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Czym jest upadłość konsumencka?
Upadłość konsumencka jest…
instytucją przeznaczoną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, które stały się niewypłacalne, a więc utraciły zdolność do
regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Polega na
przeprowadzeniu postępowania sądowego, które ma doprowadzić do
oddłużenia niewypłacalnego konsumenta, któremu może towarzyszyć
częściowe uregulowanie jego zadłużenia

Świeże zmiany w Prawie upadłościowym
W dniu 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy, które w szerokim zakresie
zmieniły dotychczasowe brzmienie ustawy Prawo upadłościowe (dalej: PrUp)
regulującej tej instytucję, wprowadzając nowe „warianty” upadłości
konsumenckiej

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest…
oddłużenie konsumenta, który nie może samodzielnie spłacić swoich długów,
poprzez umorzenie ciążących na nim zobowiązań. W zależności od jego sytuacji
osobistej oraz posiadanego majątku, oddłużeniu może towarzyszyć również
częściowe zaspokojenie dotychczasowych wierzycieli

Zasadą jest…
ustalenie planu spłaty przez konsumenta części zadłużenia (środki pieniężne
na jego realizację mogą pochodzić z bieżących dochodów konsumenta, a także
z likwidacji jego majątku przez syndyka) korespondującego z jego
możliwościami, gdyż upadły musi mieć realną możliwość jego wykonania oraz
umorzenie pozostałej części zobowiązań

Sąd może również…
umorzyć zobowiązania konsumenta bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli
upadły jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz
wierzycieli a jego sytuacja nie rokuje poprawy
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Etapy postępowania
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Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?
Wyznaczenie syndyka
W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd, który rozpoznawał sprawę
wyznacza syndyka. Jest to osoba, która zdała egzamin państwowy i dzięki
wykazaniu się specjalistyczną wiedzą uzyskała licencję doradcy
restrukturyzacyjnego

Zarząd majątkiem przejmuje syndyk
Z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta stanie się masą
upadłości. Zarząd nad nią przejmie syndyk, zaś upadły nie będzie mógł
wykonywać czynności, które do tej pory wydawały mu się oczywiste, np.
sprzedać należących do niego przedmiotów czy wynająć komuś własnego
mieszkania

Wierzyciele wspólnie dochodzą roszczeń (co do zasady)
Postępowanie upadłościowe określa się mianem egzekucji uniwersalnej,
a wiec postępowania, które ma umożliwić wierzycielom wspólne
dochodzenie roszczeń, inaczej niż w przypadku postępowań egzekucyjnych
(nazywanych egzekucją singularną), w których z reguły zaspokojenia dochodzi
tylko jeden wierzyciel. Zasada ta doznaje jednak wyjątku na gruncie upadłości
konsumenckiej – w tym przypadku postępowanie upadłościowe można
prowadzić nawet wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela

Szereg ograniczeń dla upadłego
Upadły nie będzie mógł zawierać kolejnych umów takich jak zaciągnięcie
pożyczki, czy kupno wartościowych przedmiotów, nawet gdyby miało dojść do
rozłożenia płatności na raty. Od momentu ogłoszenia upadłości będzie mógł
zawierać tylko drobne umowy dotyczące życia codziennego, jak zakup
przedmiotów niezbędnych w codziennym życiu

Natychmiastowa wymagalność zobowiązań
Po ogłoszeniu upadłości zobowiązania zaciągnięte przez konsumenta staną się
natychmiast wymagalne, co oznacza, że od chwili ogłoszenia upadłości
wierzyciel może domagać się spłaty przysługującej mu wierzytelności w całości
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Współpraca upadłego z syndykiem przy tworzeniu spisu majątku
Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyznaczeniu go do pełnienia funkcji syndyka
w danym postępowaniu, syndyk przystąpi do spisania całego majątku. Na
upadłym ciąży obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego swojego
majątku, a uchybienie temu obowiązkowi stanowi powód do umorzenia przez
sąd postępowania upadłościowego, czego konsekwencją jest brak oddłużenia

Dlaczego dłużnik musi wydać cały swój majątek syndykowi?
Wynika to z faktu, iż pomimo tego, że podstawowym celem upadłości
konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, to jednak powinna
też towarzyszyć jej częściowa spłata zadłużenia, w zależności od
indywidualnych możliwości konsumenta. Można więc powiedzieć, że
likwidacja majątku jest niejako ceną, którą konsumentowi przychodzi zapłacić
za szansę „nowego startu”, rozpoczęcia życia bez długów i niepewności o to,
co przyniesie kolejny dzień

Co przejmie syndyk, czyli co wchodzi w skład masy upadłości?
W skład masy upadłości podlegającej zajęciu przez syndyka wejdą nie tylko
wartościowe przedmioty należące do upadłego, lecz również jego
wynagrodzenie, emerytura czy renta w części podlegającej egzekucji zgodnie
z przepisami kodeksu pracy oraz Prawa Upadłościowego

Obowiązek informowania syndyka o zmianach w życiu dłużnika
Syndyk musi posiadać pełną wiedzę o sytuacji upadłego, w związku z czym ma
prawo nałożyć na upadłego obowiązek informowania go o wszelkich istotnych
zmianach, które nastąpią w jego życiu jak np. rozpoczęcie nowej pracy,
powołanie do spadku, narodziny dziecka

Syndyk zastąpi upadłego w sporach sądowych
W związku z ogłoszeniem upadłości konsument traci ponadto legitymację do
występowania w sporach sądowych dotyczących majątku wchodzącego w skład
masy upadłości – w tych sporach tylko syndyk może występować jako powód
albo pozwany. Syndyk może też wstąpić do tych postępowań, które wszczęto
przed ogłoszeniem upadłości – zastąpi w nich konsumenta
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Zawieszenie, a następnie umorzenie dotychczasowych egzekucji
Z dniem ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjne prowadzone
przeciwko upadłemu ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a następnie, po
uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
ulegają umorzeniu – pozwala to wyeliminować ryzyko zajęcia przez komornika
sądowego składników majątku, które powinny wejść do masy upadłości, a
których wyłącznym dysponentem staje się syndyk. Jednym z najważniejszych
zadań syndyka jest bowiem zlikwidowanie tego majątku, a w konsekwencji
podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia wierzycieli biorących
udział w postępowaniu upadłościowym

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Konsument czyli kto?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie
prowadzi działalności gospodarczej
Jeśli w przeszłości prowadziła działalność gospodarczą, a od dnia wykreślenia z rejestru
nie upłynął rok, to wniosek o ogłoszenie jej upadłości może złożyć również wierzyciel
osobisty – jest to wyjątek od zasady stanowiącej, że wniosek o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej może złożyć tylko dłużnik

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Od 24 marca 2020 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć
również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże jej
postępowanie upadłościowe nie będzie mogło toczyć się w trybie uproszczonym
Tę zmianę wiele osób określa jako rewolucję. Po zmianie przepisów osoba prowadząca
jednoosobową działalność może „upaść” jak konsument – nie musi posiadać majątku
na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (przed zmianą przepisów brak
majątku był częstym powodem oddalania wniosku o upadłość „jednoosobowych
przedsiębiorców”) i może uzyskać oddłużenie na takich samych warunkach jak osoby,
które nie prowadzą działalności

Co z małżonkiem?
We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie można wnosić o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej obojga małżonków – każdy z nich (jeśli jest niewypłacalny)
musi złożyć odrębny wniosek
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A co gdy jest tylko jeden wierzyciel?
Upadłość konsumencką można ogłosić nawet w sytuacji, gdy dłużnik posiada tylko
jednego wierzyciela

Skąd wziąć formularz?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu dostępnym
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przykładowy wniosek znajduje
się również na końcu naszej broszury

Kto decyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
Właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sąd
rejonowy – sąd gospodarczy, w którego okręgu konsument zamieszkuje. To tu należy
złożyć wniosek – osobiste złożenie wniosku w biurze podawczym sądu nie jest
konieczne, można również przesłać go drogą pocztową. O ogłoszeniu upadłości
konsumenckiej sąd orzeka w składzie jednego sędziego. Na jego właściwość nie ma
wpływu wysokość zadłużenia. Nawet w sprawach, w których zadłużenie konsumenta
sięga kilku milionów złotych, o ogłoszeniu upadłości nadal będzie orzekał sąd rejonowy

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – o czym należy
pamiętać?
Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a nawet jego
uwzględnienie przez sąd (czyli ogłoszenie upadłości dłużnika) nie oznacza oddłużenia. To
dopiero początek drogi do uwolnienia się od długów, dlatego niezwykle ważne jest to, jak
dłużnik ją rozpocznie

Elementy wniosku
Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które musi spełniać szereg
wymagań formalnych, a przede wszystkim zawierać:
1)

imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL, a jeżeli
dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację

2)

NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed
dniem złożenia wniosku

3)

wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika (informacja
o dokładnym adresie)
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4)

wskazanie
okoliczności,
które
uzasadniają
wniosek
oraz
ich
uprawdopodobnienie np. poprzez przedłożenie zaświadczeń o stanie zdrowia,
wyroków, pism od komorników i wierzycieli, umów pożyczek i kredytów

5)

aktualny i zupełny (a więc obejmujący cały majątek) wykaz majątku dłużnika
z szacunkową wyceną jego składników – może to być wycena dokonana
samodzielnie np. poprzez porównanie ze średnimi cenami danego rodzaju
składników majątkowych widniejącymi na portalach internetowych

6)

spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich
oraz terminów zapłaty – dotyczy to zarówno wierzytelności wymagalnych, jak
i niewymagalnych

7)

spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem w jakim zakresie dłużnik kwestionuje
istnienie wierzytelności – dotyczy to wierzytelności, której istnienie bądź wysokość
konsument kwestionuje, przy czym umieszczenie takiej wierzytelności na liście
wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania

8)

listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich
ustanowienia – chodzi w szczególności o hipoteki, zastawy oraz zastawy
rejestrowe

9)

informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach, które dłużnik ponosił na
utrzymanie swoje oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku warto dołączyć kopię
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej albo odcinek wypłaty ostatniej
renty/emerytury, a także rachunków za opłaty – będzie to stanowiło
uprawdopodobnienie informacji zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości
w zakresie tych wydatków/przychodów

10)

informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich
dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były
nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach

11)

informację o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich dwunastu
miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości,
wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł

12)

oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Opłata
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się również z koniecznością uiszczenia
opłaty sądowej w kwocie 30 zł. Jest to opłata stała – jej wysokość nie ulega zmianie
w zależności od takich okoliczności jak np. liczba wierzycieli czy wysokość zadłużenia. Ze
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wiąże się konieczność
uiszczenia zaliczki na wydatki związane z kosztami postępowania w przedmiocie
ogłoszenia upadłości

8

OdNowa
Podpis i odpis
Wniosek należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz złożyć wraz z odpisem

Dodatkowe dane kontaktowe
Warto również zamieścić we wniosku numer telefonu czy adres poczty elektronicznej –
pozwoli to wyznaczonemu przez sąd syndykowi na szybsze nawiązanie kontaktu
i przystąpienie do likwidacji masy upadłości

Co się stanie z niekompletnym wnioskiem?
Jeśli sąd stwierdzi, że wniosek jest obarczony brakami formalnymi, wzywa wnioskodawcę
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jeśli wnioskodawca
uzupełni braki w ww. terminie, wniosek wywoła skutek od daty jego złożenia
W przypadku złożenia wniosku obarczonego brakami formalnymi przez osobę
reprezentowaną przez adwokata lub radcę prawnego, sąd zwraca wniosek bez
uprzedniego wezwania do jego uzupełnienia/opłacenia. Jeśli w terminie tygodnia od dnia
doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku, dojdzie do złożenia kompletnego oraz
należycie opłaconego wniosku, wywoła on skutek od daty pierwotnego wniesienia, nie
dotyczy to jednak wniosku zwróconego po raz kolejny z tej samej przyczyny

Czy sąd może
konsumenckiej?

oddalić

wniosek

o

ogłoszenie

upadłości

Od 24 marca 2020 r. sąd nie bada przyczyn, które doprowadziły do niewypłacalności,
a także przesłanek, które na gruncie poprzedniego stanu prawnego pozwalały sądowi
oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, takich jak m.in. doprowadzenie
do niewypłacalności bądź zwiększenie jej stopnia w sposób celowy
Aktualnie sąd będzie badał te okoliczności dopiero na etapie ustalania planu
spłat/umorzenia zobowiązań, co na końcowym etapie postępowania będzie mogło
stanowić przyczynę odmowy oddłużenia, o ile w danej sprawie nie wystąpią względy
słuszności lub humanitaryzmu. Rozpoznając wniosek, sąd zbada jedynie, czy osoba
składająca wniosek jest niewypłacalna i w razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to
pytanie, ogłosi jej upadłość

Rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką
Sąd powinien rozpoznać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w ciągu
2 miesięcy od dnia jego złożenia, jednak w praktyce, zwłaszcza w dużych miastach, może
to trwać dłużej
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Zasadą jest rozpoznanie wniosku na posiedzeniu niejawnym, jeśli jednak sąd uzna to za
konieczne, może wyznaczyć rozprawę (np. w celu przesłuchania dłużnika)
Decyzja sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej zapada w formie
postanowienia. W postanowieniu tym sąd:
•

określa dane identyfikujące upadłego,

•

wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na
wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze,

•

wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste
ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione
w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,

•

wyznacza syndyka,

•

oznacza w jakim trybie będzie prowadzone postępowanie upadłościowe,
zwykłym czy uproszczonym – jeśli sąd postanowi, że postępowanie będzie
toczyło się w trybie zwykłym, dodatkowo wyznaczy sędziego-komisarza

Przebieg upadłości konsumenckiej w zarysie

1

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

2

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
zakończone wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości bądź
oddaleniem wniosku (wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez sąd, że
dłużnik nie jest niewypłacalny)
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3

Postępowanie upadłościowe
w toku którego wyznaczony w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości
syndyk:
a) ustali skład oraz wartość majątku upadłego (tzw. masy upadłości),
b) przejmie zarząd nad majątkiem upadłego,
c) sporządzi listę wierzytelności albo projekt spłaty wierzycieli
(w zależności od trybu, w jakim będzie się toczyło postępowanie
upadłościowe),
d) przeprowadzi likwidację masy upadłości,
e) przygotuje plan podziału środków uzyskanych z likwidacji masy
upadłości pomiędzy wierzycieli

4

Końcowy etap postępowania upadłościowego
na którym sąd:
a) ustala plan spłaty wierzycieli oraz orzeczenie przez sąd o umorzeniu
pozostałej części zobowiązań,
b) umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty
wierzycieli,
c) warunkowo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu
spłaty,
d) odmawia oddłużenia upadłego, jeśli ustali, że
• upadły sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększył jej stopień w sposób celowy,
• w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku
o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono już
postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub
część jego zobowiązań chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli, umorzenie
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli będzie uzasadnione względami słuszności lub
względami humanitarnymi

5

Wykonanie ustalonego planu spłaty wierzycieli,
po którym dochodzi do umorzenia pozostałej części zobowiązań upadłego
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Tryby postępowania upadłościowego
Tryb uproszczony
•

preferowany przez ustawodawcę,

•

stosowany, o ile z okoliczności sprawy nie będzie wynikać konieczność
przeprowadzenia postępowania w trybie zwykłym (znaczny rozmiar majątku
dłużnika, wielość wierzycieli, znaczny stopień skomplikowania postępowania),

•

w tym trybie nie wyznacza się sędziego-komisarza,

•

syndyk likwiduje majątek dłużnika i sporządza projekt planu spłaty wierzycieli,

•

przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym nie wyłącza
możliwości zastosowania procedury przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Tryb zwykły
•

przewidziany dla spraw, które z uwagi na znaczny rozmiar majątku dłużnika,
znaczną liczbę wierzycieli albo inne uzasadnione przewidywania sąd oceni jako
skomplikowane,

•

o prowadzeniu postępowania w trybie zwykłym sąd może zdecydować również
po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i skierowaniu sprawy do
trybu uproszczonego,

•

w tym trybie wyznacza się sędziego komisarza.

Tryb układowy
•

postępowanie w tym trybie może toczyć się:
a) na skutek złożenia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu
na zgromadzeniu wierzycieli, w którym dłużnik przedstawi wstępne
propozycje układowe na okres nieprzekraczający pięciu lat (np.
rozłożenie zadłużenia na raty, umorzenie części zobowiązań w tym w
szczególności należności ubocznych),
b) na skutek postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do prowadzenia
w trybie układowym, jeśli we wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik
nie złożył oświadczenia, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu
o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

•

polega na zawarciu przez dłużnika porozumienia z wierzycielami przy pomocy
nadzorcy sądowego,

•

wraz z wnioskiem dłużnik jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na wydatki
postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
12
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w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale
poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, pod rygorem zwrotu wniosku,
•

postępowanie zostanie umorzone, jeżeli:
a) dłużnik nie realizuje ciążących na nim obowiązków (dochodzi do
uchylenia układu),
b) dłużnik nie ma zdolności do pokrycia kosztów postępowania (dochodzi
do uchylania układu),
c) w terminie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o otwarciu
postępowania nadzorca sądowy nie przedstawi wniosku
o zatwierdzenie układu.

13
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Tryby postępowania upadłościowego
uproszczony
Brak lub niewielki majątek
dłużnika

Zamiast sędziego-komisarza
powołuje się „sędziego
wyznaczonego”
Wyznacza się syndyka, który
samodzielnie decyduje o
sposobie likwidacji masy
upadłości – możliwość
zaskarżenia przez
dłużnika/wierzyciela
Likwidacja majątku
Syndyk sporządza projekt
planu spłaty wierzycieli/
informację o istnieniu
przesłanek umorzenia
zobowiązań bez ustalenia
planu spłaty albo umorzenia
postepowania
Postanowienie sądu

zwykły
Stosowany w sprawach
skomplikowanych – znaczny
rozmiar majątku/liczba
wierzycieli oraz wobec osób
prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą

Wyznacza się syndyka i
sędziego-komisarza

układowy
Na wniosek dłużnika/na skutek
postanowienia sądu
Konieczność uiszczenia zaliczki na wydatki
postępowania w wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w III kwartale poprzedniego roku
ogłoszonego przez Prezesa GUS
Wyznacza się nadzorcę sądowego

Likwidacja majątku

Wniosek dłużnika o
ustalenie planu spłaty
wierzycieli albo umorzenie
zobowiązań bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli

Postanowienie sądu

Sporządzenie przez nadzorcę:
•propozycji układowych
•spisu wierzytelności
•spisu wierzytelności spornych
Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu
głosowania nad układem

Postanowienie sądu o zatwierdzenie układu
oraz wykonanie układu za pośrednictwem
nadzorcy wykonania układu albo
postanowienie o umorzeniu postępowania
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Majątek upadłego jako masa upadłości
Co to jest masa upadłości?
Po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która po likwidacji
(polegającej w przeważającej mierze na spieniężeniu) ma posłużyć spłaceniu
wierzycieli

Co wchodzi w skład masy upadłości?
Do masy upadłości zalicza się w szczególności:
•

wynagrodzenie za pracę w kwocie podlegającej zajęciu,

•

emeryturę/rentę,

•

nieruchomości,

•

ruchomości

Co nie wchodzi do masy upadłości?
W skład masy upadłości nie wchodzą natomiast w szczególności:
•

kwoty wypłacane z tytułu należnych dłużnikowi alimentów,

•

świadczenia z pomocy społecznej,

•

świadczenia rodzinne, wychowawcze, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

•

przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego
domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub
kuchenka
mikrofalowa,
płyta
grzewcza
służąca
podgrzewaniu
i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla
dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba
że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość
nowych przedmiotów danego rodzaju,

•

pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego
domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania
zawodu,

•

zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu
członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,

•

narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej
dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego
tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,

•

u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która
odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego
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terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika,
będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą - pieniądze
niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
•

przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty
służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego
użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla
dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

•

przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub
członków jego rodziny

Upadłemu przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o wyłączenie
poszczególnych składników majątkowych z masy upadłości, jeśli nie można ich zbyć
zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, w szczególności gdy syndykowi,
mimo podejmowanych prób likwidacji danego składnika majątkowego, nie udało
się znaleźć nabywcy. Wyłączenie z masy upadłości może dotyczyć również
nieruchomości bądź jej ułamkowej części

Ustalenie planu spłaty wierzycieli oraz umorzenie zobowiązań
Kiedy złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty i umorzenie reszty
zobowiązań?
W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania
upadłościowego upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli
i umorzenie pozostałej części zobowiązań, których nie zaspokojono w toku
postępowania upadłościowego, dzięki czemu może on uzyskać oddłużenie
Na tym etapie postępowania sąd może przychylić się do prośby upadłego i wyrazić
zgodę na oddłużenie, bądź odmówić. Nie jest on w tym zakresie związany wnioskiem
złożonym przez upadłego

Jak można uzyskać oddłużenie?
Oddłużenie można uzyskać na 1 z 3 sposobów, w zależności od decyzji sądu, który
może:
a) ustalić plan spłaty wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego w pozostałej
części,
b) umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli
jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat a sytuacja ta nie
rokuje poprawy,
c) warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty, jeśli
jego niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat nie ma charakteru
16
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trwałego (jeżeli w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postawienia
o warunkowym umorzeniu upadły/wierzyciel nie złoży wniosku o ustalenie
planu spłaty wierzycieli, a sąd nie wyda postanowienia o uchyleniu
warunkowego umorzenia takie orzeczenie uzyska charakter ostateczny) –
w tym jednak wypadku w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się ww.
postanowienia upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących
jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową. Jedynie w
szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd na wniosek upadłego może wyrazić
zgodę na dokonanie takiej czynności albo zatwierdzić czynność już dokonaną.
Ponadto w tym okresie upadły będzie zobowiązany do składania sądowi
corocznych sprawozdań ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za rok
poprzedni, przedkładając jednocześnie kopię złożonego rocznego zeznania
podatkowego,
d) odmówić oddłużenia upadłego – polega na wydaniu przez sąd postanowienia
o odmowie ustalenia planu spłat wierzycieli albo umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalanie planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i jest
równoznaczne z zakończeniem postępowania upadłościowego bez
oddłużenia. Do odmowy oddłużenia upadłego dochodzi w razie ustalenia, że
• upadły sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększył jej stopień w sposób celowy (np. wyzbywanie się mienia
poprzez darowizny), w szczególności przez trwonienie części
składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych
zobowiązań,
• w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku
o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono już
postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część
jego zobowiązań chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli, umorzenie zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli albo warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi.

Czym kieruje się sąd przy podejmowaniu decyzji o sposobie oddłużenia?
Wydając rozstrzygnięcie sąd bierze pod uwagę:
•

możliwości zarobkowe upadłego,

•

konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu
oraz ich potrzeby mieszkaniowe,
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•

wysokość niezaspokojonych wierzytelności,

•

stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Na jaki okres ustala się plan spłaty?
Plan spłaty ustala się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, jeśli jednak upadły
doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa okres ten ulega wydłużeniu. W takim przypadku plan
spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy
niż 84 miesiące

Kto płaci za postępowanie?
Jeśli w funduszach masy upadłości brakowało środków na regulowanie kosztów
postępowania, w związku z czym tymczasowo musiał pokrywać je Skarb Państwa, plan
spłaty obejmuje także te koszty, chyba że możliwości zarobkowe upadłego,
konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich
potrzeby mieszkaniowe nie pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania
tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa oraz innych zobowiązań masy upadłości
w pełnej wysokości. W takim wypadku niepokryte koszty postępowania będą obciążały
Skarb Państwa, a upadły nie będzie zobowiązany do ich uregulowania

Kiedy można skrócić plan spłaty?
W przypadku aktywnej postawy dłużnika oraz pokryciu znacznej części zadłużenia,
możliwe jest skrócenie planu spłaty wierzycieli:
•

gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik
spłaci co najmniej 70% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan
spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok,

•

gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik
spłaci co najmniej 50% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan
spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata,

Dodatkowo, do okresów spłaty wspomnianych powyżej, zalicza się okres od upływu
sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia zakończenia postępowania
upadłościowego. Do okresu spłaty nie zalicza się jednak okresu warunkowego
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
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Możliwe sposoby zakończenia postępowania upadłościowego
Rozprawa końcowa, podczas której sąd:

ustala plan
spłaty wierzycieli

ustalając plan spłaty
wierzycieli sąd umarza
zobowiązania upadłego
w pozostałej części

plan ustala się na okres: *
1) do 36 miesięcy,
2) do 84 miesięcy,
3) do roku,
4) do dwóch lat

umarza
zobowiązania bez
ustalenia planu
spłaty wierzycieli

warunkowo umarza
zobowiązania bez
ustalenia planu
spłaty wierzycieli

jeśli upadły jest
trwale niezdolny
do dokonywania
jakichkolwiek spłat
a jego sytuacja nie
rokuje poprawy

jeśli niezdolność
upadłego do
dokonywania
jakichkolwiek spłat
nie ma charakteru
trwałego

1

odmawia ustalenia
planu spłaty wierzycieli
albo umorzenia
zobowiązań

1) upadły sam
doprowadził do swojej
niewypłacalności lub
istotnie zwiększył jej
stopień w sposób celowy
2) w okresie 10 lat
przed dniem zgłoszenia
wniosku o ogłoszenie
upadłości w stosunku do
upadłego prowadzono
już postępowanie
upadłościowe, w którym
umorzono całość lub
część jego zobowiązań

umarza
postępowanie

upadły nie wydał
syndykowi całego
majątku, nie
wykonywał
innych ciążących
na nim
obowiązków

wydaje postanowienie
o zakończeniu
postępowania toczącego
się z wniosku wierzyciela

jeżeli dłużnik na
wezwanie syndyka
oświadczy, że nie
wnosi o
sporządzenie
planu wierzycieli
bądź umorzenie
zobowiązań

* szczegółowe informacje dotyczące planu spłaty wierzycieli znajdują się na str. 18 broszury
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Co się dzieje po ustaleniu planu spłaty?
Jeśli sąd ustali plan spłaty wierzycieli, upadły jest zobowiązany do jego wykonania oraz
składania sądowi corocznego sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za
poprzedni rok kalendarzowy, w którym wskaże również osiągnięte przez niego
przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za
ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego

Kiedy możliwa jest zmiana planu spłaty?
Jeżeli jednak upadły nie będzie mógł wywiązać się z obowiązków określonych w planie
spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po uprzednim wysłuchaniu wierzycieli, może
zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na
dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Jeżeli brak możliwości
wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter
trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po
wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane
zobowiązania upadłego
Również w sytuacji istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie
wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie
się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej
przez upadłego działalności zarobkowej, zarówno każdy z wierzycieli jak i upadły może
złożyć wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli. Decyzja sądu w tej kwestii zapada po
wysłuchaniu upadłego oraz wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli

Niedopuszczalne wszczynanie nowych egzekucji
W okresie wykonywania planu spłaty wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych
jest niedopuszczalne, jednak zakaz ten nie dotyczy wskazanych w kolejnym punkcie
zobowiązań, które nie ulegają umorzeniu

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu
Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu
wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych
przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty
wierzycieli. Umorzeniu nie ulegają jednak:
•

zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,

•

zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

•

zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,
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•

zobowiązania do wykonania obowiązku
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

•

zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych
przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

•

zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub
wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,

•

zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał
udziału w postępowaniu.

naprawienia

szkody

oraz

Skutek umorzenia niewykonanych zobowiązań
Po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty
wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia
upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli
niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego
wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem
wskazanych w poprzednim punkcie wierzytelności, które nie ulegają umorzeniu na
skutek przeprowadzenia postępowania upadłościowego
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Zobowiązania, które nie ulegają umorzeniu
w postępowaniu upadłościowym

zobowiązania o charakterze alimentacyjnym

zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny

zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego
orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z
poddaniem sprawcy próbie

zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub
wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem

zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału
w postępowaniu
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Przykład wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ
NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data wpływu:

Pouczenie
1.
2.

3.
4.

5.

Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo przekreślić. Jeśli po wpisaniu
treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je przekreślić w sposób
uniemożliwiający dopisywanie.
Do wniosku należy dołączyć jego odpis i odpisy załączników.
W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy
je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem
uzupełnianej rubryki. Pod treścią dodaną do formularza należy złożyć podpis.
Dodatkowe pouczenia są umieszczone na ostatniej stronie wniosku.
1.

Sąd, do którego składany jest wniosek

1.1. Nazwa sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy

1.2. Miejscowość:

Warszawa
Czerniakowska

1.3. Ulica:

100 A

1.4. Numer budynku:
1.5. Numer lokalu:
1.6. Kod pocztowy:
2.

Dłużnik

2.1. Imię:

Antonina

2.2. Nazwisko:

Kowalska

2.3. PESEL:

80032106284

2.4. NIP:
Miejsce zamieszkania i adres dłużnika
2.5. Kraj:
2.6. Miejscowość:
2.7. Ulica:

Polska
Warszawa
Grzybowska

2.8. Numer domu:

13

2.9. Numer lokalu:

48



Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL należy podać inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Przez inne
dane rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w
Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji
podatkowej.

Należy podać NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.
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2.10.Kod pocztowy:

00-132

2.11. Czy adres do doręczeń jest
inny niż adres miejsca
zamieszkania dłużnika?

❑

TAK (należy wypełnić rubryki od 2.12. do 2.17.)



NIE (należy przekreślić rubryki od 2.12. do 2.17.)

Adres do doręczeń dłużnika
2.12. Kraj:
2.13. Miejscowość:
2.14. Ulica:
2.15. Numer domu:
2.16. Numer lokalu:
2.17. Kod pocztowy:
Adres poczty elektronicznej dłużnika


❑

2.18. Czy dłużnik posiada adres
poczty elektronicznej?
2.19.Adres poczty elektronicznej

TAK (należy wypełnić rubrykę 2.19)
NIE (należy przekreślić rubrykę 2.19)
antonina80@gmail.com

Przedstawiciel ustawowy dłużnika
2.20. Czy dłużnik działa przez
przedstawiciela ustawowego?

❑


TAK (należy wypełnić rubryki od 2.21. do 2.35.)
NIE (należy przekreślić rubryki od 2.21. do 2.35.)

2.21. Imię przedstawiciela
ustawowego:
2.22. Nazwisko przedstawiciela
ustawowego:
Miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego dłużnika
2.23. Kraj:
2.24. Miejscowość:
2.25. Ulica:
2.26. Numer domu:
2.27. Numer lokalu:
2.28. Kod pocztowy:
2.29. Czy adres do doręczeń jest
inny niż adres zamieszkania
przedstawiciela ustawowego?

❑


TAK (należy wypełnić rubryki od 2.30. do 2.35.)
NIE (należy przekreślić rubryki od 2.30. do 2.35.)

Adres do doręczeń przedstawiciela ustawowego dłużnika
2.30. Kraj:
2.31. Miejscowość:
2.32. Ulica:
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2.33. Numer domu:
2.34. Numer lokalu:
2.35. Kod pocztowy:
Pełnomocnik dłużnika

❑

2.36. Czy dłużnik ma
pełnomocnika?



TAK (należy wypełnić rubryki od 2.37. do 2.51.)
NIE (należy przekreślić rubryki od 2.37. do 2.51.)

2.37. Imię pełnomocnika:
2.38. Nazwisko pełnomocnika:
Miejsce zamieszkania lub siedziba i adres pełnomocnika dłużnika
2.39. Kraj:
2.40. Miejscowość:
2.41. Ulica:
2.42. Numer domu:
2.43. Numer lokalu:
2.44. Kod pocztowy:

❑

2.45. Czy adres do doręczeń jest
inny niż adres miejsca
zamieszkania lub siedziby
pełnomocnika dłużnika?



TAK (należy wypełnić rubryki od 2.46. do 2.51.)
NIE (należy przekreślić rubryki od 2.46. do 2.51.)

Adres do doręczeń pełnomocnika dłużnika
2.46. Kraj:
2.47. Miejscowość:
2.48. Ulica:
2.49. Numer domu:
2.50. Numer lokalu:
2.51. Kod pocztowy:
3.

Żądanie wniosku:

3.1. Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości
3.2. Czy dłużnik wyraża zgodę na udział w postępowaniu o
zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
4.





❑

TAK
TAK
NIE

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną

Należy zakreślić kwadrat.



Jeżeli dłużnik wyrazi zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sąd może skierować
dłużnika do tego postępowania, nie ogłaszając jego upadłości. Skierowanie dłużnika do postępowania o zawarcie układu na
zgromadzeniu wierzycieli wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki na wydatki w postępowaniu w wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia (art. 49126 ust. 1 Prawa upadłościowego).
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4.1. Składniki majątku
Lp.

Opis składnika
majątku

1.

samochód Fiat Panda
rocznik 2010

nie

4 000 zł

miejsce zamieszkania
dłużnika

2.

laptop marki HP

nie

1 200 zł

miejsce zamieszkania
dłużnika

Informacja czy
na danym
składniku
majątku
ustanowiono
zabezpieczenie

Data
ustanowienia
zabezpieczenia

Miejsce, w którym
znajduje się
składnik majątku
dłużnika

Szacunkowa
wycena składnika
majątku

3.
4.
5.

Środki pieniężne w
gotówce

Waluta

Miejsce, w którym
znajdują się środki
pieniężne

Kwota

4.2. Należności (wierzytelności) dłużnika względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych (środki pieniężne zgromadzone przez dłużnika na rachunkach)
Lp.

Nazwa
banku/kasy

Adres siedziby
banku/kasy

Waluta
wierzytelności

Wysokość
wierzytelności

Termin
zapłaty

1.
2.
3.
4.
5.
4.3. Należności (wierzytelności) dłużnika względem innych podmiotów
Lp.

Imię i nazwisko/
nazwa podmiotu

Adres miejsca
zamieszkania/
siedziba podmiotu

Waluta
wierzytelności

Wysokość
wierzytelności

Termin
zapłaty

1.
2.
3.
4.
5.



Termin zapłaty może wynikać z umowy (np. termin zapłaty raty kredytu, termin spłaty pożyczki). Jeżeli termin spełnienia
świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po
wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 Kodeksu cywilnego), np. termin wynikający z wezwania do zapłaty zawarty w
wypowiedzeniu umowy.
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5.
Imię i nazwisko/nazwa
wierzyciela

Lp.

Spis wierzycieli
Wysokość
wierzytelności

Adres wierzyciela

Termin zapłaty

1.

Beata Mucha

ul. Ogrodowa 18/72, 03-242
Warszawa

10 000 zł

10 lutego 2019 r.

2.

Bank Grosik S.A.

ul. Grzybowska 57, 00-105
Warszawa

40 000 zł

15 października 2018 r.

3.

Barbara Kowalska

ul. Grzybowska 13/48, 00-132
Warszawa

13 000 zł

27 marca 2019 r.

4.
5.
6.
Imię i nazwisko/nazwa
wierzyciela

Lp.

Spis wierzytelności spornych

Adres wierzyciela

Wysokość
wierzytelności

Termin
zapłaty

Zaznaczenie
zakresu,
w jakim
dłużnik
kwestionuje
istnienie
wierzytelności

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Lp.

Tytuł uzyskania
przychodu (np.
wynagrodzenie,
emerytura, renta,
świadczenie rodzinne,
umowa, darowizna itp.)

Wartość przychodu

Informacja czy
wartość przychodu
podano w kwocie
netto (kwota
otrzymana) czy w
kwocie brutto

1.

renta, świadczenie 500 +

830 zł, 1.000 zł

netto

2.

renta, świadczenie 500 +

830 zł, 1.000 zł

netto

3.

renta, świadczenie 500 +

830 zł, 1.000 zł

netto

4.

renta, świadczenie 500 +

830 zł, 1.000 zł

netto

5.

renta, świadczenie 500 +

830 zł, 1.000 zł

netto

8.

Uwagi (np. informacje czy
otrzymywane przychody są
objęte egzekucją komorniczą,
obciążone potrąceniami z
tytułu pożyczek itp.)

Informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w
ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku



Termin zapłaty może wynikać z umowy (np. termin zapłaty raty kredytu, termin spłaty pożyczki). Jeżeli termin spełnienia
świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po
wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 Kodeksu cywilnego), np. termin wynikający z wezwania do zapłaty zawarty w
wypowiedzeniu umowy.
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Lp.

Rodzaj kosztów (np. czynsz,
żywność, leki, konieczne
świadczenia medyczne)

Wartość kosztów

Uwagi

1.

żywność, leki, opłaty za media

około 2.500 zł

koszty utrzymania są wyższe niż
przychody dłużniczki, pokrycie
brakującej części jest możliwe dzięki
pomocy matki dłużniczki

2.

żywność, leki, opłaty za media

około 2.500 zł

koszty utrzymania są wyższe niż
przychody dłużniczki, pokrycie
brakującej części jest możliwe dzięki
pomocy matki dłużniczki

3.

żywność, leki, opłaty za media

około 2.500 zł

koszty utrzymania są wyższe niż
przychody dłużniczki, pokrycie
brakującej części jest możliwe dzięki
pomocy matki dłużniczki

4.

żywność, leki, opłaty za media

około 2.500 zł

koszty utrzymania są wyższe niż
przychody dłużniczki, pokrycie
brakującej części jest możliwe dzięki
pomocy matki dłużniczki

5.

żywność, leki, opłaty za media

około 2.500 zł

koszty utrzymania są wyższe niż
przychody dłużniczki, pokrycie
brakującej części jest możliwe dzięki
pomocy matki dłużniczki

9.

Lp.

Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed
dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach
Przedmiot czynności prawnej

Rodzaj czynności prawnej

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
10. Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed
dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których
wartość przekracza 10 000 zł
Lp.

Przedmiot czynności prawnej

Rodzaj czynności prawnej

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.



Wartość wskazaną w pkt 10 ustala się dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych
przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku
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11. Uzasadnienie wniosku
Dłużniczka jest osobą niewypłacalną, gdyż od kilkunastu miesięcy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań
pieniężnych.
Dłużniczka ma 40 lat. Do 2018 r. była zatrudniona jako instruktorka tańca i pobierała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie
4.000 zł netto. Jednocześnie samotnie wychowywała dwójkę dzieci. W styczniu 2018 r. dłużniczka uległa wypadkowi
samochodowemu, na skutek którego doznała złamania kręgosłupa.
Na skutek wypadku dłużniczka nie mogła wrócić do pracy. Podjęła długotrwałą i kosztowną rehabilitację, na którą zaciągnęła
pożyczkę w Banku Grosik S.A. Pomimo upływu czasu stan zdrowia dłużniczki nie uległ poprawie. Bank wypowiedział pożyczkę.
Sprawa trafiła do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, dłużniczka nie zaskarżyła
nakazu, który się uprawomocnił.
Wtedy rozpoczęły się też problemy z regulowaniem czynszu za mieszkanie, które dłużniczka wynajmowała od Beaty Muchy.
Bojąc się o byt swój i dzieci, dłużniczka w 2019 r. pożyczyła pieniądze na spłatę długu wobec Beaty Muchy od swojej matki –
Barbary Kowalskiej. Niestety, odsetki od zaległości cały czas rosły. Z tego powodu pożyczka od matki nie wystarczyła na spłatę
całego zaległego czynszu. Umowa najmu została wypowiedziana. W najbliższym czasie sprawa zostanie zapewne skierowana
do sądu.
Dłużniczka w dalszym ciągu nie pracuje, pobiera rentę w kwocie 830 zł netto, która pozwala jedynie na pokrycie podstawowych
potrzeb życiowych. Zamieszkała ze swoją matką, na której utrzymaniu pozostają częściowo dzieci dłużniczki (w wieku 9 i 7
lat). Dłużniczka nigdy nie pracowała poza swoim zawodem, co nie pozwoliło jej na znalezienie pracy, którą mogłaby
wykonywać po wypadku. Przed wypadkiem dłużniczka nigdy nie miała zaległości w spłacaniu swoich zobowiązań. Zawsze
była osobą odpowiedzialną i sumienną. Nie zaciągała pożyczek konsumenckich, jako samotna matka żyła skromnie ale
godnie.
Dłużniczka nie ma żadnego wsparcia finansowego w ojcu dzieci. Nie posiada żadnych oszczędności ani wartościowych
przedmiotów, z wyjątkiem samochodu Fiat Panda, który jest niezbędny, aby jej matka mogła wozić ją na rehabilitację oraz
laptopa do nauki dla dzieci. Poza tym dłużniczka posiada jedynie przedmioty niezbędne w codziennym życiu jej i dzieci, które
nie podlegają zajęciu.
Miesięczne koszty utrzymania dłużniczki oraz jej dzieci wynoszą łącznie około 2.500 zł, w zależności od miesiąca. Kwota ta
nie obejmuje kosztów wynajmu mieszkania, których dłużniczka nie ponosi. Koszty wynajmu lokalu pokrywa matka dłużniczki.
Ona sama opłaca jedynie jedzenie oraz czasami dokłada się do opłat za media, jeśli w danym miesiącu wystarczy na to
pieniędzy. Koszty utrzymania dłużniczki oraz dzieci przewyższają dochody rodziny. Bez wsparcia i opieki matki, dłużniczka z
pewnością straciłaby prawo do opieki nad dziećmi, gdyż nie byłaby w stanie zapewnić im utrzymania.
Wobec dłużniczki nie toczą się obecnie postępowania sądowe czy też egzekucyjne. Dłużniczka utraciła możliwość regulowania
swoich zobowiązań i nie ma perspektyw na poprawę swojej sytuacji finansowej.
Dłużniczka wnosi o ogłoszenie przez Wysoki Sąd jej upadłości konsumenckiej, która jest dla dłużniczki i jej rodziny jedyną
szansą na poprawę sytuacji i powrót o normalności.
12. Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
Lp.

Opis dowodu

Fakt podlegający stwierdzeniu

1.

ostateczne wezwanie do zapłaty z dnia 10 stycznia
2020 r. otrzymane od Beaty Muchy

istnienie zadłużenia z tytułu najmu mieszkania i jego wysokość

2.

umowa pożyczki z Bankiem Grosik S.A. z dnia 12
maja 2018 r.

istnienie zadłużenia wobec banku

3.

nakaz zapłaty z dnia 14 lutego 2020 r.

istnienie zadłużenia wobec banku i jego aktualna wysokość

4.

potwierdzenie przelewu z rachunku Barbary
Kowalskiej na kwotę 13.000 zł

istnienie zadłużenia wobec matki i jego wysokość

5.

rachunki za media

koszty utrzymania dłużniczki oraz jej dzieci

13. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty)
Lp.

Nazwa dokumentu (załącznika)

1.

ostateczne wezwanie do zapłaty z dnia 10 stycznia 2020 r. otrzymane od Beaty Muchy

2.

umowa pożyczki z Bankiem Grosik S.A z dnia 12 maja 2018 r.
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3.

nakaz zapłaty z dnia 14 lutego 2020 r.

4.

potwierdzenie przelewu z rachunku Barbary Kowalskiej na kwotę 13.000 zł

5.

rachunki za media
14. Oświadczenie dłużnika

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

…………………………………Antonina Kowalska……………………………………………….
Imię i nazwisko (czytelnie) oraz podpis dłużnika
15. Imię i nazwisko (czytelnie) oraz podpis osoby
wnoszącej wniosek
Antonina Kowalska

17. Numer telefonu dłużnika (podanie tej informacji nie
jest obowiązkowe)

16. Data

5 maja 2020 r.

563 297 185



Za podanie przez dłużnika nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi kara pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku
dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 522 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego ).
Jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 491 2 ust. 5b Prawa upadłościowego).
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Nasza praktyka
Pomogliśmy już wielu osobom w uzyskaniu oddłużenia. Służymy radą na każdym etapie,
poczynając od oceny, czy zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, poprzez
pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu, aż po skuteczne zakończenie postępowania
upadłościowego.
Współpracujemy z Mec. Przemysławem Wierzbickim,
który jest doradcą restrukturyzacyjnym (syndykiem)
z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym oraz
członkiem uznanych stowarzyszeń branżowych – w tym
członkiem INSOL Europe, Stowarzyszenia Praktyków
Restrukturyzacji oraz Honorowym Przewodniczącym
Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Pozostali członkowie zespołu są również członkami uznanych stowarzyszeń branżowych oraz
posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Kontakt
W przypadku gdyby mieli Państwo pytania dotyczące powyższych zagadnień, prosimy
o kontakt:

OdNowa
ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa
odnowa@warp.com.pl
https://www.facebook.com/OdNowa-101934391552626
https://www.linkedin.com/company/42834458
https://www.instagram.com/od_nowa_2020
tel. + 48 22 378 26 14
fax + 48 22 213 88 04
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