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WSTĘP 

Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia osobom fizycznym, które są zadłużone 

w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną spłatę długów. 

Jeśli więc dotknęła Cię spirala długów – nie musisz pozostać bezradnym.  
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NA POCZĄTEK KILKA WAŻNYCH INFORMACJI 

1. OCHRONA PRZED BEZDOMNOŚCIĄ 

Jeśli zamieszkujesz mieszkanie lub dom jednorodzinny, która wchodzi w skład masy upadłości, a 

mieszkanie lub dom jednorodzinny zostanie sprzedane w trakcie postepowania upadłościowego, 

to możesz uzyskać odpowiednią kwotę na pokrycie przewidywanego czynszu za wynajem 

nieruchomości, w której zamieszkasz na okres od 12 do nawet 24 miesięcy.  

2. SYNDYK NIE ZABIERA CAŁEJ PENSJI I WSZYSTKICH RZECZY 

Zajęciu podlega maksymalnie ½ część pensji, w żadnym wypadku jednak nie może być zajęta 

kwota ponad minimalne wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w 

pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych (w przypadku potrącania należności alimentacyjnych 

zajęcie może być dokonane do 3/5 wynagrodzenia).  

Jeśli wykonujemy pracę nie na podstawie umowy o pracę, ale umowy zlecenia czy innej umowy 

cywilnoprawnej, zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie.  

W skład majątku upłynnianego przez syndyka nie wchodzą także przedmioty wolne od zajęcia, np. 

przedmioty urządzenia domowego, przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej.  

3. BRAK ŚRODKÓW NIE POZBAWIA SZANSY NA ODDŁUŻENIE  

Tzw. ubóstwo masy nie jest już obecnie przesłanką oddalenia wniosku o upadłość konsumenta. 

Jeśli majątek dłużnika nie pozwala nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego– 

koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.  

Tak, więc nawet więc jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 

kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, można ogłosić 

upadłość konsumencką.  

4. BRAK PERSPEKTYW FINANSOWYCH NIE POZBAWIA SZANSY NA NOWY POCZĄTEK  

Po sprzedaży majątku Upadłego, pozostałe długi (niespłacone w ramach rozdysponowania 

środków z upłynnienia majątku dłużnika), powinny zostać spłacone choćby w części. Sąd w tym 

celu ustanawia dla dłużnika plan spłaty, w którym określa cele dłużnika w zakresie pozostałych mu 

długów. Najczęściej taki plan spłaty będzie dotyczył jedynie części zadłużenia.  

Są jednak sytuacje, których Sąd może odstąpić od ustalenia tzw. planu spłaty, w szczególności z 

uwagi sytuację życiową dłużnika, która nie rokuje możliwości dokonania przez niego jakichkolwiek 

spłat.  

Takich sytuacjach koszty postępowania upadłościowego mogą obciążyć ostatecznie Skarb 

Państwa.  

5. MOŻLIWE ZAWARCIE UKŁADU  

W postępowaniu upadłościowym konsumenta także możliwe jest zawarcie układu, wtedy upadły 

może uniknąć likwidacji swojego majątku.  
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Cel 
postępowania 

Upadłość konsumencka w założeniu ma 
doprowadzić nie tylko do zaspokojenia 

wierzycieli dłużnika, ale i oddłużenia 
dłużnika, w przypadku gdy w ramach 

likwidacji majątku dłużnika nie zostanie 
zaspokojona całość zobowiązań dłużnika 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? 

Upadłość konsumencką może ogłosić 
"konsument" 

Za "konsumenta" uważa się osoby 
fizyczne, wobec których nie można 
ogłosić upadłości, zgodnie z innymi 
procedurami upadłościowymi (czyli w 
zasadzie wszystkie osoby, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej lub 
nie spełniają szczególnych warunków, 
pozwalających na ogłoszenie ich 
upadłości dla zasadach jak dla 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą).  

Wniosek o upadłość 
konsumencką mogą 

złożyć także byli 
przedsiębiorcy oraz byli 

wspólnicy spółek 
osobowych ponoszący 

pełną 
odpowiedzialność 

subsydiarną za 
zobowiązania tych 

podmiotów.  

Wniosek o ogłoszenie 
upadłości mogą złożyć 

także wierzyciele 
byłego wspólnika 
spółki osobowej  
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PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO - UPROSZCZONY SCHEMAT  

 

 

kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości 

przykładowe możliwe działania Sądu: wezwanie do uzupełnienia braków wniosku, przesłuchanie wnioskodawcy 

Ogloszenie upadłości przez Sąd (publikowane  w Monitrze Sądowym i Gospodarczym) 

Ustalenie listy wierzytelności i opublikowanie jej  Monitorze Sądoym i Gospordczym  

istnieje majątek dłużnika do podziału 

Likwidacja majątku upadłego i jego podział 
pomiędzy wierzycieli 

Plan spłaty 

Umorzenie zobowiązań po wykonaniu 
planu spłaty 

Umorzenie 
zobowiąań 

upadłego bez 
ustalania planu 

spłaty 

brak majątku dłużnika 
do podziału 

Plan spłaty 

Umorzenie zobowiązań po wykonaniu 
planu spłaty 

brak majątku do podziału, brak 
zdolności do realizacji planu 

spłaty) 

umorzenie 
zobowiązań   

Uwaga: 

możliwe 

umorzenie 

zobowiązań 

upadłego bez 

ustalenia 

planu spłaty 

wierzycieli 

Uwaga: Sąd 

oddala 

wniosek o 

ogłoszenie 

upadłości, 

m.in. jeżeli 

dane podane 

przez dłużnika 

we wniosku są 

niezgodne z 

prawdą lub 

niezupełne 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU  

1. SYNDYK – PODSTAWOWE ZADANIA 

 Wyznaczany przez Sąd Po ogłoszeniu upadłości 

 ustala skład majątku dłużnika 

 zawiadamia o upadłości m.in. komornika w razie, gdy toczy się przeciwko dłużnikowi egzekucja  

 przeprowadza likwidację masy upadłościowej – majątku dłużnika (m.in. podejmuje czynności 

niezbędne do sprzedaży nieruchomości takie jak powołanie biegłego dla wyceny, a także sporządza 

plan podziału majątku – patrz niżej) 

 może złożyć wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego przypadku jeśli uchybiania przez 

upadłego ciążącym na nim obowiązkom 

2. PLAN PODZIAŁU MAJĄTKU DŁUŻNIKA 

Plan podziału majątku dłużnika sporządza syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnosić zarzuty, które 

rozpatruje sędzia – komisarz.  

W przypadku, gdy zarzuty nie wpłynęły lub zostały już prawomocnie rozpatrzone, sędzia - komisarz 
zatwierdza plan podziału i może on zostać wykonany przez syndyka.  
Uwaga: z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału może nie zostać sporządzony 

3. PLAN SPŁATY 

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału sąd, co do zasady ustala plan spłaty wierzycieli 

W planie spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, 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. 

W tracie wykonywania planu spłaty wierzyciel zarządza majątkiem samodzielnie, jednak nie może 

prowadzić zarządu w sposób zagrażający wykonaniu planu i zdaje roczne sprawozdania na temat realizacji 

planu.  

W razie trudności upadłego w realizacji planu, możliwa jest jego zmiana przez sąd (w tym wydłużenie okresu 

planu o max. 18 miesięcy). Sąd może także zwolnić upadłego z dalszej realizacji planu i umorzyć jego 

zobowiązania, jeśli z przyczyn niezależnych od upadłego nie ma on w sposób trwały możliwości jego dalszej 

realizacji.  

Uwaga: możliwe jest odstąpienie od ustalenia planu spłaty, w przypadku: 

  jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania 

jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – zobowiązania dłużnika są umarzane bez 

realizacji spłat z uwagi na jego trudną sytuację życiową  

 Jeśli zachodzą negatywnych przesłanek wykluczających umorzenie zobowiązań, przewidzianych w art. 

491(14a) (m.in.
. 
jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa) – dłużnik pozostaje z długami niezaspokojonymi w 

ramach rozdysponowania jego majątku  

4. UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ – OGRANICZENIE  

Podstawowym warunkiem umorzenia zobowiązań jest wykonanie przez dłużnika planu spłaty 

nałożonego na niego przez Sąd (chyba, że Sąd z racji na sytuację dłużnika w ogóle nie ustali dla 

niego takiego planu).  
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Umorzenie zobowiązań upadłego, dotyczy zobowiązań powstałych przed dniem 

ogłoszenia upadłości.  

W żadnym jednak wypadku Sąd nie może umorzyć następujących zobowiązań upadłego: 

 o charakterze alimentacyjnym  

 wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, 

kalectwa lub śmierci 

 do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,  

 do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 

 do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub 

środek związany z poddaniem sprawcy próbie 

 do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem  

 umyślnie nie ujawnionych przez upadłego, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZASTRZEŻENIA PRAWNE  

Zakres wskazanych w materiale problemów stanowi subiektywny wybór autorów i 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/PRAWA-
AUTORSKIE-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  

5 czerwca 2017 r.  


