Upadłość
konsumencka

poradnik został sporządzony w celach
informacyjnych dla osób uprawnionych
do korzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej, na podstawie stanu prawnego
obowiązującego
na
dzień
30
listopada
2019 r.
przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo
Helory – Patrona Prawników w ramach
wykonania umowy NR W/S/66/2018
zawartej z miastem Chełm o powierzeniu
realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w mieście Chełm”
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1. Upadłość konsumencka – szansa dla niewypłacalnych
dłużników

Upadłość konsumencka jest szczególnym postępowaniem sądowym
przeznaczonym

dla

osób

fizycznych

nieprowadzących

działalności

gospodarczej, czyli tak zwanych konsumentów. Instytucję tą reguluje ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 498 z późniejszymi zmianami).
Głównym celem tego postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego
konsumenta. Skutkiem upadłości konsumenckiej co do zasady powinno być
umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego
wierzycieli. Decyzja sądu w tym przedmiocie zależy od indywidualnej sytuacji
konsumenta.
Kolejną funkcją upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli
upadłego. Są oni spłacani z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży majątku
konsumenta. Należny również wskazać, że sąd może orzec o czasowym
obowiązku spłaty wierzycieli z późniejszych dochodów konsumenta, czyli już
po podziale sum uzyskanych ze sprzedaży jego majątku.
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2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej co do zasady
jest

uprawniona

osoba

fizyczna

nieprowadząca

działalności

gospodarczej. Podstawowym warunkiem jest to, aby konsument był
dłużnikiem

niewypłacalnym,

czyli

takim

który

utracił

zdolność

do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie
z przepisami Prawa upadłościowego domniemywa się, że dłużnik utracił
zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Postępowanie
to można prowadzić także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.
Warto wspomnieć, że wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie
mogą złożyć łącznie oboje małżonkowie. Powinien on zostać sporządzony
przez każdego z małżonków osobno. Tym niemniej sąd może połączyć ich
sprawy do wspólnego rozpoznania.

Warunkiem jaki musi spełnić osoba fizyczna ubiegająca się o upadłość
konsumencką jest to, aby:
- nie prowadziła działalności gospodarczej (nawet działalności
nierejestrowanej),
- przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej.
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Należny pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
składa się wyłącznie na formularzu. Nie ma przewidzianych żadnych
ograniczeń czasowych do złożenia wniosku, czyli można go dostarczyć do sądu
w każdej chwili. Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje
na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym sąd upadłościowy w składzie
jednego sędziego zawodowego. Zgodnie z treścią ustawy – Prawo
upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy
dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny
ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce,
w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze
ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.
Odnosząc

te

uwagi

do

osoby

fizycznej

nieprowadzącej

działalności

gospodarczej lub zawodowej domniemywa się, że głównym ośrodkiem
podstawowej działalności dłużnika jest jego miejsce zwykłego
pobytu. Nie ma znaczenia przy tym adres zameldowania konsumenta. Warto
wskazać, że sądem właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Miasta
Chełm będzie Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku,

IX

Wydział

Gospodarczy

dla

spraw

upadłościowych

i restrukturyzacyjnych, adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18,
21-040 Świdnik.
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3. Powody oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej
W pierwszej kolejności na podstawie danych zawartych we wniosku sąd
bada, czy nie zachodzi choćby jedna z przesłanek powodujących oddalenie
wniosku o ogłoszenie upadłości. Głównym powodem do oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości będzie to, gdy dłużnik doprowadził
do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, na przykład przez
nieuzasadnione zrezygnowanie z pracy zawodowej.

Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli dłużnik
w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
-

swoim

zawinionym

zachwianiem

doprowadził

do

umorzenia

poprzedniego postępowania upadłościowego,
- nie wykonał obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, który
został później z jego winy uchylony,
- wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie
upadłości, w sytuacji gdy prowadził działalność gospodarczą,
- dokonał czynności prawnej, która w terminie dziesięciu lat została
prawomocnie

uznana

za

przeprowadzoną

z

pokrzywdzeniem

wierzycieli,
- był stroną postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość
lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika
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lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika
należytej

staranności

(na

przykład

w

wyniku

ciężkiej

choroby

lub niezawinionej utraty jedynej pracy).

Sąd jednak nie weźmie pod uwagę tych niekorzystnych
okoliczności,

jeżeli

jest uzasadnione

przeprowadzenie

względami

postępowania

słuszności

lub

upadłościowego
względami

humanitarnymi.

Ważne jest to, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane
podane 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. Z tych też względów wniosek powinien zostać sporządzony
w sposób rzetelny i być w pełni zgodny z wiedzą konsumenta.
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4. Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej

Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej stanowi załącznik numer
1 do rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015 r. Ministra Sprawiedliwości
w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2276) oraz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości

pod

adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-wpostepowaniu-upadlosciowym-cd.

Poniżej

został

przedstawiony

formularz przedmiotowego wniosku. Przy jego wypełnianiu należy
pamiętać o tym, aby pismo było czytelne, bez skreśleń i poprawek.
Każdą rubrykę niezacieniowaną (jasną) należy wypełnić albo skreślić.
Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, warto
je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie. Do wniosku należy
dołączyć załączniki oraz jego kopię wraz z kopią załączników. Warto
pamiętać,

że

w odpowiednich

w

przypadku,
rubrykach,

ponumerowanych

gdy
należy

kartach

informacje
je

nie

umieścić

formatu

A4

mieszczą
na

ze

się

kolejnych
wskazaniem

uzupełnianej rubryki. Każdą z tych kartek należy czytelnie podpisać.

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ
NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pouczenie
1.

Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

2.

Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po
wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w
sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3.

Do wniosku należy dołączyć jego odpis i odpis załączników.

Data wpływu:

4.

W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach,
należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze
wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią
należy złożyć podpis.

5.

Dodatkowe pouczenia są umieszczone na ostatniej stronie wniosku.

1.

Sąd, do którego składany jest wniosek

1.1. Nazwa sądu:
1.2. Miejscowość:
1.3. Ulica:
1.4. Numer budynku:
1.5. Numer lokalu:
1.6. Kod pocztowy:
2.

Dłużnik

2.1. Imię:
2.2. Nazwisko:

2.3.PESEL

*

Miejsce zamieszkania i adres dłużnika
2.4. Kraj:
2.5. Miejscowość:
2.6. Ulica:
2.7. Numer domu:
2.8. Numer lokalu:
2.9. Kod pocztowy:
2.10. Czy adres do
doręczeń jest inny niż
adres zamieszkania
dłużnika?




NIE (należy przekreślić rubryki od 2.11. do 2.16.)
TAK (należy wypełnić rubryki od 2.11. do 2.16.)

Adres do doręczeń dłużnika
2.11. Kraj:
2.12. Miejscowość:
2.13. Ulica:

**Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację np.: numer i seria dowodu osobistego,
paszportu, numer identyfikacji podatkowej.
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2.14. Numer domu:
2.15. Numer lokalu:
2.16. Kod pocztowy:
Przedstawiciel ustawowy dłużnika
2.17. Czy dłużnik działa
przez przedstawiciela
ustawowego?




NIE (należy przekreślić rubryki od 2.18. do 2.32.)
TAK (należy wypełnić rubryki od 2.18. do 2.32.)

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




NIE (należy przekreślić rubryki od 2.27. do 2.32.)
TAK (należy wypełnić rubryki od 2.27. do 2.32.)

Adres do doręczeń przedstawiciela ustawowego dłużnika
2.27. Kraj:
2.28. Miejscowość:
2.29. Ulica:
2.30. Numer domu:
2.31. Numer lokalu:
2.32. Kod pocztowy:
Pełnomocnik dłużnika
2.33. Czy dłużnik ma
pełnomocnika?




NIE (należy przekreślić rubryki od 2.34. do 2.48.)
TAK (należy wypełnić rubryki od 2.34. do 2.48.)

2.34. Imię pełnomocnika:
2.35. Nazwisko
pełnomocnika:
Miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika dłużnika
2.36. Kraj:

strona 4/19
ARS LEGIS – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników
https://arslegis.org.pl

2.37. Miejscowość:
2.38. Ulica:
2.39. Numer domu:
2.40. Numer lokalu:
2.41. Kod pocztowy:
2.42. Czy adres do
doręczeń jest inny niż
adres zamieszkania
pełnomocnika
dłużnika?




NIE (należy przekreślić rubryki od 2.43. do 2.48.)
TAK (należy wypełnić rubryki od 2.43. do 2.48.)

Adres do doręczeń pełnomocnika dłużnika
2.43. Kraj:
2.44. Miejscowość:
2.45. Ulica:
2.46. Numer domu:
2.47. Numer lokalu:
2.48. Kod pocztowy:
3.

Żądanie wniosku:

3.1.Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej
upadłości



TAK

*

4.

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną
4.1. Składniki majątku

Lp.

Opis składnika
majątku

Informacja czy na
danym składniku
majątku
ustanowiono
zabezpieczenie

Data
ustanowienia
zabezpieczeni
a

Szacunkowa wycena
składnika majątku

Miejsce, w którym
znajduje się składnik
majątku dłużnika

Kwota

Miejsce, w którym
znajdują się środki
pieniężne

1.
2.
3.
4.
5.

Środki pieniężne
w gotówce

Waluta

4.2. Należności (wierzytelności dłużnika) względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo

**Należy zakreślić kwadrat.
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kredytowych (środki na rachunkach)
Lp.

Nazwa
banku/kasy

Adres siedziby
banku/kasy

Waluta
wierzytelności

Wysokość
wierzytelnośc
i

Termin
zapłaty

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

Imię i nazwisko/
Nazwa podmiotu

Adres zamieszkania/siedziby
podmiotu

Waluta
wierzytelności

Wysokość
wierzytelnoś
ci

Termin
zapłaty

1.
2.
5.
Lp.

Imię i
nazwisko/nazwa
wierzyciela

Spis wierzycieli

Adres wierzyciela

Wysokość
wierzytelności

Termin zapłaty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lp.

Imię i
nazwisko/nazwa
wierzyciela

Spis wierzytelności spornych

Adres wierzyciela

Wysokość
wierzytelności

Termin
zapłaty

Zaznaczenie
zakresu,
w jakim
dłużnik
kwestionuje
istnienie
wierzytelnoś
ci

1.
2.
3.
4.
7.

Uzasadnienie wniosku
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8.
Lp.

Opis dowodu

Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
Fakt podlegający stwierdzeniu

1.
2.
9.
Lp.

Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty)
Nazwa dokumentu (załącznika)

1.
2.
10. Oświadczenie dłużnika
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Oświadczam, że jako dłużnik zapoznałem się z treścią art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe:
„Art. 4914. 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
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.

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.
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”
i niniejszym oświadczam, że nie zachodzą względem mojej osoby okoliczności wymienione w art. 491 4 ust. 2 i
3 tej ustawy.
11. Imię i nazwisko (czytelne) osoby wnoszącej wniosek oraz podpis
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5. Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej

Wypełniając

wniosek

o

ogłoszenie

upadłości

osoby

fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej należy dokładnie przeczytać tytuł
każdego z pól formularza oraz uzupełnić je treścią zgodnie z objaśnieniami
wskazanymi we wzorze.

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,
w szczególność chodzi o dokładne adresy miejsc przechowywania majątku;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich
uprawdopodobnienie, dotyczy to w szczególności opisania przyczyn powstania
zadłużenia oraz aktualnej sytuacji osobistej dłużnika;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego
składników, według cen rynkowych;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności
każdego z nich oraz terminów zapłaty, należy wskazać nazwę aktualnych
wierzycieli;
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6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik
kwestionuje istnienie wierzytelności, wskazanie wierzytelności w spisie
wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania, dotyczy to między innymi
tych wierzytelności, w związki z którymi toczą się postępowania sądowe;
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 dotyczące
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym sądu
lub przesłać pocztą na adres sądu. Wniosek powinien być należycie opłacony
– opłata wynosi 30 zł. Można ją uiścić przelewem bezpośrednio
na rachunek sądu lub znakami opłaty sądowej. W interesie konsumenta jest
powołanie wszystkich okoliczności dotyczących powstania zadłużenia.
Okoliczności ujęte we wniosku powinny być właściwie udokumentowanie
lub poparte zeznaniami świadków. Dotyczy to również opisu aktualnej
sytuacji osobistej konsumenta.

Niezachowanie warunków formalnych

wniosku lub jego nieopłacenie powoduje wezwanie do uzupełnienia
braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w terminie
uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi.
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6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości

Uwzględniając

wniosek

o

ogłoszenie

upadłości,

sąd

wydaje

postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Po ogłoszeniu upadłości cały majątek
dłużnika wchodzi w skład tak zwanej masy upadłości. Dotyczy to również
dochodów uzyskanych z wykonywanej przez dłużnika pracy lub świadczeń
emerytalno-rentowych w wysokości przewyższającej kwotę wolną od zajęcia.
Upadły

traci

a do postępowania

możliwość
dołącza

zarządzania

wyznaczony

przez

swoim
sąd

majątkiem,

syndyk,

który

ma za zadanie ustalić i spisać cały majątek upadłego, dokonać
sprawdzenia zgłaszanych przez wierzycieli roszczeń finansowy, sprzedać
majątek konsumenta, z wyjątkiem przedmiotów wyłączonych z egzekucji
(na przykład

artykułów

pierwszej

potrzeby,

podstawowego

sprzętu

gospodarstwa domowego), a następnie pozyskane środki przeznaczyć
na spłatę poszczególnych wierzycieli.

Od chwili ogłoszenia upadłości konsument:
- nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem,
- zobowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały majątek, w tym
dokumentację dotyczącą jego spraw finansowych oraz korespondencję,
w przypadku niezastosowania się do tego wymogu sąd może umorzyć
postępowanie egzekucyjne,
- posiada uprawnienie do zawierania jedynie drobnych omów życia
codziennego,
- wszelkie decyzje majątkowe powinien konsultować z syndykiem.
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Następnie po dokonaniu sprzedaży majątku oraz wysłuchaniu upadłego,
syndyka

i

wierzycieli,

sąd

ustala

plan

spłaty

wierzycieli

albo w przypadkach, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób
wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach
planu spłaty wierzycieli, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, co do zasady 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. Należy wskazać przy tym, że sąd nie
jest związany stanowiskiem upadłego 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, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych
wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

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 tym etapie kończy się postępowanie
upadłościowe, natomiast konsument otrzymuje nową szansę na życie
bez długów.
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ARS LEGIS
Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory
— Patrona Prawników

Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest niezależną,
apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno
naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim życiu zawodowym urzeczywistniać
ideały swojego Patrona – Świętego Ivo Helory, czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej
sztuce boni et aequi.
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