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Dzięki niniejszemu e-bookowi uzyskasz odpowiedź na następujące 

pytania: 

1.  Kto może ogłosić upadłość konsumencką? 

2.  Jaki jest cel postępowania upadłościowego, a postępowania 

egzekucyjnego? 

3. Co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości? 

4. W jakim terminie Sąd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o 

ogłoszenie upadłości? 

5. W jakiej formie należy złożyć wniosek o ogłoszenie 

upadłości? 

6. Jakich długów nie obejmuje upadłość konsumencka? 

7. Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka? 

 

 

Opracowała: radca prawny Katarzyna Kujawska 

516-033-115 

kujawska.kk@gmail.com 

www.kujawska.net 
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Moje motto:  

" WY G R Y WA  T Y L K O  T EN ,  K T O  M A  

J A S N O  O K R E ŚL O N Y  C E L  I  

N I E O D P A R T E  PR A G N I E N I E ,  A B Y  G O  

O S I Ą G N Ą Ć "  

 

 

Nazywam się Katarzyna Kujawska i jestem radcą 

prawnym. Prowadzę Kancelarię Prawną.  

Kancelaria posiada kompleksową obsługę prawną. Zajmujemy się 

doradztwem oraz prowadzeniem spraw z zakresu: oddłużania, windykacją 

należności. prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, 

prawa pracy.  

Siedziba kancelarii znajduje się w Koszalinie, jednak obsługujemy 

Klientów na terenie całej Polski.  

W związku z częstymi pytania i obawami klientów, którzy zastanawiają się 

czy warto jest ogłosić upadłość konsumencką, jakie są skutki, jaki jest  

przebieg, postanowiłam opracować niniejszy e-book. Dzięki niemu poznasz 

podstawowe zasady i cel postępowania oddłużeniowego. Uzyskasz 

odpowiedzi na wiele nurtujących Cię pytań. Zapraszam do czytana       
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1. Kto może ogłosić upadłość 

konsumencką?  

Upadłość konsumencką wbrew potocznej nazwie, nie dotyczy wyłącznie 
konsumentów. Oddłużyć się mogą również byli przedsiębiorcy. 
Wystarczające jest aby w chwili złożenia wniosku przedsiębiorca był 
wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, krajowego rejestru 
sądowego- w odniesieniu do wspólników. Likwidacja długów obejmuje 
również osoby fizyczne- rolników i które nie prowadzą jednocześnie innej 
działalności gospodarczej i zawodowej. 

Upadłość może ogłosić osoba która jest niewypłacalna. Niewypłacalność 
to jest brak możliwości spłaty swoich długów, a z upływem każdego 
miesiąca zadłużenie rośnie, a nie maleje. W upadłości konsumenckie 
koszty mogą być ponoszone tymczasowo przez Skarb Państwa. Po 
zakończeniu natomiast umorzone. Wystarczające jest posiadania 
chociażby jednego wierzyciela. 

 

2. Jaki jest cel postępowania 

upadłościowego, a postępowania 

egzekucyjnego? 

Zadaniem postępowania upadłościowego jest na równi oddłużenie i 

zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Przy czym spłata 

długów inaczej wygląda niż w postępowaniu egzekucyjnym. Postępowanie 

upadłościowe kończy się całkowitą uwolnieniem się od długów. Dłużnik nie 

ma już żadnych wierzycieli, zobowiązań.  Spłata długów jest ograniczona, 

faktycznymi możliwościami upadłego i sprowadza się do częściowego 

zmniejszenia długów, a z pozostałej części (często przeważająca 

wysokość długów) jest zwolniony z  obowiązku spłaty. 

Postępowanie egzekucyjne, przy niskich dochodach, dużej liczbie 

wierzycieli, prowadzone jest aż do całkowitej spłaty wierzycieli lub 

przedawnienia. Postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na 

bezskuteczność egzekucji, może być w każdej chwili podjęte. Dłużnik ma 

wiele zajęć komorniczych, przez komorników z różnych miejscowości. 

Piętrzą się koszty egzekucji, rosną odsetki, które powodują, że dłużnik nie 
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jest w stanie dokonać spłaty zadłużeń. Dłużnik ma zajmowany rachunek 

bankowy, wierzytelności z tytułu zwrotu podatku,  wynagrodzenie za pracę, 

inne źródła dochodu. Komornicy wzywają pisemnie do wskazania całego 

swojego majątku. 

 W sytuacji posiadania jednego źródła dochodu o niskiej wartości, dłużnik 

nie jest w stanie spłacić zadłużenia, które rośnie. Niejednokrotnie spłata 

sprowadza się jedynie do zmniejszenia wysokości odsetek. Tak zwana 

należność główna przez wiele lat jest w tej samej wysokości. W ten sposób 

dłużnik jest w spirali długów. Postępowania są wszczynane, następnie 

umarzane z powodu bezskuteczności egzekucyjnej i ponownie 

wszczynane. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje zawieszeniem toczących się 

z mocy prawa postępowań egzekucyjnych. W dniu ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej Sąd  ma obowiązek w najszybszy sposób powiadomić o 

wydanym postanowieniu komorników, których dłużnik wskazał we wniosku 

zgłaszając upadłość konsumencką. Może tego dokonać za pomocą 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. tel., fax, czy 

e-mail. Jest to obowiązek ustawowy. Postanowienie ogłoszenia upadłości 

jest skuteczne i wykonalne już w dniu jego wydania. Nie jest zatem 

konieczne doręczenie postanowienia, aby zaczęło obowiązywać. 

 

3. Co zawiera wniosek o ogłoszenie 

upadłości?   

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; 
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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; 

11)       oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

Sporządzenie wniosku należy dokonać rzetelnie, ponieważ mogą powstać z 
tego tytułu poważne konsekwencje.  Sąd z urzędu  obligatoryjnie zakończy 
postępowanie upadłościowe (umorzy je): 

– dłużnik nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych 
dokumentów 

– w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (np. 
obowiązek informacyjny), 

Należy zaznaczyć, że w przypadku udowodnienia przez dłużnika, że w/w 
uchybienia są nie są istotne, lub kontynuowanie  postępowania jest 
zasadne względami słuszności lub względami humanitarnymi, Sąd będzie 
nie umorzy postępowania upadłościowego. 

– dane podane w wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą, 
niezupełne 

Również w tym przypadku w przypadku udowodniania, że w/w 
niezgodność, niezupełność nie jest istotna lub kontynuowanie  
postępowania jest zasadne względami słuszności lub względami 
humanitarnymi, Sąd będzie nie umorzy postępowania upadłościowego. 
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4. W jakim terminie Sąd ma obowiązek 

rozparzyć wniosek o ogłoszenie 

upadłości konsumenckiej?  

Zgodnie z przepisami , Sąd upadłościowy ma obowiązek rozstrzygnąć 

wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zażalenie na 

postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd rozpatruje w terminie 

miesiąca od dnia przedstawienia akt. W praktyce w zależności od Sądu, 

obłożenia ilością spraw są to terminy dłuższe lub krótsze. Przykładowo 

Sądzie w Gdańsku na ogłoszenie upadłości może czekać co najmniej kilka 

miesięcy, w Sądzie w Koszalinie niekiedy kilka tygodni. 

5.W jakiej formie należy złożyć wniosek 

o ogłoszenie upadłości?   

Aktualnie, wniosek składany jest elektronicznie za pośrednictwem 

Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru 

Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod 

adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz . 

 

6.Jakich długów nie obejmuje upadłość 

konsumencka? 

1) o charakterze alimentacyjnym, 

2) wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, 

niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, 

3) do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, 

4) do wykonania orzeczonego przez sąd w trybie art. 46 k.k. obowiązku 

naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 

aczkolwiek aktualna kwalifikacja tej konstrukcji jako środka  

kompensacyjnego stawia pod znakiem zapytania zasadność tego 

wyłączenia, 

about:blank
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5) do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd 

jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, 

6) do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia 

stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem, 

7) których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w 

postępowaniu. 

8) długi, które powstały po dacie ogłoszenia upadłości 

  

Uwaga! Powyższe wyliczenie ma charakter wyczerpujący. Mianowicie, 

wszystkie inne długi nie zawarte w w/w katalogu podlegają umorzeniu 

 

7. Jakie długi obejmuje upadłość 

konsumencka? 

Upadłość konsumencką obejmuje następujące długi: 

– zobowiązania, które powstały do dnia ogłoszenia upadłości, 

– kredyty konsumenckie, kredytu hipoteczne, pożyczki, w tym zawarte w 

osobami prywatnymi, 

– długi publiczno-prawne (Urząd Skarbowy, ZUS) w tym powstałe z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

– nieopłacone rachunki (prąd, gaz, telefon, inne – opłaty eksploatacyjne) i 

opłaty mieszkaniowe (czynsz), 

– długi nie wskazane powyżej, których dłużnik nie jest w stanie 

zweryfikować, ale nie zataił ich celowo. 

 

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości, pytania i chciałbyś je rozwiać zapraszam do 

kontaktu. Chcesz, abym reprezentowała Cię w Twojej sprawie? Odezwij 

się! Nie jest ważne w jakim mieście mieszkasz. 


