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1. WSTĘP- CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
Upadłość tzw. „konsumencka” to potoczne sformułowanie, którego w rzeczywistości nie
znajdziecie Państwo w przepisach prawa upadłościowego. Tym potocznym mianem określa
się postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej.
Podkreślenia wymaga, iż przepisy regulujące w/w postępowanie ulegały licznym
nowelizacjom, a samo postępowanie obecnie pozostaje wyjątkowo liberalne dla osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co jednak dokonało się na przestrzeni
lat począwszy od wprowadzenia w/w postępowania do polskiego porządku prawnego tj. od
31 marca 2009 r.

2. CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ
KONSUMENCKĄ?
Jest to bodajże najczęściej zadawane pytanie w trakcie udzielanych przeze porad prawnych.
Jeśli przeczytaliście Państwo uważnie wstęp tego poradnika to możecie zasadnie wysnuć
wniosek, iż upadłość konsumencka jest postępowaniem toczącym się wobec osób, które nie
prowadzą działalności gospodarczej ani z taką działalnością nie są powiązane (to ostatnie
zastrzeżenie dot. m.in. wspólników spółek osobowych, o czym będę jeszcze pisać na stronie
www.kurowskawojcik.pl).
A zatem z dobrodziejstwa tego postępowania skorzystać mogą tylko te osoby, które w chwili
składania wniosku o ogłoszenie upadłości i w toku postępowania nie są przedsiębiorcami.
Postępowanie w przedmiocie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej prowadzi się wobec:
1) osób fizycznych, które nigdy nie były przedsiębiorcami (ani wspólnikami w spółkach
prawa handlowego)
2) osób fizycznych, które najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej zostały wykreślone z właściwego rejestru (mowa
odpowiednio o CEIDG bądź KRS)
3) osób fizycznych, które pomimo niewpisania do właściwego rejestru przedsiębiorców
prowadziły jednak działalność gospodarczą- w okresie roku od zaprzestania
prowadzenia tejże działalności
4) osób fizycznych, prowadzących gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem jednak, że
jednocześnie nie prowadziły innej działalność gospodarczej lub zawodowej.
Tym samym posiadanie w dniu składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub
w toku tego postępowania statusu przedsiębiorcy stanowi przesłankę negatywną dla
pozytywnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
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3. CZYM JEST NIEWYPŁACALNOŚĆ?
Najbardziej podstawową zasadą prawa upadłościowego jest ogłaszanie upadłości w stosunku
do dłużnika, który stał się niewypłacalny.
Co istotne, pojęcie niewypłacalności inaczej jest definiowane w stosunku do przedsiębiorcy a
inaczej w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Za

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

nie oznacza UMORZENIA ZOBOWIĄZAŃ!

osobę niewypłacalną uznaje się osobę, która utraciła zdolność do regulowania wymagalnych
zobowiązań pieniężnych.
Obecnie Sąd ogłosi upadłość konsumencką, gdy jednocześnie zostaną spełnione dwa
warunki tj. dłużnik będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej a nadto
będzie niewypłacalny.
Oczywiście ogłoszenie upadłości to w istocie początek postępowania upadłościowego. Jedna
z najważniejszych informacji z tego poradnika znajduje się w ramce poniżej!

4. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć co oczywiste sam dłużnik bądź
jego wierzyciel.
Co istotne dopuszczalne jest prowadzenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
konsumenckiej, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.
W przypadku, gdy wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej swojego
dłużnika może On dodatkowo wnioskować o ustanowienie przez Sąd zabezpieczenia majątku
dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy
przymusowego bądź zawieszenia egzekucji.

5. CZY MAŁŻONKOWIE MOGĄ ZŁOŻYĆ WSPÓLNY WNIOSEK O
OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
Wbrew pozorom odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Jednakże w mojej
ocenie ( i jest to dominujący pogląd w doktrynie) nie jest możliwe złożenie wspólnego wniosku
3

4

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez oboje małżonków- oczywiście pomimo całkowitej
słuszności postulatów wskazujących na zasadność dopuszczalności wprowadzenia takiego
rozwiązania.
W przypadku gdybyście Państwo złożyli taki wspólny wniosek będzie uznany z pewnością przez
Sąd za obarczony brakami formalnymi i w przypadku, gdy samodzielnie (tj. we własnym
imieniu) sporządzicie w/w wniosek Sąd wezwie Państwa do uzupełnienia braków formalnych
poprzez złożenie przez każdego z małżonków wniosku indywidualnie.
Powyższe będzie się wiązało także z uiszczeniem opłaty od każdego ze złożonych wniosków w
wysokości 30 zł od każdego z wniosków.

6. WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ-JAK
WYPEŁNIĆ?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać ogólne wymogi formalne pisma
procesowego (określone w ustawie Kodeks postępowania cywilnego) jak i szczególne wymogi
formalne zawarte w ustawie o Prawie upadłościowym.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na specjalnym formularzu
(poniżej link)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020
Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo Sądu (patrz pkt. 7 poradnika) bezpośrednio
w biurze podawczym Sądu lub przesyłką pocztową na adres Sądu.
Wniosek należy opłacić tj. uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości 30 zł (patrz pkt. 8
poradnika).
Ponadto:
• Formularz należy wypełnić czytelnie, tj. bez skreśleń lub poprawek
• Każdą niezaciemnioną rubrykę należy wypełnić albo skreślić
• W przypadku, gdy w danej rubryce zabraknie miejsca należy dane umieścić w kolejnych
ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem której rubryki dotyczą dane.
Pamiętaj! Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć (oprócz podpisu
własnoręcznego na formularzu) dodatkowy własnoręczny podpis.
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Poniżej przykład wypełnienia wniosku dla dłużnika: Anny Marii Kowalskiej zamieszkałej w
Koninie przy ul. Energetyka 6 m.34.
I.

OZNACZENIE SĄDU (uwagi patrz pkt. 7 poradnika)

II.

DANE IDENTYFIKUJĄCE DŁUŻNIKA

Brak zachowania warunków formalnych wniosku spowoduje wezwanie Ciebie przez Sąd do
uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Jeżeli w/w braki nie zostaną
przez Ciebie uzupełnione w tym terminie wniosek zostanie zwrócony, co oznacza, że będzie
on traktowany tak jakby nigdy nie został złożony, tym samym nie wywoła on żadnych
skutków prawnych!
Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL należy podać inne dane umożliwiające identyfikację
dłużnika tj.: numer i serię paszportu z oznaczeniem państwa wystawcy paszportu/ numer karty
pobytu w RP/numer w zagranicznym rejestrze/zagraniczny numer identyfikacji podatkowej
Uwaga! Numer NIP należy wskazać jedynie, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich
10 lat przed datą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
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Uwaga! We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wskazać adres faktycznego
zamieszkiwania. Można we wniosku wskazać adres do doręczeń inny niż adres faktycznego
zamieszkiwania. Wtedy w rubryce 2.11. wstawiamy krzyżyk w polu oznaczonym jako „TAK” i
odpowiednio wypełnić rubryki oznaczone jako 2.12 do 2.17.

W trakcie porad prawnych wiele osób dopytuje czy wskazanie adresu e-mail dłużnika jest
obligatoryjne. Nie, wskazanie adresu e-mail nie jest obligatoryjne. Jednakże, jeżeli zależy
Państwu na usprawnieniu komunikacji np. z Sądem, to należy rozważyć podanie takiego
adresu w formularzu. Jednakże w takim przypadku należy okresowo sprawdzać pocztę
przychodzącą.

Dalsze rubryki wniosku tj. od 2.17 do 2.48 dotyczą przedstawiciela ustawowego dłużnika i
pełnomocnika dłużnika. W przedmiocie przedstawiciela ustawowego dłużnika należy
przypomnieć, iż do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do
działania w imieniu dłużnika.
III.

ŻĄDANIE WNIOSKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do sądu, powinno
zawierać osnowę wniosku tj. żądanie. Niezbędne jest zatem zaznaczenie rubryki „TAK”
albowiem jest to merytoryczna treść wskazująca na faktyczny zamiar wnioskodawcy.
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Ponadto w rubryce 3.2 wnoszący wniosek musi dokonać wyboru czy wyraża, czy odmawia
zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu.
Więcej na temat postępowania układowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia
upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wkrótce na stronie
www.kurowskawojcik.pl

IV.

AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU

Wykaz majątku dłużnika ma być:
a) aktualny, co jednak nie oznacza, że musi być sporządzony na dzień złożenia wniosku.
b) zupełny, a zatem obejmować co do zasady cały majątek dłużnika. Na majątek dłużnika
składają się np. nieruchomości, ruchomości w postaci np. samochodów,
wartościowego sprzętu AGD czy RTV, papiery wartościowe, wierzytelności (np. umowa
pożyczki, gdy dłużnik jest pożyczkodawcą), posiadane akcje lub udziały w spółkach
prawa handlowego. Co istotne w wykazie wskazać należy także te składniki majątku
które z uwagi na brzmienie przepisów wyłączone są spod egzekucji (tj. nie wchodzą do
masy egzekucji). W wykazie majątku można pominąć te składniki majątku dłużnika,
które nie przedstawiają wartości zbywczej, jak np. kilkunastoletni telewizor.
c) zawierać szacunkową wycenę składników majątku, co w praktyce oznacza dokonanie
wyceny przez samego dłużnika, w oparciu o np. popularne serwisy aukcyjne czy
sprzedażowe.
d) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, co oznacza podanie
dokładnego adresu położenia danych składników majątku dłużnika- poprzez miejsce
fizyczne bądź oznaczenie banku i rachunku bankowego, rachunku inwestycyjnego, w
przypadku zaś oznaczania wierzytelności należy podać dane dłużnika (imię nazwisko,
adres zamieszkania/ nazwa dłużnika i siedziba dłużnika)
e) wykaz zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich
ustanowienia, tj. wskazanie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipoteki, zastawu
rejestrowego.
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Podrubrykę 4.1 należy wypełnić m.in., gdy dłużnik posiada środki zgromadzone na lokatach
bądź rachunkach oszczędnościowych.
Podrubrykę 4.3 należy wypełnić, jeżeli dłużnik posiada własnych dłużników.
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V.

SPIS WIERZYCIELI

Wniosek o ogłoszenie upadłości winien zawierać spis wszystkich wierzycieli dłużnika. Nadto
winien być spisem aktualnym- czyli powinien odzwierciedlać aktualnych wierzycieli wraz z
aktualną kwotą zadłużenia.
W spisie ująć należy zarówno wymagalne jak i niewymagalne wierzytelności, w tym także
przedawnione.
Co do każdego wierzyciela trzeba go dokładnie oznaczyć (gdy wierzyciel jest osobą fizyczną
należy podać jego imię i nazwisko i adres zamieszkania/ gdy wierzycielem jest osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje
zdolność prawną należy wskazać nazwę, formę prawno-organizacyjną (np. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) i siedzibę) a nadto wskazać wysokość przysługującego mu
zobowiązania wraz z terminem zapłaty.
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UWAGA! W rubryce „Termin zapłaty” powinny znaleźć się informacje
dotyczące daty płatności rat zaległych i informacje dotyczące terminu płatności
i wysokości rat przyszłych. Nie istnieje konieczność wyodrębniania rat zaległych
tj. rat wymagalnych od rat przyszłych tj. niewymagalnych. Dla przejrzystości
wniosku wystarczy ich wymienienie w porządku chronologicznym.
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VI.

SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH

W spisie wierzycieli (rubryka 5) wskazujemy te wierzytelności których dłużnik nie kwestionuje
tj. dłużnik przyznaje, iż taka wierzytelność względem niego istnieje.
Może zdarzyć się jednak tak, iż dłużnik kwestionuje, iż dana wierzytelność przysługuje
podmiotowi trzeciemu względem dłużnika.
Wierzytelność dłużnik może kwestionować w całości jak i w części tj. nie uznawać obowiązku
jej spłaty.
UWAGA! Co do zasady wierzytelności stwierdzone prawomocnymi wyrokami lub
nakazami nie są wierzytelnościami spornymi.
W rubryce numer 6 w przypadku istnienia wierzytelności, które dłużnik kwestionuje należy
oznaczyć każdą ze spornych wierzytelności poprzez wskazanie wysokości wierzytelności,
wierzyciela (patrz uwagi jak w punkcie V. SPIS WIERZYCIELI) a nadto określenie w jakiej
wysokości dłużnik kwestionuje istnienie danej wierzytelności.
W rubryce numer 6 można wskazać także wierzytelności przedawnione.

Wskazanie danej wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie
stanowi jej uznania!
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VII.

INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH

Należy wskazać wszelkie źródła przychodu dłużnika osiągnięte w okresie ostatnich 6 miesięcy
licząc od daty złożenia wniosku.
Wskazać należy wszelkie źródła dochodu a zatem także: wysokość uzyskiwanych alimentów,
świadczenie z tytułu 500+, zasiłek dla bezrobotnych, wszelkie inne świadczenia,
wynagrodzenie za pracę, inne przychody.
Przychód można wskazać w kwocie netto bądź brutto. W przypadku, gdy wynagrodzenie
zostało zajęte w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą można wskazać w rubryce
„uwagi” w jakiej wysokości jest pobierane przez dłużnika po dokonaniu odpowiedniego
potrącenia przez komornika.
Kwota alimentów i świadczenia 500+ jest zawsze kwotą netto.
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VIII.

INFORMACJE O KOSZTACH UTRZYMANIA DŁUŻNIKA I OSÓB POZOSTAJĄCYCH NA
JEGO UTRZYMANIU.

Koszty należy wypisać kolejno z podaniem ich wartości. Uwaga! Koszty dla dłużnika i osób
pozostających na jego utrzymaniu należy podać łącznie!
Koszty można określać tygodniowo lub miesięcznie, w tym można podać ich łączną sumę za
okres ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej.
W przypadku, gdy w w/w okresie jakiś koszt był jedynie kosztem okresowym należy powyższe
również wskazać we wniosku.
We wniosku powinny się znaleźć wszystkie rzeczywiste koszty utrzymania dłużnika i osób
pozostających na jego utrzymaniu a zatem: koszty wyżywienia, mediów, ew. lekarstw,
środków czystości, ubrań, ew. wyjazdów wakacyjnych, opłat za telefon czy internet, czynszu.
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IX.

INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH DOT. NIERUCHOMOŚCI, AKCJI ORAZ
UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

W rubryce 9 należy wskazać dane wszystkich czynności prawnych dokonanych przez dłużnika
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, której przedmiotem była nieruchomość, akcje czy udziały w
spółce.
W przypadku dokonania sprzedaży bądź darowizny warto w rubryce „Uwagi” wskazać np. cenę
sprzedaży bądź przyczyny dokonania darowizny, w szczególności, gdy np. darowizna dotyczyła
składniku majątku dłużnika o znacznej wartości.
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X.

INFORMACJE
O
CZYNNOŚCIACH
WIERZYTELNOŚCI LUB INNYCH PRAW

PRAWNYCH

DOT.

RUCHOMOŚCI,

W rubryce numer 10 należy wskazać co do zasady w tożsamy sposób informacje jak w rubryce
9, z tym jednak zastrzeżeniem, że dotyczyć one będą wyłącznie tych czynności prawnych dot.
ruchomości, wierzytelności lub innych praw, których wartość przekraczał 10.000,00 zł.

XI.

UZASADNIENIE WNIOSKU

Po nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej uzasadnienie wniosku może
mieć znaczenie jedynie co do kwestii ustalenia czy istnieje przesłanka do ew. umorzenia
zobowiązań dłużnika z uwagi na jego sytuację osobistą i majątkową, w tym jego możliwości
zarobkowe. To właśnie w uzasadnieniu należy wskazać, iż względy słuszności bądź względy
humanitarne przemawiają za całkowitym (bądź częściowym) umorzeniem zobowiązań
dłużnika. Przy czym należy opisać i uprawdopodobnić, iż takie okoliczności faktycznie zachodzą
w stosunku do dłużnika.
W uzasadnieniu należy wskazać także okoliczności, które w ocenie dłużnika dowodzą, iż
znajduje się on w stanie niewypłacalności. A nadto należy wykazać istnienie co najmniej
jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest wymagalna względem dłużnika.
W przypadku, jeśli dłużnik prowadził działalność gospodarczą warto wskazać datę zakończenia
prowadzenia tejże działalności.
W przypadku, gdy dłużnik nie posiada potrzebnej dokumentacji należy powyższe także
wskazać w treści uzasadnienia.
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XII.

DOWODY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE W UZASADNIENIU

W rubryce 12 należy wskazać dowody, które uprawdopodobniają istnienie okoliczności
przywołanych tak w samej treści wniosku jak i w uzasadnieniu. Każdy dowód należy wymienić
osobno i wskazać fakt, który pozwala stwierdzić.
W szczególności warto przywołać dokumenty, wydruki, kserokopie-umowy kredytów i
pożyczek, wydruki z rachunków bankowych, PIT-y, dokumentację medyczną, orzeczenia
sądowe, zaświadczenia etc.
Można powołać także dowód z zeznań świadków- co jednak w przypadku postępowania przed
Sądem upadłościowym w szczególności mając na uwadze ostatnią nowelizację uznać należy
za rzadkość.
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XIII.

ZAŁĄCZNIKI

Należy wskazać każdy załącznik z osobna. Załączniki należy dołączyć do wniosku.
UWAGA! Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć odpis wniosku
wraz z załącznikami (tj. kopię wniosku wraz z załączonymi do niego załącznikami).

W przypadku takim jak powyżej, gdy porównacie Państwo rubrykę nr 12 z rubryką nr 13
zobaczycie, iż w załącznikach brak dowodu z dokumentu w postaci zaświadczenia Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Koninie z dnia 10.12.2020 r. – oczywiście dokument taki należy
załączyć jeżeli dłużnik znajduje się w jego posiadaniu lub wskazać dlaczego dłużnik w jego
posiadaniu się nie znajduje (co byłoby dość wątpliwe mając na uwadze datę wydania
zaświadczenia). Z uwagi na brak miejsca wymienienie tak ew. dowodów (rubryka nr 12) jak
i skorelowanych z nimi załączników (rubryka nr 13) winno odbyć się na karcie formatu A4
zatytułowanej np. ciąg dalszy rubryka 13- załączniki. Karty A4 winny zostać ponumerowane
i także wskazane jako załącznik.
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UWAGA! Proszę pamiętać o wskazaniu w załącznikach pozycjiodpis wniosku wraz z załącznikami. W przypadku gdy uiszczacie
Państwo opłatę od wniosku przelewem bankowym, proszę w
załącznikach wskazać potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej
od wniosku.

XIV.

OŚWIADCZENIE O BRAKU NEGATYWNYCH PRZESŁANEK DO OGŁOSZENIA
UPADŁOŚCI

W rubryce 14 znajduje się oświadczenie o prawdziwości danych wskazanych we wniosku.
Należy je podpisać osobno niezależnie od podpisu złożonego pod samym wnioskiem w
rubryce nr 15 i na dołączonych do wniosku kartach formatu A4.

ZA PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH GROZI ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KARNA. A NADTO DŁUŻNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ
WYRZĄDZONĄ NA SKUTEK PODANIA NIEPRAWDZIWYCH DANYCH.

XV.

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ WNIOSEK

Podpis winien zostać złożony własnoręcznie przez wnoszącego wniosek albo jego
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Gdy wnoszący wniosek nie jest w stanie samodzielnie złożyć podpisu pod wnioskiem (np. z
uwagi na chorobę) wniosek może podpisać osoba przez dłużnika upoważniona. W takim
wypadku wystarczy jedynie wskazać powód, dla którego dłużnik nie był w stanie samodzielnie
złożyć podpisu.
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UWAGA! Podpis należy złożyć również pod załącznikami
stanowiącymi uzupełnienie informacji niemieszczących się w
poszczególnych rubrykach formularza.

Wskazanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne.

7. SĄD WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sąd
upadłościowy. Takie sądy to sądy w wydziałach sądów rejonowych- sądów gospodarczych.
Nie w każdym sądzie rejonowym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych i
restrukturyzacyjnych!
Właściwość miejscową sądu wyznacza miejsce zamieszkania dłużnika. Przy czym, jeżeli miejsce
zameldowania jest różne od miejsca zamieszkania to o właściwości miejscowej sądu decyduje
faktyczne miejsce zamieszkania dłużnika.
W przykładzie wskazanym w punkcie 6 poradnika dłużniczka Anna Maria Kowalska
zamieszkuje w Koninie przy ul. Energetyka 6 m.34. A zatem w pierwszej kolejności Anna Maria
Kowalska musi sprawdzić czy w najbliżej położonym od jej miejsca zamieszkania sądzie
rejonowym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych- w
tym przypadku w Sądzie Rejonowym w Koninie. W Sądzie Rejonowym w Koninie znajduje się
się Wydział Gospodarczy jednakże nie ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych- a zatem nie
będzie on właściwy. W takim przypadku należy odszukać właściwy Sąd Rejonowy i w tym
przypadku będzie nim Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział
Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
O właściwości miejscowej w przypadku, gdy dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce
przeczytasz na www.kurowskawojcik.pl
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8. OPŁATA OD WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ
Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest opłatą sądową i wynosi 30 zł.
Opłatę sądową można uiść przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów
właściwego albo w formie wpłaty gotówkowej w kasie sądu lub znakami opłaty sądowej.
Do wniosku należy załączyć dowód niesienia opłaty sądowej tj. odpowiednio wydruk
przelewu, potwierdzenie wpłaty z kasy sądu bądź nakleić znak sądowy na wniosek.
Możliwe jest także wystąpienie dłużnika o zwolnienie go od kosztów sądowych. Mając na
uwadze jednak kwotę opłaty jest to sytuacja marginalna. Szczegóły na stronie
www.kurowskawojcik.pl

9. OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ – CO DALEJ?
W rzeczywistości ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna właściwe postępowanie
upadłościowe.
Jednym z najistotniejszych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest odebranie
dłużnikowi (od tej chwili upadłego) całego majątku i przejęcie zarządu w/w majątkiem przez
syndyka.
Syndyk zajmuje majątek upadłego, dokonuje jego likwidacji. To syndyk weryfikuje zgłoszone
wierzytelności a także ustala w jakich proporcjach zostaną zaspokojeni wierzyciele
upadłego. Na skutek nowelizacji to syndyk sporządza ew.plan spłaty wierzycieli albo
informuje że zachodzą przesłanki do wydania przez sąd postanowienia o odmowie ustalenia
planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli, albo warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli. – o czym szczegółowo w drugiej części poradnika.
Przypadki wyłączenia przez ustawodawcę dopuszczalności oddłużenia upadłego:
q Upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie powiększył jej
stopień w sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie części składowych
majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań
q 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
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10. PODSUMOWANIE
W poradniku starałam się skupić na podstawowych i najistotniejszych kwestiach związanych z
zainicjowaniem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Obecnie żyjemy w czasach niezwykle niepewnych co do przyszłości rozmaitych inicjatyw
gospodarczych a nawet co do pewności w zakresie utrzymania dotychczasowego zatrudnienia.
W istocie nagła ciężka choroba lub utrata pracy mogą z dnia na dzień doprowadzić do
załamania Naszych finansów.
Nie jest to żaden powód do wstydu a jedynie impuls do szukania wsparcia i podjęcia kroków
w celu oddłużenia. Tym samym niezbędna pozostaje chociażby minimalna wiedza z zakresu
upadłości konsumenckiej.
Poradnik ma na celu poszerzenie Państwa wiedzy z zakresu prawa upadłościowego,
aczkolwiek nie stanowi porady prawnej i nie bazuje na analizie prawnej Państwa konkretnej
sytuacji. Z tego względu za ew. nieprawidłowości w sporządzonym przez Państwa
samodzielnie wniosku Autorka nie ponosi odpowiedzialności.
Stan prawny poradnika na dzień 29.12.2020 r.
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Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku? Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik
ul. Groszowicka 3/2
03-814 Warszawa

tel. 507-020-606
kancelaria@kurowskawojcik.pl

22

