Wybrane artykuły z Prawa Upadłościowego i Naprawczego
Tytuł V
Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
DZIAŁ I
Zgłoszenie wierzytelności
Rozdział 1
Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
Art. 236.
1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeŜeli
niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu
o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.
2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego
wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem
skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze
okrętowym. JeŜeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście
wierzytelności z urzędu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem
lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących
w skład masy upadłości, jeŜeli upadły nie jest dłuŜnikiem osobistym, a wierzyciel chce
w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych naleŜności
podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.
Art. 237.
Nie wymagają zgłoszenia naleŜności ze stosunku pracy. NaleŜności z tego tytułu umieszcza się
na liście wierzytelności z urzędu.
Art. 238.
Przepisy dotyczące roszczeń pracowniczych stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu
wypłaconych pracownikom upadłego.
Rozdział 2
Zgłoszenie wierzytelności
Art. 239.
Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma
zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu

uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów moŜe dokonać takŜe radca prawny lub
adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.
Art. 240.
W zgłoszeniu wierzytelności naleŜy podać:
1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce
zamieszkania albo siedzibę;
2) określenie wierzytelności wraz z naleŜnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności
niepienięŜnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej
prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu
zabezpieczenia;
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłuŜnikiem
osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeŜeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub
administracyjne;
8) jeŜeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość
posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.
------Tytuł VIII
Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciąŜonych
rzeczowo
[…]
DZIAŁ II
Kolejność zaspokajania wierzycieli
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 342.
1. NaleŜności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące
kategorie:
1) kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po
ogłoszeniu upadłości naleŜności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do
pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa doŜywocia
na doŜywotnią rentę, naleŜności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości,
naleŜności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania
zaŜądał syndyk, naleŜności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz naleŜności, które
powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody
nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;

2) kategoria druga – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości naleŜności ze stosunku
pracy, naleŜności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa
rolnego, naleŜności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy,
kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa doŜywocia na
doŜywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości naleŜności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
3) kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe naleŜności z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
4) kategoria czwarta – inne naleŜności, jeŜeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz
z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym,
kosztami procesu i egzekucji;
5) kategoria piąta – odsetki, które nie naleŜą do wyŜszych kategorii w kolejności, w jakiej
podlega zaspokojeniu kapitał, a takŜe sądowe i administracyjne kary grzywny oraz naleŜności
z tytułu darowizn i zapisów.
2. Wierzytelność nabyta w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, podlega
zaspokojeniu w kategorii trzeciej, jeŜeli nie podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej. Nie
dotyczy to wierzytelności powstałej wskutek czynności syndyka albo zarządcy albo czynności
upadłego podjętych za zgodą nadzorcy sądowego.
Art. 343.
1. Syndyk zaspokaja naleŜności pierwszej kategorii w miarę wpływu do masy upadłości
stosownych sum; jeŜeli naleŜności te nie zostaną zaspokojone w ten sposób, zaspokaja się je w
drodze podziału funduszów masy upadłości.
2. Zobowiązania alimentacyjne ciąŜące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu
upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia
ostatecznego planu podziału, kaŜdorazowo dla kaŜdego uprawnionego w kwocie nie wyŜszej niŜ
minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych naleŜności nie podlega zaspokojeniu z
masy upadłości.
Art. 344.
JeŜeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich
naleŜności, naleŜności dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości
naleŜności poprzedzającej kategorii, a gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie w całości
wszystkich naleŜności tej samej kategorii, naleŜności te zaspokaja się stosunkowo do wysokości
kaŜdej z nich.

