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PODSTAWY 
OGŁOSZENIA 
UPADŁOŚCI 

Mgr Karolina Badurowicz



KTO MOŻE OGŁOSIĆ 

UPADŁOŚĆ?

Mgr Karolina Badurowicz



ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA 
USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Mgr Karolina Badurowicz

Art. 5 PrUp

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców

w rozumieniu (…) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Przepisy ustawy stosuje się także do:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek

akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących

odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia

całym swoim majątkiem;

3) wspólników spółki partnerskiej.

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.



KIEDY OGŁASZA SIĘ 

UPADŁOŚĆ?

Mgr Karolina Badurowicz



Zaistnienie przesłanek 

zobowiązujących do 

wszczęcia postępowania 

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA 

UPADŁOŚCI

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 

Złożenie wniosku o 

ogłoszenie upadłości 

przez legitymowane 

podmioty

Wydanie postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości

Mgr Karolina Badurowicz



 Definicja „niewypłacalności” wg Ustawy prawo upadłościowe 

Art. 11 PrUp

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych.

- > zasada

UTRATA ZDOLNOŚCI DO 
WYKONYWANIA WYMAGALNYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

DŁUŻNIK JEST 
NIEWYPŁACALNY 

Mgr Karolina Badurowicz



 Dookreślenie kryterium utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych:

Art. 11 PrUp

A. Przesłanka 

płynnościowa 

Dłużnik jest niewypłacalny jeżeli opóźnienie w wykonaniu 

zobowiązań pieniężnych przekracza 

trzy miesiące.

B. Przesłanka 

zadłużeniowa 

Dłużnik będący: 

a) osobą prawną 

b) jednostką 

organizacyjną 

nieposiadającą 

osobowości 

prawnej, której 

odrębna ustawa 

przyznaje zdolność 

prawną,

jest niewypłacalny 

także wtedy,

gdy jego zobowiązania pieniężne 

przekraczają wartość jego majątku, 

a stan ten utrzymuje się przez okres 

przekraczający dwadzieścia cztery 

miesiące.

Art. 11 

7. Przepisy ust. 2-6 nie mają zastosowania do spółek osobowych określonych w ustawie z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zwanej dalej ,,Kodeksem spółek handlowych'', w których 

co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 

swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Mgr Karolina Badurowicz



Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej:

Art. 1. 

Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który 

we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, oraz kontynuowania działalności 

gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. 

C. Ogłoszenie upadłości zmarłego 

przedsiębiorcy

1. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego można 

ogłosić upadłość zmarłego przedsiębiorcy także wtedy, gdy 

w zakresie czynności dokonywanych w ramach prowadzenia 

przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny utracił 

zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych

2. Przepis art. 11 ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Mgr Karolina Badurowicz



ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE > WARTOŚĆ MAJĄTKU 

Art. 11

4. Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa 

w ust. 2, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, 

w tym zobowiązań pod warunkiem 

zawieszającym oraz zobowiązań wobec 

wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki 

lub innej czynności prawnej o podobnych 

skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 

4.

Art. 11

3. Do majątku, o którym mowa w ust. 2, nie 

wlicza się składników niewchodzących w skład 

masy upadłości.

Art. 11

5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, 

jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz 

zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten 

utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Mgr Karolina Badurowicz



(…) krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą

ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 PrUp można mówić dopiero

wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich

zobowiązań.

Wyrok SN z 19.1.2011 r., V CSK 211/10, Legalis

Powstanie sytuacji, w której dłużnik zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, rodzi

obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeśli nie znajduje się on w

sytuacji, w której jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów. Rozwiązaniem dla dłużnika

mogłoby być sprzedaż części majątku lub zaciągnięcie nowych zobowiązań.

Wyrok SN z z 8.1.2013 r. III KK 117/12, Legalis

Mgr Karolina Badurowicz



POZYTYWNE PODSTAWY 

WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA 

UPADŁOŚCIOWEGO

NEGATYWNE PODSTAWY 

ODDALENIE WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

ISTNIENIE PODSTAW DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Mgr Karolina Badurowicz



ODDALENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Mgr Karolina Badurowicz

OBLIGATORYJNE 

ODDALENIE WNIOSKU 

O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

FAKULTATYWNE 

ODDALENIE WNIOSKU 

O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________



NEGATYWNE PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

(zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej)

Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości 

Fakultatywne oddalenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości 

1. Istnienie spornej wierzytelności 

Art. 12 a PrUp

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości 

złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, 

że wierzytelność ma w całości charakter sporny, 

a spór zaistniał między stronami przed

złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

1. Brak zagrożenia niewypłacalności 

Art. 11 PrUp

6. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie 

upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez 

dłużnika zdolności do wykonywania jego 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych w 

niedługim czasie.

2. Brak wystarczającego majątku dłużnika 

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. Obciążenie majątku dłużnika 

Art. 13 PrUp

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.
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NEGATYWNE PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

(dla OF, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej)

Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

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

Art. 491(4) PrUp

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.

Art. 491(4) PrUp

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.

Art. 491(4) PrUp

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



CO SIĘ DZIEJE, GDY 

POWSTAŁ STAN 

NIEWYPŁACALNOŚCI

?

Mgr Karolina Badurowicz



 Wystąpienie podstaw ogłoszenia upadłości a złożenie 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.

2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym 

mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma 

prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie 

z innymi osobami.

Wystąpienie podstaw do 
ogłoszenia upadłości

30 dni

Złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości

Mgr Karolina Badurowicz



WYSTĄPIŁ STAN 

NIEWYPŁACALNOŚCI PODMIOTU X

30 DNI 

(MAX!)

DŁUŻNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA 

WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

GDY DŁUŻNIKIEM JEST:

- OP, 

- JO,

Do złożenia wniosku jest zobowiązany:

każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki

lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw

dłużnika i do jego reprezentowania,

samodzielnie lub łącznie

z innymi osobami.

Mgr Karolina Badurowicz



 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU W TERMINIE:

Art. 21 PrUp

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek

niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy.

Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie

określonym w ust. 1:

- otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo

- zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

3a. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika

domniemywa się, że szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej

wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

Mgr Karolina Badurowicz



KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

(Art. 20 PrUp)

DŁUŻNIK

WIERZYCIELE

KTO MUSI ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

(Art. 21 PrUp)

DŁUŻNIK

Mgr Karolina Badurowicz

ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI


