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CHARAKTER POSTĘPOWANIA

postępowanie egzekucyjne/egzekucja

postępowanie wykonawcze 

(w wąskim znaczeniu)

przymusowe zaspokojenie wierzyciela

postępowanie restrukturyzacyjne

postępowanie o charakterze prewencyjnym

(zapobieżenie likwidacji)

postępowanie o charakterze rozpoznawczo-
wykonawczym; stadium rozpoznawcze i stadium 

wykonawcze w trakcie którego dochodzi do 
urzeczywistnienia norm prawa materialnego 

(W. Broniewicz)



FUNKCJE POSTĘPOWANIA

Funkcje postępowania egzekucyjnego

funkcja windykacyjna – realizacja praw wierzyciela 
w drodze przymusu państwowego

funkcja ochronna – ochrona interesu 
indywidualnego wierzyciela i ochrona dłużnika 

(minimum egzystencji)

funkcja wychowawcza – zapobieganie 
niepożądanym zachowaniom dłużnika w 

przyszłości



FUNKCJE POSTĘPOWANIA
Funkcje postępowania restrukturyzacyjnego 

funkcja windykacyjna - zabezpieczenie słusznych 
interesów wierzycieli poprzez odzyskiwanie części 

należności od dłużników 

funkcja profilaktyczna - zapobieganie powstawaniu 
zatorów płatniczych, które mogą doprowadzić do 

zaburzenia płynności, a w skrajnych wypadkach – do 
niewypłacalności wierzycieli dłużnika

funkcja wychowawcza – kształtowanie dobrych praktyk 
gospodarczych poprzez przekonywanie przedsiębiorców, 
że istnieją możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowych

funkcja sanacyjna - umożliwienie dłużnikowi skutecznej 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa; wprowadzenie 

czterech postępowań restrukturyzacyjnych i 
zróżnicowanie rozwiązań regulujących ich przebieg daje 

instrumenty odpowiednie i korzystne dla różnych 
kategorii dłużników z uwzględnieniem różnego stopnia 

zadłużenia, intensywności kryzysu bądź konfliktu z 
wierzycielami.



CELE POSTĘPOWANIA

Cel postępowania egzekucyjnego 

✓ zaspokojenie wierzyciela, wyrażające się w 
doprowadzeniu przy użyciu odpowiednich środków 
przymusu do tego, aby dłużnik spełnił świadczenie, 

do którego jest zobowiązany wobec wierzyciela

Cel postępowania restrukturyzacyjnego 

✓ uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika 
niewypłacalnego (także na etapie zagrożenia 
niewypłacalnością)  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.).

Uzupełniającym celem jest prowadzenie działań 
naprawczych w toku postępowania sanacyjnego.



INICJOWANIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie egzekucyjne:

✓ wniosek wierzyciela

✓ wszczęcie z urzędu na żądanie sądu pierwszej 
instancji, który sprawę rozpoznawał;

✓ żądanie uprawnionego organu.

Postępowanie restrukturyzacyjne

co do zasady inicjatywa dłużnika w podejmowaniu 
działań restrukturyzacyjnych

postępowanie sanacyjne osoby prawnej może zostać 
otwarte także na wniosek wierzyciela 

(art. 283 ust. 1)



Typy postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących 
postępowaniach restrukturyzacyjnych:

1)  postępowaniu o zatwierdzenie układu;

2)  przyspieszonym postępowaniu układowym;

3)  postępowaniu układowym;

4) postępowaniu sanacyjnym.

Skutki poszczególnych postępowań 
restrukturyzacyjnych dla toczących się postępowań 

egzekucyjnych, jak również dla możliwości 
wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych i 

zabezpieczających są zróżnicowane w zależności od 
rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.



postępowanie o zatwierdzenie układu

1) na etapie postępowania pozasądowego nie 
wywołuje żadnych skutków dla postępowań 

egzekucyjnych; dłużnik nie jest w żaden sposób 
chroniony przed egzekucją prowadzoną przez 
wierzycieli, a wierzyciele nie są ograniczeni w 

możliwości przymusowego dochodzenia 
roszczeń;

2) ochrona przed egzekucją zostaje dłużnikowi 
udzielona dopiero z chwilą wydania 
postanowienia sądu w przedmiocie 

zatwierdzenia układu.



Postępowania restrukturyzacyjne

otwarcie postępowania/postanowienie o 
zatwierdzeniu układu – ochrona przed egzekucją

✓ zawieszenie z mocy prawa toczących się 
postępowań egzekucyjnych

W przyspieszonym postępowaniu układowym, w 
postępowaniu układowym oraz z dniem wydania 

postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu w 
postępowaniu o zatwierdzenie układu zawieszenie dotyczy 

wyłącznie postępowań egzekucyjnych dotyczących 
wierzytelności objętych z mocy prawa układem.

W postępowaniu sanacyjnym dotyczy postępowań 
egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika 

wchodzącego do masy sanacyjnej, a więc również dotyczących 
wierzytelności nieobjętych układem.



Skutki dla postępowań egzekucyjnych

Katalog wierzytelności z mocy prawa objętych 
układem tworzą wyłącznie przepisy prawa 

restrukturyzacyjnego (art. 150 i 151 pr. restr.).

Organ egzekucyjny może to ustalić samodzielnie, 
ale w praktyce pojawiają wątpliwości. 

Nie ma znaczenia:

✓ wskazanie wierzytelności przez dłużnika w 
załączniku do wniosku o zatwierdzenie układu;

✓ ujęcie wierzytelności w spisie wierzytelności. 



przyspieszone postępowanie układowe

postępowanie układowe 

postępowanie sanacyjne

otwarcie postępowania/postanowienie o zatwierdzeniu 
układu – ochrona przed egzekucją

✓ możliwość uchylenia zajęć w zawieszonym 
postępowaniu egzekucyjnym;

✓ 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.

W postępowaniu sanacyjnym postępowań egzekucyjnych 
skierowanych do majątku dłużnika wchodzącego do 

masy sanacyjnej, a więc również dotyczących 
wierzytelności nieobjętych układem.



Skutki trwającego postępowania o zatwierdzenie układu dla 

postępowań egzekucyjnych

art. 224 ust. 2 pr. restr. 

od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu do dnia jego 

uprawomocnienia przepisy art. 259 i 260 pr. restr. 
stosuje się odpowiednio. 

Ochrona ta jest więc identyczna jak ochrona 
udzielona dłużnikowi w przypadku otwarcia 

przyspieszonego postępowania układowego oraz 
postępowania układowego.

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności 
objętej z mocy prawa układem przed dniem 

wydania postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu ulega zawieszeniu z mocy 

prawa z dniem wydania postanowienia w 
przedmiocie zatwierdzenia układu.



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności objętych układem

postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem 
otwarcia przyspieszonego postępowania 

układowego, postępowania układowego oraz przed 
dniem wydania postanowienia w przedmiocie 

zatwierdzenia układu

pojęcie „postępowanie egzekucyjne” 

jest szersze niż egzekucja

obejmuje inne czynności dotyczące wniosku o 
wszczęcie egzekucji

skuteczne złożenie wniosku pozbawionego braków 
formalnych



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności objętych układem

zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy 
prawa

zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie jest 

w tej sytuacji czynnością organu egzekucyjnego

organ egzekucyjny ma obowiązek z urzędu uzyskać 
informację o otwarciu postępowania

organ egzekucyjny nie może żądać przedłożenia 
odpisu postanowienia o otwarciu postępowania i od 

tego uzależniać „zawieszenie” postępowania 
egzekucyjnego.



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności objętych układem

problem ustalenia przez organ egzekucyjny, czy  jest 
to wierzytelność objęta z mocy prawa układem

Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego 
sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza 

zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 259 
ust. 1 zd. 2 pr. restr.). 

Postanowienie ma charakter deklaratoryjny.

Postanowienie to doręcza się również organowi 
egzekucyjnemu (art. 259 ust. 1 zd. 3 pr. restr.).

Na postanowienie sędziego-komisarza nie 
przysługuje zażalenie. 



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności objętych układem

organ egzekucyjny nie może podejmować żadnych czynności

zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje 
uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych

konieczne jest uchylenie dokonanych zajęć

sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy może 
uchylić zajęcia dokonane przed dniem otwarcia 

przyspieszonego postępowania układowego, postępowania 
układowego lub przed dniem wydania postanowienia w 

przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o 
zatwierdzenie układu

Postanowienie o uchyleniu zajęcia doręcza się również 
organowi egzekucyjnemu.

(art. 224 ust. 2 w zw. z art. 259 ust. 2 pr. restr., art. 259 ust. 2 pr. 
restr. oraz art. 278 ust. 3 w zw. z art. 259 ust. 2 pr. restr.)



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

Postępowania egzekucyjne dotyczące należności, które z 
mocy prawa nie są objęte układem, co do zasady mogą 

toczyć się dalej po dniu otwarcia przyspieszonego 
postępowania układowego, postępowania układowego 

lub po dniu wydania postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie 

układu. 

(art. 224 ust. 2 w zw. z art. 259 ust. 1 pr. restr., art. 259 
ust. 1 pr. restr. oraz art. 278 ust. 1 pr. restr. a contrario).

Ograniczenia dopuszczalności prowadzenia postępowań 
egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych z 

mocy prawa układem - art. 260 ust. 1 i 2 pr. restr. 



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

art. 260 ust. 1 pr. restr.

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.

(art. 224 ust. 2 w zw. z art. 260 ust. 1 pr. restr., art. 260 ust. 1 
pr. restr. oraz art. 279 w zw. z art. 260 ust. 1 pr. restr.)

uprzywilejowania wierzycieli mających wierzytelności 
zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika

ALE

zapewnienie skuteczności i efektywności postępowania 
restrukturyzacyjnego (udzielenie dłużnikowi ochrony przed 

egzekucją)



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z przedmiotu 
innego niż przedmiot zabezpieczenia

SKUTKI

✓ umorzenie postępowania egzekucyjnego co do innych 
składników mienia niż przedmiot zabezpieczenia 

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

✓ 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). 



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z przedmiotu 
innego niż przedmiot zabezpieczenia

SKUTKI

✓ 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.). 

✓ „to stanowisko wydaje się słuszne, gdyż w pełni oddaje 
ochronną funkcję Prawa restrukturyzacyjnego, a 

ponadto nie narusza praw egzekwującego wierzyciela 
rzeczowego”

(P. Zimmerman, Komentarz do art. 260 PrUpad [w:] Prawo 
upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 

Warszawa 2018)



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

PROBLEM ZAJĘĆ DOKONANYCH NA 
PRZEDMIOTACH INNYCH NIŻ PRZEDMIOTY 

ZABEZPIECZENIA

zajęcia pozostają w mocy, ale mogą być uchylone na 
podstawie stosowanego w drodze analogii art. 259 ust. 2 pr. 

restr.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy 
sądowego może uchylić zajęcie dokonane przed dniem 
otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w 

postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym 
dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, 

jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia 
przedsiębiorstwa. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się 

odpowiednio.



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

art. 260 ust. 2 zd. 1 pr. restr.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy 
sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne co do 
wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli 

egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia 
niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa.

postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności, które 
nie są z mocy prawa objęte układem i jednocześnie nie są 

zabezpieczone są prowadzone na dotychczasowych 
zasadach - art. 151 ust. 1 pr. restr.

niezbędna analiza okoliczności faktycznych sprawy np.

opis przedsiębiorstwa i założenia jego funkcjonowania 
przyjęte w planie restrukturyzacyjnym



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania 
egzekucyjnego skierowanego do przedmiotu 

zabezpieczenia zażalenie przysługuje wyłącznie 
wierzycielowi prowadzącemu egzekucję, a na 

postanowienie oddalające wniosek – wyłącznie dłużnikowi.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego 
doręcza się również organowi egzekucyjnemu.

art. 260 ust. 2 zd. 2 pr. restr.

Łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie 
może przekroczyć trzech miesięcy. 

Upływ czasu nie powoduje z mocy prawa podjęcia 
zawieszonego postępowania. 

Wydanie postanowienia przez komornika

na wniosek wierzyciela



Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego i postępowania 

układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych 

dotyczących należności nieobjętych układem

art. 260 ust. 2 zd. 3 pr. restr.

Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia może 
nastąpić zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 

cywilnego.

art. 1061 k.p.c.
Gdy egzekucja została skierowana do rzeczy niezbędnej do 
prowadzenia działalności, dłużnik może wystąpić do sądu 

o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku 
składniki swego mienia, z których jest możliwe 

zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz 
zwolnioną.

o zawieszeniu orzeka sędzia-komisarz - do rozpoznania 
wniosku o zwolnienie spod zajęcia również właściwy jest 

sędzia-komisarz



Egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu 

odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę żywiciela 

albo rozstrój zdrowia oraz z tytułu zamiany uprawnień 

objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę

Świadczenia alimentacyjne, renty z tytułu 
odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę 

żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytułu zamiany 
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią 
rentę nie są objęte układem (art. 151 ust. 1 pkt 1 pr. restr.).

postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności z 
tytułu świadczeń alimentacyjnych czy wskazanych wyżej 

rent nie ulegają zawieszeniu 

(art. 259 ust. 1 pr. restr.)

nawet, gdy wierzytelność jest zabezpieczona na mieniu 
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 

zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a egzekucję 
skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do 

prowadzenia przedsiębiorstwa

(wyłączenie stosowania art. 260 ust. 1-4 pr. restr.)



Dopuszczalność wszczynania postępowań egzekucyjnych 

przeciwko dłużnikowi po wydaniu postanowienia w 

przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego lub postępowania układowego

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego 
wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest 

niedopuszczalne po dniu otwarcia przyspieszonego 
postępowania układowego.

(art. 224 ust. 2 w zw. z art. 259 ust. 3 pr. restr., art. 259 ust. 3 
pr. restr. oraz art. 278 ust. 3 w zw. z art. 259 ust. 3 pr. restr.)

art. 259 ust. 3 pr. restr. nie stoi na przeszkodzie 
zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności tytułu 

egzekucyjnego wydanego przeciwko dłużnikowi 

sąd nie powinien zaopatrzyć tytułu egzekucyjnego 
wydanego przeciwko dłużnikowi lub zarządcy, jeżeli został 
ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym 
lub w postępowaniu układowym, w klauzulę wykonalności 

przeciwko zarządcy



Dopuszczalność wszczynania postępowań egzekucyjnych 

przeciwko dłużnikowi po wydaniu postanowienia w 

przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego lub postępowania układowego

Ustawodawca nie określa skutków wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego. 

1) Wobec braku regulacji w tym zakresie należy uznać, że jeśli 
zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego 

- takie postępowanie podlega zawieszeniu z mocy prawa (art. 
259 ust. 1 pr. rest. per analogiam )

2) Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte, to 
komornik powinien ją umorzyć na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 

k.p.c.



Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności 

nieobjętych układem

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie 
zatwierdzenia układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego 
postępowania układowego lub postępowania 
układowego nie ma żadnych przeszkód do 

wszczynania i prowadzenia postępowań 
egzekucyjnych co do wierzytelności nieobjętych 

układem.



Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań 

egzekucyjnych 

Szczególna ochrona dłużnika 

✓ 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 otwarcia postępowania, co 

obejmuje również postępowania egzekucyjne 
prowadzone w celu zaspokojenia wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika;

✓ sędzia-komisarz może uchylić zajęcia dokonane w 
tych postępowaniach, jeżeli jest to konieczne dla 

dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa;

✓ po otwarciu postępowania skierowanie egzekucji do 
majątku dłużnika wchodzącego w skład masy 
sanacyjnej jest niedopuszczalne (art. 312 ust. 4 

pr.restr.).



Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań 

egzekucyjnych 

Zawieszenie:

✓ postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności 
objętych z mocy prawa układem;

✓ postępowań, które dotyczą wierzytelności nieobjętych z 
mocy prawa układem, w tym wierzytelności, które są 

zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, 
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką 

morską. 

Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz 
postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego. 

Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu.

Wyjątkiem są postępowania egzekucyjne dotyczące świadczeń 
alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za 

wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią 

prawa dożywocia na dożywotnią rentę, które mogą być 
kontynuowane mimo otwarcia postępowania sanacyjnego.

Zastosowanie art. 259 ust. 2 (uchylenie zajęć)

i art. 278 ust. 2 pr. restr. (przelanie sum uzyskanych w 
postępowaniu egzekucyjnym)



Istotny problem praktyczny

Istotny problem praktyczny

art.  278 ust. 2 pr. restr. 

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, 
a jeszcze niewydane, przelewa się do masy układowej 
niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu 

postępowania układowego.

art. 312 ust. 3

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, 
a jeszcze niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej 
niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu 

postępowania sanacyjnego.

Przekazanie dotyczy całych sum uzyskanych, bez prawa 
dokonywania przez organ egzekucyjny jakichkolwiek 

potrąceń. 



Skutki uprawomocnienia się postanowienia 

zatwierdzającego układ dla postępowań egzekucyjnych

z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania egzekucyjne 
prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia 

wierzytelności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub 
egzekucyjne obejmujące wierzytelności objęte układem tracą z 

mocy prawa wykonalność (art. 170 ust. 1 i 3 pr. restr.)

nie ma odpowiednika art. 259 ust. 1 zd. 2 pr. restr.

brak możliwości wydania przez sędziego-komisarza 
deklaratoryjnego postanowienia stwierdzającego umorzenie 

postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

tracą wykonalność nie tylko te tytuły, które uprzednio były 
podstawą wszczętych postępowań egzekucyjnych 

dotyczy to tylko dłużnika – nie ma to odniesienia do osób 
trzecich



Skutki uprawomocnienia się postanowienia 

zatwierdzającego układ dla postępowań egzekucyjnych

Jeżeli zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na 
podstawie tytułu wykonawczego, który utracił wykonalność, to 

dłużnik, na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c., może wnieść o 
umorzenie postępowania egzekucyjnego. 

Dłużnik może również wytoczyć powództwo w trybie art. 170 
ust. 4 pr. restr. i wnieść o zabezpieczenie tego powództwa 

przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

wierzytelności nieobjęte układem 

Jeśli postępowanie jest zawieszone, po prawomocnym 
zatwierdzeniu układu może zostać podjęte, niezależnie od 

terminu zawieszenia



Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez dłużnika przed dniem 

wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w 

postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przed dniem otwarcia 

przyspieszonego postępowania układowego, postępowania 

układowego lub postępowania sanacyjnego

Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne toczy się z udziałem 
nadzorcy sądowego, to nie wpływa na bieg postępowania 

egzekucyjnego wszczętego uprzednio na wniosek dłużnika 
jako wierzyciela egzekwującego.

Jeżeli w postępowaniu restrukturyzacyjnym został wyznaczony 
zarządca, to postępowanie egzekucyjne wszczęte przed 

otwarciem postępowania przez dłużnika powinno zostać 
zawieszone na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 13 

§ 2 k.p.c.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego 
powinien z urzędu wydać organ egzekucyjny.

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania 
egzekucyjnego powinien złożyć zarządca.



TYTUŁY EGZEKUCYJNE W POSTĘPOWANIU 

RESTRUKTURYZACYJNYM

art. 102 pr. restr.

1. Po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub 
prawomocnym umorzeniu postępowania 

restrukturyzacyjnego wyciąg z zatwierdzonego spisu 
wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzyciela i 

przysługującej mu wierzytelności, stanowi tytuł 
egzekucyjny przeciwko dłużnikowi.

2. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z 
zatwierdzonego spisu wierzytelności, łącznie z wypisem 
prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ, 
stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi oraz 
temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, 
jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający 

udzielenie zabezpieczenia, a także przeciwko 
zobowiązanemu do dopłaty, jeżeli układ przewiduje 

dopłaty między wierzycielami. W przypadku uchylenia 
układu przepis ust. 1 stosuje się.

(…)



TYTUŁY EGZEKUCYJNE W POSTĘPOWANIU 

RESTRUKTURYZACYJNYM

art. 32 pr. restr.

(…)

3. Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie 
rachunkowe, odmawia uznania określonego 

wydatku lub dokonuje odpowiedniego sprostowania 
oraz orzeka o zwrocie do masy sanacyjnej kwoty 

niezatwierdzonej.

(…)

5. Prawomocne postanowienie zobowiązujące 
zarządcę do zwrotu do masy sanacyjnej kwoty 

niezatwierdzonej stanowi tytuł egzekucyjny 
przeciwko zarządcy.



TYTUŁY EGZEKUCYJNE W POSTĘPOWANIU 

RESTRUKTURYZACYJNYM

art. 45 pr. restr.

1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia 
niezwłocznie po zakończeniu albo prawomocnym umorzeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego.

(…)

4. Prawomocne postanowienie stanowi tytuł egzekucyjny 
przeciwko nadzorcy sądowemu oraz dłużnikowi.

5. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego stanowi wydatek 
postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 59 

1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia 
ostatecznego niezwłocznie po zakończeniu albo 

prawomocnym umorzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego.

(…)

9. Prawomocne postanowienie stanowi tytuł egzekucyjny 
przeciwko zarządcy oraz dłużnikowi.

10. Wynagrodzenie zarządcy stanowi wydatek postępowania 
restrukturyzacyjnego.



TYTUŁY EGZEKUCYJNE W POSTĘPOWANIU 

RESTRUKTURYZACYJNYM

art. 357 pr. restr.

Głos nabywcy w formie pisemnej oddany w 
przyspieszonym postępowaniu układowym, 
postępowaniu układowym lub postępowaniu 
sanacyjnym, w którym dłużnikowi udzielono 
zezwolenia, o którym mowa w art. 288 ust. 3, 

zawierający zobowiązanie do wpłacenia dopłaty 
zgodnie z propozycjami układowymi, łącznie z 

wypisem prawomocnego postanowienia 
zatwierdzającego układ, stanowi tytuł egzekucyjny 
przeciwko nabywcy, który oddał głos za przyjęciem 

układu.



Dziękuję za uwagę


