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Zasadniczym celem prezentowanej rozprawy doktorskiej, w oparciu o gruntowną, 

dogmatyczną metodę, jest analiza układu częściowego jako instytucji prawnej w systemie 

prawa restrukturyzacyjnego. Układ częściowy, pozwalający na przeprowadzenie 

restrukturyzacji sądowej bez angażowania wszystkich wierzycieli dłużnika, został 

wprowadzony do polskiego systemu prawnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  

Prawo restrukturyzacyjne. Uchwalenie tej ustawy stanowiło istotny krok na drodze  

do wdrożenia polityki „nowej szansy”, tj. zapewnienia możliwości „nowego startu” 

przedsiębiorcom, fiasko przedsięwzięcia gospodarczego których wynika z niekorzystnej 

zmiany warunków ekonomicznych, a także zmniejszenia odsetka przedsiębiorstw, które 

zaprzestają działalności, ale nie są poddawane likwidacji, tylko, niejako, porzucane przez 

decydentów. Do podstawowych celów, stawianych przed układem częściowym, należą 

przyspieszenie zawierania układu i ułatwienie jego zawarcia, w tym wynegocjowania.  

Układ częściowy pozwala również na objęcie skutkami postępowania restrukturyzacyjnego 

oraz skutkami układu wierzyciela, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, bez jego zgody, 

o ile wierzycielowi zostaną złożone propozycje układowe spełniające przewidziane ustawą 

przesłanki. Rozwiązanie to czyni układ częściowy instytucją unikatową, nie tylko w polskim 

systemie prawnym, ale również na tle reżimów prawnych innych krajów.  

Jako że dysertacja ma charakter monograficzny, autorka omówiła w niej instytucję układu 

częściowego w sposób kompleksowy, tj. z odniesieniem się do celu i funkcji tej instytucji,  

a także ram prawnych, w jakie została wdrożona, oraz przepisów znajdujących zastosowanie 

do układu częściowego, tak o charakterze materialnoprawnym, jak i procesowym  

(w szczególności regulujących tryb zawierania i zatwierdzania układu oraz jego skutki prawne). 

Dysertacja obejmuje także analizę prawnoporównawczą, w szczególności próbę odnalezienia 



odpowiedników układu częściowego w innych systemach prawnych, oraz analizę zagadnień  

o charakterze ekonomicznym, w tym próbę określenia ekonomicznego uzasadnienia układu 

częściowego. 

Podstawową tezą, jaką autorka przyjęła na potrzeby przygotowania dysertacji, jest, iż układ 

częściowy może stanowić realną i skuteczną alternatywę dla układu zawieranego ze wszystkimi 

wierzycielami dłużnika. Prawidłowości tej tezy starano się dowieść poprzez zdekodowanie 

norm, które pozwalają na przyjęcie, że w określonych okolicznościach faktycznych układ 

częściowy charakteryzuje się wyższą użytecznością niż układ generalny. Na potrzeby 

prowadzonej analizy postawiono także tezy częściowe. Pierwsza z tez przewidywała, że wraz  

z rozwojem gospodarczym wzrasta zapotrzebowanie na instytucje prawne o charakterze 

koncyliacyjnym w obszarze niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością podmiotów 

gospodarczych. Analiza dotychczasowej praktyki postępowań restrukturyzacyjnych pozwoliła 

autorce na ustalenie, że polscy przedsiębiorcy co raz częściej korzystają z rozwiązań 

kwalifikowanych jako restrukturyzacja sądowa, a ustawodawca dostrzega zasadność 

poszerzania katalogu rozwiązań dostępnych dla przedsiębiorców, a kwalifikowanych jako 

koncyliacyjne, czego najmłodszym przykładem jest uchwalenie przepisów o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu. Nie udało się natomiast dowieść, że obecnie istnieje duże 

zainteresowanie przedsiębiorców układem częściowym, choć przeprowadzone postępowania 

restrukturyzacyjne z układem częściowym faktycznie cechowały się wyższą skutecznością  

w porównaniu z postępowaniami z układem generalnym, ocenianą na podstawie kryterium 

zatwierdzonych układów.  

Druga teza częściowa stanowiła o tym, że zastosowanie przepisów o układzie częściowym 

może pozwolić na usprawnienie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego, w tym 

skrócenie czasu trwania postępowania. W tym zakresie w dysertacji autorka wskazała na normy 

prawne dowodzące zasadności postawionej tezy. Jednocześnie jednak przeprowadzona analiza 

doprowadziła do wniosku o tym, że w odniesieniu do wielu z tych norm istnieją istotne 

wątpliwości interpretacyjne, co negatywnie wpływa na praktykę ich stosowania, a przepisy  

o układzie częściowym wymagają pilnej interwencji ustawodawcy, czemu autorka dała wyraz 

w dysertacji wielokrotnie, proponując brzmienie poszczególnych regulacji. 

Kolejna teza częściowa dotyczyła tego, że zastosowanie przepisów o układzie częściowym 

może pozwolić na ograniczenie kosztów transakcyjnych związanych z zawarciem  

i wykonaniem układu, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzycieli. Również w tym zakresie  



w dysertacji zdekodowano normy prawne dowodzące zasadności postawionej tezy,  

a jednocześnie wskazano na niejasność przepisów, która negatywnie wpływa na przebieg 

postępowań i ogranicza możliwość osiągnięcia rzeczywistych korzyści w obszarze kosztowym.  

Czwarta, ostatnia postawiona przez autorkę teza częściowa, stanowi, że układ częściowy 

odpowiada postulatom instytucji Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej,  

wprowadzenia przez państwa członkowskie skutecznych instrumentów restrukturyzacji 

prewencyjnej. W tym zakresie autorka starała się wykazać, że układ częściowy spełnia  

w szczególności wymogi stawiane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1023 o restrukturyzacji i upadłości. Porównanie innych porządków prawnych pozwoliło 

nadto na stwierdzenie, że przepisy dotyczące układu częściowego, jakkolwiek niedoskonałe, 

zawierają nowoczesne rozwiązania, uwzględniające co do zasady interesy dłużnika  

i wierzycieli, a także ogólne potrzeby obrotu gospodarczego. 


