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PODSTAWOWE INFORMACJE
DLA PRZEDSIĘBIORCY W KŁOPOTACH FINANSOWYCH

AUTORKI OPRACOWANIA
radca prawny Kamila Bukowska
radca prawny Kinga Klonowska
WSTĘP

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego dotknęła niewypłacalność – rozważ złożenie wniosku o
ogłoszenie upadłości.
Złożenie takiego wniosku w odpowiednim
odpowiedzialności osobistej za długi spółki.

terminie

pozwoli

na

uniknięcie

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do CEIDG, terminowe złożenie wniosku jest przesłanką dla ubiegania się o tzw.
oddłużenie.

Jaki jest cel postępowania
upadłościowego?

zaspokojenie zobowiązań wierzycieli niewypłacalnego przedsiębiorcy
(uwaga: przepisy przewidują możliwość umorzenia części
niezaspokojonych zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną po
zakończeniu postępowania upadłościowego – patrz niżej)
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Upadłość likwidacyjną może ogłosić przedsiębiorca

Za przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43(1) k.c., czyli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową. Wpis do odpowiedniego rejestru nie stanowi koniecznej przesłanki uznania za
przedsiębiorcę, a faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej.

niewypłacalna
spółka kapitałowa:
- spółka z o. o.
- spółka akcyjna
uwaga: możliwość
ogłoszenia
upadłości przez
spółki kapitałowe
nieprowadzące
działalności
gospodarczej
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wspólnicy spółek
osobowych
niewypłacalna
spółka osobowa:
jawna,
partnerska,
komandytowa,
komandytowoakcyjna

t.j. wspólnicy
odpowiadający
całym swoim
majątkiem za
zobowiązania
spółki oraz
partnerzy spółek
partnerskich
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niewypłacalna osoba fizyczna
prowadząca działalność
gospodarczą na podstawie
wpisu do CEIDG
uwaga: możliwość ogłoszenia
upadłości po śmierci
przedsiębiorcy – osoby fizycznej
lub wykreśleniu z rejestru
przedsiębiorców
uwaga: możliwość oddłużenia
upadłego przedsiębiorcy –
osoby fizycznej)

WARTO WIEDZIEĆ - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI
W przypadku śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej można ogłosić jego upadłość.
ogłoszenie
upadłości po
Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie
śmierci
dziedziczyli po nim spadku.
przedsiębiorcy –
osoby fizycznej
Uwaga termin: wniosek o ogłoszenie upadłości winiec zostać złożony w terminie roku od dnia śmierci

Rozszerzenie
możliwości
ogłoszenia
upadłości na
zasadach dla
przedsiębiorcy

Upadłość na zasadach jak dla przedsiębiorcy mogą ogłosić:


Wspólnicy spółek osobowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem

Po ustaniu członkostwa w spółce upadłość byłego wspólnika toczy się według przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.


Spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Możliwe jest umorzenie części niezaspokojonych zobowiązań przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po zakończeniu postępowania upadłościowego.
Jeśli w postępowaniu upadłościowym nie zostaną zaspokojone wszystkie zobowiązania Upadłego (z uwagi na brak majątku Upadłego), to Sąd może na
Oddłużenie
ustalić dla niego stosowny plan spłaty.
upadłego
przedsiębiorcy –
Jeśli Sąd stwierdzi, że Upadły wykonał plan to umorzy pozostałą część zobowiązań Upadłego.
osoby fizycznej
Uwaga: wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu
upadłościowym, musi być złożony w odpowiednim terminie.

Definicja
niewypłacalności

Za niewypłacalnego uważa się podmiot jeśli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Domniemywa się, że dłużnik utracił taką zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
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Dłużnik będący osobą prawną albo 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.
Kto może złożyć
Wniosek o upadłość może złożyć sam dłużnik, ale i jego wierzyciele.
wniosek?
W zależności jaka osoba składa wniosek może ona go złożyć samodzielnie lub przez pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji w postępowaniu
sądowym. W przypadku osób prawnych, jeśli wniosku nie podpisuje pełnomocnik powinny go podpisać upoważnione wg przepisów do reprezentacji
takiej osoby prawnej.
Uwaga:
Przepisy obowiązujące do 2016 roku, obowiązujące mówiły że taki wniosek złożyć może każdy, kto ma prawo reprezentować podmiot (art. 21 ust. 2
ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).
Kto może
podpisać
wniosek?

Wątpliwości budziło czy taką osobą może być prokurent (Sąd Najwyższy wypowiadał się w tym zakresie wielokrotnie i stwierdził m.in. że „Prokurent nie
ponosi odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a zatem konsekwencji uchybienia obowiązkowi podjęcia stosownych działań i
złożenia wniosku w odpowiednim terminie, ponieważ czynność złożenia wniosku mieści się w zakresie uprawnień prokurenta, a nie jego obowiązków” –
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2013 r., V CSK 177/12).
Natomiast nowelizacja wchodząca w życie z początkiem 2016 roku, rozwiewa tę wątpliwość, t.j. jednoznacznie wyklucza prokurentów z grona osób
uprawnionych. „Zmiana art. 20 ust. 2 pkt 2 p.u.n. ma na celu jednoznaczne wyeliminowanie wątpliwości co do uprawnienia do składania wniosku przez
prokurentów. Co prawda, zgodnie z dominującym w literaturze poglądem, prokurent nie jest legitymowany do złożenia wniosku, aczkolwiek problem ten
nie jest postrzegany jednolicie. Pewność prawa wymaga, aby eliminować z ustawy przepisy niejednoznaczne i budzące wątpliwości. Odpowiednia zmiana
została wprowadzona w art. 21 ust. 2 p.u.n.” ( z uzasadnienia projektu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, która wprowadza tę zmianę do ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze).

Tzw. ubóstwo
masy

Sąd oddali wniosek o upadłość jeśli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych
kosztów. Dłużnik musi więc posiadać środki na przeprowadzenie postępowania.

Termin na zgłoszenie wniosku to 30 dni od daty zaistnienia okoliczności, stanowiących podstawę ogłoszenia upadłości, czyli po prostu 30 dni od daty
Termin na
złożenie wniosku zaistnienia niewypłacalności.
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i jego naruszenie Termin ten obowiązuje jedynie dłużnika, a nie wierzycieli.

W przypadku niezłożenia wniosku w terminie przez dłużnika lub osoby zobowiązane w ramach struktury organizacyjnej dłużnika do złożenia takiego
wniosku (np. zarząd spółki z o.o.), sankcją jest:

Sankcje za
niezłożenie
wniosku w
terminie

Przebieg
postępowania

Odpowiedzialność odszkodowawcza względem wierzycieli za wyrządzoną tym szkodę. Szkoda to przede wszystkim umniejszenie zaspokojenia
wierzycieli wynikłe ze spóźnionego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiedzialność ponosi dłużnik lub osoby upoważnione do złożenia
wniosku w imieniu osoby prawnej (jednostki organizacyjnej).
•

Możliwe jest także (w stosunku do osób, które mając ustawowy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ze swojej winy, nie uczyniły
tego w terminie) orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej,
jak i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby.

•

Osoba będąca członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, która nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków
i
ii
uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika, dłużnik traci zarząd swoim majątkiem i wyznaczany jest syndyk masy upadłości. Ustalana jest lista wierzycieli
wraz ze wskazaniem ich należności. Następnie ustalany jest plan podziału majątku dłużnika. Długi upadłego przedsiębiorcy są zaspokajane zgodnie z tym
planem. Może być ustalanych więcej niż jeden plan i kilka list wierzytelności.
Najczęściej w trakcie postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji majątku przedsiębiorcy, choć możliwe jest także zawarcie układu.

Skutek
postępowania

Przedsiębiorcy- osoby prawne (spółki osobowe posiadające osobowość prawną, spółki kapitałowe) po zakończeniu postępowania upadłościowego
wskutek wykonania planu podziału podlegają wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym mogą nie zostać zaspokojone wszystkie długi
upadłej spółki, a przestaje ona mieć byt prawny.
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WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zakres wskazanych w materiale problemów stanowi subiektywny wybór autorów i nie stanowi materiału
wyczerpującego na dany temat.
Wszelki materiały i informacje przedstawione w tym serwisie są przedmiotem ochrony prawa autorskiego i
innych praw własności przemysłowej i intelektualnej. Patrz też: HTTP://KANCELARIARADCOWSKA.EU/PRAWAAUTORSKIE-ZWIAZANE-Z-ZAWARTOSCIA-SERWISU-WWW-KANCELARIARADCOWSKA-EU/
W materiale wykorzystano utwory graficzne oraz zdjęcia pozyskane legalnie i użyto ich zgodnie z zasadami
Creative Commons Public Domain CC0.
W materiale wykorzystano pomysł i teksty współautorstwa radcy prawnego Kamili Bukowskiej i radcy
prawnego Kingi Klonowskiej, na co poszczególni autorzy udzielili zgody przenosząc w tym zakresie prawa
autorskie, jednak korzystanie z tych materiałów wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi
w obowiązujących przepisach np. dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami).
Informacje udostępnione w niniejszym opracowaniu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani
opinii prawnej i nie mogą być użyte dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Choć zostały one
przygotowane przy dołożeniu wszelkiej wymaganej staranności, jednak nie ponosimy odpowiedzialności
wynikających z zastosowania się do informacji zawartych w materiale jak i za możliwe braki lub błędy czy też
za efekty działań podjętych w oparciu o te informacje czy jakiekolwiek ewentualne szkody.
Materiały ponadto mogą nie odpowiadać oficjalnie przyjętym tekstom, a za autentyczne uznawane są
jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.

***
OPRACOWANIE UWZGLĘDNIA STAN PRAWNY AKTUALNY NA DZIEŃ 29 MAJA 2017
i

Wymiar kary grzywny określa art. 33 k.k. : Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej
stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Sąd ustala wysokość stawki dziennej w
zależności od dochodów, warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych ukaranego. Stawka
dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.
ii
Kara ograniczenia wolności wynosi od miesiąca do 2 lat.
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