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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka, to postępowanie sądowe, które ma doprowadzić do
częściowego lub pełnego oddłużenia osoby fizycznej, ale jednocześnie do jak
najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli z posiadanego przez dłużnika
(konsumenta) majątku. Można wnioskować o upadłość, jeśli nie jest się już się
w stanie spłacić wierzycieli np. z powodu zwolnienia z pracy albo choroby, a
osiągane dochody nie są wystarczające do pokrycia długu.
Pojęcie upadłości konsumenckiej w polskim prawodawstwie po raz pierwszy
pojawiło się w 2009 r. Przepisy były kilkukrotnie nowelizowane i
liberalizowane. Ostatnia zmiana prawa upadłościowego została wprowadzona
ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz
niektórych innych ustaw - Dz. U. z 23 września 2019 r., poz. 1802.
O upadłość konsumencką starać się mogą osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej jak również drobni przedsiębiorcy, prowadzący
jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zadanie publiczne współfinansowane ze
środków otrzymanych z POWIATU LUBLINIECKIEGO
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Upadłość konsumencka nie oznacza, że nasze długi ulegną unicestwieniu
automatycznie. Do umorzenia wszystkich długów dojdzie w sytuacji, gdy
realnie dana osoba nie ma żadnego majątku i jest trwale niezdolna do spłaty
zobowiązań, np. nie jest w stanie podjąć pracy z powodu ciężkiej choroby lub
wieku Co do zasady celem postępowania upadłościowego ma być takie
ułożenie spłaty zobowiązań, aby konsumentem był w stanie je faktycznie
spłacić. Należy liczyć się również z tym, że ogłaszając upadłość konsumencką
nasz majątek tj. dom, mieszanie w bloku, działka, samochód zostanie nam
zabrany i spieniężony w poczet spłaty wierzycieli. W aktualnym stanie
prawnym brak majątku nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości.
.

W pierwszej kolejności należy zgromadzić niezbędne informacje na temat
swoich długów i wierzycieli.
Więc musimy sporządzić szczegółowe
zestawienie i spisać jakie mamy wierzytelności. W ty celu należy odszukać
wszelkie umowy kredytowe lub pożyczkowe świadczące o naszym zadłużeniu.
Pomocnym również będzie dokumentacja z egzekucji komorniczych na której
znajdują się istotne informacje takie jak - kto jest wierzycielem, w jakie
wysokości jest egzekwowany dług. Powinniśmy zgromadzić informację, jakie
długi są sporne. Wyjaśnić należy, że dług sporny, to taki dług co do którego
toczy się postępowanie sądowe a nie zapadło jeszcze prawomocne orzeczenie
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sądu ( nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyrok sąd zasądzający
zapłatę określonej kwoty). Długiem spornym jest dług, co do którego
zaprzeczmy ich istnienie lub ich wysokość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości, jest ściśle sformalizowany. Nie można złożyć
wniosku sporządzonego pismem komputerowym bez formularza lub na kartce
papieru napisanej długopisem. W przypadku kiedy chcemy zgłosić wniosku o
ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
to należy udać się do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego i pobrać
formularz lub wydrukować go ze strony internetowej sądu. Zgodnie z
przepisami prawa upadłościowego obowiązkiem obligatoryjnym wnioskodawcy
jest wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określania
wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2015 r. poz.2276) W
powyższym formularzu znajduje się między innymi rubryka nr 5, która zawiera
wskazanie wierzycieli, adres wierzyciela wysokość wierzytelności i termin
zapłaty wierzytelności. Tak ważne jest więc zgromadzenie informacji na temat
wierzycieli ich adresów oraz długów które ciążą na nas.
Wspomnieć
o pytaniach
jakie
zostały
zadane
nam nam
przez przez
osoby osoby,
które korzystała
z poradyz
Wspomnieć należy
należy
o pytaniach
jakie
zostały
zadane
które korzystały
wporady
ramachw nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
a mianowicie
czy;
ramach nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
a mianowicie
czy;
a)a) może
możezostać
zostaćzłożony
złożonywniosek
wniosekooogłoszenie
ogłoszenieupadłości
upadłościjeśli
jeślimam
mamdług
dług ale
alenie
nie wiem
wiem ww jakiej
jakiej
wysokości
wysokościi nie
i nie znam
znamwiększości
większościwierzycieli,
wierzycieli,bobodługi
długizostały
zostałyprzejęte
przejęteprzez
przezfirmy
firmywindykacyjne
windykacyjne
b)b) jeśli
nie znam
znamwiększości
większości
wierzycieli
i wysokości
poszczególnych
to czy
jeśli nie
wierzycieli
i wysokości
poszczególnych
długów,długów,
to czy ustali
to ustali to
pełnomocnik
z
urzędu
radca
prawny
lub
adwokat.
pełnomocnik z urzędu ( radca prawny lub adwokat)

Udzielając odpowiedzi
trzeba zdawać sobie sprawy z tego że bez tych
kluczowych informacji nie załatwimy naszej sprawy a sąd z pewnością nie
wyznaczy nam pełnomocnika z urzędu po to aby ten prowadził śledztwo i
dokonywał ustaleń jakie mamy długi i kto jest naszym wierzycielem. Te
informacje musimy wypełnić w rubryce 5 formularza.

Wniosek jesteśmy w stanie wypełnić sami. Jeśli wnioskodawca nie wypełnił
odpowiedniej rubryki sąd wezwie nas do uzupełnienia braku formalnego w
tym zakresie wyraźnie precyzując, co wnioskodawca ma uzupełnić
Wnioskodawca pomimo prawidłowego wezwania do uzupełnienia braku
formalnego nie wykonał zobowiązania.
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Podkreślić trzeba, że w art. 491 2 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe (z późna. zm.) pośród wymogów formalnych wniosku o
ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej przewidziano także konieczność zamieszczenia w nim także spisu
wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich
oraz terminów zapłaty. Słusznie przyjmuje się, że wiarygodny, kompletny i
prawidłowo sporządzony spis wierzycieli dłużnika (wnioskodawcy) jest
absolutnie niezbędny dla rozstrzygnięcia każdej sprawy z wniosku o ogłoszenie
upadłości „konsumenckiej”. Informacje tam zawarte – obejmujące także
terminy zapłaty poszczególnych wierzytelności – pozwalają bowiem na
ustalenie okoliczności związanych z przyczynami powstania oraz przebiegiem
pogłębiania się niewypłacalności dłużnika, co ma znaczenie zupełnie
podstawowe dla oceny czy nie zachodzą przesłanki oddalenia wniosku.
Jeżeli pomimo wezwania sądu nie uzupełnimy rubryki zgodnie ze wskazaniem
sądu to tym samym naruszymy wymogi formalne wniosku. W takim
przypadku nasz wniosek zgodne z obowiązującymi przepisami zostanie nam
zwrócony.
Pamiętać musimy o tym że wpisując poszczególne dane do rubryk musimy
opierać nasze twierdzenia na posiadanych dowodach. Wymogiem formalnym
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest m.in. konieczność
zamieszczenia w nim także spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i
wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Jeżeli nie
podamy tych informacji lub nie uzupełnimy ich zgodnie z żądaniem sadu,
będzie to podstawa do tego, aby sad nasz wniosek zwrócił.
Powyższy wymóg jest związany z tym, że upadłość konsumencka (dla osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) jest postępowaniem
przewidzianym dla osób, które stały się niewypłacalne, a więc nie posiadają
kosztów na pokrycie kosztów swojego utrzymania i spłatę długów. Celem
upadłości konsumenckiej jest zwolnienie konsumenta z długów, poprzez
umorzenie zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości i
niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym.
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Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu 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;

Sąd może uwzględnić wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie uwzględnić. Jeśli
nasz wniosek zostanie uwzględniony, to zgodnie z art. 4915.Ustawy prawo
upadłościowe, 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 - inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
1a) wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat
przed dniem złożenia wniosku;
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2) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na
wskazany adres, 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 syndyka;

.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się również syndykowi. O
ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej
oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Następnie 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.
Co w
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W takim przypadku dojdzie do umorzenia postępowania Zgodnie z art. 49110
Uprun
Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Jeżeli upadły nie wskaże lub
nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny
sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na
wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie
potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez
upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie
postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi.
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Sąd umorzy postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez
dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub
niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub
przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub
względami humanitarnymi.
Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości to zostanie wyznaczony terminu do
zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w
skład masy upadłości wtedy syndyk składa sądowi projekt planu spłaty
wierzycieli
W przypadku postępowania wszczętego wyłącznie na wniosek wierzyciela
syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo
informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491 14a ust. 1 lub art.
49116 ust. 1 lub 2a, chyba że dłużnik na wezwanie syndyka oświadczy, że nie
wnosi o sporządzenie planu spłaty wierzycieli ani o umorzenie zobowiązań bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeżeli dłużnik na wezwanie
syndyka oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty wierzycieli ani o
umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe
umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, sąd
wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.

.

Sąd ustala raty -tak wygląda plan spłaty wierzycieli, albo w przypadkach
określonych w ustawie umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub warunkowo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia
planu spłaty
Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na
postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w
przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
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wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.
Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza
zakończenie postępowania.
Sąd może także wydać postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty
wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli, jeżeli:
1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej
stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych
majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w
którym umorzono całość lub część jego zobowiązań chyba że ustalenie planu
spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi. Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty
wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.
W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:
1) wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
2) dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli
uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze
masy upadłości;
3) ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
4) określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć
miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu
upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby
uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego
powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu
planu spłaty wierzycieli.
5). W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności
lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści
sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.
6) W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik
spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w
postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części
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pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie
może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok.
7) W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik
spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w
postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części
pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie
może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.
8) Do okresów spłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 1a-lc, zalicza się
okres od upływu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia
ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości
kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Do
okresu spłaty nie zalicza się okresu warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
9) Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne
zobowiązania masy upadłości niezaspokojone w toku postępowania uwzględnia
się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, 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 przypadku braku zgłoszeń
wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu
umieszczeniu na liście wierzytelności, w planie spłaty wierzycieli uwzględnia
się wyłącznie
Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli co do treści planu
spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę
możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób
pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość
niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w
postępowaniu upadłościowym.
.
W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest
wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych
przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierzytelności
wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2.

Możliwe jest umorzenie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli
Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli
osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale
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niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty
wierzycieli.
Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty
wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru
trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia
się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży
wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że
ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach
planu spłaty wierzycieli
uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Na wniosek
upadłego lub wierzyciela, o którym mowa sąd może uchylić postanowienie o
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od
dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego
majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową.
.
W okresie wyznaczonym do spłaty rat ustalonych przez sąd upadły jest
obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze
swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w
którym wykazuje osiągnięte 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,
jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje
utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby
mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego
zeznania podatkowego.
Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie ustalonym do spłaty upadły:
1) nie złożył w terminie sprawozdania,
2) w sprawozdaniu, podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił
osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,
3) dokonał czynności prawnej, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie
została przez sąd zatwierdzona,
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4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana
za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
- chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia
postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi. W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania
upadłego nie podlegają umorzeniu.

Koszty upadłości to najczęściej zadawane pytanie przez osoby zainteresowane
procedurą upadłości konsumenckiej Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie
upadłości wynosi 30 zł. Należy mieć jednak świadomość, że będziemy
zobowiązani do pokrycia kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu
upadłości konsumenckiej co oznacza, że koszty mogą być znaczne.

Procedura upadłościowa jest skomplikowana i długotrwała. Powyższe miało na
celu jedynie przedstawienie upadłości konsumenckiej w zarysie. Z tego powodu
nie odnosiliśmy się w niniejszej publikacji do szczegółowych kwestii
proceduralnych. Jak widać droga do oddłużenia jest wyboista, a osiągnięcie
sukcesu zależy w duże mierze od nas.

12

PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ CZĘSTOCHOWSKIE
STOWARZYSZENIE ETOH

REGON: 240530048, NIP:
9492019492
adres ul. ALEJA POKOJU, nr
12, lok. ---, miejsc.
CZESTOCHOWA, kod 42207,
Numer KRS: 0000266366

POMOC

Zadanie publiczne współfinansowane ze
środków otrzymanych z POWIATU LUBLINIECKIEGO
PROWADZONA JEST W OŚRODKACH

13

CZESTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE "ETOH"
REGON: 240530048, NIP: 9492019492
adres ul. ALEJA POKOJU, nr 12, lok. CZESTOCHOWA, kod 42-207,
Numer KRS: 0000266366

Zadanie publiczne współfinansowane ze
środków otrzymanych z POWIATU LUBLINIECKIEGO

14

