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Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania restrukturyzacyjnego  

 

1. Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem wykonawczym, a postępowanie 

restrukturyzacyjne jest postępowaniem wykonawczo-rozpoznawczym o silnym charakterze 

prewencyjnym (zapobieżenie likwidacji majątku). Ustawodawca kładzie nacisk na działanie 

profilaktyczne i prewencyjne tego ostatniego postępowania, próbując zachować balans między 

ochroną słusznych interesów wierzycieli a zachowaniem przedsiębiorstwa dłużnika.  

2. Ustawodawca przyznaje pierwszeństwo postępowaniu restrukturyzacyjnemu względem 

postępowania egzekucyjnego z następujących przyczyn: 

a) funkcje postępowania restrukturyzacyjnego są szersze niż funkcje postępowania 

egzekucyjnego, ponieważ obejmują również elementy profilaktyczne i sanacyjne; obejmują 

one przede wszystkim zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych, które mogą 

doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej dłużnika, a także umożliwienie dłużnikowi 

skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i prowadzenie dalszej działalności gospodarczej; 

b) celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika 

przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w 

przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, 

przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 pr. rest.), natomiast celem 

postępowania egzekucyjnego jest jedynie zaspokojenie wierzyciela, wyrażające się w 

doprowadzeniu przy użyciu odpowiednich środków przymusu do tego, aby dłużnik spełnił 

świadczenie, do którego jest zobowiązany wobec wierzyciela; w postępowaniu egzekucyjnym 

ochrona prawna dłużnika ogranicza się do takich wartości jak jego godność, zapewnienie 

minimum egzystencji. 

3. Proporcjonalność i adekwatność ochrony dłużnika przed egzekucją od chwili wydania 

postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu oraz otwarcia przyspieszonego 

postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego: 

a) zawieszenie z mocy prawa toczących się postępowań egzekucyjnych;  

b) możliwość uchylenia zajęć w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym; 

c) niedopuszczalność wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych; w przyspieszonym 

postępowaniu układowym, w postępowaniu układowym oraz z dniem wydania postanowienia 

sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dotyczy to 



wyłącznie postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa 

układem, a w postępowaniu sanacyjnym postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku 

dłużnika wchodzącego do masy sanacyjnej, a więc również dotyczących wierzytelności 

nieobjętych układem; 

4. Konstrukcja szczególnej ochrony dłużnika w postępowaniu sanacyjnym: 

a) wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w 

skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają 

zawieszeniu z mocy prawa z dniem jego otwarcia, co obejmuje również postępowania 

egzekucyjne prowadzone w celu zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na 

majątku dłużnika; 

b) sędzia-komisarz może uchylić zajęcia dokonane w tych postępowaniach, jeżeli jest to 

konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa; 

c) po otwarciu postępowania skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w 

skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne (art. 312 ust. 4 pr.restr.). 

5. Jedno z zagadnień szczegółowych: 

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku 

przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu 

zabezpieczenia; pojawiają się wątpliwości co do skutków prowadzenia egzekucji do innego 

składnika: 

a) umorzenie postępowania egzekucyjnego co do innych składników mienia niż przedmiot 

zabezpieczenia (R. Adamus, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 443); 

b) szczególny rodzaj wstrzymania czynności egzekucyjnych wobec składników majątku 

dłużnika poza przedmiotem zabezpieczenia (A. Hrycaj, [w:] SPH, t. 6. Prawo 

restrukturyzacyjne i upadłościowe, A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), 2017, s. 234–

235); 

c) zawieszenie ex lege postępowania egzekucyjnego skierowanego do innych składników 

z dniem otwarcia postępowania na podstawie stosowanego per analogiam art. 259 ust. 1 pr. 

restr. (D. Chrapoński , [w:] A. Torbus, A. Witosz (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 

2016, komentarz do art. 260 pr. restr., Lex/el.; P. Zimmerman, Komentarz do art. 260 PrUpad 

[w:] Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018).  

 


