³asnorêcz-
no�ci podpisu od okazania zgody sêdziego-komisarza. Jednak¿e podjêcie
przez pe³nomocnika dzia³alno�ci w radzie wierzycieli wymaga tej zgody.
Do takiego wniosku nale¿y doj�æ w drodze wyk³adni gramatycznej art.
204 ust. 2. Stwierdza on, ¿e zgoda jest potrzebna do dzia³ania przez
pe³nomocnika, a nie do jego ustanowienia. Potwierdza to równie¿ zasa-
da wyra¿ona w art. 63 § 1 k.c. Opisany tryb umocowania pe³nomoc-
ników odnosi siê tak¿e do zastêpców cz³onków rady wierzycieli (art. 202
ust. 1). Zgoda nie jest wymagana, gdy cz³onek rady wierzycieli, bêd¹cy
organem administracji publicznej, wyznaczy na pi�mie osobê do dzia³ania
w radzie wierzycieli. Nie jest konieczne notarialne po�wiadczenie podpisu
na pe³nomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy prawnemu. Gene-
ralnie do pe³nomocnictwa wystêpuj¹cego w ustawie stosuje siê, zgodnie
z art. 216, przepisy kodeksu cywilnego, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej.
Oznacza to, ¿e maj¹ zastosowanie przepisy art. 95-109 k.c. o przedsta-
wicielstwie oraz art. 87 i nast. k.p.c. o pe³nomocnictwie procesowym10.
Z pe³nomocnictwem procesowym spotykamy siê tak¿e w dyspozycji art.
161 ust. 1, mówi¹cej o pe³nomocnictwie udzielanym przez syndyka, nad-
zorcê s¹dowego i zarz¹dcê do dokonywania czynno�ci prawnych i pro-
cesowych, w art. 242 mówi¹cym o negatywnych skutkach wadliwych
pism sporz¹dzonych przez adwokata lub radcê prawnego jako pe³nomoc-
ników procesowych przy zg³aszaniu wierzytelno�ci i art. 380 ust. 2,
mówi¹cym o obowi¹zku ustanawiania pe³nomocnika do dorêczeñ przez

10 A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, ibidem, s. 553.
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wierzyciela zamieszka³ego za granic¹ lub maj¹cego siedzibê za granic¹.
We wszystkich przypadkach pe³nomocnictwa nie wymagaj¹ notarialnego
po�wiadczenia podpisów mocodawców. Odmiennie czynno�æ ta jest
uregulowana w art. 129 pr. upad³. Cz³onkowie rady wierzycieli i ich
zastêpcy musz¹ pe³niæ swe obowi¹zki tylko osobi�cie. W zwi¹zku z tym
nie mo¿na prawnie skutecznie ustanowiæ pe³nomocnika. W razie jego
ustanowienia czynno�ci przez niego dokonane s¹ niewa¿ne i nie wywo³uj¹
skutków prawnych11.
3. Po�wiadczeniu notarialnympodpisów na o�wiadczeniach z³o¿onych

na pi�mie przez upad³ego, syndyka, nadzorcê s¹dowego, zarz¹dcê, wie-
rzyciela, cz³onka rady wierzycieli lub inne osoby, w razie wyboru tej
formy wys³uchania i dodatkowego zastrze¿enia przez s¹d lub sêdziego
komisarza, by podpis zosta³ notarialnie po�wiadczony, zgodnie z art. 217
ust. 1 i 2. Ta forma wys³uchania wymienionych osób jest odstêpstwem
od zasady wys³uchania ich w razie potrzeby na posiedzeniu i sporz¹dzenia
protoko³u w obecno�ci lub nieobecno�ci innych osób zainteresowanych.
Wybór sposobu wys³uchania nale¿y do wy³¹cznej kompetencji s¹du lub
sêdziego-komisarza, na który nie przys³uguje �rodek zaskar¿enia. W we-
zwaniu o z³o¿enie o�wiadczenia nale¿y dok³adnie okre�liæ jego tre�æ12
i ustaliæ, czy podpis na nim ma byæ notarialnie po�wiadczony. Niewy-
konanie tego obowi¹zku przez wymienione osoby nie wstrzymuje postê-
powania. Wys³uchanie to nie ma charakteru postêpowania dowodowego,
a s³u¿y jedynie wyja�nieniu danej okoliczno�ci. W zwi¹zku z tym nie ma
potrzeby pouczenia sk³adaj¹cych o�wiadczenia o odpowiedzialno�ci kar-
nej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Niez³o¿enie o�wiadczeñ mo¿e spo-
wodowaæ okre�lone negatywne skutki prawne podejmowane przez s¹d
lub sêdziego-komisarza w zale¿no�ci od pe³nionych funkcji przez osoby
wezwane do ich z³o¿enia. Osoby nie pe³ni¹ce ¿adnej funkcji nie ponosz¹
¿adnej konsekwencji.
Podobne zasady postêpowania w takiej sytuacji zosta³y uregulowane

w art. 73 pr. upad³. Nie przewiduje on jednak konieczno�ci ewentualnego
na³o¿enia obowi¹zku urzêdowego po�wiadczenia podpisu. Wys³uchanie
tych osób nie jest równie¿ w �wietle prawa �rodkiem dowodowym.

11 Tak, S. G u r g u l, ibidem, s. 493.
12 A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, ibidem, s. 579.
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Spe³nia jedynie funkcjê wyja�niaj¹c¹, polegaj¹c¹ na wys³uchaniu strony
w trybie art. 760 § 2 k.p.c.13
4. Do pisma zg³aszaj¹cego wierzytelno�æ na zasadzie art. 239 nale¿y

do³¹czyæ orygina³ lub notarialnie po�wiadczony odpis dokumentu uzasad-
niaj¹cego zg³oszenie. Po�wiadczenia odpisówmo¿e dokonaæ tak¿e adwo-
kat lub radca prawny, bêd¹cy pe³nomocnikiem wierzyciela zg³aszaj¹cego
wierzytelno�æ. Podobne zasady postêpowania przewiduje art. 151 pr. upad³.
Ró¿nica polega na niemo¿liwo�ci po�wiadczenia dokumentów przez adwo-
kata lub radcê prawnego, bêd¹cego pe³nomocnikiem wierzyciela w opisa-
nych sytuacjach. Dokumentami tymi zarówno pod rz¹dem prawa upa-
d³o�ciowego, jak równie¿ prawa upad³o�ciowego i naprawczego mog¹ byæ
weksle, czeki, skrypty d³u¿ne, pokwitowania, umowy, korespondencja
okre�lonej tre�ci i oferty14.
5. Zgodnie z art. 391 ust. 1, s¹d mo¿e przyj¹æ domniemanie zgodno�ci

dokumentów z rzeczywistym stanem rzeczy i nie prowadziæ dalszych
dowodów, je¿eli z przed³o¿onych dokumentów wynika, ¿e zagraniczne
postêpowanie jest g³ównym w postêpowaniu upad³o�ciowym, a zarz¹dc¹
jest zarz¹dca zagraniczny. Jednak¿e s¹d w razie w¹tpliwo�ci mo¿e za-
¿¹daæ:
a) uwierzytelnienia dokumentów zagranicznych na zasadach przewi-

dzianych w art. 1138 k.p.c. przez polskie przedstawicielstwo dyploma-
tyczne lub urz¹d konsularny. Legalizacja dokumentu urzêdowego jest
dokonywana przez konsula w my�l art. 21 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r.
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej15 i uwierzytelnia jego
autentyczno�æ. Z t¹ chwil¹ uzyskuje on cechy dowodowe dokumentu
wymienione w art. 244 § 1 k.p.c. W literaturze dominuje pogl¹d, ¿e
zagranicznym dokumentem urzêdowym jest jego orygina³, a tak¿e wypis,
odpis lub wyci¹g uwierzytelniony przez organ, który ten dokument spo-
rz¹dzi³. W tym zakresie maj¹ zastosowanie przepisy art. 1096 k.p.c. i art.
91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w my�l których nie podlegaj¹
legalizacji dokumenty urzêdowe, je¿eli ratyfikowana umowa miêdzyna-
rodowa, og³oszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stano-

13 S. G u r g u l, ibidem, s. 345.
14 S. G u r g u l, ibidem, s. 547.
15 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823.
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wi inaczej i zwalnia z obowi¹zku uwierzytelniania dokumentówzagranicz-
nych16,
b) urzêdowego po�wiadczenia autentyczno�ci podpisu stanowi¹cego

czynno�æ notarialn¹, która mo¿e byæ dokonana zarówno przez notariusza
polskiego jako po�wiadczenie w³asnorêczno�ci podpisu (art. 96 pkt 1 pr.
o not.), jak i przez konsula, na mocy art. 19 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy
o funkcjach konsulów RP. W przypadku po�wiadczenia podpisu przez
notariusza zagranicznego, dokument bêdzie podlega³ uwierzytelnieniu �
legalizacji na opisanych zasadach jako dokument zagraniczny.

II. Czynno�ci prawne

Og³oszenie upad³o�ci obejmuj¹cej likwidacjêmaj¹tkuupad³egonak³ada
obowi¹zek wskazania i wydania syndykowi ca³egomaj¹tku przez upad³ego
i dokumentów. Konsekwencj¹ tego jest utrata przez niego korzystania
i rozporz¹dzaniamieniemwchodz¹cymwsk³admasy upad³o�ci. Czynno�ci
prawne upad³ego od daty wydania postanowienia s¹dowego o og³oszenie
upad³o�ci dotycz¹ce tego mienia, w stosunku do którego utraci³ prawo
zarz¹du, s¹ niewa¿ne ex lege (art. 77 ust. 1). Niewa¿ne s¹ równie¿ z mocy
prawa postanowienia umowy zastrzegaj¹ce w razie og³oszenia upad³o�ci
zmianê lub rozwi¹zanie stosunku prawnego, którego stron¹ jest upad³y.
Ponadto og³oszenie upad³o�ci powoduje zakaz obci¹¿ania sk³adników

masy upad³o�ci prawem zastawu, zastawem rejestrowym i zastawem
skarbowym. Nie mo¿na tak¿e od tej chwili dokonaæ w ksiêdze wieczystej
lubw rejestrzewpisu celemzabezpieczeniawierzytelno�ci powsta³ej przed
og³oszeniemupad³o�ci. Zakaz tennie odnosi siê downioskuowpis hipoteki,
z³o¿onego w s¹dzie na 6-miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o og³oszenie
upad³o�ci. Wpis dokonany wbrew temu przepisowi podlega wykre�leniu
z urzêdu na podstawie postanowienia sêdziego-komisarza, stwierdzaj¹-
cego jego niedopuszczalno�æ.
W przypadku og³oszenia upad³o�ci z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu,

zarz¹d mieniem masy upad³o�ci sprawuje powo³any przez s¹d zarz¹dca,
gdy odebrano zarz¹d maj¹tkiem upad³emu. Zarz¹dca wykonuje tak¿e

16 Bardzo szczegó³owo zagadnienia te omawiaj¹ J. C i s z e w s k i, T. E r e c i ñ s k i,
Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego, czê�æ trzecia, Przepisy z zakresu miê-
dzynarodowego prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 171 i nast.; tak¿e A. J a k u b e c k i,
F. Z e d l e r, ibidem, s. 394.
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czynno�ci zabezpieczaj¹ce podejmowane przez s¹d z urzêdu. Jednak¿e
s¹d mo¿e ustanowiæ zarz¹d sprawowany przez upad³ego (zarz¹d w³asny)
co do ca³o�ci lub czê�ci maj¹tku pod kontrol¹ nadzorcy s¹dowego, po-
wo³anego w razie og³oszenia upad³o�ci, z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu17.
Upad³y jest wówczas upowa¿niony do dokonywania czynno�ci zwyk³ego
zarz¹du. Na dokonanie czynno�ci przekraczaj¹cej zakres zwyk³ego za-
rz¹du konieczna jest zgoda nadzorcy s¹dowego, w my�l art. 76 ust. 3.
Mo¿e byæ ona wyra¿ona przed b¹d� po dokonaniu czynno�ci prawnej
w dowolnej formie. Forma szczególna bêdzie wymagana wtedy, gdy
czynno�æ upad³ego tej formy wymaga (art. 63 § 2 k.c.).
Zarz¹dca wykonuje wszelkie czynno�ci zarz¹du. Na zbycie czê�ci

maj¹tku nie zwi¹zanego z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ przedsiêbiorstwa
i obci¹¿enia jego, wymagana jest zgoda rady wierzycieli.
Dopieropouprawomocnieniu siêpostanowieniapotwierdzaj¹cegouk³ad,

s¹d wydaje postanowienie o zakoñczeniu postêpowania upad³o�ciowego.
Z t¹ chwil¹ upad³y odzyskuje prawo w³adania i zarz¹dzania maj¹tkiem.
Tre�æ uk³adu okre�la czas jego wykonania i zakres uprawnieñ upad³ego
do swojego maj¹tku, za� prawo do swobodnego zarz¹dzania i rozporz¹-
dzania maj¹tkiem oraz jego sk³adnikami odzyskuje z dniem uprawomoc-
nienia siê postanowienia stwierdzaj¹cego wykonanie uk³adu. Uk³ad wraz
z odpisem prawomocnego postanowienia o jego zatwierdzeniu stanowi¹
podstawê wpisu w ksiêdze wieczystej i w rejestrach. Podjêcie postêpowa-
nia upad³o�ciowego w razie uchylenia uk³adu powoduje, ¿e dotychczasowi
wierzyciele mog¹ dochodziæ swych roszczeñ w pierwotnej wysoko�ci.
Wszelkie obci¹¿enia, jak hipoteka, prawo zastawu, zastawu rejestrowego
oraz skarbowego i hipoteka morska zabezpieczaj¹ nadal wierzytelno�ci
niezaspokojone w ca³o�ci.
Szczególna rola jest przypisana syndykowi powo³anemu w razie og³o-

szenia upad³o�ci obejmuj¹cej likwidacjê maj¹tku upad³ego. Zgodnie z art.
173, niezw³ocznie obejmuje on maj¹tek upad³ego, zarz¹dza nim, zabez-
piecza przed utrat¹, zniszczeniem i uszkodzeniem oraz przystêpuje do jego
likwidacji. W ramach sprawowanego zarz¹du wykonuje czynno�ci praw-
ne dotycz¹ce maj¹tku upad³ego. Przyj¹æ nale¿y, wobec nieprecyzyjno�ci
pojêcia zarz¹du, ¿e chodzi o czynno�ci zwyk³ego zarz¹du. Syndyk bêdzie
musia³ uzyskaæ zezwolenie rady wierzycieli na czynno�ci dotycz¹ce masy

17 Tak A. J a k u b e c k i i F. Z e d l e r, ibidem, s. 199.
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upad³o�ci wymienione w art. 206, a w tym sprzeda¿y z wolnej rêki
nieruchomo�ci lub statku morskiego wpisanego do rejestru okrêtowego.
Sêdzia-komisarz oznacza czynno�ci, których syndykowi, nadzorcy s¹-
dowemu lub zarz¹dcy nie wolno wykonywaæ bez jego zezwolenia lub
bez zgody rady wierzycieli. Mo¿e on równie¿ z wniosku wymienionych
osób lub z urzêdu powo³aæ zastêpców syndyka, nadzorcy s¹dowego albo
zarz¹dcy i okre�liæ zakres ich czynno�ci.
Syndyk, nadzorca s¹dowy i zarz¹dca mog¹ udzielaæ pe³nomocnictw

do dokonywania czynno�ci prawnych, a tak¿e pe³nomocnictw proceso-
wych w postêpowaniach s¹dowym i administracyjnym.Wedle powo³anej
ju¿ zasady, do pe³nomocnictw stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego,
o ile ustawa nie stanowi inaczej. Bêd¹ wiêc mia³y równie¿ zastosowanie
przepisy o konieczno�ci zachowania wymaganej formy. Obowi¹zkiem syn-
dyka jest niezw³oczne z³o¿eniewniosku o ujawnienie postanowienia o og³o-
szeniu upad³o�ci w ksiêdze wieczystej oraz w innych rejestrach, w których
wpisany jest maj¹tek upad³ego.
Odrêbnie zosta³y uregulowane czynno�ci prawne w postêpowaniu

naprawczym, prowadzonym w stosunku do zagro¿onych niewyp³acal-
no�ci¹ przedsiêbiorców, wpisanych do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Od dnia wszczêcia postêpowania naprawczego do dnia prawomocnego
rozstrzygniêcia o zatwierdzeniu uk³adu albo umorzenia postêpowania,
przedsiêbiorca nie mo¿e zbywaæ ani obci¹¿aæ swego maj¹tku. Na okres
jego trwania s¹d ustanawia dla przedsiêbiorcy nadzorcê s¹dowego. Wsz-
czêcie postêpowania naprawczego nie ma wp³ywu na wniesienie prze-
ciwko niemu postêpowania s¹dowego, a w tym og³oszenia upad³o�ci.

III. Bezskuteczne czynno�ci upad³ego

Przepisy ustawy przewiduj¹ bezskuteczne czynno�ci prawne upad³ego
wstosunkudomasyupad³o�ci zmocyprawaoraz uznane za takiew wyniku
orzeczenia s¹dowego. Do tych pierwszych zaliczyæ nale¿y czynno�ci
prawne upad³ego wobec masy upad³o�ci, dokonane:
1) w ci¹gu roku przed dniem z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³o�ci,

moc¹ którego rozporz¹dzi³ swoim maj¹tkiem pod tytu³em nieodp³atnym
albo odp³atnym, a ponadto wwyniku ugody s¹dowej, uznania powództwa
lub zrzeczenia siê roszczenia, pod warunkiem, ¿e warto�æ �wiadczenia
upad³ego przewy¿sza w ra¿¹cym stopniu warto�æ �wiadczenia otrzyma-
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nego przez upad³ego lub zastrze¿onego dla niego albo dla osoby trzeciej
(art. 127 ust. 1),
2) odp³atnie w terminie 6-ciu miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku

o og³oszenie upad³o�ci z ma³¿onkiem, krewnym lub powinowatymw linii
prostej, krewnymi lub powinowatymi w linii bocznej do drugiego stopnia
w³¹cznie albo z przysposobionym lub przysposabiaj¹cym; przepisy te
stosuje siê odpowiednio do czynno�ci upad³ego bêd¹cego spó³k¹ lub osob¹
prawn¹, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami albo ich
ma³¿onkami, jak równie¿ ze spó³kami powi¹zanymi i tymi samymi oso-
bami (art. 128).
Do drugich czynno�ci zaliczyæ trzeba wszelkie obci¹¿enia maj¹tku

upad³ego hipotek¹, zastawem rejestrowym lub innymi obci¹¿eniami rze-
czowymi, w przypadku gdy upad³y nie by³ d³u¿nikiem osobistym, usta-
nowione na rok przed dniem z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³o�ci i za
które upad³y nie otrzyma³ ¿adnego �wiadczenia.
Uznania opisanych czynno�ci za bezskuteczne wobec masy upad³o�ci

dokonuje sêdzia-komisarz z urzêdu lub na wniosek syndyka, nadzorcy
s¹dowego lub zarz¹dcy. Ta sama zasada dzia³a tak¿e w przypadku
obci¹¿enia rzeczowego, ustanowionego w zamian za �wiadczenia nie-
wspó³miernie niskie do warto�ci udzielonego zabezpieczenia. W ka¿dym
przypadku sêdzia-komisarz uzna za bezskuteczne, bez wzglêdu na wyso-
ko�æ �wiadczenia otrzymanego, czynno�ci zabezpieczaj¹ce d³ugi krewnych
lub powinowatych wymienionych w art. 128. Powództwo z tego tytu³u
mo¿e wytoczyæ syndyk, nadzorca s¹dowy lub zarz¹dca, bez obowi¹zku
ponoszenia op³aty s¹dowej (art. 132). Nie mo¿na po up³ywie 2 lat od
og³oszenia upad³o�ci ¿¹daæ uznania czynno�ci za bezskuteczn¹, o ile
uprawnienie nie wygas³o wcze�niej, w my�l przepisów kodeksu cywil-
nego. Up³yw terminu nie ma znaczenia dla ¿¹dania wniesionego w drodze
zarzutu. W razie uznania czynno�ci za bezskuteczn¹, ubytek w maj¹tku
powinien byæ wyrównany przez jego zwrot w naturze, a gdy to jest
niemo¿liwe przez równowarto�æ w pieni¹dzach.

IV.Wp³ywog³oszeniaupad³o�cinastosunkimaj¹tkowema³¿onka
upad³ego

Przepisy prawa bêd¹cego przedmiotem analizy przewiduj¹ maksymal-
ne zabezpieczenie praw wierzycieli przez wprowadzenie nowego rozwi¹-
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zania o wzajemnych stosunkachmaj¹tkowychmiêdzyma³¿onkami. Temu
celowi s³u¿y tak¿e dyspozycja art. 124 ust. 1, postanawiaj¹ca, ¿e z dniem
og³oszenia upad³o�ci jednego z ma³¿onków wspólno�æ ustawowa miêdzy
ma³¿onkami, wynikaj¹ca z art. 32 § 1 k.r.o., jak równie¿ z rozszerzaj¹cej
umowy maj¹tkowej ma³¿eñskiej, ustaje z mocy prawa, ze skutkiem ex
nunc. Zasady te stosuje siê odpowiednio, gdy na podstawie umowy
maj¹tkowej ma³¿eñskiej wspólno�æ zosta³a ograniczona lub rozszerzona.
Zgodnie z ogólnymi zasadami ustanie wspólno�ci maj¹tkowej powo-

duje powstanie rozdzielno�ci maj¹tkowej (art. 54 k.r.o.). Poniewa¿ usta-
wodawca bli¿ej nie okre�la tych pojêæ, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ustanie
wspólno�ci maj¹tkowej wynika:
1) z powodu ustania ma³¿eñstwa, co nastêpuje w razie uznania jednego

z ma³¿onków za zmar³ego, w drodze rozwodu lub zgonu ma³¿onka,
2) z uniewa¿nienia ma³¿eñstwa powoduj¹cego te same skutki jak przy

rozwodzie w przypadkach okre�lonych w art. 10-16 k.r.o., czyli z powodu
niezachowania granicy wieku, ubezw³asnowolnienia ca³kowitego, choro-
by psychicznej albo niedorozwoju umys³owego, zawarcia w czasie trwa-
nia pierwszego � drugiego ma³¿eñstwa (bigamii), pokrewieñstwa i powi-
nowactwa, przysposobienia,wado�wiadczeniawoli,ma³¿eñstwazawartego
na podstawie wadliwego pe³nomocnictwa lub jego braku oraz braku ze-
zwolenia s¹du na z³o¿enia o�wiadczenia owst¹pieniuwzwi¹zekma³¿eñski
przez pe³nomocnika,
3) z ubezw³asnowolnienia jednego z ma³¿onków, kiedy ustaje wspól-

no�æ maj¹tkowa ustawowa, jak równie¿ umowna od chwili uprawomoc-
nienia siê wyroku (art. 521 § 1 k.p.c. w zw. z art. 53 k.r.o.),
4) ze zniesienia wspólno�ci maj¹tkowej ustawowej i umownej przez

s¹d z wa¿nych powodów (art. 52 § 1 k.r.o.) z dniem oznaczonym
w wyroku; wyrok ma znaczenia konstytutywne i wywiera skutki erga
omnes; je¿eli s¹d w wyroku nie oznaczy³ daty jej ustania, strona mo¿e
¿¹daæ jego uzupe³niania w trybie art. 351 § 1 k.p.c.18,

18 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 6 grudnia 1976 r. III CRN 230/76, OSNCP 1977,
nr 10, poz. 190; porównaj tak¿e A. O l e s z k o, glosa aprobuj¹ca, PiP 1978, z. 11, s. 167-
171; t e n ¿ e, Wa¿ne powody jako przes³anka zniesienia wspólno�ci ustawowej w czasie
trwaniama³¿eñstwaw �wietle orzeczenia S¹duNajwy¿szego i doktryny, Palestra 1978, nr 1,
s. 10.
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5) z wy³¹czenia wspólno�ci ustawowej przez ma³¿eñsk¹ umowê od
daty jej sporz¹dzenia (art. 47 § 1 k.r.o.); powstaje wówczas rozdzielno�æ
maj¹tkowa w rozumieniu art. 51 k.r.o.19,
6) z separacji (art. 615 k.r.o.) w wyniku orzeczenia s¹du i od tej chwili

powstaje rozdzielno�æ maj¹tkowa (art. 616 § 3 k.r.o.); zniesienie separacji
mo¿e nast¹piæ na zgodne ¿¹danie ma³¿onków i z t¹ chwil¹ ustaj¹ jej skutki
(art. 616 § 2 k.r.o.), a wobec ma³¿onków powróc¹ stosunki maj¹tkowe
obowi¹zuj¹ce przed orzeczeniem separacji; wystarczaj¹cym dowodem
przy sporz¹dzaniu czynno�ci prawnej na tê okoliczno�æ bêdzie prawo-
mocne orzeczenie s¹dowe i zbêdne jest zawieranie umowy maj¹tkowej
ma³¿eñskiej przywracaj¹cej wspólno�æ maj¹tkow¹.
Zawarcie umowy maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, przywracaj¹cej

wspólno�æ maj¹tkow¹, bêdzie konieczne tylko wtedy, gdy z mocy prawa
lub innego zdarzenia prawnego nie nast¹pi³o status quo.
Dalszym ograniczeniem jest ustawowe wy³¹czenie prawa podzia³u

maj¹tku wspólnego po og³oszeniu upad³o�ci jednego z ma³¿onków (art.
124 ust. 1 zd. 2). Warto zauwa¿yæ, ¿e przepisy przewiduj¹ og³oszenie
upad³o�ci tylko jednego zma³¿onków. Zdarzyæ siêmo¿e, ¿e fakt ten bêdzie
dotyczy³ obojga ma³¿onków prowadz¹cych wspólnie dzia³alno�æ gospo-
darcza w jednej firmie jako przedsiêbiorcy. Wtedy postêpowanie upad³o-
�ciowe bêdzie prowadzone przeciwko ma³¿eñstwu i wszystkie regu³y
bêd¹ dotyczyæ ich obojga.
Skoro ustawodawca nie okre�li³ sposobu podzia³u maj¹tku wspólnego,

nale¿y przyj¹æ, ¿e bêd¹ obowi¹zywa³y ogólne zasady, które przewiduj¹
jego podzia³ w wyniku:
a) umowy na zasadzie art. 1037 k.c. w zwi¹zku z art. 46 k.r.o. Strony

posiadaj¹ znaczn¹ swobodê przy okre�laniu zakresu podzia³u maj¹tku.
Mog¹ nim obj¹æ ca³y maj¹tek lub jego czê�æ. Zasada swobody umowy
nie mo¿e jednak naruszyæ obowi¹zuj¹cych przepisów reguluj¹cych na
przyk³ad podzia³ nieruchomo�ci (art. 3531 k.c.). Wskazanym jest, by
w umowie dokonaæ tak¿e wzajemnych rozliczeñ miêdzy stronami. Z tej
sposobno�ci korzysta siê sporadycznie i podzia³ ogranicza siê tylko do
aktywów maj¹tku. Formy aktu notarialnego wymaga umowa dotycz¹ca

19 J.St. P i ¹ t o w s k i, System prawa rodzinnego i opiekuñczego, Wroc³aw-Warszawa-
Kraków-Gdañsk-£ód� 1985, s. 471.
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nieruchomo�ci. Poza tym obowi¹zuj¹ ogólne zasady co do obowi¹zku
zachowania formy,
b) w drodze orzeczenia s¹dowego w postêpowaniu nieprocesowym

(art. 680-689 k.p.c.), przy braku zgody stron na umowne uregulowanie
podzia³u, stosuje siê odpowiednio przepisy o dziale spadku na zasadzie
art. 46 k.r.o.W zasadzie podzia³ winien obejmowaæ ca³o�æ maj¹tku, a wy-
j¹tkowo tylko jego czê�æ (art. 1033 § 1 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o.).
Umowa podzia³u maj¹tku wspólnego powinna byæ w zasadzie zawarta

w samodzielnym akcie notarialnym, gdy dotyczy nieruchomo�ci. Istnieje
jednak mo¿liwo�æ ³¹czenia w jednym akcie notarialnym umowy maj¹t-
kowej z innymi umowami. Dotyczy to tak¿e sporz¹dzenia w jednym akcie
notarialnym umowy o wy³¹czenie wspólno�ci ustawowej i dokonania
w tym samym akcie podzia³u maj¹tku wspólnego, a nastêpnie zamiesz-
czenia w nim wniosku o ujawnienie prawa w³asno�ci w ksiêdze wieczy-
stej. Sporz¹dzona w ten sposób czynno�æ budzi zasadnicze obawy, ¿e
chodzi o dokonanie przesuniêciamaj¹tkowego danego przedmiotumiêdzy
ma³¿onkami, a nie ukszta³towaniaustrojumaj¹tkowegomiêdzynimi.Z tych
te¿ powodów nale¿y odst¹piæ od tej praktyki, mimo ¿e czynno�æ nie mo¿e
byæ uznana za niewa¿n¹20. Ustalone w drodze umowy stosunki maj¹tkowe
miêdzy ma³¿onkami mog¹ byæ przez nich zmienione kolejn¹ umow¹,
zawart¹ w formie aktu notarialnego (art. 47 § 1 k.r.o.).
W wyniku ustania wspólno�ci ustawowej do maj¹tku, który by³ nim

objêty, stosuje siê odpowiednio przepisy o wspó³w³asno�ci u³amkowej,
a ma³¿onkowie maj¹ równe udzia³y, o ile nie nast¹pi ustalenie ich wyso-
ko�ci z uwzglêdnieniem przyczynienia siê ka¿dego z nich do powstania
maj¹tku wspólnego. Przywrócenie ustawowej wspólno�ci maj¹tkowej
mo¿e nast¹piæ w wyniku uchylenia orzeczenia s¹dowego, które spowo-
dowa³o jej ustanie, wzglêdnie na podstawie nowej umowy maj¹tkowej,
zawartej w ka¿dym czasie przez strony w formie aktu notarialnego21.
Przepisy nie reguluj¹ tej kwestii, co zmusza do przedstawienia skutków

20 Porównaj J. G a j d a, Kodeks rodzinny i opiekuñczy, Komentarz, Warszawa 1999,
s. 174; tak¿e uchwa³a SN z dnia 9 sierpnia 1996 r. III CZP 74/96, OSN 1996, poz. 152,
która stwierdza, ¿e u¿ycie w umowie maj¹tkowej ma³¿onków sformu³owania �o zniesieniu
wspólno�ci ustawowej� nie stoi na przeszkodzie uznaniu, ¿e jest to umowa o wy³¹czeniu
tej wspólno�ci.

21Bli¿ej L. S t e c k i, Przywrócenie ustawowej wspólno�ci maj¹tkowej, NP 1966, nr 6,
s. 747.
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prawnych zwi¹zanych z zakoñczeniem postêpowania upad³o�ciowego lub
jego umorzeniem. Prawomocne postanowienie o umorzeniu postêpowa-
nia upad³o�ciowego stanowi podstawê do wykre�lenia wpisów dotycz¹-
cych upad³o�ci w ksiêdze wieczystej i w rejestrach. Upad³y odzyskuje
prawo zarz¹dzania swoim maj¹tkiem i rozporz¹dzania jego sk³adnikami
z dniem wydania postanowienia o jego umorzeniu. W postêpowaniu upa-
d³o�ciowym, obejmuj¹cym likwidacjê maj¹tku upad³ego, s¹d po wyko-
naniu ostatecznego planu podzia³u stwierdza jego zakoñczenie. Postêpo-
wanieupad³o�ciowepodlegauchyleniuwprzypadkuponownegoodrzucenia
albo oddalenia wniosku o og³oszeniu upad³o�ci. Wszelkie zmiany stosun-
ków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowi¹zuj¹
upad³ego i drug¹ stronê tak¿e po umorzeniu lub zakoñczeniu postêpowa-
nia. I te zasady obowi¹zuj¹ równie¿ w zakresie przywrócenia stosunków
maj¹tkowych miêdzy ma³¿onkami, istniej¹cych przed og³oszeniem upa-
d³o�ci; dowodem bêd¹ prawomocne orzeczenia s¹dowe.
Ma³¿onek upad³ego mo¿e dochodziæ, ale tylko w postêpowaniu upa-

d³o�ciowym, nale¿no�ci z tytu³u udzia³u w maj¹tku wspólnym, zg³aszaj¹c
tê wierzytelno�æ sêdziemu-komisarzowi. Ochrona jego praw jest wiêc
ograniczona i zaspokojenie roszczenia nastêpuje wed³ug zasad obowi¹-
zuj¹cychw tympostêpowaniu. Jegonale¿no�æwpodziale funduszuzostanie
zaliczona dopiero do kategorii trzeciej (art. 342 ust. 1 pkt 3).
Ustawodawca wprowadza domniemanie, ¿e maj¹tek wspólny powsta-

³y w czasie prowadzenia przedsiêbiorstwa przez upad³ego zosta³ nabyty
ze �rodków pochodz¹cych z dochodów tego przedsiêbiorstwa. Stwier-
dzenie toma przedewszystkim znaczenie informacyjne. Taka sama zasada
wynika bezpo�rednio z brzmienia art. 32 § 2 pkt 2 k.r.o., w my�l której
dorobek ma³¿onków (wspólno�æ ustawow¹) stanowi¹ dochody z maj¹tku
wspólnego, jak równie¿ z odrêbnego ka¿dego z nich.
Zniesienie wspólno�ci maj¹tkowej i zniesienie, chyba chodzi o wy³¹-

czenie, wspólno�ci maj¹tkowej umow¹ maj¹tkow¹ jest równie¿ przed-
miotem postêpowania upad³o�ciowego. Przepisy s¹ nieprecyzyjne i nie sko-
relowane z instytucjami wystêpuj¹cymi w kodeksie rodzinnym i opiekuñ-
czym. Przechodz¹c za� do analizy, trzeba podkre�liæ, ¿e dotycz¹ one
czynno�ci sporz¹dzonych przed oraz po og³oszeniu upad³o�ci. Zgodnie
z art. 125 ust. 1, zniesienie wspólno�ci maj¹tkowej na podstawie posta-
nowienia s¹dowego w ci¹gu roku przed dniem z³o¿enia wniosku o og³o-



27

Prawo upad³o�ciowe i naprawcze w praktyce notarialnej (cz. I)

szeniu upad³o�ci jest bezskuteczne w stosunku do wierzycieli upad³ego.
Jest to zgodne z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 52 k.r.o., na podstawie której
ka¿dy z ma³¿onków mo¿e ¿¹daæ zniesienia przez s¹d wspólno�ci maj¹t-
kowej ustawowej i umownej z dniem oznaczonym w tym wyroku.
Bezskuteczne jest równie¿ w stosunku do wierzycieli upad³ego ustanie

wspólno�ci maj¹tkowej w wyniku ubezw³asnowolnienia jednego z ma³-
¿onków, orzeczonego w ci¹gu roku przed dniem z³o¿enia wniosku o og³o-
szeniu upad³o�ci22. Nie mo¿na tak¿e po og³oszeniu upad³o�ci znie�æ
wspólno�ci ustawowej z dat¹ wcze�niejsz¹ od daty og³oszenia upad³o�ci.
Z kolei art. 126 ust. 1 postanawia, ¿e zniesienie, poprawnie wy³¹czenie
wspólno�cimaj¹tkowej jest skutecznewobecmasyupad³o�ci, je¿eli umowa
zosta³a zawarta co najmniej dwa lata przed dniem z³o¿enia wniosku
o og³oszeniu upad³o�ci. Zasada ta obowi¹zuje odpowiednio w stosunku
do umów ma³¿eñskich ograniczaj¹cych wspólno�æ maj¹tkow¹.

V. Spadki nabyte przez upad³ego

Przepisy prawa upad³o�ciowego i naprawczego w sposób stanowczy
i rygorystyczny ingeruj¹, w imiê ochrony praw wierzycieli, w zakres
zabezpieczenia praw nabytych przez upad³ego w drodze dziedziczenia.
Przewiduj¹ one okre�lone skutki prawne, odbiegaj¹ce od ogólnie obowi¹-
zuj¹cych zasad dziedziczenia i sporz¹dzania czynno�ci rozporz¹dzaj¹cych
nabytymspadkiem.Zaliczyædonichnale¿ynastêpuj¹ceograniczeniaw tych
sprawach, a mianowicie:
1. Stosownie do art. 119 ust. 1, je¿eli do spadku otwartego po og³osze-

niu upad³o�ci zostaje powo³any upad³y, spadek wchodzi do masy upa-
d³o�ci. Prezentuj¹cy interesy prawne masy upad³o�ci: syndyk, nadzorca
s¹dowy i zarz¹dca nie sk³adaj¹ o�wiadczenia o przyjêciu spadku, za�
spadek uwa¿a siê za przyjêty z dobrodziejstwem inwentarza. Zwolnienie
z tego obowi¹zku jest przewidziane równie¿ w postêpowaniu spadkowym
w stosunku do innych podmiotów. I tak, wed³ug art. 1015 § 2 zd. 2
k.c. niez³o¿enie w terminie tego o�wiadczenia przez spadkobiercê nie
maj¹cego pe³nej zdolno�ci do czynno�ci prawnych albo co do których

22 J. B r o l, Podstawowe kierunki zmian w postêpowaniu upad³o�ciowym, Przegl¹d
Prawa Handlowego 2003, nr 8, s. 4-10. Autor w formie syntetycznej przedstawi³ wêz³owe
problemy prawa upad³o�ciowego i naprawczego.
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istnieje podstawa do ca³kowitego ubezw³asnowolnienia, oraz przez osobê
prawn¹, jest jednoznaczne z przyjêciem spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza. Bardziej kategoryczne stanowisko zawiera nowe brzmienie § 2
art. 1023 k.c., ¿e Skarb Pañstwa i gmina nie sk³adaj¹ o�wiadczeñ o przy-
jêciu spadku, który uwa¿a siê za przyjêty z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Opisan¹ zasadê stosuje siê do spadku otwartego przed og³oszeniem

upad³o�ci, gdy do chwili jej og³oszenia nie up³yn¹³ termin do z³o¿enia
o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, a upad³y jako powo³any
spadkobierca o�wiadczenia nie z³o¿y³. W tym przypadku spadek wchodzi
tak¿e do masy upad³o�ci (art. 119 ust. 2). Przyjêcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza ogranicza odpowiedzialno�æ masy upad³o�ci za d³ugi
spadkowe do warto�ci ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego
spadku. S¹d wydaje postanowienie o dokonanie spisu inwentarza na
wniosek syndyka, nadzorcy s¹dowego lub zarz¹dcy wzglêdnie z urzêdu
(art. 637 § 1 w zwi¹zku z art. 644 k.p.c.).
3. Przepisy te stosuje siê odpowiednio do ustanowionych w testamen-

cie zapisów na rzecz upad³ego.
4. Logicznym nastêpstwem przyjêtego rozwi¹zania prawnego jest art.

123, stosownie do którego o�wiadczenie upad³ego o odrzuceniu spadku
z³o¿one po og³oszeniu upad³o�ci jest bezskuteczne wobecmasy upad³o�ci.
O�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spadku sk³ada siê przed s¹dem
lub notariuszem. Nie mo¿e byæ odwo³ane. Mo¿na je z³o¿yæ na pi�mie z
podpisem notarialnie po�wiadczonym. Pe³nomocnictwo do tej czynno�ci
powinno byæ na pi�mie i równie¿ z podpisem notarialnie po�wiadczonym.
Tryb sk³adania o�wiadczeñ zosta³ dok³adnie okre�lony w art. 640 § 1
k.p.c. Przewiduje on, ¿e notariusz przesy³a niezw³ocznie o�wiadczenie
wraz za³¹cznikami do s¹du spadku. Tre�æ o�wiadczenia zosta³a precy-
zyjnie opisana w art. 641 § 1 k.p.c. i brak jest racjonalnych przes³anek
jej uzupe³nienia elementami dotycz¹cymi postêpowania upad³o�ciowego.
Przy tej okazji trzeba podkre�liæ, ¿e Skarb Pañstwa i gmina nie mog¹
odrzuciæ spadku, który im przypad³ z mocy ustawy (art. 1023 § 1 k.c.).
Przepisy omawianej ustawywprowadzi³y istotne ograniczeniaw przed-

miocie umów dotycz¹cych spadku. Ze wzglêdu na rangê unormowanych
zagadnieñ konieczne jest dokonanie ich bli¿szej analizy. Stosownie do art.
120, umowa zbycia ca³o�ci lub czê�ci spadku albo ca³o�ci lub czê�ci
udzia³u spadkowego zawarta przez upad³ego po og³oszeniu upad³o�ci jest
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niewa¿na. Ten sam skutek prawny wywo³uje czynno�æ rozporz¹dzaj¹ca
udzia³em w przedmiocie nale¿¹cym do spadku i zgoda na rozporz¹dzenie
udzia³emnale¿¹cymdo spadku przez innego spadkobiercê.Umowa zbycia
spadku przenosi spadek na nabywcê, chyba ¿e strony postanowi³y inaczej.
Dopuszczalno�æ zbycia udzia³u w przedmiocie nale¿¹cym do spadku za
zgod¹ pozosta³ych spadkobierców jest przewidziana w art. 1036 k.c.
Zawarcie tych umów mo¿e nast¹piæ dopiero po przyjêciu spadku przez
upad³ego.
Przedmiotem odrêbnej regulacji prawnej jest wy³¹czenie spadku lub

jegosk³adnikówzmasyupad³o�ci.Przepisyprzewiduj¹nastêpuj¹ce sytuacje:
1. W razie gdy w sk³ad spadku wchodz¹ wierzytelno�ci i prawa

w¹tpliwe co do istnienia lub mo¿liwo�ci ich wykonania, mo¿na wy³¹czyæ
spadek z masy upad³o�ci. Wy³¹czenie dotyczy ca³ego spadku, a nie jego
czê�ci. Posiada ono charakter fakultatywny.
2. Spadek podlega wy³¹czeniu obligatoryjnemu wówczas, gdy sk³ad-

niki maj¹tkowe wchodz¹ce w jego sk³ad s¹ trudno zbywalne lub z innych
przyczyn, bli¿ej nie okre�lonych, wej�cie spadku do masy upad³o�ci nie
by³oby korzystne dla postêpowania upad³o�ciowego23.
Postanowienie o wy³¹czeniu spadku zmasy upad³o�ci wydaje z urzêdu

sêdzia-komisarz. Podlega ono og³oszeniu przez obwieszczenie. Przys³u-
guje na nie za¿alenie upad³emu i wierzycielom.
Okoliczno�æ ta powoduje, ¿e o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu

spadku sk³ada spadkobierca-upad³y dopiero od chwili uprawomocnienia
siê postanowienia o wy³¹czeniu. Zasada ta jest zgodna z art. 1015 § 1
k.c., jako ¿e upad³y podejmie wiadomo�æ o tytule jego powo³ania na
spadkobiercê od tego momentu.

VI. Postêpowanie upad³o�ciowe po �mierci niewyp³acalnego
d³u¿nika

Wedle art. 418 pr. upad³. i napr. z³o¿enie wniosku o og³oszenie upa-
d³o�ci wywo³uje poni¿sze skutki prawne wobec przedsiêbiorcy lub osoby
fizycznej po �mierci:

23 Tak A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, ibidem, s. 322.
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1) która by³a przedsiêbiorc¹ równie¿ po zaprzestaniu dzia³alno�ci go-
spodarczej, a od dnia wykre�lenia z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
innego w³a�ciwego rejestru nie up³yn¹³ rok,
2) która faktycznie prowadzi³a dzia³alno�æ gospodarcz¹, nawet mimo

niedope³nienia obowi¹zku jej zg³oszeniawKrajowymRejestrze S¹dowym
albo innym rejestrze:
a) w przypadku, gdy w postêpowaniu nie bierze udzia³u spadkobierca,

którego prawa zosta³y stwierdzone prawomocnym postanowieniem
o stwierdzenie nabycia spadku albo kurator spadku, s¹d w postanowieniu
o og³oszeniu upad³o�ci ustanowi kuratora, uwzglêdniaj¹c przes³anki prze-
widziane w art. 187. Po og³oszeniu upad³o�ci orzeczenie o powo³aniu lub
zmianie kuratora wydaje sêdzia-komisarz,
b) w razie zbycia spadku przed og³oszeniem upad³o�ci postêpowanie

prowadzi siê z udzia³em nabywcy spadku, do którego stosuje siê przepisy
dotycz¹ce upad³ego.
Zasada ta jest skorelowana z art. 1053 k.c. Nabywca wstêpuje bowiem

w prawa i obowi¹zki spadkobiercy. Umowa sprzeda¿y, zamiany, daro-
wizny lub inna umowa zobowi¹zuj¹ca do zbycia spadku przenosi spadek,
chyba ¿e strony postanowi³y inaczej. Zarówno umowa zobowi¹zuj¹ca,
jak równie¿ przenosz¹ca te prawa powinna byæ zawarta w formie aktu
notarialnego.
Ponadto przewidziano, ¿e do opisanego postêpowania stosuje siê

przepisy o postêpowaniu upad³o�ciowym obejmuj¹cym likwidacjê maj¹t-
ku upad³ego. Do masy upad³o�ci wchodz¹ jedynie aktywa spadku po
zmar³ym d³u¿nika. Jest to odstêpstwo od sukcesji uniwersalnej wynika-
j¹cej z art. 922 § 1 k.c. Przepis ten postanawia, ¿e prawa i obowi¹zki
zmar³ego przechodz¹ z chwil¹ jego �mierci na jedn¹ lub kilka osób.
W my�l art. 422 ustanowienie wykonawcy testamentu oraz zapisy

i polecenia s¹ bezskuteczne wobec masy upad³o�ci. Poniewa¿ ustawo-
dawca bli¿ej nie okre�la tych pojêæ, obowi¹zywaæ bêd¹ definicje z prawa
spadkowego. Spadkodawca w testamencie mo¿e powo³aæ jego wyko-
nawcê. Mo¿e nim byæ osoba posiadaj¹ca pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci
prawnej.
Spadkodawca mo¿e zobowi¹zaæ spadkobiercê ustawowego lub testa-

mentowego do spe³nienia okre�lonego �wiadczenia maj¹tkowego na rzecz
oznaczonej osoby (zapis).
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W testamencie te¿ mo¿e na³o¿yæ na spadkobiercê lub na zapisobiorcê
obowi¹zek oznaczonego dzia³ania lub zaniechania, nie czyni¹c nikogo
wierzycielem (polecenie).
Przepisy art. 127-130 odnosz¹ce siê do bezskuteczno�ci i zaskar¿ania

czynno�ci upad³ego stosuje siê do czynno�ci dokonanych na 6 miesiêcy
przed jego �mierci¹.
Po og³oszeniu upad³o�ci skutki prawne zwi¹zane z przyjêciem spadku

powstaj¹ po zakoñczeniu postêpowania upad³o�ciowego. Nie zosta³ okre-
�lonycharakter przyjêcia spadku.Bêd¹zatemobowi¹zywaæogólneprzepisy
o przyjêciu spadku przez spadkobiercê:
1) bez ograniczenia odpowiedzialno�ci za d³ugi (przyjêcie proste),
2) z ograniczeniem tej odpowiedzialno�ci (przyjêcie z dobrodziejstwem

inwentarza)24.
Po zakoñczeniu lub umorzeniu postêpowania upad³o�ciowego wyci¹g

z zatwierdzonej listy wierzytelno�ci, w którym oznaczono wierzytelno�ci,
oraz sumy otrzymane na jej poczet przez wierzyciela s¹ tytu³em egze-
kucyjnym przeciwko spadkobiercy.
Przepisy dotycz¹ce czynno�ci prawnych oraz skutków prawnych dzie-

dziczenia przez upad³ego po og³oszeniu upad³o�ci s¹ adresowane przede
wszystkim do uczestników postêpowania upad³o�ciowego i naprawczego
oraz masy upad³o�ci. Notariusz musi jednak i w tym wypadku posiadaæ
wiedzê o tym prawie. Jest ona niezbêdna wobec konieczno�ci spe³nienia
ogólnego obowi¹zku czuwania nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw
i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynno�æ ta
mo¿e spowodowaæ okre�lone skutki prawne oraz inne obowi¹zki (art.
80 pr. o not.). Nie oznacza to, ¿e jest obowi¹zany w ka¿dej czynno�ci
notarialnej zamieszczaæ pouczenia o ewentualnych skutkach st¹d wyni-
kaj¹cych. Mo¿e to uczyniæ tylko wówczas, gdy w trakcie jej sporz¹dzenia
ujawni¹ siê okoliczno�ci �wiadcz¹ce o ich bezpo�rednim zwi¹zku z po-
stêpowaniem upad³o�ciowym i ewentualnej bezskuteczno�ci lub niewa¿-
no�ci zamierzonej czynno�ci. Notariusz podejmie stosown¹ decyzjê i za-
mie�ci o tymwzmiankêwakcie notarialnym.Zamieszczania za� pouczenia
o zasadach tego prawa nie znajduje uzasadnienia, a nawet nie odpowiada

24 Bli¿ej E. S k o w r o ñ s k a-B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego, Ksiêga
czwarta, Spadki, Warszawa 1999, s. 189-190; J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe w za-
rysie, Warszawa 2002, s. 151.
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przyjêtej metodyce sporz¹dzania czynno�ci notarialnych. Pouczenia bo-
wiem nie wywo³uj¹ ¿adnych skutków prawnych, a wprost przeciwnie,
mog¹ dzia³aæ przeciwko notariuszowi, gdy oka¿e siê, ¿e by³y one niepe³ne
i mog³y wprowadziæ w b³¹d stronê czynno�ci. Stanowi³oby to tak¿e
odstêpstwo od zasad wykszta³conych w praktyce notarialnej. Nie za-
mieszcza siê s³usznie pouczenia o skutkach sporz¹dzonej czynno�ci,
w stosunku do której wierzyciele mog¹ wnie�æ powództwo z art. 527
§ 1 k.c. (skarga pauliañska)w celu uznania ich za bezskutecznew stosunku
do siebie. Je�li dojdzie do przekonania, ¿e zamierzona czynno�æ jest
sprzeczna z prawem, odmówi jej sporz¹dzenia (art. 81 pr. o not.).

VII. Likwidacja masy upad³o�ci

Likwidacja masy upad³o�ci w postêpowaniu upad³o�ciowym zosta³a
szczegó³owo i poprawnie rozwi¹zana. Wprowadzono szereg nowych
rozwi¹zañ usprawniaj¹cych i upraszczaj¹cych tryb postêpowania. Prze-
jête instytucje zosta³y zmodyfikowane i zsynchronizowane z ogólnym
porz¹dkiem prawnym. Aktualne rozwi¹zanie prawne jest zatem korzyst-
niejsze od ustalonego w poprzednim prawie upad³o�ciowym.
Likwidacja masy upad³o�ci zosta³a przewidziana w art. 311 ust. 1

i polega przede wszystkim na sprzeda¿y przedsiêbiorstwa w ca³o�ci lub
jego zorganizowanej czê�ci, a nadto ruchomo�ci i nieruchomo�ci. W ra-
mach likwidacji podejmowane s¹ równie¿ inne czynno�ci maj¹ce w kon-
sekwencji doprowadziæ do uporz¹dkowania stanu prawnego masy upa-
d³o�ci, a nastêpnie jej rozdysponowania. Dominuje wiêc sprzeda¿ mienia
dokonywana w drodze przetargu, do którego stosuje siê przepisy kodeksu
cywilnego (art. 320). Warunki przetargu okre�la jednak sêdzia-komisarz.
Prowadzi go syndyk pod nadzorem sêdziego-komisarza. Do obowi¹zków
syndyka nale¿y dokonanie wyboru oferty, któr¹ zatwierdza sêdzia-komi-
sarz. Umowa sprzeda¿y powinna byæ zawarta w terminie jednego miesi¹ca
od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.
Ustawodawca preferuje sprzeda¿ przedsiêbiorstwa upad³ego w ca³o-

�ci, podkre�laj¹c, ¿e chodzi przede wszystkim o uzyskanie korzystnych
efektów ekonomicznych. Dopiero wtedy, gdy jest ona niemo¿liwa, na-
stêpuje sprzeda¿ jego zorganizowanej czê�ci, zdolnej do podjêcia dzia³al-
no�ci gospodarczej (art. 318 ust. 1).
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Prawoupad³o�ciowe nie zawiera definicji przedsiêbiorstwa, dlatego te¿
nale¿y korzystaæ z okre�lenia zawartego w znowelizowanym art. 551 k.c.
Wed³ug niego, przedsiêbiorstwem jest zorganizowany zespó³ sk³adników
niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej. Pozytywnie nale¿y oceniæ enumeratywne wskazanie
sk³adników przedsiêbiorstwa, mimo ¿e wykaz ten jest niezamkniêty. Jest
jednak pomocnywwyk³adni tej definicji. Sprzeda¿ przedsiêbiorstwamo¿e
byæ poprzedzona umow¹ dzier¿awy na czas okre�lony z prawem pier-
wokupu, je¿eli jest to uzasadnione warunkami ekonomicznymi (art. 316
ust. 2). W razie podjêcia takiej decyzji winna byæ ona dok³adnie opisana
w umowie, zwykle w akcie notarialnym. Szczególny tryb przewidziano
przy sprzeda¿y przedsiêbiorstwa spó³ki publicznej. Syndyk jest obowi¹-
zany do uzyskania uprzedniej opinii Przewodnicz¹cego Komisji Papierów
Warto�ciowych i Gie³d w zakresie wp³ywu skutków sprzeda¿y na rynek
kapita³owy i interes gospodarki narodowej.
Nieruchomo�æ wchodz¹ca w sk³ad przedsiêbiorstwa, w stosunku do

której przys³uguje ustawowe prawo pierwokupu, powinna byæ wy³¹czona
z przedsiêbiorstwa i sprzedana odrêbnym aktem notarialnym (art. 319 ust.
5). Powtórzono zasadê, ¿e sprzeda¿ dokonana w postêpowaniu upad³o-
�ciowym ma skutki sprzeda¿y egzekucyjnej. Jednak¿e przepisy kodeksu
postêpowania cywilnego przy sprzeda¿y nieruchomo�ci stosuje siê
w ograniczonymzakresie.Wpierwszejkolejno�ciobowi¹zuj¹przepisyprawa
upad³o�ciowego i naprawczego, jak na przyk³ad art. 313 ust. 1 pkt 2-4.
Na nabywcê przedsiêbiorstwa przechodz¹ wszystkie prawa zwi¹zane

z koncesj¹, licencj¹ i ulgami, które posiada³ upad³y, o ile ustawa lub decyzja
o ich ustanowieniu nie stanowi inaczej. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy
zbyciu zorganizowanej czê�ci przedsiêbiorstwa oraz nieruchomo�ci ob-
ci¹¿onej ograniczonymi prawami rzeczowymi nale¿y prawa te opisaæ
w akcie notarialnym. Ma to znaczenie przy podziale ceny uzyskanej przy
sprzeda¿y nieruchomo�ci.
Istotne znaczenie posiada nadzór sprawowany przez radê wierzycieli

przy czynno�ciach rozporz¹dzaj¹cych mieniem masy upad³o�ci. Syndyk
jest obowi¹zany uzyskaæ zezwolenie rady wierzycieli w formie uchwa³y,
miêdzy innymi na odst¹pienie od sprzeda¿y przedsiêbiorstwa jako ca³o�ci
albo sprzeda¿y z wolnej rêki nieruchomo�ci lub statku morskiego, wpi-
sanego do rejestru okrêtowego (art. 206 ust. 1 pkt 2 i 3). Generalnie rada
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wierzycieli mo¿e wyraziæ zgodê na sprzeda¿ z wolnej rêki mienia masy
upad³o�ci z jednoczesnym okre�leniem warunków zbycia, które winne
byæ umieszczone w umowie. Wykonanie ich nale¿y do podstawowych
obowi¹zków syndyka. Odstêpstwo od uzyskania zezwolenia rady wie-
rzycieli dotyczy tylko czynno�ci niezw³ocznych i o warto�ci przedmiotu
do 10.000 z³. W przypadku nieustanowienia rady wierzycieli czynno�ci
te oraz niewykonane przez ni¹ przejmuje sêdzia-komisarz.
Spó³ka zudzia³emponadpo³owypracownikówupad³ego, bêd¹ca spó³k¹

z udzia³em Skarbu Pañstwa, ma pierwszeñstwo w nabyciu przedsiêbior-
stwa lub jego zorganizowanej czê�ci za zgod¹ rady wierzycieli (art. 324
ust. 1). W zwi¹zku z tym, syndyk w pierwszej kolejno�ci z³o¿y ofertê
sprzeda¿y tej spó³ce pracowniczej.
Dla praktyki notarialnej decyduj¹ce znaczenie ma sprzeda¿ nierucho-

mo�ci jako czynno�ci dominuj¹cej przy likwidacji masy upad³o�ci. Przy
tej okazji wiele problemów rodzi siê wobec nieuregulowanego stanu
prawnego nieruchomo�ci. W doktrynie przewa¿ pogl¹d, ¿e syndyk ma
prawo i obowi¹zek25 wszczynaæ postêpowanie uw³aszczaj¹ce, a wszczête
kontynuowaæ w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomo�ci. Mo¿e
odst¹piæ od tych czynno�ci tylko z wa¿nych powodów wzglêdnie braku
�rodków finansowych na jego pokrycie. Nie mo¿e jednak dopu�ciæ do
przedawnienia roszczeñ26. Akceptuje siê mo¿liwo�æ zbycia zainteresowa-
nemu na jego wniosek prawa zwi¹zanego z uw³aszczeniem przedsiêbior-
stwa upad³ego.
Sprzeda¿ nieruchomo�ci z chwil¹ jej zawarcia powoduje:
1) wyga�niêcie praw i roszczeñ osobistych zarówno ujawnionych

w ksiêdze wieczystej, jak równie¿ nie wpisanych, lecz zg³oszonych sê-
dziemu-komisarzowi w terminie nie krótszym ni¿ miesi¹c i nie d³u¿szym
ni¿ trzy miesi¹ce,
b) nabycie przez uprawnionego w miejsce prawa, które wygas³o,

prawa do zaspokojenia warto�ci prawa wygas³ego z ceny sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci obci¹¿onej.
Podstaw¹ prawn¹ do wykre�lenia prawa wygas³ego w wyniku zawar-

cia umowy sprzeda¿y jest prawomocny plan podzia³u sumy uzyskanej

25 Tak. J. B r o l, ibidem, s. 149.
26 Uchwa³a SN z dnia 15 marca 1960 r. Co 33/59, OSNCP 1961, nr 1, poz. 23.
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Prawo upad³o�ciowe i naprawcze w praktyce notarialnej (cz. I)

ze sprzeda¿y nieruchomo�ci (art. 13 ust. 2). Pozostaj¹ w mocy s³u¿eb-
no�ci drogi koniecznej, s³u¿ebno�ci ustanowione przy przekroczeniu gra-
nicy zwi¹zanej zwznoszeniem budowli lub innych urz¹dzeñ, u¿ytkowanie
i prawo do¿ywotnika. Niezale¿nie od tego sêdzia-komisarz mo¿e pozo-
stawiæ s³u¿ebno�æ gruntow¹, je¿eli dla nieruchomo�ci w³adn¹cej jest ko-
nieczna.


