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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu: E    MSwB 

Nazwa przedmiotu: PRAWO UPADŁOŚCIOWE Kod przedmiotu: 42.2. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr Grażyna Cern 

Prowadzący zajęcia Dr Grażyna Cern 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Student powinien uzyskać podstawowe wiadomości dotyczące 

przebiegu postępowania upadłościowego wraz z pogłębioną analizą 

szczególnych zagadnień prawno-materialnych. Obejmują one po 

pierwsze przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego lub 

naprawczego. W odniesieniu do postępowania upadłościowego 

obejmującego likwidację majątku upadłego omawiane są następujące 

zagadnienia: skutki ogłoszenia upadłości dla stosunków prawnych 

upadłego, konstrukcja masy upadłości i jej likwidacja, realizacja 

zabezpieczeń rzeczowych oraz zaspokojenie wierzycieli. Prezentowane 

są ponadto odrębności dotyczące postępowania wobec osób 

nieprowadzących działalności gospodarczej. W odniesieniu do 

postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz 

postępowania naprawczego tematyka obejmuje skutki ogłoszenia 

upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego, treść i sposób 

przyjęcia układu oraz jego skutki. Zagadnienia prezentowane są z 

punktu widzenia poszczególnych uczestników postępowania (syndyka, 

upadłego, wierzycieli, sądu) Wykład jest ilustrowany kazusami oraz 

przykładami prawnoporównawczymi. 
Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
Student omawia i ilustruje przykładami podstawowe zasady postępowania 

upadłościowego. 
K1P_W10 

02 Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty postępowania upadłościowego. K!P_W11 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 

Umiejętność krytycznej analizy obowiązujących regulacji z zakresu 

upadłości w świetle pojawiających się problemów praktycznych; 

Znajomość podstawowego schematu oraz umiejętność poprawnej 

interpretacji podstawowych zasad prawa upadłościowego: 

K1P_U01 

 

04 
Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w postępowaniu 

upadłościowym. 
K1P_U06 

Kompetencje społeczne  



03 

Umiejętność stosowania prawa upadłościowego procesowego i 

materialnego w sposób prowadzący do wyników efektywnych 

ekonomicznie  

K1P_K07 

06 
Student współpracuje z innymi w małych grupach, przygotowując pisma 

procesowe, wnioski i rozwiązania problemów w stanach faktycznych. 
K1P_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Zasady postępowania upadłościowego i naprawczego (zasada, optymalizacji, nadrzędności, wspólnego interesu 

wierzycieli, harmonizacji ochrony interesów osób trzecich i wierzycieli, równości upadłych przedsiębiorców, 

szybkości i ekonomiki postępowania, koncentracji, jawności postepowania); Zdolność upadłościowa (pojęcie 

niewypłacalności dłużnika, pojęcie niewykonywania wymagalnych zobowiązań, podstawy upadłości); Organy 

postepowania upadłościowego a) sąd jego właściwość, skład, kompetencje, b) sędzia komisarz, c)syndyk 

(ustanowienie syndyka, zmiana i odwołanie, kwalifikacje, zakres działalności, wynagrodzenie, 

odpowiedzialność), d)nadzorca sądowy, e)zarządca (czynności z udziałem komornika); Uczestnicy 

postepowania upadłościowego (dłużnik, upadły, wierzyciele, zgromadzenie wierzycieli, rada wierzycieli, inni 

uczestnicy),; Ogłoszenie upadłości (wszczęcie postępowania, podmioty uprawnione do złożenia wniosku, 

wniosek o ogłoszenie upadłości, zabezpieczenie majątku dłużnika, wstępne zgromadzenie wierzycieli, 

orzeczenia kończące postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości); Skutki ogłoszenia upadłości (masa 

upadłości, skutki wobec osoby upadłej, skutki co do zobowiązań upadłego, likwidacja majątku, zawarcie 

układu, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego, bezskuteczność i zaskarżenie 

czynności upadłego); Postępowanie po ogłoszeniu upadłości ( zgłoszenie wierzycieli, lista wierzycieli, objęcie 

majątku przez syndyka albo zarządcę, oszacowanie i spis inwentarza, zarząd masą upadłości, zakończenie i 

umorzenie postępowania upadłościowego); Likwidacja masy upadłości (zbycie przedsiębiorstwa upadłego, 

likwidacja wierzytelności i innych praw majątkowych, podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze 

zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, kolejność zaspokojenia wierzycieli); Układ w postepowaniu 

upadłościowym (zawarcie i zatwierdzenie układu, skutki układu, zmiana układu, uchylenie układu); 

Postępowanie naprawcze (przesłanki i wszczęcie postępowania naprawczego, przebieg postepowania, układ) 
Ćwiczenia 

Stosowanie prawa upadłościowego procesowego i materialnego w sposób prowadzący do wyników 

efektywnych ekonomicznie (w tym z zastosowaniem celowościowej wykładni prawa); Dokonanie 

krytycznej analizy obowiązujących regulacji z zakresu upadłości w świetle pojawiających się 

problemów praktycznych; Zrozumienie ekonomicznego znaczenia zjawiska upadłości oraz 

identyfikacji interesów stron; Przygotowywanie projektu pisma procesowego dotyczącego upadłości 

przedsiębiorcy 

 

Literatura podstawowa 

1. Lewandowski R., Wołowski P., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 

2011;  

2. Adamus R., Prawo upadłościowe, Komentarz, Warszawa 2016 (fragmenty). 
Literatura uzupełniająca  1. Pabis R., Pisma, pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego z objaśnieniami, Warszawa 2017 

Metody kształcenia Metoda tradycyjna (wykład) z elementami interaktywnymi (dyskusja) 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Analiza studium przypadku – dyskusja. Projekty i prezentacje 01, 02 

Aktywny udział w zajęciach 03 

  

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych i krótkich kazusów. (waga 0,6)  

Ćwiczenia – kazusy  (waga 0,4) 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem W tym zajęcia powiązane  



z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 10 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 61 35 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (Nauki prawne) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


