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

Postêpowanie upad³o�ciowe wobec banków
Postêpowanie upad³o�ciowe w stosunku do banków zosta³o uregu-

lowane w tytule II, w art. 426-470 pr. upad³. i napr.1, w art. 158 pr. bank.2,
jedynie w zakresie czynno�ci zwi¹zanych z jego wszczêciem oraz w prze-
pisach szczególnych, dotycz¹cych banku spó³dzielczego3 i hipotecznego4.
Czynno�ci zostaj¹ wszczête, gdy aktywa banku wed³ug bilansu nie
wystarczaj¹ na zaspokojenie jego zobowi¹zañ. Wówczas zarz¹d banku,
zarz¹d komisaryczny lub likwidator powiadamiaj¹ o tym fakcie Komisjê
Nadzoru Bankowego, która podejmuje decyzjê o zawieszeniu dzia³alno�ci
banku, a nastêpnie decyzjê o jego przejêciu przez inny bank, za zgod¹
banku przejmuj¹cego. Alternatywnie mo¿e ona wyst¹piæ do w³a�ciwego
s¹du okrêgowego z wnioskiem o og³oszenie upad³o�ci, o czym zawia-
damia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec banku spó³dzielczego

1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. � Prawo upad³o�ciowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60,
poz. 535.
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665.
3 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich

zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych, Dz.U. Nr 119, poz. 1252 z pó�n. zm.
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,

Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919.
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powy¿sze powiadomienie mo¿e równie¿ z³o¿yæ zarz¹d banku zrzeszaj¹-
cego, którego bank spó³dzielczy jest akcjonariuszem.

Z wnioskiem o og³oszenie upad³o�ci mo¿e wyst¹piæ jedynie Komisja
Nadzoru Bankowego w my�l art. 158 ust. 1 pr. bank. w zw. z art. 426
ust. 1 pr. upad³. i napr. Decyzja o zawieszeniu dzia³alno�ci banku jest
podawana do publicznej wiadomo�ci poprzez og³oszenie jej w dzienniku
o zasiêgu ogólnopolskim oraz w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.
Decyzja ta nie podlega zaskar¿eniu. Komisja Nadzoru Bankowego po
wydaniu decyzji mo¿e zawiesiæ dzia³alno�æ zarz¹du i innych organów oraz
powo³aæ zarz¹d komisaryczny. Obowi¹zuje przy tym zasada, ¿e w sto-
sunku do banku nie stosuje siê przepisów prawa upad³o�ciowego o za-
bezpieczeniu maj¹tku d³u¿nika. Tryb postêpowania przed s¹dem przewi-
duje, ¿e przed og³oszeniem upad³o�ci wys³uchuje on na okoliczno�æ podstaw
og³oszenia upad³o�ci oraz osoby syndyka, przedstawiciela wnioskodawcy
oraz inne podmioty w ustawie wymienione. W postêpowaniu dotycz¹cym
banku pañstwowego lub banku bêd¹cego podmiotem zale¿nym od Skarbu
Pañstwa, s¹d wys³uchuje tak¿e przedstawiciela w³a�ciwego do spraw
Skarbu Pañstwa. S¹d orzeka o og³oszeniu upad³o�ci najpó�niej w terminie
miesi¹ca od otrzymania wniosku. Syndykiem mo¿e byæ inny bank.
Og³aszanie upad³o�ci nastêpuje z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu. Ze wzglê-
du na przyspieszenie toku postêpowania zrezygnowano ze wstêpnego
zgromadzenia wierzycieli. W postêpowaniu o og³oszeniu upad³o�ci s¹d
ustanawia kuratora do reprezentowania banku w postêpowaniu upad³o-
�ciowym. W stosunku do niego nie stosuje siê �rodków przymusu. Ponosi
on odpowiedzialno�æ za szkodê w takim rozmiarze jak syndyk. Wyna-
grodzenie kuratora ustala sêdzia-komisarz w wysoko�ci adekwatnej do
nak³adu pracy. Na postanowienie to przys³uguje za¿alenie.

W my�l art. 433 pr. upad³. i napr., z dniem og³oszenia upad³o�ci pod-
legaj¹ rozwi¹zaniu organy zarz¹dzaj¹ce i nadzorcze banku, wygasa zarz¹d
komisaryczny, odwo³uje siê likwidatorów i zawiesza ich uprawnienia,
a nadto wszelkie uprawnienia do odpraw pieniê¿nych oraz wynagrodzenia
za okres po og³oszeniu upad³o�ci.

Z dniem og³oszenia upad³o�ci podlegaj¹ rozwi¹zaniu:
1) umowy rachunku bankowego,
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2) umowy kredytu i po¿yczki, je¿eli do dnia og³oszenia upad³o�ci nie
nast¹pi³o oddanie �rodków pieniê¿nych do dyspozycji kredytobiorcy lub
po¿yczkobiorcy,

3) umowy porêczenia, gwarancji bankowych i akredytyw, je¿eli do
dnia og³oszenia upad³o�ci bank nie otrzyma³ prowizji z tytu³u tych czyn-
no�ci,

4) umowy o udostêpnienie skrytek sejfowych oraz umowy o prze-
chowanie, z tym ¿e wydanie przedmiotów i papierów warto�ciowych
powinno nast¹piæ w terminie uzgodnionym z oddaj¹cym na przechowa-
nie.

W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia uk³adu, s¹d zmienia po-
stanowienie o og³oszenie upad³o�ci z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu na
postanowienie o likwidacji maj¹tku banku.

Warunki nabycia przedsiêbiorstwa bankowego, ale tylko przez inne
banki oraz termin sk³adania ofert okre�la sêdzia-komisarz po zasiêgniêciu
opinii Komisji Nadzoru Bankowego. Postanowienie zatwierdzaj¹ce wybór
oferty wydaje sêdzia-komisarz po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego. Przepisy nie przewiduj¹ mo¿liwo�ci zbycia zorganizowanej
czê�ci przedsiêbiorstwa bankowego. Jak ju¿ wspomniano, zbycie mo¿e
nast¹piæ tylko na rzecz innych banków na warunkach przewidzianych
w art. 320-323, czyli w drodze przetargu. Nie ma przeszkód prawnych,
by aktualnie zbycie nast¹pi³o tak¿e w drodze aukcji i przetargu, zgodnie
ze znowelizowanym art. 701 § 1 k.c. Przepisy zosta³y zsynchronizowane
i obowi¹zuj¹ równolegle. Ró¿nice miêdzy nimi s¹ niewielkie i decyzje co
do sposobu sprzeda¿y, tj. czy w formie przetargu, czy te¿ aukcji podej-
muje sêdzia-komisarz5. Znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego
przewiduj¹ zasady postêpowania identyczne lub rozdzielne, prowadz¹ce
do tego samego celu.

Zgodnie z art. 320 pr. upad³. i napr., sprzeda¿ mienia jest dokonywana
w drodze przetargu, do którego stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego,
z tym ¿e:

1) warunki przetargu okre�la sêdzia-komisarz, czyli w zakresie istot-
nych tre�ci postanowieñ przysz³ej umowy i trybu jej zawarcia,

5 Bli¿ej A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, Prawo upad³o�ciowe i naprawcze, Kraków 2003,
s. 813 i 814.
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2) o przetargu nale¿y zawiadomiæ przez obwieszczenie co najmniej
na dwa tygodnie wcze�niej,

3) rozpoznanie ofert nastêpuje na posiedzeniu niejawnym,
4) przetarg wzglêdnie aukcjê prowadzi syndyk pod nadzorem sêdzie-

go-komisarza,
5) wyboru oferty dokonuje syndyk, który jest skuteczny dopiero po

jego zatwierdzeniu przez sêdziego-komisarza,
6) postanowienie zatwierdzaj¹ce wybór oferty wydaje sêdzia-komisarz

na posiedzeniu, na którym rozpoznano ofertê,
7) je¿eli przetarg dotyczy przedsiêbiorstwa spó³ki publicznej, oferent

wraz z ofert¹ obowi¹zany jest przedstawiæ opiniê Przewodnicz¹cego Komisji
Papierów Warto�ciowych i Gie³d.

Warto przypomnieæ, ¿e zmieniony art. 77 § 1 k.c. postanowi³, ¿e
zmiana lub uzupe³nienie umowy wymaga zachowania takiej formy, jak¹
ustawa lub strony przewidzia³y dla jej zawarcia. Tak samo rozwi¹zanie
umowy zawartej w formie szczególnej za zgod¹ obu stron wymaga
zachowania tej formy, jak¹ ustawa lub strony przewidzia³y w celu jej
zawarcia. Odst¹pienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno byæ
stwierdzone tylko pismem (§ 2 art. 77 k.c.). Niezale¿nie od wyboru trybu
postêpowania, musi byæ zachowana forma przewidziana w obowi¹zu-
j¹cych przepisach dla danej czynno�ci prawnej. Stosownie do niej sprze-
da¿ nieruchomo�ci bêdzie wymaga³a formy aktu notarialnego (art. 158
k.c.), sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czê�ci formy
pisemnej z podpisami notarialnie po�wiadczonymi (art. 741 k.c.), za� gdy
w sk³ad przedsiêbiorstwa wchodzi nieruchomo�æ, ca³¹ umowê nale¿y
sporz¹dziæ w formie aktu notarialnego (art. 741 § 4 k.c.).

Przy zbyciu przedsiêbiorstwa przez upad³ego, wpisanego do Krajo-
wego Rejestru S¹dowego, fakt jego zbycia powinien byæ wpisany do
rejestru.

Syndyk jest zobowi¹zany zawrzeæ umowê w ci¹gu miesi¹ca od dnia
zatwierdzenia wybory oferty przez sêdziego-komisarza. W razie niedoj-
�cia do zawarcia umowy z winy oferenta, sêdzia-komisarz wydaje po-
stanowienie o og³oszeniu nowego przetargu, w którym nie mo¿e uczest-
niczyæ ten oferent. W przypadku niedoj�cia do skutku przetargu lub
niezatwierdzenia wyboru oferty, sêdzia-komisarz wydaje postanowienie
o wyznaczeniu nowego przetargu albo zezwala na swobodny wybór
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nabywcy przez syndyka we wskazanym terminie (sprzeda¿ z wolnej
rêki). Wytyczne sêdziego-komisarza powinny byæ powo³ane w akcie
notarialnym, je¿eli maj¹ znaczenie dla ustalenia jego tre�ci. Nie musz¹ byæ
jednak ujawnione oferentom w postêpowaniu przetargowym. Poza tym
rada wierzycieli mo¿e wyraziæ zgodê na sprzeda¿ z wolnej rêki, z jed-
noczesnym okre�leniem warunków zbycia. Nabywca przedsiêbiorstwa
bankowego przejmuje zobowi¹zania z tytu³u rachunków bankowych. Po
zawarciu umowy sprzeda¿y syndyk zg³asza niezw³ocznie ten fakt do
rejestru, gdzie jest wpisany bank. W przypadku gdy przedsiêbiorstwo
bankowe nie zostanie sprzedane w ca³o�ci, syndyk za zezwoleniem sêdziego-
komisarza mo¿e sprzedaæ poszczególne sk³adniki maj¹tku upad³ego ban-
ku. Do wierzytelno�ci i nale¿no�ci upad³ego, zabezpieczonych ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi, stosuje siê zasady zaspokajania wierzycieli
wed³ug kolejno�ci okre�lonych prawem upad³o�ciowym.

Postêpowanie upad³o�ciowe wobec banków hipotecznych zosta³o
odrêbnie uregulowane w art. 442 i 450 oraz w art. 35-36 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. W my�l
art. 35 tej drugiej ustawy, zostaje ustalona osobna masa z chwil¹ og³o-
szenia upad³o�ci banku, sk³adaj¹ca siê z wierzytelno�ci, prawa i �rodków
wymienionych w art. 18 ust. 3 i 4 tej ustawy, s³u¿¹ca przede wszystkim
do zaspokojenia roszczeñ wierzycieli z listów zastawnych. Pozosta³¹
nadwy¿kê po zaspokojeniu roszczeñ zalicza siê do masy upad³o�ci banku.
Na ten cel mog¹ byæ równie¿ wykorzystane �rodki uzyskane z wyeg-
zekwowania tych wierzytelno�ci i praw.

Odmiennie okre�lono prawa i obowi¹zki kuratora ustanowionego przez
s¹d, w postanowieniu o og³oszeniu upad³o�ci, do reprezentowania posia-
daczy listów zastawnych. Przy jego udziale nastêpuje likwidacja osobnej
masy upad³o�ci przez syndyka. Konieczna jest tak¿e jego dodatkowa
zgoda na sprzeda¿ mienia z wolnej rêki, oprócz niezbêdnej i uprzedniej
zgody rady wierzycieli lub sêdziego-komisarza. Sk³adniki mienia wpisa-
nego do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych mog¹
byæ sprzedane tylko innemu bankowi hipotecznemu, z wyj¹tkami prze-
widzianymi w ustawie. Sprzeda¿ sk³adników tego mienia, za zgod¹ kuratora,
powoduje przej�cie na nabywcê zobowi¹zañ upad³ego banku. Umowa
sprzeda¿y wierzytelno�ci zabezpieczonej hipotek¹ stanowi podstawê wpisu
w ksiêdze wieczystej. Ustawa zabrania wprowadzenia do obiegu listów
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zastawnych emitowanych przez upad³ego, stanowi¹cych jego w³asno�æ.
Podlegaj¹ one umorzeniu. Przepisy inaczej reguluj¹ kolejno�æ zaspakajania
nale¿no�ci z osobnej masy upad³o�ci.

Postêpowanie upad³o�ciowe wobec zagranicznych banków
Zosta³o ono uregulowane w art. 451-470. Wiêkszo�æ przepisów wchodzi

w ¿ycie z chwil¹ przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. S¹ one zgodne
z prawem unijnym, a w szczególno�ci z Dyrektyw¹ nr 2001/24/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych. Na u¿ytek niniejszych
rozwa¿añ zwrócono uwagê na podstawowe kwestie odnosz¹ce siê do
tego postêpowania. Stosownie do art. 454, zagraniczne postêpowanie
upad³o�ciowe, postêpowanie uk³adowe lub inne podobne wobec instytucji
kredytowych jest uznawane z mocy prawa, pod warunkiem, ¿e wszcz¹³
je w³a�ciwy s¹d zagraniczny w pañstwie Unii Europejskiej, w którym
instytucja kredytowa ma siedzibê. W sk³ad masy upad³o�ci wchodzi mienie
upad³ego znajduj¹ce siê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej. S¹d, który og³osi³ upad³o�æ banku krajowego lub oddzia³u
banku zagranicznego, powiadamia o tym niezw³ocznie w³a�ciwe organy
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, informuj¹c o skutkach og³o-
szenia upad³o�ci. Wierzyciele banku lub instytucji kredytowej, maj¹cy
miejsce zamieszkania lub siedzibê w pañstwie cz³onkowskim Unii Euro-
pejskiej, posiadaj¹ takie same uprawnienia jak wierzyciele krajowi.

Zarz¹dca zagraniczny, podejmuj¹c czynno�ci na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jest obowi¹zany przedstawiæ swe uprawnienia z urzê-
dowo po�wiadczonym odpisem orzeczenia lub decyzji o jego ustanowie-
niu wraz z uwierzytelnionym t³umaczeniem na jêzyk polski. W postêpowaniu
upad³o�ciowym wszczêtym w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje siê pra-
wo polskie, o ile przepisy nie stanowi¹ inaczej. Og³oszenie upad³o�ci nie
narusza praw wierzycieli i osób trzecich na rzeczach i innym mieniu
upad³ego, po³o¿onym na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej. Uznanie rzeczy za nieruchomo�æ ocenia siê wed³ug prawa
miejsca po³o¿enia nieruchomo�ci. Prawo pañstwa, w którym po³o¿ona
jest nieruchomo�æ, stosuje siê do umów nabycia lub korzystania z nie-
ruchomo�ci po³o¿onej na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego Unii
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Europejskiej. Regulacja ta jest zgodna z postanowieniami art. 24 i 25 § 2
prawa prywatnego miêdzynarodowego6.

Skuteczno�æ i wa¿no�æ czynno�ci prawnej rozporz¹dzaj¹cej nierucho-
mo�ci¹, statkiem morskim lub powietrznym, podlegaj¹cym wpisowi do
rejestru, albo w stosunku do praw, których powstanie, istnienie lub zbycie
wymaga dokonania wpisu do ksiêgi wieczystej, lub rejestru, podlega prawu
pañstwa, w którym nieruchomo�æ jest po³o¿ona, albo w którym prowa-
dzone s¹ ksiêgi b¹d� rejestry.

Banki spó³dzielcze
W my�l art. 20 ust. 1 pr. bank., bank spó³dzielczy mo¿e byæ utwo-

rzony z zachowaniem przepisów prawa spó³dzielczego na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z mi-
nistrem w³a�ciwym do spraw finansów publicznych, na wniosek za³o-
¿ycieli, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych7. Statut pod rygorem niewa¿no�ci powinien byæ sporz¹-
dzony w formie aktu notarialnego. Upad³o�æ spó³dzielni zosta³a przewi-
dziana w art. 130 § 1 pr. spó³dz. Og³oszenie jej nastêpuje w razie nie-
wyp³acalno�ci, wtedy gdy ze sprawozdania finansowego wynika, ¿e ogólna
warto�æ jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobo-
wi¹zañ. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zarz¹d powinien niezw³ocznie
zwo³aæ walne zgromadzenie i na porz¹dku obrad zamie�ciæ sprawê dalszego
istnienia spó³dzielni. Walne zgromadzenie w³adne jest podj¹æ uchwa³ê
o dalszym istnieniu spó³dzielni pomimo niewyp³acalno�ci, je¿eli wska¿e
�rodki umo¿liwiaj¹ce wyj�cie z tego stanu. W przypadku podjêcia uchwa-
³y o postawieniu spó³dzielni w stan upad³o�ci, zarz¹d spó³dzielni jest obo-
wi¹zany zg³osiæ do s¹du wniosek o og³oszeniu upad³o�ci. Z wnioskiem
o og³oszenie upad³o�ci spó³dzielni bêd¹cej w stanie likwidacji obowi¹zany

6 Bli¿ej M. P a z d a n, Prawo prywatne miêdzynarodowe, wyd. 7 uaktual., Warszawa
2002, s. 122 i nast.; tak¿e J. P a z d a n, Pe³nomocnictwo w prawie prywatnym miêdzy-
narodowym, Kraków 2003, s. 76 i nast. Autorka wiele uwagi po�wiêca formie pe³nomoc-
nictwa sporz¹dzonego za granic¹ dotycz¹cego nieruchomo�ci po³o¿onej w Rzeczypospo-
litej Polskiej.
7 Dz.U. Nr 119, poz. 1252.
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jest wyst¹piæ do s¹du likwidator, niezw³ocznie po stwierdzeniu jej nie-
wyp³acalno�ci. Równie¿ na wniosek wierzyciela o og³oszenie upad³o�ci
spó³dzielni s¹d mo¿e zarz¹dziæ postawienie jej w stan upad³o�ci mimo
uchwa³y walnego zgromadzenia o dalszym jej istnieniu. W my�l art. 133
pr. spó³dz., nie przeprowadza siê postêpowania upad³o�ciowego, je¿eli ze
sprawozdania finansowego sporz¹dzonego przez zarz¹d lub likwidatora
wynika, ¿e maj¹tek spó³dzielni, która zaprzesta³a dzia³alno�ci, nie wystar-
cza na pokrycie kosztów postêpowania upad³o�ciowego, a wierzyciele
nie wyra¿¹ zgody na ich pokrycie. Wtenczas s¹d na wniosek wierzycieli
lub Krajowej Rady Spó³dzielczej zarz¹dzi wykre�lenie spó³dzielni z Kra-
jowego Rejestru S¹dowego, zawiadamiaj¹c ich o tym. Dalsze przepisy
o upad³o�ci przewiduj¹, ¿e stosuje siê je wobec organów spó³dzielni tak¿e
podczas postêpowania upad³o�ciowego chyba ¿e przepisy prawa upad³o-
�ciowego stanowi¹ inaczej. Po ukoñczeniu postêpowania upad³o�ciowe-
go, syndyk zg³osi do s¹du rejestrowego wniosek o wykre�lenie spó³dzielni
z Krajowego Rejestru S¹dowego. W my�l art. 137 pr. spó³dz., do po-
stêpowania upad³o�ciowego w sprawach nieuregulowanych stosuje siê
przepisy prawa upad³o�ciowego.

Bank spó³dzielczy jest obowi¹zany zrzeszyæ siê z bankiem zrzesza-
j¹cym na zasadach wynikaj¹cych z art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych. Zrzeszenie nastêpuje na podstawie umowy z jednym bankiem
zrzeszaj¹cym oraz poprzez wej�cie w posiadanie lub nabycie co najmniej
jednej akcji banku zrzeszaj¹cego. Ustawa nie reguluje postêpowania
upad³o�ciowego, a jedynie w art. 39 ust. 5 stwierdza, ¿e w razie upad³o�ci
lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy z tytu³u emitowanych przez
ten bank obligacji bêd¹ zaspakajane w ostatniej kolejno�ci.

Spó³dzielnie mieszkaniowe
Do postêpowania upad³o�ciowego wobec spó³dzielni mieszkaniowej

maj¹ odpowiednie zastosowanie, zgodnie z dyspozycj¹ art. 541 ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych8,
przepisy tej ustawy oraz poprzez odes³anie z art. 1 ust. 7 pr. spó³dz.

8 Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116.
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przepisy o upad³o�ci spó³dzielni9, a w wyniku dalszego odes³ania, okre-
�lonego w art. 137 pr. spó³dz. w sprawach nieuregulowanych, przepisy
prawa upad³o�ciowego. Regulacja prawna jest zatem zsynchronizowana
i obejmuje ca³okszta³t zagadnieñ zwi¹zanych z postêpowaniem upad³o-
�ciowym. W pe³nym zakresie chroni prawa cz³onka spó³dzielni i gwaran-
tuje realizacjê jego praw10.

Wszczêcie postêpowania upad³o�ciowego nie uszczupla praw cz³onka
spó³dzielni do przekszta³ceñ praw lokatorskich lub prawa najmu w spó³-
dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu wzglêdnie na odrêbn¹ w³asno�æ
lokali11, do których stosuje siê przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asno�ci lokali12. Dok³adna analiza przyjêtych rozwi¹zañ prawnych
pozwala przedstawiæ je w poni¿szym zestawieniu:

1. Na pisemne ¿¹danie cz³onka, któremu przys³uguje spó³dzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spó³dzielnia jest obowi¹zana za-
wrzeæ z nim umowê:

a) przekszta³cenia przys³uguj¹cego mu prawa na spó³dzielcze w³asno-
�ciowe prawo do lokalu, zgodnie z art. 111 ust. 1, po dokonaniu przez
niego wp³aty wk³adu budowlanego w wysoko�ci warto�ci rynkowej, na
poczet którego zalicza siê zwaloryzowany wk³ad mieszkaniowy; nie podlega
przekszta³ceniu lokal w budynku wybudowanym z udzia³em �rodków
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego; umowa powinna byæ zawarta
w formie pisemnej,

b) przeniesienia odrêbnej w³asno�ci lokalu na zasadzie art. 12 po
dokonaniu przez cz³onka spó³dzielni sp³aty zobowi¹zañ za jego lokal z tytu³u:

9 Ustawa z dnia 16 wrze�nia 1982 r. � Prawo spó³dzielcze, Dz.U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 z pó�n. zm.; tak¿e A. S t e f a n i a k, Prawo spó³dzielcze oraz ustawa o spó³dziel-
niach mieszkaniowych, wyd. 7, Warszawa 2001, s. 129 i nast.
10 Prezentowane s¹ nawet pogl¹dy, ¿e cz³onkowie spó³dzielni maj¹ wiêksza szansê do

odzyskania mieszkañ od upad³ej spó³dzielni. Zosta³y bowiem w pe³ni zabezpieczone prawa
osób, które zawar³y przedwstêpne umowy z deweloperem i ujawnili roszczenie z tego tytu³u
do ksiêgi wieczystej; bli¿ej A. S t e f a ñ s k a, Krok do przodu, Rzeczpospolita nr 233 z dnia
6 pa�dziernika 2003 r.
11 R. D z i c z e k, Spó³dzielnie mieszkaniowe, Komentarz, wzory pozwów i wniosków

s¹dowych, wyd. 2 zmien., Warszawa 2003, s. 305; ponadto G. B i e n i e k, Z problematyki
stosowania ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w praktyce notarialnej, Rejent 2003,
nr 9.
12 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asno�ci lokali, Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903.
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� czê�ci zobowi¹zañ spó³dzielni zwi¹zanych z budow¹, obejmuj¹cych
czê�æ zad³u¿enia kredytowego spó³dzielni wraz z odsetkami,

� uzupe³nienia wk³adu mieszkaniowego z powodu modernizacji bu-
dynku,

� zobowi¹zañ spó³dzielni z kredytów i po¿yczek pobranych na remont
nieruchomo�ci, w której znajduje siê lokal,

� zad³u¿enia w uiszczeniu op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzyma-
niem nieruchomo�ci,

� wp³aty ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ rynkow¹ lokalu a zwaloryzowan¹
warto�ci¹ wniesionego wk³adu mieszkaniowego.

Umowa powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego. Wszelkie
koszty z tym zwi¹zane ponosi nabywaj¹cy prawa cz³onek spó³dzielni.
Wynagrodzenie notariusza i op³aty s¹dowe s¹ ulgowe i wynosz¹ po 1/3
wysoko�ci najni¿szego wynagrodzenia ustalonego przez odrêbne przepi-
sy.

2. Na pisemne ¿¹danie cz³onka, któremu przys³uguje spó³dzielcze w³a-
sno�ciowe prawo do lokalu, spó³dzielnia jest obowi¹zana, zgodnie z art. 1714,
zawrzeæ z tym cz³onkiem umowê przeniesienia w³asno�ci lokalu po do-
konaniu przez niego:

a) sp³aty przypadaj¹cej na jego lokal czê�ci zobowi¹zañ zwi¹zanych
z budow¹, a w tym z tytu³u zad³u¿enia kredytowego spó³dzielni wraz
z odsetkami,

b) uzupe³nienia wk³adu budowlanego z powodu modernizacji budynku,
c) przypadaj¹cych na jego lokal zobowi¹zañ spó³dzielni na remont

nieruchomo�ci,
d) sp³aty zad³u¿enia z racji kosztów eksploatacji i utrzymania nieru-

chomo�ci.
Przeniesienie w³asno�ci lokalu nastêpuje w formie aktu notarialnego.

Koszty zwi¹zane z jego sporz¹dzeniem obci¹¿aj¹ cz³onka spó³dzielni. Op³aty
s¹dowe i wynagrodzenie notariusza s¹ ulgowe i ustalone w wysoko�ci
po 1/3 najni¿szego wynagrodzenia.

3. Na pisemne ¿¹danie cz³onka spó³dzielni, przed³o¿one na podstawie
art. 1715, któremu przys³uguje prawo do miejsca postojowego w wielo-
stanowiskowym gara¿u, spó³dzielnia obowi¹zana jest przenie�æ na cz³on-
ka udzia³ we wspó³w³asno�ci tego gara¿u. Przyjêto domniemanie, ¿e udzia³y
za ka¿de miejsce postojowe s¹ równe, o ile statut spó³dzielni nie stanowi
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inaczej. Cz³onek powinien dokonaæ wymienionych w ustawie sp³at na
rzecz spó³dzielni. Koszty z tym zwi¹zane ponosz¹ w odpowiednich u³am-
kowych czê�ciach nabywaj¹cy cz³onkowie. Umowa powinna byæ spo-
rz¹dzona w formie aktu notarialnego.

4. Na pisemne ¿¹danie cz³onka bêd¹cego najemc¹ lokalu u¿ytkowego,
w tym gara¿u, oraz najemcy pomieszczenia wykorzystywanego przez
twórcê do prowadzenia dzia³alno�ci w dziedzinie kultury i sztuki, który
poniós³ w pe³nym zakresie koszty budowy tego lokalu, spó³dzielnia
obowi¹zana jest na zasadzie art. 39 zawrzeæ z t¹ osob¹ umowê o usta-
nowienie spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu lub umowê
o przeniesienie w³asno�ci lokalu. Sporz¹dzenie umowy nast¹pi po doko-
naniu sp³aty przypadaj¹cej jako uzupe³nienie wk³adu z modernizacji bu-
dynku, zobowi¹zañ spó³dzielni z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
na remont nieruchomo�ci, zad³u¿enia za �wiadczenia z umowy najmu.

Koszty zawarcia umowy i inne ponosi cz³onek spó³dzielni. I w tym
przypadku przys³uguj¹ ulgowe op³aty s¹dowe i wynagrodzenie notariusza
w wysoko�ci po 1/3 najni¿szego wynagrodzenia.

Na pisemne ¿¹danie najemcy spó³dzielczego lokalu mieszkalnego, które
przed przejêciem przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ by³o mieszkaniem za-
k³adowym przedsiêbiorstwa pañstwowego, pañstwowej osoby prawnej
lub pañstwowej jednostki organizacyjnej, spó³dzielnia jest obowi¹zana
zawrzeæ na zasadzie art. 48 z tym najemc¹ umowê:

a) ustanowienia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego,

b) ustanowienia spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu, w obu
przypadkach pod warunkiem z³o¿enia przez najemcê deklaracji cz³onkow-
skiej i przyjêcia w poczet cz³onków spó³dzielni,

c) przeniesienia w³asno�ci lokalu na warunkach przewidzianych w art. 12
ustawy.

Koszty zwi¹zane z tymi czynno�ciami ponosi najemca. Przy zawarciu
umowy notarialnej obowi¹zuj¹ ulgowe op³aty s¹dowe i wynagrodzenie
notariusza w wysoko�ci po 1/3 najni¿szego wynagrodzenia.

Po �mierci cz³onka spó³dzielni lub najemcy, którzy wyst¹pili z ¿¹da-
niami realizacji swych praw podmiotowych, uprawnienia te przechodz¹
na ich spadkobierców na warunkach wymienionych w art. 481 ustawy.
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Dyspozycja art. 1718 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych posta-
nawia, ¿e spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu przekszta³ca siê ex
lege w prawo odrêbnej w³asno�ci lokalu lub we w³asno�æ domu jedno-
rodzinnego, je¿eli w toku likwidacji, postêpowania upad³o�ciowego albo
postêpowania egzekucyjnego nabywc¹ budynku lub udzia³u w budynku
nie bêdzie spó³dzielnia mieszkaniowa. W wypadku nabycia budynku lub
udzia³u w budynku przez inn¹ spó³dzielniê mieszkaniow¹, by³emu cz³on-
kowi przys³uguje roszczenie o przyjêcie do tej spó³dzielni13.

Z chwil¹ uprawomocnienia siê postanowienia o przys¹dzeniu w³asno-
�ci, spó³dzielcze lokatorskie i w³asno�ciowe prawo do lokalu z mocy
prawa przekszta³caj¹ siê odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrêbnej
w³asno�ci lokalu albo we w³asno�æ domu jednorodzinnego (art. 1000 § 4
k.p.c.).

W drodze wyk³adni gramatycznej art. 541 ust. 1 ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych, nale¿y doj�æ do wniosku, ¿e roszczenia z �eks-
pektatywy� w³asno�ciowego prawa do lokalu i �ekspektatywy odrêbnej
w³asno�ci lokalu� w razie wszczêcia postêpowania upad³o�ciowego mog¹
byæ dochodzone na warunkach okre�lonych w ustawie.

Umowy te, zawarte zgodnie z art. 174 i art. 18 ust. 1 w formie pisemnej
pod rygorem niewa¿no�ci, zobowi¹zuj¹ strony do zawarcia po wybudo-
waniu lokalu umowy o ustanowienie spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa
do lokalu lub odrêbnej w³asno�ci lokalu. Ekspektatywy te s¹ zbywalne
wraz z wk³adami budowlanymi lub ich czê�ciami, przechodz¹ na spad-
kobierców i podlegaj¹ egzekucji. Skuteczno�æ przej�cia tych praw zarów-
no w wyniku dziedziczenia, jak równie¿ nabycia czynno�ciami inter vivos
s¹ uzale¿nione od przyjêcia nastêpcy prawnego w poczet cz³onków spó³-
dzielni. W przypadku kolejnego zbycia, przed przyjêciem poprzedniego
nabywcy w poczet cz³onków spó³dzielni, skuteczno�æ zbycia nastêpuje
z chwil¹ przyjêcia na cz³onka spó³dzielni aktualnego nabywcy. Umowy
zbycia tych praw wymagaj¹ formy aktu notarialnego. Charakterystyka
opisanych praw pozwala przedstawiæ tezê, ¿e zaspokojenie roszczeñ
wynikaj¹cych z tych umów powinno nast¹piæ poza mas¹ upad³o�ciow¹
i jest to mo¿liwe, gdy dany lokal zosta³ wybudowany, w przeciwnym

13 Bli¿ej E. B o ñ c z a k - K u c h a r c z y k, Gdy spó³dzielnia upada, Rzeczpospolita
z dnia 2 wrze�nia 2003 r., nr 204.



41

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

razie roszczenie mo¿e byæ dochodzone na ogólnych zasadach przewidzia-
nych w prawie upad³o�ciowym.

Niejako ad vocem wymaga wyja�nienia sytuacja prawna spó³dzielcze-
go w³asno�ciowego prawa do lokalu nie wpisanego do za³o¿onej dla niego
ksiêgi wieczystej z powodu niezamieszczenia stosownego wniosku o wpis
w akcie notarialnym. W judykaturze prezentowany jest pogl¹d14, ¿e wpis
tego prawa, dla którego istnieje ksiêga wieczysta, ma znaczenie konsty-
tutywne. Brak wpisu przeniesienia tego prawa powoduje nieskuteczno�æ
sporz¹dzonej umowy i dalej zbywca bêdzie ujawniony w ksiêdze wie-
czystej. Do takiego wniosku mo¿na doj�æ w drodze wyk³adni art. 2451

k.c., w my�l którego do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomo�ci, a jest nim równie¿ w³asno�ciowe spó³dzielcze prawo
do lokalu (art. 244 § 1 k.c.), potrzebna jest umowa miêdzy uprawnionym
a nabywc¹, a ponadto, je¿eli prawo to jest ujawnione w ksiêdze wieczy-
stej, wpis do tej ksiêgi, chyba ¿e przepis odrêbny stanowi inaczej. Inaczej
postanawia § 2 art. 244 k.c., stanowi¹c, ¿e spó³dzielcze w³asno�ciowe
prawo do lokalu reguluj¹ odrêbne przepisy. A przepisy te nie zajmuj¹ w tej
mierze stanowiska. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e posiadaj¹ one charakter
przepisu szczególnego, co zgodnie z paremi¹ lex specialis derogat legi
generali  stwarza im supremacjê nad zasadami wynikaj¹cymi z brzmienia
art. 244 § 1 k.c. W my�l art. 172 ust. 2 ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych, skuteczno�æ prawna zbycia tego prawa zale¿y od przyjêcia
nabywcy w poczet cz³onków spó³dzielni. Jest ono ograniczonym prawem
rzeczowym równie¿ w rozumieniu art. 172 ust. 1, a umowa jego zbycia
powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego, za� wypis aktu nie-
zw³ocznie przes³any spó³dzielni. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece, ksiêgi wieczyste mog¹
byæ tak¿e prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego w³asno�ciowego
spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spó³dzielczego prawa do
lokalu u¿ytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni miesz-
kaniowej, do których stosuje siê odpowiednio przepisy o ksiêgach wie-

14 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 23 lipca 2003 r. III CZP 50/02 w uzasadnieniu
podnosi konieczno�æ ujawnienia tego prawa w urz¹dzonej ksiêdze wieczystej. Zosta³a ona
skomentowana przez I. L e w a n d o w s k ¹, Fatalne skutki zaniedbania wpisu, Rzeczpo-
spolita z dnia 9 wrze�nia 2003 r., nr 210.



42

Romuald Sztyk

czystych dla nieruchomo�ci. W razie przekszta³cenia tych praw w prawo
w³asno�ci lokalu lub prawo w³asno�ci domu jednorodzinnego, ksiêga
wieczysta dla nich urz¹dzona staje siê ksiêg¹ dla nieruchomo�ci, a wpisana
hipoteka staje siê hipotek¹ na nieruchomo�ci. I tylko w tych przypadkach
w³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany do ujawnienia w ksiêdze wie-
czystej swego prawa oraz danych do oznaczenia nieruchomo�ci (art. 241

ust. 3 u.k.w.i h.). Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych nie zajmuje
w tej mierze ¿adnego stanowiska i ogranicza siê do ustalenia obowi¹zku
prowadzenia przez spó³dzielniê rejestru lokali, dla których zosta³y za³o¿one
oddzielne ksiêgi wieczyste (art. 176 u.k.w.i h.)15. Obowi¹zek jego ujaw-
nienia w ksiêdze wieczystej i zamieszczenia w tej mierze wniosku w akcie
notarialnym mo¿na jedynie wywie�æ z brzmienia art. 92 § 4 pr. o not.
Przepis ten postanawia, ¿e je¿eli w wyniku umowy nastêpuje zbycie
prawa, a w tym w przypadku przeniesienia z uprawnionego na nabywcê
ujawnionego w ksiêdze wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego, na-
le¿y post¹piæ tak jak przy przeniesieniu w³asno�ci nieruchomo�ci, czyli
inaczej mówi¹c, zamie�ciæ w akcie notarialnym stosowny wniosek o jego
wpis do ksiêgi wieczystej. Jednak¿e i w tym przypadku wpis nie posiada
charakteru prawotwórczego. Niedope³nienie tego obowi¹zku nale¿y roz-
patrywaæ w kontek�cie niewykazania nale¿ytej staranno�ci przy sporz¹-
dzeniu umowy jego przeniesienia na nabywcê. Brak ten nie powoduje
jednak ujemnych nastêpstw dla nabywcy, poza tym, ¿e stan prawny
ujawniony w ksiêdze wieczystej jest niezgodny ze stanem rzeczywistym.
Usuniêcie tej niezgodno�ci powinno nast¹piæ na tych samych zasadach
jak przy nieruchomo�ciach (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 241 ust. 1 u.k.w.i h.).
Notariusz winien zamie�ciæ stosowny wniosek w akcie notarialnym, a nie
zobowi¹zywaæ nabywcê do jego z³o¿enia po przyjêciu na cz³onka spó³-
dzielni. Konkluduj¹c, nale¿y przyj¹æ, ¿e nieujawnienie nabywcy spó³dziel-
czego w³asno�ciowego prawa do lokalu w za³o¿onej ksiêdze wieczystej
nie wywo³uje ¿adnych ujemnych nastêpstw prawnych przy jego prze-
kszta³caniu w inne prawo w postêpowaniu upad³o�ciowym.

15 Równie¿ nie zajmuje w tej mierze stanowiska rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedli-
wo�ci z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów
dokumentów, Dz.U. Nr 102, poz. 1122. Jedynie w § 21 rozporz¹dzenie przewiduje zasady
obowi¹zuj¹ce przy za³o¿eniu ksiêgi wieczystej.
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Postêpowanie upad³o�ciowe wobec zak³adów ubezpieczeñ
Do postêpowania upad³o�ciowego zak³adów ubezpieczeñ uregulowa-

nych ustaw¹ z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej16 maj¹
zastosowanie przepisy art. 471-480 pr. upad³. i napr. oraz art. 98 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeñ Komu-
nikacyjnych17.

Nale¿y zwróciæ przy tym uwagê, ¿e art. 143 tej ostatniej ustawy nada³
nowe brzmienie art. 19b pr. o not. w zakresie zawarcia umowy o obo-
wi¹zkowym ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej, okre�lonej w art.
19 lit. a tego prawa. Szczegó³owy zakres ubezpieczenia obowi¹zkowego
ustali minister w³a�ciwy do spraw instytucji finansowych w drodze roz-
porz¹dzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo�ci, po
zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Izby Ubezpie-
czeñ. W rozporz¹dzeniu tym zostanie okre�lony równie¿ termin powsta-
nia obowi¹zku ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna przy uwzglêd-
nieniu specyfiki wykonywanego zawodu i zakresu realizowanych zadañ.
Nowa definicja umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego odpowiedzialno�ci
cywilnej, zawarta w art. 9, obejmuje odpowiedzialno�æ cywiln¹ notariusza
za szkody wyrz¹dzone czynem niedozwolonym oraz wynik³e z niewy-
konania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania, o ile nie sprzeciwia
siê to ustawie lub w³a�ciwo�ci (naturze) danego rodzaju stosunków. Od-
powiedzialno�ci¹ s¹ równie¿ objête szkody wyrz¹dzone umy�lnie lub
w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa ubezpieczaj¹cego lub osób, za które ponosi
odpowiedzialno�æ, z zastrze¿eniem wyj¹tków okre�lonych w ustawie lub
w umowie miêdzynarodowej. Odpowiedzialno�æ zak³adu ubezpieczeñ trwa
przez okres wskazany w umowie i koñczy siê z up³ywem ostatniego dnia
tego okresu. Zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca odszkodowanie lub �wiadczenie
z tytu³u obowi¹zkowego ubezpieczenia na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w oparciu o w³asne ustalenia,
zawart¹ ugodê lub prawomocne orzeczenie s¹du w granicach odpowie-

16 Dz.U. Nr 124, poz. 1151. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
w miejsce ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 11,
poz. 62 z pó�n. zm.
17 Dz.U. Nr 124, poz. 1152. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
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dzialno�ci, nie wiêcej ni¿ do wysoko�ci sumy gwarancyjnej ustalonej
w umowie. Przedstawione zagadnienia obowi¹zkowego ubezpieczenia od-
powiedzialno�ci cywilnej notariusza wymagaæ bêd¹ odrêbnego omówie-
nia z chwil¹ wydania nowego rozporz¹dzenia wykonawczego.

Przechodz¹c za� do meritum niniejszych rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ,
¿e nowa regulacja prawna dzia³alno�ci ubezpieczeniowej wraz z przepi-
sami prawa upad³o�ciowego i naprawczego jest spójna i zupe³na. Dotyczy
ca³okszta³tu postêpowania upad³o�ciowego18.

Wniosek o og³oszenie upad³o�ci zak³adu ubezpieczeñ mo¿e zg³osiæ
d³u¿nik lub ka¿dy z jego wierzycieli, a nadto Komisja Nadzoru Ubezpie-
czeñ i Funduszy Emerytalnych, zwana Komisj¹, która jest uczestnikiem
postêpowania upad³o�ciowego. Syndykiem zak³adu ubezpieczeñ mo¿e byæ
tylko osoba posiadaj¹ca znajomo�æ organizacji i zasad dzia³ania zak³adów
ubezpieczeñ. Mo¿e nim byæ tak¿e inny zak³ad ubezpieczeñ. S¹d w po-
stanowieniu o og³oszeniu upad³o�ci, po zasiêgniêciu opinii Komisji, usta-
nawia kuratora do reprezentowania interesów osób ubezpieczaj¹cych,
uposa¿onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. W tym postê-
powaniu tworzy siê z dniem og³oszenia upad³o�ci osobn¹ masê upad³o�ci,
przeznaczon¹ na zaspokojenie roszczeñ z tytu³u umów ubezpieczenia oraz
kosztów likwidacji tej masy upad³o�ci przeprowadzanej przez syndyka
z udzia³em kuratora. Przepisy prawa upad³o�ciowego stosuje siê odpo-
wiednio w razie og³oszenia upad³o�ci zak³adu krajowego prowadz¹cego
tak¿e dzia³alno�æ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w pañstwie
lub pañstwach Unii Europejskiej.

Postêpowanie upad³o�ciowe wobec emitentów obligacji zosta³o ure-
gulowane w art. 483-491 pr. upad³. i napr. Przepisy te stosuje siê przy
og³oszeniu upad³o�ci podmiotu emituj¹cego obligacje, pod warunkiem, ¿e
na zabezpieczenie praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na maj¹tku
emitenta19.

18 Regulacjê prawn¹ dzia³alno�ci ubezpieczeniowej uzupe³niaj¹ ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych
i o po�rednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. Nr 124, poz. 1153 i 1154, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
19 Bli¿ej A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, Prawo upad³o�ciowe i naprawcze, Kraków

2003, s. 1131 i nast.; tak¿e J. B r o l, Prawo upad³o�ciowe w �wietle praktyki s¹dowej,
Warszawa 1995, s. 168 i nast.
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Uk³ad
Przepisy prawa upad³o�ciowego i naprawczego przewiduj¹ tak¿e po-

stêpowanie uk³adowe. Wystêpuje ono wtedy, gdy w my�l art. 267 ust. 1
s¹d og³osi upad³o�æ z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu, a propozycje uk³a-
dowe nie zosta³y wcze�niej z³o¿one. Uk³ad mo¿e przewidywaæ zaspoko-
jenie wierzycieli poprzez likwidacje maj¹tku upad³ego. Wi¹¿e on wszyst-
kich wierzycieli, których wierzytelno�ci wed³ug ustawy zosta³y objête
uk³adem, choæby nawet nie zosta³y umieszczone na li�cie. Uk³ad nie narusza
praw wierzyciela wobec porêczyciela upad³ego, wspó³d³u¿nika upad³ego,
ani te¿ praw wynikaj¹cych z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego
i hipoteki morskiej, je¿eli by³y one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.
Uk³ad nie narusza tak¿e tych praw, je¿eli by³y ustanowione na mieniu
upad³ego, chyba ¿e uprawniony wyrazi³ zgodê na objêcie zabezpieczonej
wierzytelno�ci uk³adem. S¹d wydaje postanowienie o zakoñczeniu postê-
powania upad³o�ciowego po uprawomocnieniu siê postanowienia zatwier-
dzaj¹cego uk³ad. Po zakoñczeniu postêpowania upad³y odzyskuje prawo
do w³adania i zarz¹dzania swoim maj¹tkiem w takim zakresie, w jakim
wynika to z tre�ci uk³adu. Uk³ad wraz z odpisem prawomocnego posta-
nowienia o zatwierdzeniu uk³adu stanowi podstawê wpisu w ksiêdze
wieczystej i rejestrach. Z dniem uprawomocnienia siê postanowienia
zatwierdzaj¹cego uk³ad ex lege ulegaj¹ umorzeniu postêpowania zabez-
pieczaj¹ce egzekucje prowadzone przeciwko upad³emu. Dopiero po upra-
womocnieniu siê postanowienia stwierdzaj¹cego wykonanie uk³adu, upa-
d³y odzyskuje prawo swobodnego zarz¹dzania maj¹tkiem i rozporz¹dzania
jego sk³adnikami (art. 297 ust. 3). W przypadku uchylenia uk³adu do-
tychczasowi wierzyciele dochodz¹ swych roszczeñ w podjêtym postê-
powaniu upad³o�ciowym w pierwotnej wysoko�ci.

Postêpowanie naprawcze
Postêpowanie naprawcze uregulowano w czê�ci IV, w art. 492-521

pr. upad³. i napr. Jest to instytucja nowa i dotyczy zagro¿onych niewy-
p³acalno�ci¹ przedsiêbiorców wpisanych do Krajowego Rejestru S¹do-
wego, z pewnymi ustawowymi wyj¹tkami. Zagro¿enie niewyp³acalno�ci¹
nastêpuje wówczas, gdy mimo wykonywania przez przedsiêbiorcê swoich
zobowi¹zañ, na podstawie rozs¹dnej oceny sytuacji ekonomicznej, jest
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oczywiste, ¿e w nied³ugim czasie stanie siê on niewyp³acalny. Celem
postêpowania naprawczego, prowadzonego jedynie pod kontrol¹ s¹du,
jest doprowadzenie do pozas¹dowego uk³adu z wierzycielami w zakresie
restrukturyzacji jego zobowi¹zañ. Jego wszczêcie nie ma wp³ywu na
wniesienie przeciwko niemu postêpowania s¹dowego, w tym w przedmio-
cie og³oszenia upad³o�ci na wniosek wierzyciela, oraz postêpowania admi-
nistracyjnego. Jednak¿e z dniem wszczêcia zawiesza siê sp³atê zobowi¹zañ
przedsiêbiorcy oraz naliczanie odsetek ustawowych. Nie mog¹ byæ
wszczynane przeciwko przedsiêbiorcy egzekucje i postêpowanie zabez-
pieczaj¹ce, a wszczête podlegaj¹ zawieszeniu. Potr¹cenie wierzytelno�ci
jest dopuszczalne z zachowaniem przes³anek wymienionych w art. 89.

Zgodnie z art. 501 ust. 1 od dnia wszczêcia postêpowania naprawczego
do dnia prawomocnego rozstrzygniêcia w zakresie zatwierdzenia uk³adu
lub umorzenia postêpowania, przedsiêbiorca nie mo¿e zbywaæ ani obci¹-
¿aæ swego maj¹tku w ramach zakazu przewidzianego w art. 81 i 82 ze
skutkami prawnymi wpisu jego wykre�lenia w ksiêdze wieczystej. Pro-
pozycja restrukturyzacji maj¹tku przedsiêbiorstwa powinna za� wskazy-
waæ, jaka czê�æ maj¹tku zostanie zbyta, wydzier¿awiona, wynajêta, a nadto
okre�laæ sposób zbycia oraz cel, na jaki zostan¹ przeznaczone uzyskane
�rodki.

W sprawach nieuregulowanych stosuje siê odpowiednio przepisy
odnosz¹ce siê do postêpowania uk³adowego.

Upad³o�æ przedsiêbiorstwa pañstwowego
Przedsiêbiorstwo pañstwowe mo¿e, wed³ug art. 24 ustawy z dnia 25

wrze�nia 1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych20, byæ postawione
w stan upad³o�ci. Z chwil¹ og³oszenia upad³o�ci organ za³o¿ycielski od-
wo³uje dyrektora przedsiêbiorstwa i wyznacza reprezentanta upad³ego.
Ulegaj¹ równie¿ rozwi¹zaniu z mocy prawa organy samorz¹du za³ogi
przedsiêbiorstwa. Z dniem og³oszenia wszczêcia postêpowania upad³o�cio-
wego wobec likwidowanego przedsiêbiorstwa, ulega zawieszeniu postê-
powanie likwidacyjne, a z dniem og³oszenia � upad³o�ci umorzeniu z mocy
prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ ustaw¹ maj¹ zastoso-
wanie przepisy prawa upad³o�ciowego. Zgodnie z art. 49, z dniem likwi-
20 Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981.
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dacji lub upad³o�ci przedsiêbiorstwa pañstwowego mienie pozosta³e po
likwidacji lub upad³o�ci, w tym �rodki finansowe, przejmuje � z wyj¹tkiem
przedsiêbiorstwa, którego organem za³o¿ycielskim by³ Minister Obrony
Narodowej � minister w³a�ciwy do spraw Skarbu Pañstwa albo Agencja
Nieruchomo�ci Rolnych21. Jednak¿e do czasu zadysponowania tym mie-
niem, minister w³a�ciwy do spraw Skarbu Pañstwa wyznacza jego
zarz¹dcê. Mienie pozosta³e po likwidacji przedsiêbiorstwa, którego orga-
nem za³o¿ycielskim by³ Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu
na zasadzie i w trybie ustawy z dnia 30 maja 1996 r.22

Reasumuj¹c, nale¿y doj�æ do wniosku, ¿e obszerna i skomplikowana
materia prawa upad³o�ciowego sensu largo bêdzie w wiêkszym zakresie
ni¿ dotychczas oddzia³ywaæ na czynno�ci notarialne. Dog³êbna znajo-
mo�æ tego prawa i przepisów Unii Europejskiej pozwol¹ na prawid³owe
kszta³towanie praktyki notarialnej i poprawn¹ wyk³adniê problemów kon-
trowersyjnych. Przyczyni siê tak¿e do pe³nej realizacji obowi¹zków no-
tariusza w przedmiocie czuwania nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw
i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynno�æ ta
mo¿e powodowaæ skutki prawne (art. 80 § 2 pr. o not.).

21 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64,
poz. 592.
22 Art. 49 ust. 5 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych; patrz równie¿ przypis 7.


