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POSTĘPOWANIA ODRĘBNE OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO UPADŁOŚCIOWE

CZĘŚĆ TRZECIA. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

TYTUŁ I. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WSZCZĘTE PO ŚMIERCI NIEWYPŁACALNEGO DŁUŻNIKA

 Art. 418 – 425 PrUp

TYTUŁ I a. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC DEWELOPERÓW 

 Art. 425a – 425s PrUp

TYTUŁ II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC BANKÓW I SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-
KREDYTOWYCH

 Art. 426 – 470 PrUp

TYTUŁ III. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

 Art. 471 – 482 PrUp

TYTUŁ IV. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC EMITENTÓW OBLIGACJI 

 Art. 483 – 491 PrUp

TYTUŁ V. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

 Art. 491(1) – 491(23) PrUp

Mgr Karolina Badurowicz



UPADŁOŚĆ 
OSÓB FIZYCZNYCH 

NIEPROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Mgr Karolina Badurowicz



POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO UPADŁOŚCIOWE 

CZĘŚĆ TRZECIA. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

TYTUŁ V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej

 Art. 491(1) – 491(23) PrUp

Mgr Karolina Badurowicz



POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH 

NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE PRZEWIDZIANE DLA OF NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRZY 

STALI SIĘ NIEWYPŁACALNI 

Mgr Karolina Badurowicz



■ FUNKCJE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

FUNKCJA ODDŁUŻENIOWA 

UMOŻLIWIENIE 
ZWOLNIENIA 

KONSUMENTA Z DŁUGÓW 

DŁUŻNIK

FUNKCJA WINDYKACYJNA 

SKUPIENIE W JEDNYM 
POSTĘPOWANIU 

MOŻLIWOŚCI 
ZASPOKOJENIA 

WIERZYCIELI 

WIERZYCIELE

Mgr Karolina Badurowicz



■ ZAKRES PODMIOTOWY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

- Nie prowadzą działalności gospodarczej;

- Mogą być to np. wspólnicy spółek osobowych;

- Nie dotyczy ich kryterium określone w art. 5 PrUp

Mgr Karolina Badurowicz



■ CEL POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO WOBEC OF 

Art. 2 PrUp

2. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy 

prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, 

a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Od 24.03.2020r.:

2. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić 

umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Mgr Karolina Badurowicz



 ZWYKŁE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE A POSTĘPOWANIE WOBEC OF NIEPROWADZĄCYCH 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Art. 491(1) PrUp

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić 

zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

- CZĘŚĆ I – Przepisy ogólne

- TYTUŁ I, DZIAŁ II RDUSTAWY

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

- CZĘŚĆ II – Odrębne postępowania upadłościowe

- TYTUŁ V USTAWY

Mgr Karolina Badurowicz



■ WYŁĄCZENIA ZE „ZWYKŁEGO” POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Art. 491(2) PrUp

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym 

że przepisów art. 13, art. 21, art. 22a, art. 25, art. 32 ust. 5, art. 36, art. 38, art. 38a, art. 40, art. 74, art. 163, art. 164, 

art. 307 ust. 1 i art. 361 nie stosuje się.

2. Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma 

tylko jednego wierzyciela.

PRZYCZYNY ODDALENIA 

WNIOSKU O OGŁOSZENIE 

UPADŁOŚCI 

Art. 13 PrUp

1. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych 

kosztów.

2. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika 

jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką 

morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU

O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

Art. 21 PrUp

1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym 

wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

ZALICZKA NA WYDATKI Art. 22a PrUp

Wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w 

wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki 

przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.Mgr Karolina Badurowicz



OŚWIADCZENIE 

CO DO 

PRAWDZIWOŚCI 

DANYCH 

Art. 25 PrUp

1. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie 

co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

2. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi 

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku 

o ogłoszenie upadłości.

3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez wzywania 

dłużnika do jego uzupełnienia

ZWOLNIENIE 

OD KOSZTÓW 

SĄDOWYCH

Art. 32 PrUp

5. Od wnioskodawcy sąd może zażądać zaliczki na wydatki w postępowaniu w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości w kwocie przewyższającej sumę określoną w art. 22a pod rygorem odrzucenia 

wniosku. Na postanowienie sądu w przedmiocie zaliczki zażalenie nie przysługuje. Żądanie 

dodatkowej zaliczki nie wstrzymuje rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości

ZABEZPIECZENIE 

MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Art. 36 PrUp

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać 

zabezpieczenia majątku dłużnika. W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka niezwłocznie.

Mgr Karolina Badurowicz



POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

USTANOWIENIE TYMCZASOWEGO NADZORCY Art. 38 PrUp

1. Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez 

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU Art. 38a PrUp

Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego 

jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. 

Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego 

zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy 

sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać 

udzielona również po dokonaniu czynności w terminie 

trzydziestu dni od jej dokonania. 

ZARZĄD PRZYMUSOWY NAD MAJĄTKIEM Art. 40 PrUp

1. Sąd może stosować inne sposoby zabezpieczenia, w tym 

także zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu 

przymusowego nad majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi 

obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny 

sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie 

wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.

2. Ustanawiając zabezpieczenie przez zarząd przymusowy, 

sąd wyznacza zarządcę przymusowego oraz określa zakres 

i sposób wykonywania zarządu.

Mgr Karolina Badurowicz



POWÓDZTWO 

O WYŁĄCZENIE 

Art. 74 PrUp

1. W razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wnioskodawca może 

w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upadłości.

2. Powództwo wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia 

postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości

WYNAGRODZENIE 

SYNDYKA 

Art. 163 PrUp

1. Sąd ustala wynagrodzenie wstępne syndyka na wniosek syndyka, złożony po złożeniu planu 

likwidacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku

Art. 164 PrUp

SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE SYNDYKA

Art. 307 PrUp

1. Na podstawie spisu inwentarza i innych dokumentów upadłego oraz oszacowania syndyk 

sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i niezwłocznie 

przedkłada je sędziemu-komisarzowi.

UMORZENIE 

POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO 

Art. 361 PrUp

1. Sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli:

1) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych 

hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

2) wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-

komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych 

funduszów na te koszty;

3) wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania.

2. W przypadku umorzenia postępowania upadłościowego z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego 

do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
Mgr Karolina Badurowicz



- Zakres stosowania przepisów dot. zwykłego postępowania upadłościowego w postępowaniu 

upadłościowym Konsumentów od 24.03.2020r.:

Art. 491(1) PrUp

1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić 

zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej.

- > Zasada pozostaje bez zmian;

2. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe

wobec osób, o których mowa w ust. 1, będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej, jeżeli

jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi

uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

- > Do postępowania upadłościowego Konsumentów będzie można stosować przepisy dot.

postępowania upadłościowego przedsiębiorców, gdy Sąd uzna to za zasadne (np. duży majątek

dłużnika);

Mgr Karolina Badurowicz



ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO WOBEC OSOB FIZYCZNYCH

NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POCZĄTEK POSTĘPOWANIA 

- Złożenie wniosku
o ogłoszenie upadłości

FAZA LIKWIDACYJNA

- Celem jest spieniężenie 
majątku;

- Weryfikacja, czy istnieją 
przesłanki do ogłoszenia 
upadłości;

- Sporządzenie listy 
wierzytelności, na podstawie 
której powstanie plan spłaty 
wierzycieli;

FAZA SPŁATY WIERZYCIELI

- Na podstawie planu spłaty 
wierzycieli;

Mgr Karolina Badurowicz



ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO WOBEC OSOB FIZYCZNYCH

NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

• ZAISTNIENIE PRZESŁANEK 
DO WSZCZĘCIA 
POSTĘPOWANIA 
UPADŁOŚCIOWEGO

• UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
UPADŁOŚCIOWEGO

• WG OGÓLNYCH REGULACJI 
POSTĘPOWANIA 
UPADŁOŚCIOWEGO

• MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA 
UKŁADU Z WIERZYCIELAMI 

PRZEPROWADZENIE 
POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO • A. MOŻLIWOŚĆ 
ZASPOKOJENIA WIERZYCIELI 
W DRODZE WYKONANIA 
PLANU SPŁATY WIERZYCIELI 

• B. ZASPOKOJENIE 
WIERZYCIELI W DRODZE 
POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO

BRAK ZASPOKOJENIA 
WIERZYCIELI W TOKU 

POSTĘPOWANIA 
UPADŁOŚCIOWEGO

Mgr Karolina Badurowicz



■ PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 

POZYTYWNE NEGATYWNE 

Art. 11 PrUp

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność 

do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych.

o ZAISTNIENIE PRZESŁANEK DO ODDALENIE

WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

JAK ZAISTNIEJE TO ZASADNE 

JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU  

I WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

JAK ZAISTNIEJE TO POMIMO 

POZYTYWNEJ PRZESŁANKI 

NIE ZOSTAJE WSZCZĘTE 

POSTĘPWOANIE 

Mgr Karolina Badurowicz



■ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

Art. 491(1) PrUp

4. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL 

- dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; 

wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności 

hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491(4) ust. 2 i 3.

Mgr Karolina Badurowicz



- Brzmienie od 24.03.2020r.:

4. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne
dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;>

1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie
wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i
zastawów rejestrowych;

8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na
utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;>

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

10) informację 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;

11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Mgr Karolina Badurowicz



ZGŁOSZENIE WNIOSKU PRZEZ 
DŁUŻNIKA 

Art. 491(2) PrUp

<3. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić 
dłużnik, z uwzględnieniem przepisów art. 8 i art. 9. 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism 
procesowych oraz dokumentów składanych przez 
dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 
216aa. 
W przypadku, o którym mowa w art. 216aa ust. 1, 
wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na 
formularzu.

ZGŁOSZENIE WNIOSKU PRZEZ 
WIERZYCIELA 

Art. 491(2) PrUp

5. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza 
wierzyciel, przepisów ust. 4 pkt 2 i 4-11 nie stosuje się. 
Przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości sąd może zobowiązać dłużnika do 
przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, w 
terminie dwóch tygodni.

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 491(2) PrUp

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości, mając na 

uwadze podmiot, który składa wniosek, oraz zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne

Mgr Karolina Badurowicz



I. WPŁYWA WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI;

II. CO MOŻE ZROBIĆ SĄD:

■ Do 24.03.2020r. ■ Od 24.03.2020r.

Decyzje Sądu, co do 
wniosku o ogłoszenie 

upadłości

ODDALENIE wniosku

art. 491(4)

UWZGLĘDENIENIE
wniosku

art. 491(5)

Decyzje Sądu, co do 
wniosku o ogłoszenie 

upadłości

UWZGLĘDENIENIE
wniosku

art. 491(5)

(dopiero)

UMORZENIE 
postępowania

art. 491(10)

Mgr Karolina Badurowicz



ODDALENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI (do 24.03.2020r.)

A. WINA UMYŚLNA LUB RAŻĄCE NIEDBALSTWO Art. 491(4) PrUp

1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik 

doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej 

stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

B. DOTYCHCZASOWE ZACHOWANIE DŁUŻNIKA 2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 

dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie 

upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli 

postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na 

wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na 

podstawie przepisu art. 491(20),

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie 

zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za 

dokonaną 

z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione 

względami słuszności lub względami humanitarnymi

Mgr Karolina Badurowicz



C. JEDNO ODDŁUŻENIE NA 10 LAT 3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed 

dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie 

upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do 

niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania 

przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest 

uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

D. FAŁSZYWE WYJAŚNIENIA 4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika 

we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub 

niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione 

względami słuszności lub względami humanitarnymi

Mgr Karolina Badurowicz



UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

1. WYDANIE 

POSTANOWIENIA 

O OGŁOSZENIU 

UPADŁOŚCI 

Art. 491(5) PrUp

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli 

upadły nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

4) 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;

5) wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

2. OBOWIĄZKI 

INFORMACYJNE 

Art. 491(6) PrUp

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się również syndykowi.

2. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Art. 491(8) PrUp

1. Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o 

udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących 

okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest 

wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość.

2. Syndyk informuje sędziego-komisarza o niezgodności informacji uzyskanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, z danymi 

podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Mgr Karolina Badurowicz



ZGŁOSZENIE WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

WYDANIE POSTANOWIENIA 
O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 

OF 

Mgr Karolina Badurowicz



WYDANIE POSTANOWIENIA 
O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 

OF 

FAZA LIKWIDACYJNA 
POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 491(6) PrUp

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się również syndykowi.

2. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Mgr Karolina Badurowicz



■ MAJĄTEK UPADŁEGO 

Art. 491(11) PrUp (do 24.03.2020r.)

1. Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, 

rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego.

2. Postanowienie sędziego-komisarza, co do tego, które przedmioty należące do upadłego wchodzą w skład 

masy upadłości oraz postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości, wydane w trybie określonym 

w art. 73, doręcza się wierzycielom.

3. Na postanowienia, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

Art. 491(12) PrUp

Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Do 

upoważnienia stosuje się odpowiednio przepisy o pełnomocnictwie.

MAJĄTEK UPADŁEGO MASA UPADŁOŚCI 

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 491(13) KPC  (do 24.03.2020r.)

1. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje 

upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego 

utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu 

czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do 

dwudziestu czterech miesięcy.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, na wniosek upadłego, określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby 

mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, 

sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka. Na 

postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

3. Jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny albo dom 

jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia-komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty, o 

której mowa w ust. 1.

4. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli 

dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa.

Mgr Karolina Badurowicz



FAZA LIKWIDACYJNA 
POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO

- Po wykonaniu planu podziału
masy upadłości

A. UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ 
UPADŁEGO

B. REALIZACJA PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI

Mgr Karolina Badurowicz



■ UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO:

Art. 491(16) PrUp

1. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja 

upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w 

ramach planu spłaty wierzycieli.

Mgr Karolina Badurowicz



FAZA LIKWIDACYJNA 
POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO

- Po wykonaniu planu podziału
masy upadłości

REALIZACJA PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI

Mgr Karolina Badurowicz



■ SPOSOBY ZASPOKOJENIA WIERZYCIELI, GDY UPADŁYM JEST OF 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE 
WSZCZĘTE PRZEZ DŁUŻNIKA 

POSTĘPOWANIE 
UPADŁOŚCIOWE TOCZY SIĘ 

WG ZASAD OGÓLNYCH 

NIEZASPOKOJENI W 
POSTĘPOWANIU 

UPADŁOŚCIOWYM 
WIERZYCIELE POWINNI 
ZOSTAĆ ZASPOKOJENI 

W RAMACH PLANU SPŁATY

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE 
WSZCZĘTE PRZEZ WIERZYCIELA GDY 

DŁUŻNIK BYŁ NIERZETLENY 

POSTĘPOWANIE 
UPADŁOŚCIOWE TOCZY SIĘ 

WG ZASAD OGÓLNYCH 

NIEZASPOKOJENI 
W POSTĘPOWANIU 
UPADŁOŚCIOWYM 

WIERZYCIELE MOGĄ 
DOCHODZIĆ SWYCH PRAW 

W POSTĘPOWANIU 
EGZAKUCYJNYM 

Mgr Karolina Badurowicz



■ PLAN SPŁATY

Art. 491(14) PrUp

1. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został 

sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala 

plan spłaty wierzycieli albo w przypadkach, o których mowa w art. 49116, umarza zobowiązania upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli.

2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3. Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

PRZEPROWADZENIE 
LIKWIDACJI MASY 

UPAŁOŚCI

BRAK ZASPOKOJENIA 
WSZYSTKICH 
WIERZYCIELI

ZASPOKOJENIE 
WIERZYCIELI W RAMACH 

PLANU SPŁATY 

Mgr Karolina Badurowicz
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WIERZYTELNOŚCI NIEZASPOKOJONE 
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM 

Art. 491(15) PrUp

2. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku 
postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, 
przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 
przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli.

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 491(15) PrUp

1. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie 

dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście 

wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań 

upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty 

wierzycieli

BRAK ZASPOKOJENIA 
WIERZYCIELI 

W POSTĘPOWANIU 
LIKWIDACYJNYM 

WYKONYWANIE PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI 

WYKONANIE PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI 

Mgr Karolina Badurowicz



NIEZASPOKOJENIE WIERZYCIELI 
W POSTĘPOWANIU 
UPADŁOŚCIOWYM

A. DOCHODZENIE 
ZASPOKOJENIA 

WIERZYTELNOŚCI 
W POSTĘPOWANIU 
EGZEKUCYJNYM

B. ZASPOKOJENIE 
WIERZYCIELI WG PLANU 

SPŁATY 

NIEZASPOKOJENIE WIERZYCIELI 
W POSTĘPOWANIU 
UPADŁOŚCIOWYM

UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO

Art. 491(16) PrUp

1. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista 
sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, 
że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek 
spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

2. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia 
planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa 
tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

Mgr Karolina Badurowicz



■ DOKONYWANIE CZYNNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA PLANU SPŁATY 

Art. 491(18) PrUp

1. W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, 

które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić 

dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 1.

3. Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za 

poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty 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. Do sprawozdania upadły 

dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

WYKONYWANIE PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI 

(MAX 36 MCY)

UPADŁY MUSI SKŁĄDAĆ 
SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA 

PLANU SPŁATY 

WYKONANIE PLANU SPŁATY 
WIERZYCIELI 

Mgr Karolina Badurowicz



■ WYKONANIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI 

Art. 491(21) PrUp

1. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu 

wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości 

i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Nie podlegają umorzeniu 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, a także 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, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia 

stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał 

udziału w postępowaniu. 

3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających 

z zobowiązań, o których mowa w ust. 2.

WYKONANIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI 

POSTANOWIENIE O WYKONANIU PLANU 
SPŁATY WIERZYCIELI 

JEŚLI COŚ NIE ZOSTAŁO WYKONANE 
W PLANIE SPŁATY TO ZOSTAJE UMORZONE 

Mgr Karolina Badurowicz



■ ODDŁUŻENIE 

2. Nie podlegają umorzeniu:

 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, a także 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, jak również 

 zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał 

udziału w postępowaniu. 

3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem 

wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w ust. 2.

WYKONANIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI 

POSTANOWIENIE O WYKONANIU PLANU 
SPŁATY WIERZYCIELI 

JEŚLI COŚ NIE ZOSTAŁO WYKONANE 
W PLANIE SPŁATY TO ZOSTAJE UMORZONE 

POZA WYJĄTKAMI Z ust. 2 

Mgr Karolina Badurowicz



■ ZMIANA PLANU SPŁATY 

Art. 491(19) PrUP

1. Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego 

wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty 

wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje 

zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna.

2. 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, o których mowa w art. 49115

ust. 1-3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga 

kasacyjna.

3. W razie 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, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z 

wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu 

upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wierzycieli, których wierzytelności powstałe przed ustaleniem planu 

spłaty wierzycieli zostały po jego ustaleniu stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, ugodą zawartą przed sądem 

lub ostateczną decyzją.

Mgr Karolina Badurowicz



■ UCHYLENIE WYKONYWANIA PLANU SPŁATY 

Art. 491(20) PrUp

1. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek 

wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że 

uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami 

słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy upadły:

1) nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zgodnie z art. 49118 ust. 3;

2) w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, o których 

mowa w art. 49118 ust. 3; 

3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 49118 ust. 1, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez 

sąd zatwierdzona;

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

3. W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

ETAP WYKONYWANIA 
PLANU SPŁATY 

NEGATYWNE ZACHOWANIE 
UPADŁEGO 

POSTANOWIENIE O UCHYLENIU 
PLANU SPŁATY 
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UCHYLENIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych 

w planie spłaty wierzycieli 

Nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty 

wierzycieli 

W sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił 

osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe

Dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 49118 ust. 1, 

bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd 

zatwierdzona

Ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została 

prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
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■ UKŁAD W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM DOTYCZĄCYM OF 

Art. 491(22) PrUp

1. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na 

wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Na postanowienie o odmowie 

zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.

2. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu 

mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania 

likwidacji przysługuje zażalenie.

3. Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez 

rozpoznania.

4. Układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego.

5. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć również 

każdy z wierzycieli. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
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ZAWARCIE UKŁADU 
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UKŁAD W UPADŁOŚCI A PLAN SPŁATY WIERZYCIELI 

■ UKŁAD W UPADŁOŚCI 

■ PLAN SPŁATY WIERZYCIELI 

WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO

ZAWARCIE 
UKŁADU Z 

WIERZYCIELAMI 

WYKONYWANIE 
UKŁADU 

WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWA

NIA 
UPADŁOŚCIO

WEGO

NIEZASPOKOJENIE 
WIERZYCIELI W 
POSTĘPOWANIU 

UPADŁOŚCIOWYM 

WYKONYWANIE PLANU 
SPŁATY WIERZYCIELI
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PLAN SPŁATY UKŁAD W UPADŁOŚCI

o USTALA ARBITRALNIE SĘDZIA 

o BRAK ZWIĄZANIA STANOWISKIEM 

UPADŁEGO I WIERZYCIELI 

o KONSTYTUTYWNE ORZECZENIE 

ROZSTRZYGAJĄCE O RESTRUKTURYZACJI 

ZADŁUŻENIA 

o DECYZJA ZGDOMADZENIA WIERZYCIELI

o MOŻLIWOŚĆ PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

o „UMOWA” MIĘDZY UPADŁYM A WIERZYCIELAMI

Mgr Karolina Badurowicz



■ POSTĘPOWANIE O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI PRZEZ OF

NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Od 24.03.2020r.;

- Alternatywny model rozstrzygnięcia o sytuacji niewypłacalnego dłużnika (A.J. Witosz);

- W sytuacji, gdy sytuacja finansowa dłużnika pozwala mu na:

a) Pokrycie kosztów postępowania;

b) Zawarcie układu z wierzycielami;

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 491(25) PrUp

1. Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, może

wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

- > Dłużnik sam występuje do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie zawarcia układu

2. Sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu

na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie

wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

- > Sąd kieruje Dłużnika

I. Dłużnik składa „normalny” wniosek o ogłoszenie upadłości;

II. Sąd kieruje Dłużnika do postępowania układowego;

Mgr Karolina Badurowicz


