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Dla kogo?

Osoba fizyczna jako przedsiębiorca.

Osoba fizyczna jako konsument.



osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1)
k.c. (art. 5 ust. 1 pr. up.), niezależnie od faktu zgłoszenia
działalności do właściwego rejestru (art. 9 pr. up.), jednak z
wyłączeniem osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne,
chyba że osoby te prowadzą inną, pozarolniczą działalność
gospodarczą lub zawodową 15 (art. 6 pkt 5 pr. up.);
osoby fizyczne będące wspólnikami osobowych spółek
handlowych ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a więc wspólnicy spółki
jawnej oraz komplementariusz w spółce komandytowej i
komandytowo-akcyjnej (art. 5 ust. 2 pkt 2 pr. up.);
wspólnik spółki partnerskiej (art. 5 ust. 2 pkt 3 pr. up.).

Osoba fizyczna, jako przedsiębiorca



osób fizycznych nieprowadzących żadnej pozarolniczej działalności
gospodarczej ani zawodowej, w tym osób fizycznych prowadzących
wyłącznie gospodarstwo rolne;
 wspólników spółek osobowych, którzy nie ponoszą
odpowiedzialności za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym
swoim majątkiem, a więc komandytariuszy w spółce
komandytowej oraz akcjonariuszy w spółce komandytowo-
akcyjnej;
osób fizycznych będących byłymi przedsiębiorcami, zarówno gdy
wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez dłużnika, jak i
przez wierzyciela.

Upadłość konsumencka dla:



Upadłość konsumencka dla:

osób fizycznych będących byłymi wspólnikami osobowych spółek
handlowych (art. 8 ust. 2 pr. up.).;
udziałowców i członków organów spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy i członków organów spółki
akcyjnej, w tym w stadium w organizacji;
likwidatorów spółek prawa handlowego;
członków zarządu w spółce partnerskiej oraz członków rady
nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej;
członków stowarzyszeń oraz fundatorów fundacji, jak również
członków organów tych podmiotów.



Możliwe tryby prowadzenia
postępowania

Postępowanie uproszczone (art.  491(1) ust. 1 pu).

co do zasady

Tryb zwykły (art.  491(1) ust. 2 pu).

znaczny rozmiar majątku dłużnika, 

znaczna liczba wierzycieli 

inne uzasadnione przewidywania co do zwiększonego

stopnia skomplikowania postępowania.

1.

2.





Prawo świadomego i swobodnego
wyboru

Podstawowe prawo



zobowiązania upadłego;
majątek wchodzący w skład masy upadłości;
nabyte spadki;
stosunki majątkowe małżeńskie;
korzystanie z zajmowanej nieruchomości;
zajęcie wynagrodzeń;
prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne;

możliwość nieuwzględnienia przez sąd wniosku dłużnika o

umorzenie postępowania z uwagi na ochronę interesu wierzycieli;

ewentualna odmowa oddłużenia lub długi plan spłat.

Minimum świadomości o wpływie
upadłości na:



Ogłoszenie upadłości...
i co dalej?



Upadły ma status uczestnika postępowania;

prawo wglądu do akt postępowania;

prawo zajmowania stanowiska w zakresie czynności syndyka;

skarga na czynności syndyka;

prawo wypowiedzenia się w zakresie projektu planu spłat.

Warto pamiętać...



Wyłączenia majątku 
z masy upadłości



Obowiązek wskazania i wydania
majątku

wydanie syndykowi całego majątku
wydanie dokumentów
udzielenie syndykowi niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie
informacja o osiąganych dochodach i zajęcie wynagrodzenia

Dłużnik powinien być przygotowany do tego, aby móc zrealizować
ten obowiązek począwszy od dnia ogłoszenia upadłości albo w
innym terminie uzgodnionym z syndykiem.



Obowiązek wskazania i wydania
majątku

z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą

upadłości (art. 61 pu);

z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu i

możliwość korzystania z mienia wchodzącego w skład masy

upadłości i rozporządzania nim (art. 75 ust. 1 pu);

zbycie, obciążenie  i inne czynności upadłego dotyczące mienia

wchodzącego w skład masy upadłości są nieważne (art. 77 ust.

1 .pu).

Dobra praktyka: ankieta







Wyłączenia z masy upadłości (art. 63 pu)

mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów KPC

wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;

kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki,

jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części

przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym

wierzycielom;

środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

 - patrz: art. 829 kpc



Art. 829 kpc

1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka,

odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków,

łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę,

chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego

rodzaju;

1(1) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres

jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu

członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego

do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

Nie podlegają egzekucji:



Art. 829 kpc
5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji

części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika,

będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na

utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk

religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla

dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7) (uchylony);

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020

r. poz. 944) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej

przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186);

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

https://sip.lex.pl/#/document/16915922?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17625064?cm=DOCUMENT


Ustalenie, które składniki wchodzą w skład
masy upadłości.

Art. 63a. Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów
należących do upadłego wchodzą w skład masy
upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek
syndyka, upadłego lub wierzyciela. Na postanowienie
sędziego - komisarza zażalenie przysługuje
wnioskodawcy, upadłemu i wierzycielom.



Wynagrodzenie za pracę



W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne
osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z

dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada kwocie stanowiącej
150% kwoty określonej w art. 8ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (701 zł).

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne
osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z

dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada iloczynowi liczby
osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł).

Szególne zasady zajęcia wynagrodzeń

Art. 63 ust. 1a-b pu.



Na wniosek upadłego lub syndyka
Możliwość innego sposobu określenia części dochodu upadłego, 

 szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan
zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. 

która nie wchodzi do masy upadłości;

Kryteria:

Na postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

Wniosek o określenie części dochodu niewchodzącej  
do masy upadłości Art. 63 ust. 1c pu.



Określenie sposobu korzystania z
mieszkania

 
i
 

wydzielenie kwoty na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych



Upadły powinien niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości złożyć wniosek o ustalenie zakresu i
czasu korzystania z nieruchomości;
We wniosku warto wskazać propozycje.

zamieszkiwanie przez upadłego oraz osoby mu bliskie w mieszkaniu lub budynku wchodzącym
w skład masy upadłości - w dacie ogłoszenia upadłości.

Warunek formalny:

Wniosek o określenie sposobu korzystania z
mieszkania

Brak środka zaskarżenia.



Art.  342a. 
1.  Jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo
dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego
sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu
mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu
czterech miesięcy.
2.  Kwotę, o której mowa w ust. 1, na wniosek upadłego, określa sędzia-komisarz, biorąc pod
uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu,
zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego oraz opinię syndyka. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje
zażalenie.
3.  Jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal
mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia-komisarz może przyznać
upadłemu zaliczkę na poczet kwoty, o której mowa w ust. 1.

Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych.



postanowienie sądu - zaskarżalne przez Upadłego i wierzycieli;

na okres od 12 do 24 miesięcy;

przeciętny czynsz najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości;

zamieszkiwanie w chwili ogłoszenia upadłości;

z praktyki - również z kwoty przejętej ze sprzedaży egzekucyjnej  (art. 146 ust. 1 i 2 pu).

prawo to przysługuje również w przypadku jedynie udziału w nieruchomości;

kwota wydawana jednorazowo, brak kontroli wydatkowania;

zaliczka dopiero po opuszczeniu lokalu.

Elementy charakterystyczne:



Oddłużenie i plan spłat wierzycieli



projekt przygotowuje syndyk

przesyła wierzycielom oraz upadłemu wraz z uzasadnieniem

14 dni na złożenie stanowiska przez upadłego

następnie syndyk przesyła do sądu wraz ze stanowiskami lub informacją, że

stanowiska nie zostały złożone.

sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym - chyba, że upadły, syndyk lub wierzyciel

złożył wniosek o wyznaczenie rozprawy.

Projekt planu spłaty wierzycieli:



umorzenie postępowania;

odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli:

upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w

sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku oraz

celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;

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.

Możliwe rozstrzygnięcia:

Chyba, że względy słuszności.



ustalenie planu spłaty wierzycieli:

okres do 36 miesięcy

od 36 miesięcy do 84 miesięcy - jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub

istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

sąd nie jest związany stanowiskiem syndyka, upadłego oraz wierzycieli 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 oraz ich

potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień

zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Możliwe rozstrzygnięcia:



warunkowe umorzenie zobowiązań na 5 lat:

niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli

wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza

zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w

terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym

umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden

z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd,

uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach

planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzyciel

Możliwe rozstrzygnięcia:







umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli:

osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do

dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli

Możliwe rozstrzygnięcia:



Dziękuję za uwagę!
 

t.noga@wmkn.pl
+48 602 588 937


