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Klient zgłosił problem odmowy zarejestrowania pojazdu kupionego od syndyka ze 

względu na istniejącą, w Wydziale Komunikacji -adnotację  o zabezp banku   

 

Problemem jest fakt niedostatecznego udokumentowania  przez klienta, ze 

sprzedaż następuje w ramach postępowania upadłościowego. Być  może syndyk 

winien zgłosić wyrejestrowanie.  

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie udziału ..% w prawie własności pojazdu 

………………….. ………………………………… na podstawie umowy, na 

zabezpieczenie kredytu 

 

W stanie faktycznym wierzyciel  

na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie . Bank z siedzibą  …………………., . 

zgłosił syndykowi swoje roszczenia a syndyk je uznał w spisie wierzycieli    

 

Wierzyciel zmuszony jest znosić przepisy ustawy  Prawo Upadłościowe tj oczekiwanie 

na zbycie tego przedmiotu zabezpieczenia w ramach postępowania upadłościowego i 

rozliczenie syndyka wg. przepisów Prawo Upadłościowe( wybrane przepisy cytowane 

poniżej)   

 

Sprzedaż tego pojazdu przez syndyka albo upoważnianej przez niego osoby ma 

skutki sprzedaży egzekucyjnej    

(adnotacja historyczna o zabezp odnotowana w Starostwie Powiatowym traci moc 

obowiązującą z dniem sprzedaży)  

 

Uzasadnienie i Podstawa prawna  
 

do przerejestrowania pojazdu zakupionego od syndyka prowadzącego postępowania wobec 

upadłego, którego pojazd był zabezpieczony ( był przedmiotem umowy przewłaszczenia na 

zabezpieczenie).   

 

Sposób zaspokojenia wierzyciela posiadającego takie zabezpieczenie i  jaki wpływ ma 

przewłaszczenie na zabezpieczenie na samo zaspokojenie tego wierzyciela wg. Ustawy 

Prawo Upadłościowe.  

Przewłaszczenie, jako forma zabezpieczenia wierzytelności, nie zostało w ustawie wprost 

uregulowane. Wyjątkiem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności banku, 

którego normatywną podstawę stanowi art. 101 ust. 1 Prawa bankowego. W odniesieniu 

do wierzytelności innych podmiotów, do ich zabezpieczenia poprzez przewłaszczenie dochodzi 

na podstawie ogólnych przepisów o przenoszeniu własności rzeczy lub praw. 

 Istota przewłaszczenia polega na tym, że własność przedmiotu przewłaszczenia zostaje 

przeniesiona na wierzyciela, zaś po spłaceniu przez dłużnika zobowiązania, przewłaszczony 

przedmiot ma na powrót stać się własnością dłużnika. W przypadku rzeczy ruchomych, czy 

wierzytelności, konstrukcja przewłaszczenia sprowadza się do zastrzeżenia w umowie warunku 
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rozwiązującego, zgodnie z którym, jeżeli dług nie zostanie spłacony, przeniesienie własności 

traci moc. Możliwe jest także zawarcie warunku zawieszającego, zgodnie z którym wierzyciel 

stanie się właścicielem rzeczy dopiero w przypadku uchybienia przez dłużnika spłacie długu. 

Jest to jednak model mniej korzystny z punktu widzenia wierzyciela, bowiem do czasu 

ziszczenia się warunku, własność przedmiotu przewłaszczenia pozostaje przy dłużniku. 

  

Jak przewłaszczenie pozostaje skuteczne po ogłoszeniu upadłości dłużnika? 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest skuteczne wobec masy upadłości, jeżeli zostało 

dokonane w formie z datą pewną. Jednak, zaspokojenie zabezpieczonego w ten sposób 

wierzyciela następuje poprzez zachowanie własności przewłaszczonej rzeczy czy prawa.  

Prawo upadłościowe stanowi bowiem, że do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych 

przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności nie stosuje 

się przepisów o wyłączeniu z masy upadłości. Tak więc, wierzyciel nie może żądać wyłączenia 

z masy upadłości np. znajdującego się w niej samochodu, dowodząc, że na podstawie umowy 

przewłaszczenia przysługuje mu jego własność. Zaspokojenie z przedmiotu przewłaszczenia 

następuje na tych samych zasadach, co zaspokojenie z przedmiotu zastawu. Mimo, że w 

przypadku zastawu, właścicielem przedmiotu jest niezmiennie upadły, zaś w przypadku 

przewłaszczenia własność – co do zasady – należy do wierzyciela. W konsekwencji przedmiot 

przewłaszczenia zostaje zlikwidowany w toku postępowania upadłościowego przez syndyka, 

analogicznie jak składniki masy upadłości. W przepisach ogólnych stosowanych do 

postępowań innych niż uproszczona upadłość konsumenta syndyk sporządza odrębny plan 

podziału, w którym środki pozyskane z likwidacji przedmiotu przewłaszczenia przeznacza w 

pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzyciela, którego wierzytelność korzystała z 

zabezpieczenia. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych, wierzytelności i innych praw 

majątkowych podziela losy zabezpieczenia w formie zastawu  

Podstawa prawna – cytowane wybiórczo przepisy do uzasadnienia  z Ustawy Prawo 

upadłościowe. Dz.U.2020.1228 t.j. z dnia 2020.07.10 

Art.  236.  [Uprawnienia wierzyciela osobistego upadłego] 

1.    Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, 

jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w 

postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

2.  Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego 

wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 

skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze 

okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście 

wierzytelności z urzędu. 

3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, 

zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach 

wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel 

chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu 

zabezpieczenia. 

4.  Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych 

należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości. 

 

Art.  311.  [Sposoby likwidacji masy upadłości] 



 Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego 

Krzysztof Wypych (licencja nr.282) 26-600 Radom Plac Jagielloński 6 lok1  tel. 602313099, 519130303, e-

mail:  biurojob6@wp.pl, www.biuroprawne.radom.pl 

St
ro

n
a3

 

1.  Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze 

przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, 

nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w 

skład masy upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i 

wykonanie innych jego praw majątkowych. 

2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości obciążonych zastawem 

rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym lub zastawem 

finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego zastawnikiem 

zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego, jeżeli umowa o ustanowieniu zastawu 

przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu. 

 

Art.  313.  [Skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym] 

1.  Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży 

egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania 

podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 

 

 Art.  328.  [Prawo wierzyciela do przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na 

własność] 

 2.  Jeżeli rzecz obciążona zastawem rejestrowym znajduje się we władaniu syndyka, a 

umowa o ustanowieniu zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w trybie określonym w 

art. 24 ustawy, o której mowa w art. 327 ust. 1, syndyk dokonuje sprzedaży rzeczy według 

przepisów niniejszej ustawy. 

 

Art.  336.  [Przeznaczenie sum uzyskanych z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw 

majątkowych] 

1.    Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także prawami oraz 

prawami osobistymi i roszczeniami ujawnionymi przez wpis do księgi wieczystej albo 

nieujawnionymi w ten sposób, lecz zgłoszonymi syndykowi w terminie określonym w art. 51 

ust. 1 pkt 5, przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były 

zabezpieczone na tych rzeczach lub prawach, z zachowaniem przepisów ustawy. Kwoty 

pozostałe po zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszów masy upadłości. 

2.  Przepisy o zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem stosuje się 

odpowiednio do zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych przez przeniesienie na 

wierzyciela prawa własności rzeczy, wierzytelności i innego prawa. 

  

Art.  345.  [Zasady zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotekami i zastawami] 

1.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską,  

…………………. 

 podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, 

pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania 

upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, 

nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze 

stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości. 

   

Art.  348.  [Oddzielny plan podziału] brak zastosowania w przypadku upadłości konsumenckiej 

( podział ten dokonuje się w ramach planu spłat wierzyciel alem wg zasad tu określonych 

ale w oparciu o art.  4912.  [Postępowanie upadłościowe w stosunku do osoby fizycznej] 
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1.  W sprawach, w których wierzycielom przysługują prawa na zbytych rzeczach lub 

prawach, o których mowa w art. 345 i 346, syndyk sporządza oddzielny plan podziału sum 

uzyskanych ze sprzedanych rzeczy lub praw. Do tego planu stosuje się odpowiednio przepis 

art. 347. 

 

Art.  354.  [Wejście upadłego w prawa wierzyciela] 

1.  W razie zaspokojenia wierzytelności wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej 

na mieniu upadłego hipoteką lub hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w 

prawa wierzyciela wchodzi upadły. Odpowiedniego wpisu o tym dokonuje się w księdze 

wieczystej lub w rejestrze okrętowym. 

 

Z uwagi na odrębność postępowania konsumenckiego w oparciu o art.  4911.  

[Postępowanie upadłościowe w stosunku do osoby fizycznej] 

następuje modyfikacja w zakresie sprzedaży składników majątkowych n a podstawie 

poniższych przepisów: 

 

Art.  49111a.  [Wybór sposobu likwidacji masy upadłości] 

1.  Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, 

który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem 

kosztów likwidacji. 

2.    O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników 

masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza 

pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie spisu inwentarza, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli 

oraz sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe 

z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. W zawiadomieniu syndyk 

wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę. 

3.  Na skutek skargi na czynności syndyka, o której mowa w art. 49112a, lub z urzędu sąd, 

w drodze postanowienia, zakazuje syndykowi dokonania likwidacji składnika masy upadłości 

w wybrany przez syndyka sposób lub za wskazaną minimalną cenę, jeżeli likwidacja byłaby 

niezgodna z prawem albo prowadziłaby do pokrzywdzenia upadłego lub wierzycieli. 

4.    Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, sąd może wstrzymać dokonanie 

likwidacji składnika masy upadłości. O wstrzymaniu likwidacji składnika masy upadłości sąd 

zawiadamia syndyka w dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu likwidacji. 

5.  W przypadku braku wstrzymania lub zakazu likwidacji składnika masy upadłości 

likwidacja może nastąpić po upływie czternastu dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 2. 

Art.  49112.  [Sprzedaż ruchomości należących do masy upadłości] 

Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy 

upadłości. Do upoważnienia stosuje się odpowiednio przepisy o pełnomocnictwie. 

Art.  49115.  [Ustalenie planu spłaty] 

1.  W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd: 

1) wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty; 

2) dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w 

planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości; 

………………………………… 

 ………………………………………. 

 7. Do planu spłaty wierzycieli oraz wykonania określonego w planie spłaty wierzycieli 

podziału funduszy masy upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 313 ust. 2, art. 335, 
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art. 336, art. 340-348 i art. 352-356 oraz art. 358-360. W zakresie, w jakim plan spłaty 

wierzycieli obejmuje podział funduszy masy upadłości zgromadzonych w postępowaniu 

upadłościowym, plan spłaty wierzycieli wykonuje syndyk niezwłocznie po uprawomocnieniu 

się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. 
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