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Annex IV 

Załącznik IV: Przedstawienie w znormalizowany sposób stopnia uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym 

 

Krajowa klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym 

Państwo członkowskie: Polska 

Stopień 
uprzywilejowaniai 

Nazwa Opis Podstawa prawna Uwagi 

1 Kategoria 10  Należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do 
funduszy własnych banku , o których mowa w art. 
26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 
z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
"rozporządzeniem nr 575/2013", wraz z odsetkami 
i kosztami egzekucji. 

Art. 440 ust. 2 pkt 10 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

2 Kategoria 9 Należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do 
funduszy własnych banku, o których mowa w art. 
51 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z odsetkami 
i kosztami egzekucji. 

Art. 440 ust. 2 pkt 9 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

3 Kategoria 8 Należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do 
funduszy własnych banku, o których mowa w art. 
62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie 
(UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, 
str. 1, z późn. zm.14)), zwanego dalej 

Art. 440 ust. 2 pkt 8 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  



„rozporządzeniem nr 575/2013”, wraz z odsetkami 
i kosztami egzekucji; 

4 Kategoria 7 Należności z tytułu zobowiązań 
podporządkowanych niezaliczanych do funduszy 
własnych banku, wraz z odsetkami i kosztami 
egzekucji. 

Art. 440 ust. 2 pkt 7 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

5 Kategoria 6 Należności z tytułu obligacji lub innych 
instrumentów dłużnych, które wykazują 
właściwości zbywalnych wierzytelności, lub z 
tytułu instrumentów wywołujących skutki prawne 
dłużnych instrumentów finansowych, wraz z 
odsetkami i kosztami egzekucji, z wyłączeniem 
należności z kategorii 9, jeżeli są łącznie spełnione 
następujące warunki:  

a) pierwotny umowny termin zapadalności 
należności wynosi co najmniej rok, 

b) w umowie lub załączonych do niej 
dokumentach i informacjach dotyczących 
emisji dłużnych instrumentów 
finansowych lub instrumentów 
wywołujących skutki prawne dłużnych 
instrumentów finansowych, a w 
stosownych przypadkach także w 
prospekcie emisyjnym, w sposób wyraźny 
i przystępny określono kategorię 
zaspokojenia należności, 

c) należności nie wynikają:  
– z instrumentów pochodnych, w 
szczególności takich, które odnoszą się do 
aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 
oraz innych wskaźników, lub które 

Art. 440 ust. 2 pkt 6 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

Zgodnie z art. 440 ust. 2a do kategorii szóstej 
zalicza się instrumenty dłużne, o zmiennym 
oprocentowaniu, wynikającym z powszechnie 
stosowanej stopy procentowej wyrażonej za 
pomocą wskaźnika o charakterze 
referencyjnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. 
w sprawie indeksów stosowanych jako 
wskaźniki referencyjne w instrumentach 
finansowych i umowach finansowych lub do 
pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i 
zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 
2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 
596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 
1), oraz instrumenty dłużne lub instrumenty 
wykazujące właściwości zbywalnych 
wierzytelności, które są denominowane w 
walucie innej niż waluta polska, o ile 
świadczenia główne lub uboczne są 
denominowane w tej samej walucie. 



wykazują właściwości pochodnych 
instrumentów finansowych, 
– ze strukturyzowanych produktów 
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z 
dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 
648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, 
str. 84, z późn. zm.), 

d) wartość nominalna jednej obligacji lub 
jednego instrumentu dłużnego nie jest 
niższa niż 400 000 zł lub równowartość tej 
kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona 
przy zastosowaniu średniego kursu tej 
waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski w dniu podjęcia przez emitenta 
decyzji o emisji. 

6 Kategoria 5 Należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu 
pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych 
skutkach, w szczególności dostawy towaru z 
odroczonym terminem płatności, dokonanej na 
rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w 
okresie 5 lat przed dniem ogłoszeniem upadłości, 
wraz z odsetkami, jeżeli nie podlegają 
zaspokojeniu w kategoriach niższych. 

Art. 440 ust. 2 pkt 5 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

7 Kategoria 4b podkategoria druga: należności jednostki 
zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w 
art. 130e ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe, oraz jednostki zarządzającej 
systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o 
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, wraz z 
odsetkami i kosztami egzekucji; 

Art. 440 ust. 2 pkt 4 lit. 
b) ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

 



8 Kategoria 4a podkategoria pierwsza: odsetki od należności 
ujętych w Kategorii 3d, a także sądowe kary 
grzywny i administracyjne kary pieniężne oraz 
należności z tytułu darowizn i zapisów, 

 

Art. 440 ust. 2 pkt 4 lit. 
a) ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

9 Kategoria 3d podkategoria czwarta: inne należności, jeżeli nie 
podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w 
szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz 
pozostałe należności z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne; 

Art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. 
d) ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

 

10 Kategoria 3c podkategoria trzecia: odsetki od należności 
ujętych w kategoriach, o których mowa w Kategorii 
1 i 2, oraz Kategorii 3a i 3b, 
 

Art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. 
c) ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

 

11 Kategoria 3b podkategoria druga: pozostałe należności 
wynikające z umów rachunku bankowego, 
 

Art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. 
b) ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

 

12 Kategoria 3a podkategoria pierwsza: pozostałe należności z 
tytułu środków objętych ochroną gwarancyjną 
innych niż środki gwarantowane w rozumieniu art. 
2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

Art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. 
a) ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

  



gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

13 Kategoria 2 Należności osób fizycznych, 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców z tytułu środków objętych 
ochroną gwarancyjną innych niż środki 
gwarantowane w rozumieniu art. 2 pkt 65 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

Art. 440 ust. 2 pkt 2 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

14 Kategoria 1 Należności, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 
wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, 
przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości 
należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń 
z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego 
lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności 
związane z zarządem lub nadzorem nad 
przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników 
z tytułu umów o dostarczenie produktów z 
własnego gospodarstwa rolnego, należności 
alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania 
za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, 
kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany 
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na 
dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie 
lata przed dniem ogłoszeniem upadłości 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych. 

Art. 440 ust. 2 pkt 1 
ustawy - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1228, 

2320, z 2021 r. poz. 
1080, 1177, 1598, 

2140, z 2022 r. poz. 
655) 

  

15         

16         

17         



18         

19         

20         

 

i Klasyfikacja rozpoczyna się od instrumentów i pozycji o najniższym stopniu uprzywilejowania. Jeżeli w jurysdykcji występuje mniej niż 20 różnych stopni uprzywilejowania w postępowaniu 
upadłościowym, wiersze odpowiadające nieistniejącym stopniom uprzywilejowania pozostają puste. 

                                                           


