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Recenzja 

rozprawy doktorskiej Aleksandry Elżbiety Krawczyk 

„Układ częściowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym” 

 

 

 

1. Ocena wyboru tematu pracy 

 

Czynnikami nierozłącznie związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 

niepewność i ryzyko. Można nawet stwierdzić, że niepewność jest cechą współczesnej 

gospodarki globalnej1. Przedsiębiorcy są nieustannie narażeni na wpływ czynników, które są 

od nich niezależne: zmiany kursów walut, stóp procentowych, kształtujące rynek wydarzenia 

polityczne i społeczne. W związku z powyższym, elementem gwarantującym w maksymalnym 

możliwym zakresie bezpieczeństwo i transparentność obrotu gospodarczego powinno być 

stabilne i odpowiadające wymogom współczesnego rynku prawo. Dla ochrony obrotu 

gospodarczego istotne znaczenie mają normy prawne genetycznie należące do różnych gałęzi 

prawa, których wspólną cechą jest to, że w zasadniczym zakresie regulują działalność 

gospodarczą wpływając na przejrzystość i bezpieczeństwo obrotu. Takimi normami są m.in. 

normy prawa upadłościowego zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo 

upadłościowe2 oraz normy prawa restrukturyzacyjnego zawarte w ustawie z dnia 15 maja 

2015r. – Prawo restrukturyzacyjne3. 

W literaturze polskiej bankructwu jako zjawisku ekonomicznemu oraz postępowaniu 

upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu jako procedurom sądowym poświęcono wiele 

monografii, komentarzy, artykułów. Jednakże, jak słusznie zauważyła Autorka recenzowanej 

rozprawy (s. 17) „problematyka układu częściowego nie doczekała się dotychczas 

 
1 M. Wojtysiak-Kotlarski, O ryzyku i niepewności – wybrane aspekty dyskusji i determinantach wyborów 
strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw, (red.) E. Mączyńska, Warszawa 2009, 
s. 69. 
2 T.j. Dz. U. 2020, poz. 1228 ze zm.  
3 Dz. U. 2020, poz. 814; dalej jako pr. rest. 



monograficznego opracowania”. Z przytoczoną uwagę trzeba się zgodzić. W literaturze 

polskiej układ częściowy wciąż pozostaje instytucją mało zbadaną. Tymczasem kwestie te mają 

niebagatelne znaczenie dla rozwoju nauki w obszarze prawa restrukturyzacyjnego, dla praktyki 

orzeczniczej sądów restrukturyzacyjnych, jak również dla prowadzonych obecnie prac 

legislacyjnych związanych z konicznością implementacji tzw. Dyrektywy o restrukturyzacji 

zapobiegawczej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 

czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów 

prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań 

dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca 

dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości)4. Tak więc wybór tematu 

pracy dokonany przez Autorkę  należy uznać za w pełni zasadny.  

 

2. Metoda badawcza 

 

Zastosowana w rozprawie metoda badawcza jest metodą dogmatyczno-prawną co w pełni 

jest uzasadnione zakresem i celem prowadzonych badań. Pozytywnie należy również ocenić 

przeprowadzone rozważania prawnoporównawcze. Co do zasady analiza obcych porządków 

prawnych pozwala na szersze spojrzenie na badany problem, sprzyja uniknięciu 

schematyczności wnioskowania i pozwala na postawienie słusznych postulatów de lege 

ferenda.  

W pełni zrozumiałe jest skąpe odwoływanie się do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów 

powszechnych. Z uwagi na krótki okres obowiązywania omawianej regulacji wybór orzeczeń 

jest dość ubogi. Należy jednak dostrzec, że Autorka podjęła starania aby w pracy przywoływać 

przykłady z orzecznictwa sadów powszechnych i robiła to w tych wszystkich miejscach pracy, 

dla których istnieje adekwatne orzecznictwo (przykładowo s. 145, 146, 148). 

Bogactwo powoływanej literatury wskazuje natomiast, że Autorka wnikliwie i rzetelnie 

zapoznała się z całokształtem poglądów przedstawicieli polskiej nauki na temat badanego 

zjawiska. W szczególności, należy z uznaniem wypowiedzieć się o częstym powoływaniu nie 

tylko źródeł pisanych ale również wypowiedzi przedstawicieli doktryny na różnych 

konferencja i sympozjach.  

Szkoda jednak, że Autorka nie podjęła decyzji o przeprowadzeniu badań empirycznych. 

Autorka wskazała, że do końca drugiego kwartału 2019r. wszczętych zostało 48 postępowań z 

 
4 Dz.U.UE.L 172 z 26.06.2019r., .18. 



układem częściowym (s. 59). Jest to na tyle niewiele, że możliwe było przebadanie wszystkich 

tych postępowań. Takie badanie miałoby niekwestionowaną wartość. Pozwoliłoby na 

dokonanie realnej analizy badanej instytucji i byłoby znakomitą płaszczyzną do obserwacji jak 

omawiane regulacje normatywne działają w praktyce, w tym do właściwego zidentyfikowania 

istniejących dysfunkcji. W istocie rzeczy, takie badanie powinno być podstawą do 

konstruowania postulatów de lege ferenda. Autorka stawia w pracy zarzut, że uchwalenie 

ustawy - Prawo restrukturyzacyjne nie zostało poprzedzone szerokimi badaniami dotyczącymi 

przyczyn nieskuteczności poprzednich regulacji prawnych (s. 23). Jednak sama Autorka 

również ogranicza się głównie do analizy dogmatycznej i nie sięga do badań, które dla 

potencjalnych zmian legislacyjnych mają największe znacznie, a więc do badań „prawa w 

działaniu”. Takie badania (z uwzględnieniem również aspektu historycznego, tj. akt 

postępowań, które toczyły się przed wejściem w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne) 

pozwoliłyby również na zrozumienie genezy układu częściowego w polskim porządku 

prawnych. Genezy tej nie należy bowiem poszukiwać w obcych porządkach prawnych ani w 

rozważaniach doktrynalnych, ale w doświadczeniu i praktyce członków zespołu 

odpowiedzialnego za przygotowanie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Otóż, w 

latach 2011-2012 przetoczyła się przez Polskę fala upadłości dużych przedsiębiorstw z branży 

budowlano-drogowej. W sprawach tych pierwotnie ogłaszano upadłość z możliwością 

zawarcia układu, która następnie – w niektórych sprawach – była zmieniana na upadłość 

likwidacyjną. Analiza tych postępowań upadłościowych jednoznacznie pokazywała, że 

wystarczające dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika byłoby zawarcie 

układu z największymi wierzycielami, w tym głównie wierzycielami finansującymi. Jasno 

wynikało to z analizy struktury wierzytelności w kontekście możliwości płatniczych upadłych 

spółek. Z uwagi na to, że nie było takich rozwiązań prawnych we wszystkich tych sprawach 

konieczne było objęcie postępowaniem wszystkich wierzycieli. W konsekwencji, były to 

skomplikowane, wielopodmiotowe postępowania, w których konieczne było zawiadamianie o 

zgromadzeniu tysięcy wierzycieli. Jako remedium na tego typu problemy postanowiono więc 

przyjąć rozwiązania wprowadzające układ częściowy. Obecnie, dalszy rozwój instytucji układu 

częściowego wymaga oceny skuteczności tej instytucji przeprowadzonej na podstawie badań 

aktowych. W mojej ocenie, rozważania o charakterze głównie dogmatycznym nie są w tym 

zakresie wystarczające.  

 

3. Struktura pracy 

 



Układ recenzowanej rozprawy doktorskiej jest prawidłowy. Rozprawa oprócz 

wprowadzenia i zakończenia składa się z pięciu rozdziałów, które zostały poprzedzone 

wstępem i  podsumowane w zakończeniu. W rozdziale pierwszym Autorka omawia otoczenie 

prawne układu częściowego, przedstawia ramy normatywne wytyczone przez ustawę Prawo 

restrukturyzacyjne oraz prawo Unii Europejskiej, odnosi się do genezy i praktyki układu 

częściowego, zwracając uwagę, po pierwsze na to, że uchwalenie przepisów o układzie 

częściowym nie zostało poprzedzone reprezentatywnymi badaniami przyczyn 

dotychczasowego braku zainteresowania polskich przedsiębiorców rozwiązaniami 

układowymi, po drugie na trudności związane z faktycznym ustaleniem genezy układu 

częściowego. W tym rozdziale Autorka przeanalizowała również inne porządki prawne, 

poszukując w nich odpowiednika omawianej instytucji.  

Rozdział drugi stanowi najistotniejszą część rozprawy. Autorka omówiła w nim zakres 

przedmiotowy i podmiotowy układu częściowego, a więc podstawowe wyznaczniki, które 

odróżniają go od układu generalnego.  

W rozdziale trzecim Autorka przedstawiła propozycje układowe. W szczególności, Autorka 

odniosła się do uprawnienia do złożenia propozycji układowych, analizując czy w przypadku 

układu częściowego zakres podmiotów legitymowanych do złożenia propozycji układowych 

jest taki sam jak w przypadku układu generalnego. W tym miejscu Autorka przedstawiła też 

kwestie związane z wymogiem jednakowego traktowania wierzycieli i omówiła wyjątki od tej 

zasady. 

Rozdział czwarty dysertacji poświęcony jest kwestiom procesowym związanym z układem 

częściowym, występującym w przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego. Z uwagi na 

obszerność zagadnień z tym związanych i celem zachowania przejrzystości wywodu 

wychodzącego poza ramy tematu niniejszej rozprawy, w rozdziale tym Autorka skupiła się na 

tych zagadnieniach, które w przypadku układu częściowego wykazują odrębności w stosunku 

do układu generalnego. Rozdział czwarty ma przy tym w stosunku całej pracy charakter 

komplementarny, albowiem część problematyki procesowej Autorka omówiła szczegółowo w 

innych miejscach rozprawy, kierując się bezpośrednim jej związkiem z kwestiami o charakterze 

materialnoprawnym. 

Ostatni rozdział pracy traktuje o szczególnych rodzajach układu częściowego. W rozdziale 

tym Autorka poddała analizie układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone 

hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską oraz 

zabezpieczone przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego 

prawa, jako jeden z podstawowych przykładów użyteczności układu częściowego. Kolejno 



Autorka przenalizowała dopuszczalność zawarcia układ częściowego w toku postępowania 

sanacyjnego, a w tym istotne problemy praktyczne występujące na gruncie obecnie 

obowiązujących przepisów. Zbadała również zagadnienia związane z układem częściowym 

zawieranym w postępowaniach restrukturyzacyjny odrębnych. Szczególną uwagę Autorka 

poświęciła dopuszczalności zawarcia układu częściowego w postępowaniu upadłościowym, z 

uwzględnieniem trybów odrębnych. W tych ramach analizie poddała postępowanie 

upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

obowiązujące od dnia 24 marca 2020 r. postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu 

wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz postępowanie 

upadłościowe wobec deweloperów. Na koniec Autorka odniosła się do uproszczonego 

postępowania restrukturyzacyjnego - rozwiązania przyjętego w związku z przezwyciężaniem 

skutków epidemii COVID-19. 

Pracę kończy Zakończenie, w którym Autorka wskazuje w jakim zakresie została 

dowiedziona prawidłowość przyjętych hipotez. 

Struktura pracy jest logiczna i spójna. Autorka w pierwszej kolejności przedstawia ogólne 

kwestie materialnoprawne (zakres przedmiotowy i treść układu częściowego), następnie ogólne 

kwestie procesowe, a końcu kwestie związane z postępowaniami szczególnymi. Przyjęta 

struktura pracy powoduje, że prowadzony wywód naukowy jest konsekwentny i przejrzysty.  

 

4. Tezy rozprawy  

 

Podstawową tezą przyjętą w pracy jest stwierdzenie, że układ częściowy może stanowić 

realną i skuteczną alternatywę dla układu zawieranego ze wszystkimi wierzycielami dłużnika. 

W dysertacji Autorka starała się dowieść, że regulacja układu częściowego jest tego rodzaju, 

że w istocie przebieg postępowania może charakteryzować się wyższą sprawnością, a 

postępowanie trwać krócej. Przeprowadzony wywód naukowy potwierdził prawidłowość tej 

tezy, aczkolwiek nie ze wszystkimi popierającymi ją argumentami, które przytoczyła Autorka 

można się zgodzić. W szczególności, jako jeden z argumentów Autorka wskazała, że podstawą 

omawianej regulacji jest wyłączenie udziału w postępowaniu wierzycieli, którym przysługują 

wierzytelności nieobjęte układem. Kwestia ta jest co najmniej sporna. W mojej ocenie (o czym 

szerzej niżej) wierzycieli tacy są uczestnikami postępowania. Niestety, Autorka nie 

przeprowadziła badań aktowych, które pozwoliłyby na jasne wskazanie w jakim procencie 

postępowań, w których doszło do zawarcia układu częściowego wierzycieli nieobjęci układem 



częściowym byli uznani za uczestników postępowania, ujmowani w spisie wierzytelności, jaka 

była ich aktywność w postępowaniu itd.  

Autorka postawiła również tezy częściowe.  

Pierwszą tezą częściową było założenie, że wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta 

zapotrzebowanie na instytucje prawne o charakterze konsyliacyjnym w obszarze 

niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością. Autorka słusznie zauważyła, że 

prawidłowość tej tezy nie została potwierdzona w pracy, mimo że postępowania 

restrukturyzacyjne z układem częściowym cechowały się wyższą skutecznością w porównaniu 

z postępowaniami z układem generalnym.  

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 Autorka wskazała, że analiza 

doprowadziła do wniosku, że przepisy o układzie częściowym są w wielu punktach niejasne, 

co negatywnie wpływa na praktykę ich stosowania. Najbardziej dobitnym przykładem na 

potwierdzenie tego stanowiska jest brak jednolitej linii orzeczniczej odnośnie do 

dopuszczalności podziału w przypadku układu częściowego wierzycieli na grupy obejmujące 

poszczególne kategorie interesów w rozumieniu art. 161 pr.rest. Z poglądem tym należy się 

zgodzić. Regulacja dotycząca układu częściowego w wielu miejscach wymaga korekty. Oprócz 

kwestii dotyczącej podziału wierzycieli na grupy, należy wymienić tutaj kwestię statusu 

wierzycieli nieobjętych układem jako uczestników postępowania bądź dopuszczalność zmiany 

propozycji układowych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego z układu generalnego 

na częściowy (i odwrotnie).  

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

może pozwolić na ograniczenie kosztów transakcyjnych związanych z zawarciem i 

wykonaniem układu. Niezrozumiałe w tym zakresie jest stwierdzenie Autorki, która pisze 

„jakkolwiek przepisy o układzie częściowym charakteryzują się wysokim potencjałem co do 

obniżenia kosztów transakcyjnych przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, to 

niejasność tych przepisów negatywnie wpływa na przebieg tych postępowań i ogranicza 

możliwości osiągnięcia rzeczywistych korzyści w obszarze kosztowym”. Po pierwsze, nie jest 

jasne co Autorka rozumie pod pojęciem „koszty transakcyjne przeprowadzenia postępowania 

restrukturyzacyjnego”. Po drugie, nie wiadomo czy wskazane wyżej stwierdzenie ma charakter 

uwagi ogólnej i należy je rozumieć w ten sposób, że skoro przepisy są niejasne to zniechęca to 

dłużników do wyboru tego sposobu postępowania, a w konsekwencji mniej dłużników korzysta 

z tańszego rodzaju postępowania; czy też ma charakter uwagi szczególnej i dotyczy oceny 



kosztów postępowań restrukturyzacyjnych z układem częściowym. W tym drugim przypadku 

praca nie zawiera żadnych analiz dotyczących kosztów postępowania restrukturyzacyjnego z 

układem częściowym gdyż Autorka nie prowadziła badań aktowych. W pierwszym przypadku, 

również należy uznać, że przytoczone stwierdzenie nie zostało udowodnione gdyż Autorka nie 

w istocie rzeczy nie przeprowadziła badań, które pozwalałyby na dokonanie oceny przesłanek 

wyboru postępowania z układem generalnym czy też z układem częściowym.  

Ostatnia teza częściowa to założenie, że układ częściowy odpowiada postulatom instytucji 

Unii Europejskiej. Teza ta została potwierdzona w pracy.  

Szkoda, że w Zakończeniu pracy Autorka zwięźle nie przytoczyła zawartych w pracy 

postulatów de lege ferenda wraz z krótkim uzasadnieniem. Wartość merytoryczna 

recenzowanej pracy polega bowiem nie tylko na udowodnieniu istotnych tez naukowych 

dotyczących układu częściowego ale również na skonstruowaniu, trafnych niekiedy, 

postulatów de lege ferenda. W przypadku druku rozprawy warto rozważyć taki zabieg 

redakcyjny. 

 

 

5. Analiza merytoryczna pracy wraz z uwagami krytycznymi i polemicznymi. 

 

a) W rozdziale pierwszym, w pkt 1 A) Autorka dość szeroko omawia zagadnienia historyczne 

związane z procesem legislacyjnym, który doprowadził do przyjęcia ustawy – Prawo 

restrukturyzacyjne. Rozważania te są zdecydowanie zbyt szerokie i z zbędne z punktu 

widzenia przedmiotu pracy. W szczególności, nie wydaje się zasadne przytaczanie 

negatywnych oraz pozytywnych głosów doktryny, które były wyrażane na etapie prac 

legislacyjnych oraz krótko po uchwaleniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Takie 

rozważania mają znaczenie wyłącznie historyczne i wskazują na ocenę danego akt 

prawnego dokonywaną bezpośrednio po jego uchwaleniu. Tymczasem, Prawo 

restrukturyzacyjne obowiązuje już 4 lata. Wypadałoby więc albo skonfrontować wyrażane 

wówczas oceny z praktyką stosowania tego prawa i wskazać czy negatywne bądź 

pozytywne uwagi wyrażane wówczas okazały się zasadne albo pominąć ten fragment 

rozważań jako zbędny5. Należy uznać, że wystarczające w zakresie genezy rozwiązań 

 
5 Typowym przykładem nietrafionych obaw była wyrażana po uchwaleniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne 
obawa nieuzasadnionego korzystania przez dłużnika z możliwości wszczynania kolejnego postępowania 
restrukturyzacyjnego po fiasku poprzedniego postępowania. Tymczasem analiza akt przeprowadzona w ramach 
realizowanego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w 2019r. projektu badawczego „Postępowanie 
restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych” (zob. pkt b) wskazała, że sądy w sposób szczególny sądy 



dotyczących układu częściowego są rozważania zawarte w pkt 2 A). W tym miejscu dość 

szerokie przedstawienie tła historycznego jest jak najbardziej uzasadnione. Należy przy tym 

docenić drobiazgowość Autorki w zakresie przedstawienia przebiegu procesu 

legislacyjnego i kształtowania się ostatecznego brzmienia przepisów o układzie 

częściowym. 

b) Nie można też zgodzić się z Autorką (s. 18), że zarówno przed uchwaleniem Prawa 

restrukturyzacyjnego jak i po jego wejściu w życie nie były i nie są prowadzone badania na 

temat przyczyn rzadkiego korzystania przed przedsiębiorców z procedur naprawczych. 

Pierwotnie, w określonym zakresie badania dotyczące skuteczności prawa upadłościowego 

i naprawczego były prowadzone w obrębie nauk ekonomicznych. Zostały one 

zapoczątkowane w 2004r. w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Ich wyniki zostały przedstawione w czterech monografiach: 

„Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce” pod redakcją E. Mączyńskiej6, 

„Zagrożenie upadłością” pod redakcją prof. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej7, 

„Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne” pod redakcją E. 

 
analizują przesłankę pokrzywdzenia wierzycieli w przypadku rozpoznawania uproszczonego wniosku o otwarcie 
postępowania sanacyjnego bądź kolejnego wniosku restrukturyzacyjnego dotyczącego tego samego dłużnika. 
Przykładowo, w jednej ze spraw sąd postanowił oddalić wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, 
wskazując, że dłużnik nie wskazał we wniosku żadnych potrzeb przeprowadzenia pogłębionej restrukturyzacji. 
Sąd wskazał, że „postanowieniem z 7 marca 2018 r. otworzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika. 
Sędzia-komisarz wydał w dniu 22 czerwca 2018 r. postanowienie, w którym stwierdził, że układ nie został 
przyjęty. Za układem głosowało dwóch wierzycieli posiadających wierzytelności o łącznej kwocie 100.873,97 zł, 
zaś przeciwko układowi głosowało dwóch wierzycieli posiadających wierzytelności w wysokości 547.197.32 zł. 
Postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe na podstawie art. 
325 ust. 1 pkt 3 p.r. z powodu nieprzyjęcia układu. Pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. dłużnik złożył uproszczony 
wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wnioskodawca podniósł, że jest niewypłacalny i posiada wielu 
wierzycieli. Dłużnik będzie w stanie zaspokajać koszty postępowania oraz zobowiązania powstałe po jego 
otwarciu, a wszczęcie postępowania nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. Zdaniem sądu, zasadność 
przeprowadzenia postępowania sanacyjnego bezpośrednio po nieudanym postępowaniu układowym będzie 
miała najczęściej miejsce w tych sytuacjach, gdzie przyczyną umorzenia jest: 
1. Konieczność przeprowadzenia głębszej restrukturyzacji niż ta możliwa do przeprowadzenia w ramach 
postępowań układowych (wypowiedzenie niekorzystnych umów, zwolnienie nadmiaru zatrudnionych, sprzedaż 
majątku); 
2. Egzekucja prowadzona przez wierzycieli pozaukładowych uniemożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa i 
potrzebna jest większa ochrona przed wierzycielami; 
3. Konieczność uzyskania zgód na pomoc publiczną lub dokonanie takich zmian w planie 
restrukturyzacyjnym, żeby wsparcie ze strony wierzycieli publicznoprawnych nie stanowiło pomocy publicznej. 
[…] dłużnik we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego nie wykazał (ani nawet nie wskazał) żadnych 
okoliczności dotyczących konieczności przeprowadzenia głębszej restrukturyzacji niż było to możliwe w ramach 
przyspieszonego postępowania układowego, zwłaszcza w odniesieniu do np. redukcji zatrudnienia czy 
odstąpienia od umów wzajemnych. Wnioskodawca nie przytoczył także żadnych twierdzeń, które wskazywałyby, 
że prowadzone wobec niego przez wierzycieli pozaukładowych postępowania egzekucyjne uniemożliwiają mu 
restrukturyzacje”. 
6 E. Mączyńska (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa, 2005. 
7 E. Mączyńska (red.), K. Kuciński (red.), Zagrożenie upadłością, Warszawa, 2005. 



Mączyńskiej8  oraz „Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa” pod 

redakcją E. Mączyńskiej9. Badania te, aczkolwiek bardzo istotne dla rozwoju nauk 

ekonomicznych, nie opierały się w sposób dostateczny na dogmatycznej analizie 

obowiązującej regulacji normatywnej. W konsekwencji, nie mogły one przyczynić się do 

lepszego poznania mechanizmów i zależności pomiędzy treścią obowiązujących przepisów 

prawa upadłościowego i naprawczego, a zdolnością tego prawa do wywołania pożądanych 

przez ustawodawcę skutków.  

Następnie, badania skuteczności prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego były 

prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego w ramach Projektu ACURIA – ‘Assessing Courts' Undertaking of 

Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’ 

(Ocena działalności sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: 

najlepsze praktyki, bariery i sposoby poprawy). Projekt ACURIA jest programem 

badawczym realizowanym przez cztery państwa europejskie tj. Holandię (Universiteit 

Maastricht), Polskę (Uniwersytet Gdański), Portugalię (Centro de Estudos Sociais z 

siedzibą w Coimbra) oraz Włochy (Universita Degli Studi Di Firenze). Celem projektu 

finansowanego przez Komisję Europejską było określenie, w oparciu o badania teoretyczne 

i  przede wszystkim empiryczne, czynników usprawniających oraz blokujących 

przeprowadzenie efektywnych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała, obok analizy owych czynników, ich 

usystematyzowania i umiejscowienia w systemie prawa, a następnie wskazania rozwiązań 

usuwających zidentyfikowane bariery, jak i wzmacniających dobre praktyki w tym 

obszarze postępowań sądowych. Prawnoporównawczy punkt odniesienia dla 

przedmiotowych kwestii, obejmujący porządki prawne czterech państw UE, zapewniła 

współpraca naukowców UG z przedstawicielami uczelni Holandii, Portugalii i Włoch. W 

ramach prowadzonych badań dokonano analizy akt spraw sądowych Sądu Rejonowego 

Gdańsk – Północ w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. 

Badaniu poddano łącznie 243 sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, które zostały 

prawomocnie zakończone w okresie 01.01.2012 – 31.12.2016 r. Akta były badane m.in. 

 
8 E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Warszawa 2014.  
9 E. Mączyńska (red.), Meandry upadłości przedsiębiorstw, Warszawa 2009; zob. również: E. Mączyńska (red.), 

Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, Warszawa 2015; E. 

Mączyńska, S. Morawska, Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa 

szansa, Warszawa 2015; E. Mączyńska, (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Warszawa 2010; E. 

Mączyńska, Z. Messner (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Warszawa 2010;; 

E.Mączyńska (red.),  Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace IFGN, Tom XCIII, Warszawa, 2005. 



pod kątem struktury organizacyjnej  dłużnika oraz wierzycieli, rodzaju postępowania 

(postępowanie o charakterze upadłości likwidacyjnej lub układowej) i jego wyniku, 

wysokości i rodzaju uznanych wierzytelności, składników majątku dłużnika stanowiących 

masę upadłości, czasu trwania postępowania, środków zabezpieczających, środków 

odwoławczych, stopnia zaspokojenia wierzycieli oraz kosztów postępowania. Z badania 

wyłączone zostały postępowania dotyczące jednoosobowych przedsiębiorców oraz 

upadłości konsumenckie. Wyniki badań zostały zaprezentowane w opracowaniu Joanny 

Kruczalak-Jankowskiej, Anny Machnikowskej oraz Moniki Maśnickiej „Działalność 

sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery  funkcjonowania 

i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce10”.  

Kolejny projekt badawczy był przeprowadzony w ramach Instytutu Wymiaru 

Sprawiedliwości przez Annę Hrycaj, Patryka Filipiaka oraz Bartosza Sierakowskiego i  

dotyczył wyłącznie postępowań restrukturyzacyjnych, Wyniki tych badań zostaną 

przedstawione w monografii „Postępowania restrukturyzacyjne w praktyce sądów 

powszechnych”11. 

c) W rozdziale pierwszym, w pkt 1 B) zatytułowanym „Inicjatywy Unii Europejskiej” 

należałoby w pierwszej kolejności omówić Rozporządzenie 2015/848, które 

chronologicznie wyprzedza Dyrektywę. Poza tym podobnie jak w odniesieniu do procesu 

legislacyjnego w zakresie prawa krajowego również w odniesieniu do prawa unijnego 

przeprowadzone rozważania dotyczące genezy określonych aktów prawnych wydają się za 

szerokie. Trafne jest spostrzeżenie wyrażone w tym miejscu pracy, że „mając na uwadze 

wyraźne dostrzeżenie przez europejskiego prawodawcę zasadności zawierania porozumień 

jedynie z częścią dłużników, należy zastanowić się nad nowelizacją przepisów o układzie 

częściowym, celem uniknięcia obecnie już występujących problemów /…/ jak również 

doprowadzenia do tego, żeby właśnie układ częściowy stał się jednym z podstawowych 

elementów polskiego systemu ram restrukturyzacji zapobiegawczej”.  

d) W rozdziale pierwszym, w pkt 3 Autorka przedstawia analizy prawnoporównawcze. 

Autorka przedstawia rozwiązania funkcjonujące w Niemczech, Austrii, Francji, Stanach 

Zjednoczonych, Anglii i Walii. Wybór obcych jurysdykcji nie budzi zastrzeżeń a zakres i 

szczegółowość rozważań jest właściwa.  

 
10J. Kruczalak-Jankowska, A. Machnikowska, M. Maśnicka, Działalność sądów w postępowaniach 

restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego 

w Polsce, Warszawa 2019. 
11 W druku. 



e) Bardzo istotne rozważania zostały zawarte w rozdziale pierwszym pkt 4. W tym miejscu 

Autorka dokonała analizy charakteru prawnego układu. Autorka opisuje poglądy doktryny 

na temat charakteru prawnego układu, następnie przywołuje pogląd A. J. Witosza, który 

wskazał, że układ częściowy ma odmienne ramy podmiotowe i przedmiotowe niż układ 

generalny aczkolwiek jego specyfika nie determinuje charakteru prawnego omawianej 

instytucji (str. 85). Pogląd A. J. Witosza jest oczywiście słuszny. Jednak w monografii 

poświęconej wyłącznie układowi częściowemu wypadałoby go nieco rozwinąć i pokusić 

się o jasne zdefiniowanie instytucji układu częściowego nawet gdyby w wersji literalnej 

miałoby to być powtórzeniem trójelementowej definicji układu z dodaniem atrybutów w 

postaci ograniczonego zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Lektura tego fragmentu 

rozważań nie pozwala w prosty sposób zidentyfikować poglądu Autorki na temat 

charakteru prawnego układu częściowego.  

f) Na marginesie należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawe rozważania Autorki zawarte w 

przypisie 141. Autorka zauważa, że co raz częściej pojawiają się postulaty korzystania 

zarówno przed otwarciem postępowań restrukturyzacyjnych, jak i w ich trakcie z mediacji 

(B. Groele, wykład pt. Mediacja, wygłoszony w trakcie I Kongresu Prawa 

Restrukturyzacyjnego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2016 r.). W ostatnich latach 

widoczne są starania polskiego ustawodawcy w zakresie promowania ugodowych form 

sporów o charakterze cywilnoprawnym i wiele regulacji ustawowych ma na celu 

premiowanie tego sposobu rozwiązywania sporów. Autorka słusznie zauważa, że w 

obszarze restrukturyzacji jest to jednak instytucja wciąż rzadko spotykana, choć roli 

mediatora można by upatrywać choćby we wsparciu stron w opracowaniu treści propozycji 

układowych. Zwrócono na to wyraźnie uwagę w motywie dziesiątym Dyrektywy o 

restrukturyzacji zapobiegawczej, w którym mowa jest o tym, iż każda restrukturyzacja, w 

szczególności restrukturyzacja o dużych rozmiarach, która powoduje znaczące skutki, 

powinna być oparta na dialogu z zainteresowanymi podmiotami, a dialog ten powinien 

obejmować wybór środków przewidzianych w odniesieniu do celów restrukturyzacji, a 

także rozwiązania alternatywne. W niektórych państwach Unii Europejskiej, np. Belgii, 

Francji i Portugalii, metody polubownego rozwiązywania sporów są skutecznie 

wykorzystywane w sprawach restrukturyzacyjnych, a nawet upadłościowych (M. 

Krzyśków-Szymkowicz, Czy warto prowadzić mediację w restrukturyzacji?, wykład 

wygłoszony w trakcie konferencji Udoskonalmy restrukturyzację w dniu 6 grudnia 2019 

r.). Niemniej dotychczas w Polsce mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania 

sporów w dalszym ciągu nie są powszechnie stosowane, a polscy przedsiębiorcy preferują 



sposoby konfrontacyjne (A. Glowacki, Postępowania..., red. A. Głowacki, C. Zalewski, s. 

27). Brakuje też wyraźnej regulacji odnośnie do roli mediatora w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym, a ogólne odesłanie do przepisów k.p.c. wynikające z art. 209 pr.  restr. 

uznać należy w tym zakresie za niewystarczające. Są to bardzo istotne i aktualne 

rozważania. Rola mediacji jest aktualnie przedmiotem zainteresowania ze strony doktryny. 

Temu tematowi zostanie poświęcona konferencja, która w 2021r. zostanie zorganizowana 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

g) Nie można zgodzić się z propozycją brzmienia art. 180 ust. 1 pr. rest. (s. 129).  Ta 

propozycja nie uwzględnia faktu, że zgodnie z art. 156 pr. rest. restrukturyzacja obejmuje 

zobowiązania dłużnika. Jest to odpowiednik art. 269 p.u.n., który również stanowił, że 

propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz 

zawierać uzasadnienie. Takie konstruowanie przepisu określającego zakres restrukturyzacji 

i zakres propozycji układowych ma w polskim systemie prawnym długa tradycję. Zresztą 

również Autorka w dalszych rozważaniach posługuje się pojęciem „restrukturyzacja 

zobowiązań” i to nie tylko w ramach cytowania regulacji ustawowych ale również w 

ramach konstruowania własnych wniosków (str. 173). 

h) Słusznie Autorka zauważa, że układ częściowy może zostać przyjęty nie tylko dla dłużnika, 

który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa (s. 129).  

i) Zasadniczo nie budzą wątpliwości rozważania Autorki dotyczące kryteriów wyróżnienia 

wierzytelności objętych układem częściowym (s. 92 i n.). Słusznie Autorka wskazuje, że 

określenie zakresu przedmiotowego układu częściowego wymaga uwzględnienia zarówno 

regulacji odnoszących się wprost do układu częściowego, jak i przepisów ogólnych 

określających zakresu układu generalnego. Autorka zauważa, że jakkolwiek wśród 

przepisów regulujących układ częściowy brakuje wyraźnego odwołania do reżimu 

prawnego układu generalnego, to przyjąć należy, że przepisy, mocą których wyznaczono 

ramy układu muszą znaleźć zastosowanie także do układu częściowego. W innym wypadku 

mogłoby dojść do sytuacji, w której układem częściowym zostałyby objęte wierzytelności, 

które nie mogą zostać objęte układem generalnym, np. wierzytelności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem 

jest dłużnik (art. 151 ust. 1 pkt 4 pr. rest.). Choć w konkretnej sytuacji faktycznej takie 

rozwiązanie mogłoby okazać się dla dłużnika korzystne, to Autorka słusznie wskazuje, że 

jednak nie wydaje się, że było zamiarem ustawodawcy. Układ częściowy ma bowiem w 

zamierzeniu wyłącznie poddanie restrukturyzacji części zobowiązań dłużnika w miejsce 

wszystkich jego zobowiązań.  



j) Nie można jednak zgodzić się z poglądem, zgodnie z którym wierzyciele nie objęci układem 

częściowym nie są uczestnikami postępowania i nie muszą być ujęci w spisie wierzytelności 

(s. 157 i n.). W tym zakresie należy przytoczyć pogląd Ł. Lipowicza12, który 

przekonywująco wyjaśnia, że spis wierzytelności obejmuje zarówno wierzytelności objęte 

układem z mocy prawa, wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela, jak i 

wierzytelności nieobjęte układem. Pogląd o ujęciu w spisie wierzytelności również 

wierzytelności nieobjętych układem ma następujące uzasadnienie: 

a. art. 76 ust. 1 p.r., który określa zakres podmiotowy wierzytelności 

ujmowanych w spisie wierzytelności nie wyłącza z tego zakresu 

wierzytelności nieobjętych układem; 

b. art. 86 ust. 2 pkt 3 nakazuje w spisie wierzytelności odrębnie podać sumę 

wierzytelności i sumę, według której będzie obliczany głos w 

głosowaniu nad układem. Założenie, że mogą to być różne wartości 

wskazuje, że w spisie ujmuje się również wierzytelności nieobjęte 

układem (wierzyciele nieobjęci układem nie mają prawa głosu w 

głosowaniu nad układem – art. 113 ust. 2 p.r.); 

c. zgodnie z art. 113 ust. 2 p.r. uprawnieni do głosowania nad układem są 

wierzyciele, których wierzytelności są ujęte w zatwierdzonym spisie 

wierzytelności i których wierzytelności są objęte układem. Regulacja ta 

również prowadzi do wniosku, że w spisie wierzytelności ujmowane są 

również wierzytelności nieobjęte układem. W przeciwnym wypadku 

zastrzeżenie, że z ujętych w spisie wierzytelności wierzycieli 

uprawnienie do głosowania nad układem posiadają wyłącznie 

wierzyciele objęci układem, nie miałoby uzasadnienia; 

d. regulacja art. 113 ust. 2 p.r. dotyczy wyłącznie głosowania nad układem. 

W innych głosowaniach prawo głosu mają również wierzyciele nieobjęci 

układem (art. 107 p.r., nie zawiera takiego samego zastrzeżenia, jak to 

które jest zawarte w art. 113 ust. 2 p.r.). Wynika to z faktu, że 

prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie 

dla tych wierzycieli, gdyż ogranicza lub wyłącza możliwość 

prowadzenia przez nich egzekucji jak również wyłącza możliwość 

ogłoszenia upadłości dłużnika. Wierzyciele ci są uczestnikami 

 
12 Ł. Lipowicz [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, LEX 2017, komentarz do 
art.76 pr.rest. 



postępowania restrukturyzacyjnego na etapie do sporządzenia spisu 

wierzytelności (art. 65 ust. 4 p.r.). Mogą wnioskować o ustanowienie 

rady wierzycieli (art. 121 ust. 3 p.r.) oraz mogą być członkami rady 

wierzycieli (art. 122 ust. 1 p.r.). Uznanie, że w spisie wierzytelności nie 

ujmuje się tych wierzytelności, powodowałoby, że wierzyciele nieobjęci 

układem traciliby status uczestnika postępowania z chwilą 

prawomocnego zatwierdzenia spisu wierzytelności (art. 65 ust. 7 p.r.); 

e. dodatkowo argument wynika z brzmienia art. 185 ust. 1 p.r., zgodnie z 

którym w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik oraz nadzorca 

układu nie są obowiązani udzielać wierzycielowi nieobjętemu układem 

częściowym informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości 

wykonania układu częściowego. Gdyby wierzyciel nie objęty układem 

częściowym nie był uczestnikiem postępowania to art. 185 byłby zbędny 

gdyż jest oczywiste, że organ postępowania nie ma obowiązku ani nawet 

nie ma uprawień do udzielania informacji o przebiegu postępowania 

podmiotom, które nie są uczestnikami tego postępowania.  

Stąd też nie można zaakceptować propozycji zmian legislacyjnych przedstawionych na 

s. 163. Powyższe rozważania nie rozwiązują jednak problemu, który w istocie rzeczy polega na 

tym, że niezależnie od tego, że, w mojej ocenie, wierzyciele nieobjęci układem częściowym 

powinni być uczestnikami postępowania to jednak trzeba zgodzić się z poglądem, że jest to 

znaczne utrudnienie dla przebiegu postępowania. Wobec tego należałoby rozważyć 

wprowadzenie regulacji, która jasno by wskazywała, że w przypadku układu częściowego: 

a. wierzyciele, którzy nie są objęci układem częściowym nie są ujmowani 

w spisie wierzytelności, ale zachowują status uczestników 

postępowania; 

b. wierzyciele, którzy nie są objęci układem częściowym są ujmowani w 

spisie wierzytelności nie objętych układem częściowym, który powinien 

mieć charakter uproszczony i nie powinien podlegać zaskarżeniu. 

k) Autorka słusznie  zauważa, że jednym z najbardziej spornych zagadnień w zakresie układu 

częściowego jest kwestia podziału wierzycieli na kategorie interesów (s. 223). Pytanie o 

dopuszczalność głosowania nad układem częściowym w grupach sprowadza się do tego, 

czy przepisy w tym przedmiocie dotyczące układu generalnego należy stosować do układu 

częściowego, a jeżeli tak, to czy winny być one stosowane wprost czy z modyfikacjami. W 

doktrynie prezentują się dwa przeciwne stanowiska w tym przedmiocie. Podobnie 



judykatura nie wypracowała w tym zakresie spójnej linii orzeczniczej. Autorka przychyla 

się do stanowiska o dopuszczalności zgłoszenia propozycji układowych przewidujących 

podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów także w 

przypadku układu częściowego. W tym zakresie należy uznać za zasadną zaproponowaną 

zmianę legislacyjną art. 186 pr. rest. (s. 228, 229).  

l) W rozdziale czwartym Autorka przedstawiła  przebieg postępowania restrukturyzacyjnego. 

Rozważania te, zwłaszcza w zakresie ogólnych uwag o przebiegu przyspieszonego 

postępowania układowego, jego otwarcia, skutków otwarcia nie są niezbędne z punktu 

widzenia tematu i celu pracy. Rozważania te są zbyt obszerne. Z jednej strony, tak szerokie 

rozważania powodują, ze praca jest kompleksowa dla przeciętnego odbiorcy i przedstawia 

zdecydowaną większość zagadnień związanych z zawarciem układu częściowego w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z drugiej strony, w tych rozważaniach nie ma zbyt 

wiele rozwiązań specyficznych, właściwych dla układu częściowego, a więc ich 

prowadzenie nie zwiększa wartości merytorycznej pracy.  

m) Dość lakoniczne są rozważania Autorki dotyczące braku możliwości zmiany żądania 

zawartego we wniosku restrukturyzacyjnym. Autorka wskazuje, że postępowania 

restrukturyzacyjne mają charakter wnioskowy i nie jest dopuszczalne ich wszczęcie z 

urzędu. Autorka słusznie wskazuje, że sąd restrukturyzacyjny nie jest uprawniony do 

otwarcia innego postępowania niż domaga się wnioskodawca. Jednak dalej przedstawia 

pogląd, zgodnie z którym wyłącznie we wniosku restrukturyzacyjnym dłużnik może 

przedstawić chęć zawarcia układu częściowego. Wskutek złożenia wniosku dłużnik określa 

zakres układu, tj. wskazuje wierzycieli, których wierzytelności mają być objęte układem 

częściowym, a więc jednocześnie tych, którzy mają brać udział w postępowaniu. Zdaniem 

Autorki, przepisy nie przewidują mechanizmów, które pozwalałyby na zmianę żądania 

wniosku np. w ten sposób, że w już w otwartym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik 

w miejsce generalnych propozycji układowych złoży propozycje jedynie dla części 

wierzycieli. Zasadniczo trzeba się z tym poglądem zgodzić, ale warto by było poddać tą 

regulację krytycznej analizie. W zasadzie bowiem jest to ograniczenie stosowalności układu 

częściowego i trudno znaleźć przekonywujące uzasadnienie aksjologiczne dla 

niedopuszczalności kształtowania zakresu przedmiotowego układu na etapie składania 

propozycji układowych. Może bowiem być tak, że dopiero po konsultacji z doradcą 

restrukturyzacyjnym dłużnik stwierdzi, że dla restrukturyzacji jego przedsiębiorstwa 

wystarczające jest zawarcie układu częściowego. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak 

uznania, że wierzyciele nie objęci układem częściowym są uczestnikami postępowania. 



Niedopuszczalne bowiem byłoby aby poprzez zmianę propozycji układowych dłużnik mógł 

wpływać na to czy określony wierzyciel będzie czy też nie będzie uczestnikiem 

postępowania.  

 

 

Wnioski 

 

Recenzowana rozprawa doktorska jest opracowaniem interesującym i 

wartościowym. Jej przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. 

Doktoranta wykazała się umiejętnością wyraźnego wskazania problemu, wskazania 

hipotez badawczych, które poddała weryfikacji i przyjętej metodologii oraz przedstawiła 

rozwiązanie problemu przez jasne wskazanie udowodnionych tez wraz z ich 

uzasadnieniem. Recenzowana rozprawa doktorska nie jest powieleniem dotychczasowych 

rozważań na temat układu częściowego, ale ma charakter nowatorski.  

Autorka prezentuje odpowiedni warsztat naukowy, sprawnie posługuję się 

przyjętymi metodami badawczymi. Jasno i syntetycznie wyraża poglądy, które z reguły 

wyczerpująco uzasadnia. Rozważania prowadzone w poszczególnych rozdziałach są 

spójne, logicznie uporządkowane i kompletne. Rozmiar przeprowadzonych badań, ich 

szczegółowość oraz trafne i precyzyjne ujęcie problemów badawczych, a także obszerne 

wykorzystanie dorobku literatury i orzecznictwa (w zakresie w jakim to było możliwe) 

budzą uznanie. Przyjęte przez Autorkę tezy są w większości trafne, szeroko 

uargumentowane i stanowią wynik wszechstronnej i wnikliwej analizy badanego 

zjawiska. 

Przedstawione wyżej w treści recenzji uwagi mają w zdecydowanej większości 

charakter polemiczny i w niczym nie umniejszają zdecydowanie pozytywnej oceny 

rozprawy Doktorantki. Główna uwaga dotycząca braku badań empirycznych ma 

charakter postulatu, który Doktorantka może wykorzystać w dalszej pracy naukowej.  

W konsekwencji, należy stwierdzić, że rozprawa doktorska Pani Aleksandry 

Krawczyk stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną 

wiedzę teoretyczną Doktorantki w zakresie prawa oraz jej umiejętność samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej, a tym samym odpowiada ona warunkom określonym w 



art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki13 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1789). 

 

        

 

 

 
13 Przepisy te mają zastosowanie na mocy art. 179 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669). 


