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Od wezwania do zap³aty do rozprawy s¹dowej i egzekucji komorniczej

• Wzory pism: weksle, wnioski s¹dowe, oœwiadczenia wierzyciela i d³u¿nika
• Formy zabezpieczeñ p³atnoœci: hipoteka, przew³aszczenie, zastaw, porêczenie
• Co zrobiæ, aby d³u¿nik nie móg³ wykorzystywaæ kruczków formalno-prawnych
    do uchylania siê od zap³aty

Przedsiêbiorca, który nie spotka³ siê jeszcze w s¹dzie z niesolidnym p³atnikiem, 
przypomina d¿okeja, który nigdy nie spad³ z konia… œci¹ganie d³ugu przez s¹d
i komornika to krêta i sformalizowana œcie¿ka. Jeœli chcesz stawiaæ na niej wiêcej 
kroków do przodu ni¿ do ty³u, poznaj zawczasu odpowiedzi na doœæ trudne pytania.

Ta ksi¹¿ka to ABC œci¹gania d³ugu na drodze prawnej. Przeczytaj j¹, a unikniesz 
kosztownych b³êdów w postêpowaniu s¹dowym i komorniczym. Dowiedz siê:

• jak przygotowaæ i wys³aæ prawid³owe wezwanie do zap³aty,
• kiedy i z jakimi dokumentami iœæ do s¹du,
• jak wybraæ s¹d w³aœciwy dla danej sprawy: s¹d okrêgowy, rejonowy
    czy antymonopolowy,
• kto pokrywa koszty s¹dowe i procesowe,
• na czym polega postêpowanie nakazowe, uproszczone i upominawcze,
• jak wspó³pracowaæ z komornikiem,
• z czego œci¹gaæ d³ug: egzekucja z rzeczy ruchomych i nieruchomoœci, 
    wynagrodzenia za pracê, rachunku bankowego,
• jak dzieliæ wyegzekwowan¹ sumê: ile dla wierzyciela, ile na koszty egzekucji.

Dowiesz siê równie¿, jak uchroniæ siê przed niespodziankami, ustanawiaj¹c zastaw
i hipotekê lub przygotowuj¹c oœwiadczenie o dobrowolnym poddaniu siê egzekucji. 
Poznasz nowe narzêdzie walki z niesolidnymi p³atnikami, jakim jest Krajowy Rejestr 
D³u¿ników. I dowiesz siê, jak egzekwowaæ nale¿noœæ od d³u¿nika w upad³oœci. 
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ierzyciel w sytuacji, gdy nie jest w stanie wyegzekwo-
wać swoich roszczeń od dłużnika, może skorzystać
z uprawnień, które daje mu nowe Prawo upadłościowe

i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz.
535 ze zm.). Postępowanie upadłościowe można wszcząć w sto-
sunku do: przedsiębiorcy, jeśli jest nim osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową; spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki
akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wspólników
osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim ma-
jątkiem; wspólników spółki partnerskiej; oddziałów banków za-
granicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego (art. 5
ustawy).

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się
niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny wtedy, kiedy nie
wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika uważa
się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania
przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bie-
żąco te zobowiązania wykonuje.
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Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w sądzie rejono-
wym, w wydziale gospodarczym tego okręgu, w którym znaj-
duje się zakład główny przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie
upadłościowe toczy się po wydaniu przez sąd postanowienia
o ogłoszeniu upadłości.

Wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z fun-
duszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie (ko-
lejności zaspokojenia):

 1) Kategoria pierwsza — koszty postępowania upadłościowego,
należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i chorobowe pracowników, należności ze stosunku
pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie
produktów z własnego gospodarstwa rolnego za ostatnie
dwa lata, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności
do pracy, kalectwa lub śmierci, ciążące na upadłym
zobowiązania alimentacyjne, należności powstałe wskutek
czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych
przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów
wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo
zarządca, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
masy upadłości oraz należności, które powstały z czynności
upadłego dokonanych za zgodą nadzorcy sądowego;

 2) Kategoria druga — podatki, inne daniny publiczne
oraz niepodlegające zaspokojeniu w kategorii pierwszej
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
należne za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości
wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucji;

 3) Kategoria trzecia — inne wierzytelności, jeżeli nie należą
do kategorii czwartej, wraz z odsetkami za ostatni rok
przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem
umownym, kosztami procesu i egzekucji;
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 4) Kategoria czwarta — odsetki, które nie należą do wyższych
kategorii w kolejności, w której podlega zaspokojeniu
kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny
oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

Celem nowej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze jest za-
spokojenie jak największej liczby wierzycieli z jednoczesnym
zachowaniem dotychczasowej firmy dłużnika. Jedna z wielu
nowości umożliwia swobodny wybór postępowania przez dłuż-
nika lub wierzyciela. Każdy z nich będzie mógł wybrać, czy za-
mierza przeprowadzić:

� upadłość z możliwością układu,

� upadłość poprzez likwidację majątku.

Również sąd będzie miał możliwość zmiany postanowie-
nia, na przykład o ogłoszeniu upadłości poprzez likwidację na
upadłość z możliwością zawarcia układu i na odwrót. Nowa
ustawa nakazuje też sądowi obowiązkowe przeprowadzenie po-
stępowania zabezpieczającego, a nad majątkiem dłużnika do
czasu ogłoszenia upadłości będzie sprawował pieczę nadzorca
sądowy. Jeśli zostanie uprawdopodobnione, że na skutek za-
warcia układu pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem ci pierwsi
zostaną zaspokojeni w większym stopniu niż w postępowaniu
upadłościowym poprzez likwidację majątku dłużnika, sąd bę-
dzie ogłaszał upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.
Jedną z istotnych nowości jest ustanowienie wstępnego zgro-
madzenia wierzycieli. W nowej ustawie zostały wprowadzone
zmiany odnośnie do zaspokajania wierzycieli. Do tej pory byli
oni zaspokajani według listy po sprzedaży majątku, po pokry-
ciu wszystkich kosztów. W myśl nowych przepisów, jeśli wie-
rzyciele posiadają ustanowione na majątku upadającego dłuż-
nika zabezpieczenia w postaci praw obciążonych hipoteką lub
zastawem, będzie dla nich tworzony odrębny plan podziału,
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który będzie się składał z sumy uzyskanej poprzez zbycie tych
praw. Dopiero po zaspokojeniu tych wierzycieli pozostała
część sumy będzie wchodziła do funduszów masy upadłości.
Nowa ustawa odstępuje także od dotychczasowego rozwiąza-
nia, gdy wszyscy wierzyciele mieli identyczne prawa. W myśl
nowych przepisów dla potrzeb głosowania nad układem po-
między dłużnikiem a wierzycielami sędzia-komisarz sporządza
listy wierzycieli podzielonych na grupy interesów i w ramach
tych grup wierzyciele przeprowadzają głosowania.

Listy wierzycieli obejmują poszczególne kategorie ich inte-
resów:

 1) wierzyciele, którym przysługuje należność ze stosunków pracy
oraz należności rolników z tytułu umów o dostarczenie
produktów z własnego gospodarstwa rolnego;

 2) wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone
rzeczowo;

 3) wierzyciele będący udziałowcami lub akcjonariuszami
upadłego;

 4) inni wierzyciele.

Z kolei inni wierzyciele — grupa czwarta — umieszczani są
na innych listach, podzielonych według takich kryteriów jak:

� wysokość wierzytelności,

� terminy płatności,

� charakter zobowiązań.

Układ zostanie przyjęty, jeśli opowie się za nim większość
wierzycieli z każdej z list wierzycieli obejmujących kategorie
interesów wierzycieli mających łącznie nie mniej niż dwie trze-
cie ogólnej sumy wierzytelności, które uprawniają do uczest-
niczenia w głosowaniu.
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Nowa ustawa przewiduje również nowy rodzaj postępowania:
postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalno-
ścią. Przedsiębiorca będzie traktowany jako zagrożony niewy-
płacalnością, jeżeli — pomimo wykonywania przez niego zobo-
wiązań — według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej
jest oczywiste, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny.
Do najistotniejszych zalet postępowania naprawczego (z punk-
tu widzenia przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością)
należą następujące skutki:

� zawieszenie spłat zobowiązań przedsiębiorcy,

� zawieszenie naliczania odsetek należnych od przedsiębiorcy,

� wstrzymanie egzekucji oraz postępowań zabezpieczających.

Przedsiębiorca powinien w tym czasie przeprowadzić sku-
teczną restrukturyzację: zobowiązań, majątku i zatrudnienia.

Propozycje układowe obok dłużnika może złożyć także
wierzyciel, który wniósł o ogłoszenie upadłości, a gdy ogłoszono
upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, także syn-
dyk i rada wierzycieli. W tym ostatnim przypadku sąd zmieni
postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację
majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
z możliwością zawarcia układu. Układ może przewidywać rów-
nież zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłe-
go (układ likwidacyjny). Likwidacja przeprowadzana jest we-
dług przepisów o likwidacji masy upadłości, chyba że układ
przewiduje przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli lub
inny sposób likwidacji. Układ obejmuje wszystkie wierzytel-
ności w stosunku do upadłego powstałe przed dniem ogłosze-
nia upadłości, łącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi
poprzez przeniesienie na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzy-
telności lub innego prawa, a także odsetek od wierzytelności za
cały okres opóźnienia. Głosowanie nad układem odbywa się
w grupach wierzycieli podzielonych na kategorie interesów.
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Układ przyjęty przez zgromadzenie zatwierdza sąd, który
może odmówić zatwierdzenia, gdy:

 1) układ narusza prawo,

 2) jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany,

 3) jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli,
którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zarzuty.

Po zawarciu układu warunki prowadzenia działalności go-
spodarczej mogą się zmienić i wpłynąć na duży wzrost lub
zmniejszenie się dochodów przedsiębiorstwa. Wierzyciele mo-
gą w takich warunkach dostosować układ do nowych warun-
ków. Zmiana układu następuje w taki sam sposób jak zawarcie
układu, z tą różnicą, że w nowym zgromadzeniu wierzycieli nie
mogą uczestniczyć ci wierzyciele, którzy na mocy poprzedniego
układu zostali zaspokojeni w całości.

Zmiana układu może nastąpić tylko raz.
Na wniosek wierzyciela, upadłego lub osoby, która z mocy

układu uprawniona jest do wykonania lub nadzorowania wy-
konania układu, sąd może uchylić układ tylko wtedy, gdy;

 1) upadły nie wykonuje postanowień układu;

 2) jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.

Jeśli sąd uchyla układ, to wówczas zmienia postanowienie
o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na po-
stanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację ma-
jątku upadłego.




