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Charakter prawny sądu upadłościowego oraz jego czynności w postępowaniu 
upadłościowym – uwagi praktyczne na tle postępowania z opcją likwidacyjn ą 

Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest problematyce charakteru prawnego instytucji sądu upadłościowego 
w polskim postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. Przybliża również 
problematykę kompetencji tego sądu, wprowadzając jednoczesny podział czynności na 
obligatoryjne i fakultatywne. Przez pryzmat tej analizy autorka stara się wykazać, jak ważna 
jest trafność decyzji (formalnych i merytorycznych) podejmowanych przez sąd upadłościowy 
zarówno na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak też we właściwym 
postępowaniu upadłościowym. 
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The Legal Nature of a Bankruptcy Court and the Legal Acts of the Court in the 
Bankruptcy Proceedings – the Practical Remarks with respect to the Bankruptcy 

Proceedings by Liquidation of the Bankrupt’s Assets. 

Summary 

The article concerns the legal nature of Polish bankruptcy court in account with the 
bankruptcy proceedings by liquidation of the bankrupt’s assets. It approaches the nature of the 
competences of the court and presents them as compulsory or optional. The authoress tries 
also to explain the importance of the bankruptcy court decisions: in either proceedings to 
declare bankruptcy or proper bankruptcy proceedings. 
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Юридический характер несостоятельного cудaи его действия в несостоятельным 
производствe – практические комментарии об производствec вариантом 

ликвидации 

Pезюме 

Статья посвящена вопросу об юридическом характере несостоятельного cудa в 
польском производствe с возможностью ликвидации. Приближает проблематику о 
компетенции суда, что одновременнo вводит разделение действий между облигаторные 
и факультативные. Через призму этого анализа, автор пытается показать важность 
достоверность решений (формальных и по существу), принятых в несостоятельном 
судe на стадии производствa о банкротстве, а также в процедурах o несостоятельности. 
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