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Ustawą z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 
upadłościowe oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 poz. 1802] 
znowelizowano szereg przepisów regulujących tzw. „upadłość kon-
sumencką”, zawartych w tytule V części III ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe [Dz.U. z 2003 nr 60 poz. 535]. Noweli-
zacja ta weszła w życie 24 marca 2020 r.

Z motywów uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika, 
że przyczyną opracowania zmian w modelu postępowania upad-
łościowego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej były ujawnione w dotychczasowej praktyce 
problemy o różnym charakterze, których jednak skutkiem było prze-
dłużenie czasu prowadzenia postępowania. Znaczne nasilenie takich 
negatywnych zjawisk było spowodowane istotnym wzrostem liczby 
postępowań upadłościowych, prowadzonych wobec wskazanych 
osób fizycznych, po wejściu w życie 31 grudnia 2014 r. oraz 1 stycznia 
2016 r. kolejnych nowelizacji Prawa upadłościowego. Według uzasad-
nienia projektu w 2018 r. ogłoszono 6552 upadłości konsumenckich, 
przy wpływie 12 719 wniosków, w 2017 r. ogłoszono 5470 upadłości 
konsumenckich, przy 11 120 złożonych wnioskach, w 2016 r. ogłoszo-
no 4447 upadłości konsumenckich, przy 8694 złożonych wnioskach, 
podczas gdy w 2015 r. złożono 5616 wniosków przy 2153 ogłoszonych 
upadłościach konsumenckich.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. przy-
jęto jako zasadę, że nowa regulacja znajdzie zastosowanie do postę-
powań zainicjowanych wnioskami złożonymi po dniu wejścia w życie 
nowelizacji. Wyjątek dotyczy – jeśli chodzi o postępowanie upad-
łościowe – kilku przepisów usprawniających tok tego postępowania. 
Wedle art. 8 wspomnianej ustawy przepisy o skutkach wszczęcia 
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postępowania co do osoby, majątku i zobowiązań upadłego stosuje 
się również do zdarzeń prawnych, które miały miejsce przed dniem 
jej wejścia w życie. W uzasadnieniu projektu podniesiono, że przepis 
ten dotyczy jedynie oceny zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem 
w życie ustawy, w postępowaniu restrukturyzacyjnym bądź upadłoś-
ciowym wszczętym już po jej wejściu w życie, istotnych w aspekcie 
skutków wszczęcia takiego postępowania (por. uzasadnienie wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2018 r., I AGa 207/18).

Pierwszą, zasadniczą zmianą jest zwolnienie sądu przez ustawo-
dawcę z badania „zawinienia” dłużnika w powstaniu stanu niewypła-
calności. Uchylono bowiem przepis art. 4914 Prawa upadłościowego, 
który nakazywał – co do zasady – oddalenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności 
lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa. Obecnie przesłanką ogłoszenia upadłości osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej tak, jak w przypadku 
przedsiębiorcy, jest stan niewypłacalności (stan, w którym dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych – art. 11 ust. 1 ustawy).

Kolejną ważną modyfikacją jest wprowadzenie trzech sposobów 
czy trybów przeprowadzenia postępowania w ramach „upadło-
ści konsumenckiej”. Przewiduje się więc, że postępowanie to może 
być prowadzone:

1. stosownie do regulacji zawartych w tytule V części III Prawa 
upadłościowego (Odrębne postępowania upadłościowe – Po-
stępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej);

2. w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego, 
znajdującej zastosowanie do przedsiębiorców;

3. w trybie przepisów tytułu VI części III Prawa upadłościowe-
go jako postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu 
wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej.

W postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej, uregulowanym w tytule V części III  
Prawa upadłościowego, nowelizacja wprowadza głębokie zmiany, 
u podstawy których legła, jak się można domyślać, idea przyspiesze-
nia przebiegu postępowania. Zresztą, w uzasadnieniu projektu ustawy 
nowelizującej wprost napisano, że na syndyka zostanie przerzucony 
ciężar czynności, które dotychczas zbyt obciążały „administrację są-
dową”, prowadząc do przedłużenia innych, bardziej poważnych po-
stępowań upadłościowych.
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Ustawodawca zrezygnował z instytucji sędziego – komisarza oraz 
obciążył syndyka szeregiem czynności i obowiązków, wykonywanych 
dotychczas przez sąd lub przez sędziego – komisarza. Temu swoi-
stemu „usamodzielnieniu” syndyka towarzyszy poddanie kontroli, 
podejmowanych przez niego czynności, w drodze skargi na czynność 
syndyka.

W nowym stanie prawnym na syndyku – a nie na sądzie – spoczy-
wa obowiązek założenia i prowadzenia akt postępowania (art. 49124 
Prawa upadłościowego). Akta takie syndyk zakłada najpóźniej w dniu 
otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości i załącza do nich 
wszelkie pisma dotyczące sprawy. Podobnie rzecz się przedstawia, 
jeśli chodzi o akta zgłoszeń wierzytelności. Obecnie, akta te zakłada 
i prowadzi syndyk, a nie sąd upadłościowy. Po prawomocnym za-
kończeniu postępowania akta te syndyk przekazuje do sądu upadłoś-
ciowego, który wydał postanowienie kończące postępowanie. Akta 
przekazane przez syndyka są dołączane do akt sądowych.

W konsekwencji – zgodnie z nowelizacją – wierzyciele zgłaszają 
swoje wierzytelności nie do sądu upadłościowego, lecz bezpośrednio 
do syndyka. Zgodnie z art. 4915 § 1 pkt 3 i 5 Prawa upadłościowego 
w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd m.in. wyznacza syndyka 
i wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi 
na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności musi odpowiadać wymogom formal-
nym pisma procesowego, a ponadto spełniać warunki przewidziane 
dla zgłoszenia w przepisach art. 239 i 240 Prawa upadłościowego. 
Warto zauważyć, że ustawa nowelizująca uznała za jeden z takich wa-
runków wskazanie numeru rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli 
posiada on taki rachunek. Wymóg ten może wydawać się trywialny, 
choć w praktyce syndyka ma on doniosłe znaczenie. Do tej pory zda-
rzało się często, że część wierzycieli nie wskazywała w zgłoszeniach 
numerów rachunków bankowych, co rodziło problemy na etapie wy-
konania planu podziału. Pamiętajmy, iż plan podziału (ostateczny, 
częściowy lub odrębny) wykonywany jest najczęściej po stosunkowo 
długim czasie prowadzenia postępowania. Oczekiwaniem każdego 
uczestnika postępowania, a także sądu i samego syndyka, jest szyb-
kie i sprawne wykonanie planu podziału. Niewskazanie numeru ra-
chunku bankowego wierzyciela rodzi pytanie o sposób postępowania 
syndyka w celu pozyskania tej informacji, który byłby dla syndyka 
bezpieczny i chronił go przed ewentualnymi zarzutami niedochowa-
nia należytej staranności. Nikomu nie trzeba uświadamiać, że zażą-
danie uzupełnienia takich danych poprzez wysłanie listu poleconego 
za zwrotnym poświadczeniem odbioru i oczekiwanie odpowiedzi 
ze strony wierzyciela w takiej samej formie prowadzi do znaczącego 
opóźnienia w wykonaniu planu podziału. Dodać również wypada, 
że w wymiarze praktycznym są pewne kategorie wierzycieli (niektóre 
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duże instytucje i spółki windykacyjne), w przypadku których stosu-
jąc nawet metody bezpośredniego komunikowania się na odległość 
uzyskanie informacji o numerze rachunku bankowego trwa kilka dni.

W nowym stanie prawnym, jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie od-
powiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaga-
niom określonym w art. 239 i art. 240 Prawa upadłościowego stosuje 
się odpowiednio przepis art. 130 k.p.c. (art. 241 Prawa upadłościowe-
go). Jeśli jednak zgłoszenia wierzytelności dokonuje wierzyciel repre-
zentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat 
lub radca prawny, lub osoba posiadająca licencję doradcy restruktury-
zacyjnego, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom 
określonym w art. 239 i art. 240 Prawa upadłościowego lub zawie-
rające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu pod-
lega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia (art. 242 Prawa 
upadłościowego).

Syndyk będzie więc badał zgłoszenia wierzytelności pod względem 
spełnienia wymogów formalnych. Jeżeli zgłoszenie nie będzie odpo-
wiadało powyższym wymogom syndyk w przypadku:

• wierzyciela niereprezentowanego przez pełnomocnika profe-
sjonalnego, wzywa go, pod rygorem zwrócenia pisma, do uzu-
pełnienia lub opłacenia zgłoszenia w terminie tygodniowym; 
po bezskutecznym upływie terminu syndyk zwraca wierzycielowi 
zgłoszenie;

• wierzyciela reprezentowanego przez pełnomocnika profesjonal-
nego, zwraca zgłoszenie bez wzywania do jego uzupełnienia.

Wyżej wspomniano o opłaceniu zgłoszenia, gdyż zmieniono także re-
gulacje dotyczące zgłoszenia wierzytelności po terminie przewidzia-
nym do dokonania tej czynności. Wierzyciel, który zgłosił wierzytel-
ność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, 
ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe 
z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, 
w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wie-
rzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez 
syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obej-
mującego rozliczenie (art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego). Zry-
czałtowane koszty postępowania upadłościowego w 2020 r. wyno-
szą 772,21 złotych. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty tych 
kosztów na wskazany rachunek bankowy w wyznaczonym terminie.
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Jeśli zatem po upływie wyznaczonego terminu wpłynie zgłosze-
nie wierzytelności to – w razie jego nieopłacenia – syndyk powinien 
zobowiązać wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów postę-
powania w wyznaczonym terminie na wskazany rachunek bankowy, 
a w razie bezskutecznego upływu terminu – syndyk powinien wezwać 
wierzyciela do uzupełnienia opłaty w terminie tygodniowym; po bez-
skutecznym upływie tego terminu syndyk zwraca wierzycielowi zgło-
szenie. Jednakże, gdyby wierzyciel zgłosił wierzytelność po terminie 
przez pełnomocnika profesjonalnego to w braku wpłaty zryczałtowa-
nych kosztów postępowania syndyk powinien zobowiązać wierzyciela 
do ich opłacenia w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym 
upływie zwrócić zgłoszenie bez wezwania do uzupełnienia braków. 

Jedynie ubocznie można zwrócić uwagę, że syndyk zawiadamia (art. 
4916a ust. 1 Prawa upadłościowego) o ogłoszeniu upadłości ujawnio-
nych wierzycieli (we wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości albo, 
w przypadku wniosku jednego z wierzycieli o ogłoszenie upadłości 
dłużnika, ujawnionych syndykowi przez dłużnika). Syndyk jest zobo-
wiązany pouczyć wierzyciela w takim zawiadomieniu o numerze ra-
chunku bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, 
o których mowa w art. 235 ust. 1. W przypadku dużej grupy wierzy-
cieli może zatem dojść do aż trzykrotnego poinformowania – w takiej 
czy innej formie – o konieczności zapłaty zryczałtowanych kosztów 
postępowania (przy zawiadomieniu o ogłoszeniu upadłości, przy we-
zwaniu do ich wpłaty w razie złożenia zgłoszenia po terminie oraz 
przy wezwaniu do opłacenia zgłoszenia pod rygorem jego zwrotu). 

Zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wymaga 
uzasadnienia. Na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzy-
telności wierzycielowi przysługuje skarga do sądu, w którym czynno-
ści sędziego – komisarza wykonuje wyznaczony sędzia (art. 242a ust. 
2 i art. 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego). Skargę wnosi się w terminie 
tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia syndyka o zwrocie 
zgłoszenia wierzytelności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się 
do syndyka, który w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi 
przekazuje ją do sądu wraz ze zgłoszeniem wierzytelności oraz z od-
pisem zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzytelności, chyba że skar-
gę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia 
skarżącego. Braki formalne i fiskalne skargi podlegają badaniu przez 
wyznaczonego sędziego, który wzywa uzupełnienia lub opłacenia 
skargi w terminie tygodniowym. Sędzia ten odrzuca skargę wnie-
sioną po upływie przepisanego terminu lub z innych przyczyn nie-
dopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono 
w terminie lub od której nie uiszczono należnej opłaty. Na postano-
wienie o odrzuceniu skargi przysługuje zażalenie do sądu upadłoś-
ciowego, działającego jako sąd drugiej instancji (art. 222 ust. 1 Prawa 
upadłościowego).
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Ponadto, jak już zasygnalizowano, wprowadzono ogólny środek 
kontroli czynności syndyka w postaci skargi do sądu upadłościo-
wego (art. 49112a Prawa upadłościowego). Skarga przysługuje zarów-
no na czynności, jak i na zaniechania syndyka. Legitymowanym 
do wniesienia skargi jest upadły, wierzyciel lub inna osoba, której 
prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone 
albo zagrożone. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma 
procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której 
zaniechano oraz zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokona-
nie czynności, a także zawierać uzasadnienie. Skargę wnosi się za po-
średnictwem syndyka w terminie siedmiu dni od dnia dokonania 
czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało 
przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czyn-
ności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przy-
padkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, 
wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndy-
ka naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia 
powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. 
Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności wnosi 
się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział 
się, że czynność miała być dokonana. Syndyk w terminie trzech 
dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej 
czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn 
jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu 
upadłościowego. Syndyk może jednak uwzględnić skargę w całości, 
co kończy całą procedurę wywołaną wniesioną skargą. W przypadku 
przekazania skargi do sądu braki formalne i fiskalne skargi podlega-
ją badaniu w sądzie upadłościowym. Sąd odrzuca skargę wniesioną 
po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn 
niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono 
w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażale-
nie. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego 
ani dokonania zaskarżonej czynności. Sąd może wstrzymać dokona-
nie czynności. W przypadku odrzucenia skargi sąd z urzędu bierze 
jednak pod uwagę okoliczności wskazane w skardze i w razie potrze-
by wydaje syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności 
lub zakazuje syndykowi dokonania określonych czynności.

Od skargi na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytel-
ności, jak i od skargi na czynność syndyka pobiera się opłatę pod-
stawową w wysokości 30 złotych (art. 76a pkt 3 i art. 14 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej, uregulowane w tytule V części 
III Prawa upadłościowego, będzie zasadniczo ograniczone do doko-
nania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygotowania projek-
tu planu spłaty wierzycieli. Ustawodawca zrezygnował z instrumen-
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tu kontroli działań syndyka w postaci periodycznych (nie rzadziej 
niż co 3 miesiące) sprawozdań z czynności oraz sprawozdań rachun-
kowych, składanych sędziemu – komisarzowi, bo zrezygnował rów-
nież (o czym już była mowa) z samej instytucji sędziego – komisarza. 
Pozostawiono jedynie obowiązek sporządzenia sprawozdania osta-
tecznego. Syndyk – w nowym stanie prawnym – nie sporządza także 
listy wierzytelności ani uzupełniających list wierzytelności, a także 
planów podziału. Trzy dotychczas opracowywane rodzaje dokumen-
tów w postaci listy wierzytelności, planu podziału i planu spłaty wie-
rzycieli zostały zastąpione planem spłaty wierzycieli.

W zakresie likwidacji masy upadłości ustawodawca również zde-
cydował się przyjąć rozwiązania, które najprawdopodobniej przy-
spieszą działania syndyka. Obecnie bowiem syndyk będzie samo-
dzielnie dokonywał wyboru sposobu likwidacji masy upadłości (art. 
49111a Prawa upadłościowego). Zastrzega się jednak, iż ma to być spo-
sób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym 
stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji. Ustawa nie wymaga 
już konieczności uzyskiwania zgody sędziego – komisarza. Szczegól-
ne rozwiązania ustawodawca przewidział jedynie odnośnie nieru-
chomości i składników majątkowych o większej wartości (tj. których 
wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pię-
ciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku 
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego – w 2020 r. będzie to wartość wynosząca 25 740,35 złotych). 
W takich przypadkach o wyborze sposobu likwidacji syndyk zawia-
damia wierzycieli oraz sąd. W zawiadomieniu syndyk wskazuje spo-
sób likwidacji oraz minimalną cenę. Sąd upadłościowy może z urzę-
du bądź na skutek skargi na czynność syndyka zakazać syndykowi 
dokonania likwidacji składnika masy upadłości w wybrany przez 
syndyka sposób lub za wskazaną minimalną cenę, jeżeli likwidacja 
byłaby niezgodna z prawem albo prowadziłaby do pokrzywdzenia 
upadłego lub wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia w powyż-
szym przedmiocie sąd może wstrzymać likwidację. Jeżeli likwidacja 
nie zostanie wstrzymana lub zakazana przez sąd, może ona nastąpić 
po upływie czternastu dni od dnia zawiadomienia sądu i wierzycieli. 
Warto zauważyć, że nie przewidziano, by dłużnik był zawiadamiany 
o wybranym sposobie likwidacji składnika majątkowego.

Ustawodawca w art. 4912 ust. 1a Prawa upadłościowego przewidział 
możliwość zastosowania (odpowiedniego) przepisów art. 56a-56h 
tej ustawy, czyli szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji 
majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Dodać trzeba, iż uzupełniono w sposób korzystny dla dłużnika re-
gulację, dotyczącą wydzielenia upadłemu kwoty na zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych. Odnosi się to do sytuacji, gdy przedmiotem 
likwidacji jest lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym 
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zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Do-
tychczas wydzielenie dłużnikowi kwoty, odpowiadającej przeciętne-
mu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej 
miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, 
było możliwe jedynie ze środków uzyskanych ze sprzedaży nierucho-
mości przez syndyka. W nowym stanie prawnym możliwe będzie 
przyznanie zaliczki na te cele po opuszczeniu nieruchomości przez 
upadłego, ale przed sprzedażą, jeżeli pozwalają na to fundusze masy 
upadłości (art. 342a Prawa upadłościowego).

W art. 63 Prawa upadłościowego, który określa składniki niewcho-
dzące do masy upadłości, wprowadzono regulację określającą w inte-
resujący sposób granice „zajęć” dochodów dłużnika dokonywanych 
przez syndyka. Zgodnie z zasadą przyjętą w ust. 1 powołanego przepi-
su nie wchodzi do masy upadłości mienie, które jest wyłączone od eg-
zekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.). 
Kodeks ten odsyła zaś do przepisów Kodeksu pracy i ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli chodzi 
o określenie granic egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rent 
i emerytur. W nowym stanie prawnym przyjęto, że w przypadku ogło-
szenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozosta-
ją inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu 
upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości 
na podstawie art. 63 ust. 1 Prawa upadłościowego odpowiada kwocie 
stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
1622 i 1690). W kwietniu 2020 r. kwota ta wynosi 1051,50 złotych. 
W przypadku zaś ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której 
utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi 
także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączony-
mi z masy upadłości na podstawie art. 63 ust. 1 Prawa upadłościowe-
go 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 (w kwietniu 
2020 r. jest to 792,00 złote). Ponadto, sędzia-komisarz na wniosek 
upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu 
upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, biorąc pod uwagę 
szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzyma-
niu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości 
ich zaspokojenia. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje 
zażalenie upadłemu i wierzycielom.

10

NOWE LIZACJA UPADŁOŚC I TZ W. KONSUME NC KIEJ / E-BOOKCZ Y TELNIA KRONIKI



Po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy 
upadłości i po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności syndyk 
sporządza projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo in-
formację, że zachodzą któreś z poniższych okoliczności (art. 49114, 
art. 49114a, art. 49116 Prawa upadłościowego):

1. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie 
zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez 
trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulo-
wanie wymagalnych zobowiązań,

2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzo-
no postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość 
lub część jego zobowiązań,

3. sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest 
on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ra-
mach planu spłaty wierzycieli,

4. niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach 
planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłe-
go nie ma charakteru trwałego.

Powyższe projekt lub informację syndyk doręcza upadłemu i wie-
rzycielom oraz zobowiązuje ich do złożenia stanowiska w terminie 
czternastu dni. Następnie projekt planu spłaty bądź informację syn-
dyk składa sądowi upadłościowemu wraz z dowodami doręczenia 
tych dokumentów upadłemu i wierzycielom oraz łącznie z przedsta-
wionymi przez te podmioty stanowiskami (bądź wraz z informacją, 
że nie przedstawili oni swoich stanowisk ze wskazaniem przyczyny 
takiego stanu rzeczy). Projekt planu spłaty wierzycieli jest rozpozna-
wany przez sąd na rozprawie, ale tylko wtedy, gdy upadły, syndyk 
lub wierzyciel złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy (art. 49114 
ust. 4 Prawa upadłościowego).

Rozstrzygnięcia sądu upadłościowego mogą być następujące (art. 
49114a i art. 49116 Prawa upadłościowego):

1. ustalić planu spłat wierzycieli;

2. umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty 
wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób 
wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakich-
kolwiek spłat w ramach planu spłaty;
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3. umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty 
wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek 
spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej 
sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, pod warunkiem, 
że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się posta-
nowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wie-
rzycieli 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 umorze-
niu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzy-
cieli i ustali plan spłaty wierzycieli (warunkowe umorzenie 
zobowiązań);

4. odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia 
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustale-
nia planu spłaty wierzycieli jeżeli:

a. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istot-
nie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności 
przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe 
nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

b. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowa-
dzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono 
całość lub część jego zobowiązań 
 

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie 
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzy-
cieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione 
względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W przypadkach wskazanych w pkt 2-4, jeżeli do czasu wydania 
tych rozstrzygnięć w postępowaniu zgromadzono fundusze masy 
upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wie-
rzycieli, w którym wymienia wierzycieli uczestniczących w planie 
spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości między 
wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. W przypadku podstaw 
do umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań dłużnika, 
gdy ustalono plan spłat wierzycieli, obejmujący zgromadzone fundu-
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sze masy upadłości, sąd umarza zobowiązania upadłego niewykonane 
w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli lub warunkowo umarza 
te zobowiązania.

Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo 
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzy-
cieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez usta-
lenia planu spłaty wierzycieli, a także o odmowie ustalenia planu 
spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. Na powyższe 
postanowienia przysługuje zażalenie, lecz z wyłączeniem postanowie-
nia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli, na które zażalenie 
nie przysługuje.

Skarga kasacyjna przysługuje (art. 49117 Prawa upadłościowego) 
od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie ustalenia 
planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań 
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie 
warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli. W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej, 
na wniosek skarżącego, sąd może wstrzymać wydanie postanowie-
nia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu 
zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości 
i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, które 
jest wydawane po wykonaniu przez upadłego obowiązków określo-
nych w planie spłaty wierzycieli. Jeżeli w wyniku rozpoznania skargi 
kasacyjnej postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli zosta-
nie uchylone, sąd uchyla również wskazane postanowienie o stwier-
dzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli.

Plan spłat wierzycieli zastępuje dotychczas opracowywane: listę 
wierzytelności, listy uzupełniające i plany podziału (częściowy, od-
rębny i ostateczny). Elementy planu spłaty wierzycieli, który ustala 
sąd upadłościowy, zostały wymienione w przepisie art. 49115 Prawa 
upadłościowego.

Zasady ustalenia terminu spłaty zobowiązań dłużnika (które w po-
stępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorców 
byłyby uznane na liście wierzytelności) są następujące:

a. powinien to być okres nie dłuższy niż trzydzieści sześć 
miesięcy;

b. w przypadku jednak ustalenia, że upadły doprowadził do swo-
jej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyśl-
nie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli 
nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć 
miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące;
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c. gdyby w wykonaniu planu spłaty wierzycieli dłużnik miał 
spłacić co najmniej 70% zobowiązań to plan spłaty wierzycieli 
nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok;

d. gdyby zaś w wykonaniu planu spłaty wierzycieli dłużnik miał 
spłacić co najmniej 50% zobowiązań to plan spłaty wierzycieli 
nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

Sąd nie jest oczywiście związany stanowiskiem upadłego oraz wie-
rzycieli 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 utrzy-
maniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych 
wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępo-
waniu upadłościowym.

Plan spłaty wierzycieli może być zmieniony, jak i uchylony (art. 
49119 i art. 49120 Prawa upadłościowego).

Zmiana może nastąpić, gdy upadły nie może wywiązać się z obo-
wiązków określonych w tym planie. Sąd może przedłużyć termin 
spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu 
miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od posta-
nowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna. 

W sytuacji, gdy dłużnik nie może wywiązać się z obowiązków okre-
ślonych w planie spłaty wierzycieli w sposób trwały i wynika to z oko-
liczności niezależnych od niego, sąd może uchylić plan spłaty wie-
rzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego. Sąd działa 
jedynie na wniosek upadłego, a swoją decyzję wydaje po wysłuchaniu 
wierzycieli. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od po-
stanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna.

Zmiana planu spłaty może też nastąpić w razie istotnej poprawy 
sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania tego planu, 
wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia 
za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez 
upadłego działalności zarobkowej. Powyższa zmiana może nastąpić 
na wniosek każdego z wierzycieli oraz upadłego, a sąd o niej orzeka 
po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wie-
rzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W przypadku zaś, gdy upadły nie wykonuje obowiązków określo-
nych w planie spłaty wierzycieli, w tym, gdy:

1. nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty 
wierzycieli;

2. w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił 
osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe o war-
tości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
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w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostat-
ni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego;

3. dokonał czynności prawnej, dotyczącej jego majątku, która 
mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty 
wierzycieli, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie zo-
stała przez sąd zatwierdzona;

4. ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawo-
mocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

sąd uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom 
jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest 
uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie. Sąd orzeka z urzędu albo 
na wniosek wierzyciela. W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli 
zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Krótko należy przedstawić nową regulację tzw. warunkowego umo-
rzenia zobowiązań upadłego (art. 49116 ust. 2a-3 Prawa upadłościo-
wego). Wchodzi ono w grę jedynie wówczas, gdy niezdolność do do-
konywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli 
wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego. 
Umorzenie zobowiązań następuje wówczas pod warunkiem, że:

• w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowie-
nia o umorzeniu upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wnio-
sku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, 

• a sąd, na skutek takiego wniosku, uchyli postanowienie o warun-
kowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 
spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli, uznając, że usta-
ła niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat 
w ramach planu spłaty wierzycieli.

Ponadto, nawet po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd może uchylić to postano-
wienie i ustalić plan spłaty wierzycieli, działając z wniosku upadłego 
lub wierzyciela (art. 49116 ust. 2b Prawa upadłościowego). Jedno-
cześnie jednak w art. 49116 ust. 2i Prawa upadłościowego stanowi się, 
że jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie 
planu spłaty w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się po-
stanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, zobowiązania 
upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawo-
mocnienia się wskazanego postanowienia. Na wniosek upadłego 
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lub wierzyciela sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie 
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W po-
stanowieniu sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego.

Regulację tę należy rozumieć w taki sposób, że wniosek o usta-
lenie planu spłaty wierzycieli musi być złożony w terminie pięciu 
lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 
umorzeniu zobowiązań. Sąd upadłościowy może zaś uchylić posta-
nowienie o warunkowym umorzeniu i ustalić plan spłaty wierzycieli 
już po upływie wspomnianych pięciu lat.

W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 
spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, 
dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację 
majątkową. Na wniosek upadłego sąd może wyrazić zgodę albo za-
twierdzić dokonanie takiej czynności prawnej, jeżeli uzna, iż zachodzi 
szczególnie uzasadniony przypadek.

We wskazanym okresie upadły jest także obowiązany składać są-
dowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji 
majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym 
wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe 
o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni 
kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, 
wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego 
utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły 
dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań 
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie pię-
ciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 
umorzeniu zobowiązań, upadły:

1. nie złożył w terminie wskazanego wyżej sprawozdania,

2. w sprawozdaniu tym podał nieprawdziwe informacje, w szcze-
gólności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki 
majątkowe,

3. dokonał czynności prawnej, która mogłyby pogorszyć jego 
sytuację majątkową, bez uzyskania zgody sądu albo czynność 
ta nie została przez sąd zatwierdzona,

4. ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawo-
mocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, 
 

– chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zanie-
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chanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu 
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzy-
cieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami 
humanitarnymi.

W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobo-
wiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania 
upadłego nie podlegają umorzeniu.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, jak i w okresie 
pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunko-
wym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wie-
rzycieli, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty 
wierzycieli albo przed warunkowym umorzeniem zobowiązań za wy-
jątkiem wierzytelności wynikających z niektórych rodzajów zobowią-
zań (np. o charakterze alimentacyjnym, wynikające z rent z tytułu od-
szkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci, do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także 
do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę – art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego).

Wspomnieć również wypada, iż ustawodawca dał syndykowi nowe 
narzędzie, służące pozyskaniu informacji na temat majątku dłużnika. 
W dotychczasowym i obecnym stanie prawnym, na podstawie art. 
4918 ust. 1 Prawa upadłościowego, syndyk pozyskiwał i pozyskuje in-
formacje, dotyczące upadłego i mające wpływ na ocenę jego sytuacji 
majątkowej, od naczelnika właściwego dla dłużnika Urzędu Skarbo-
wego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego. Dane przekazane przez 
naczelnika Urzędu Skarbowego są zwłaszcza podstawą wiedzy syndy-
ka o czynnościach cywilnoprawnych dłużnika i ich kwestionowania 
jako bezskutecznych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego 
lub Kodeksu cywilnego. Poza tym na podstawie art. 178 Prawo upad-
łościowego syndyk mógł „żądać od organów administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących 
majątku upadłego”. Jako praktyczny przykład można zasygnalizować, 
iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawiał syndykowi danych 
o tym, czy i kto opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za upadłe-
go. W aktualnym stanie prawnym zmieniono wskazany art. 178 Prawa 
upadłościowego, który przewiduje możliwość złożenia przez syndyka 
wniosku o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z ogra-
niczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik 
ma dostęp. Z całą pewnością znacząco rozszerzy to dotychczasowe 
spektrum wiedzy o majątku dłużnika, jaką będzie mógł pozyskać syn-
dyk. Zauważmy także, iż ustawodawca jednoznacznie określił obecnie 
zakres dodatkowych informacji, jakie ma podać dłużnik we wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Należą do nich m.in.:
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• informacja o osiągniętych przychodach oraz o kosztach ponie-
sionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzy-
maniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem 
złożenia wniosku;

• informacja o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużni-
ka w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wnio-
sku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały 
w spółkach;

• informacja o czynnościach prawnych dokonanych przez dłuż-
nika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia 
wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności 
lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Kończąc omawianie najistotniejszych zmian regulacji zawartych w ty-
tule V części III Prawa upadłościowego trzeba dodać, iż w przypadku 
umorzenia postępowania na wniosek dłużnika ustawodawca posta-
nowił, iż sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowa-
nia mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 49110 ust. 3 
Prawa upadłościowego).

Upadłość zwana konsumencką będzie się mogła toczyć również 
w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego, znaj-
dującej zastosowanie do przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4911 ust. 
2 Prawa upadłościowego decyzję o prowadzeniu postępowania 
w tym trybie podejmie sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłosze-
niu upadłości, przy czym może o tym postanowić również po ogło-
szeniu upadłości (4915 ust. 2 Prawa upadłościowego). Przesłankami 
zastosowania tych przepisów są: znaczny rozmiar majątku dłużni-
ka, znaczna liczba wierzycieli lub inne uzasadnione przewidywania 
co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Brak w majątku dłużnika wystarczających środków na pokrycie 
kosztów postępowania nie będzie stanowił przeszkody do prowa-
dzenia tego postępowania. Koszty te pokrywa tymczasowo Skarb 
Państwa.

Pamiętać wypada, że w takim trybie prowadzenia postępowa-
nia upadłościowego sporządza się m.in. plany podziału (częścio-
we, odrębne i ostateczny) i w ten sposób zaspokaja się wierzycie-
li po dokonaniu likwidacji majątku dłużnika. Niejako dodatkowo, 
po wykonaniu ostatecznego planu podziału, w terminie trzydziestu 
dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu 
spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które 
nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Zasady 
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ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań, zmiany tego planu 
oraz jego wykonania i uchylenia zostały określone w art. 369 – 372 
Prawa upadłościowego.

Problematyka ustalenia planu spłaty i jego zmiany oraz uchylenia, 
a także umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, 
warunkowego umorzenia tych zobowiązań, uchylenia postanowienia 
o warunkowym umorzeniu zobowiązań, oddalenia wniosku o usta-
lenie planu spłaty oraz o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu 
spłaty jest uregulowana w sposób zbliżony do przepisów tytułu V czę-
ści III Prawa upadłościowego.

Nowelizacja wprowadziła również w tytule VI części III nowy 
typ postępowania, określony jako „Postępowanie o zawarcie układu 
na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej”. Wspomnieć jednak wypada, że w ra-
mach regulacji tytułu V, na podstawie art. 49122 Prawa upadłościo-
wego, możliwe jest również zawarcie układu.

Postępowanie układowe, zawarte w tytule VI, ma charakter uprosz-
czony. Udział sądu w tej procedurze jest bardzo ograniczony, gdyż jest 
ona prowadzona pod kierunkiem nadzorcy sądowego (który musi 
się legitymować licencją doradcy restrukturyzacyjnego). Wszczęcie 
takiego postępowania nastąpi na wniosek dłużnika o otwarcie postę-
powania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, przy czym 
w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości sąd będzie mógł 
skierować dłużnika do powyższego postępowania, chyba że dłużnik 
we wniosku o ogłoszenie upadłości złoży oświadczenie, że nie wyra-
ża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgroma-
dzeniu wierzycieli (art. 49125 Prawa upadłościowego). Decyzja sądu 
o otwarciu lub skierowaniu do postępowania układowego zależy 
od pozytywnej oceny, że możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego 
sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów po-
stępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania 
układu z wierzycielami. Dłużnik wraz z wnioskiem o otwarcie wska-
zanego postępowania ma obowiązek uiszczenia zaliczki na wydatki 
postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, pod rygorem zwrotu wniosku (w 2020 r. za-
liczka ta wyniesie 5148,07 złotych). W przypadku zaś skierowania 
do tego postępowania dłużnik uiszcza nadzorcy sądowemu zaliczkę 
na wydatki w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowa-
nia pod rygorem umorzenia postępowania i rozpoznania wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Kwota ta ma pokryć koszty związane z orga-
nizacją zgromadzenia wierzycieli oraz część wynagrodzenia nadzorcy 
sądowego. Wynagrodzenie nadzorcy (art. 49135 Prawa upadłościo-
wego) zostało określone jako 15% kwoty przeznaczonej dla wierzy-
cieli w przypadku wypłat dla wierzycieli kwot do 100 000 złotych 
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i ma być, co do zasady, wypłacane nadzorcy równocześnie z płat-
nościami dla wierzycieli. W przypadku kwot ponad 100 000 złotych 
do 500 000 złotych – wynagrodzenie będzie wynosiło 3%, od kwoty 
ponad 100 000 zł i, gdy wypłaty dla wierzycieli przekroczą 500 000 
zł – 1% od kwoty przewyższającej 500 000 złotych. Należy wska-
zać, że wynagrodzenie nadzorcy składać się będzie z opłaty wstępnej 
pobieranej po doręczeniu postanowienia o otwarciu postępowania 
o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, a pozostała część 
wynagrodzenia – równocześnie z dokonaniem wypłat dla wierzycieli 
w wykonaniu układu zatwierdzonego przez sąd. Opłata wstępna jest 
wliczana w 15% limit wynagrodzenia i wynosi połowę przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgro-
madzeniu wierzycieli składa się na formularzu. Powinien on zawierać 
wstępne propozycje układowe. W postanowieniu o otwarciu postępo-
wania sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który w terminie trzydzie-
stu dni od dnia doręczenia postanowienia o otwarciu postępowania 
o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49130 Prawa 
upadłościowego):

1. sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe;

2. sporządza spis wierzytelności;

3. sporządza spis wierzytelności spornych;

4. zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania 
nad układem.

Termin zgromadzenia wierzycieli ustala nadzorca sądowy w poro-
zumieniu z dłużnikiem (art. 49131 Prawa upadłościowego). Zgro-
madzenie to nie może się odbyć później niż trzy miesiące od dnia 
otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzy-
cieli, a w przypadku, skierowania do tego postępowania – później 
niż cztery miesiące od dnia otwarcia tego postępowania pod rygorem 
jego umorzenia. Nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o termi-
nie i miejscu zgromadzenia za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo 
za zwrotnym pokwitowaniem odbioru co najmniej dwa tygodnie 
przed dniem zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem należy dorę-
czyć wierzycielowi propozycje układowe.
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W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o zawar-
cie układu na zgromadzeniu wierzycieli będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
dotyczące przyśpieszonego postępowania układowego (art. 49138 
Prawa upadłościowego). Oznacza to, że w postępowaniu o zawarcie 
układu na zgromadzeniu wierzycieli należy odpowiednio stosować 
wynikające z Prawa restrukturyzacyjnego reguły dotyczące ustala-
nia spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, zwoływania 
zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu, zasad głosowania 
wierzycieli, liczenia większości koniecznej do ustalenia, że doszło 
do przyjęcia układu, zatwierdzenia układu, jego skutków oraz zasad 
zmiany i uchylenia układu.

Stosowanie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego ma istotne 
znaczenie dla przebiegu zgromadzenia wierzycieli i głosowania 
nad układem. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że wbrew 
sugestii płynącej z pojęcia „zgromadzenie”, w praktyce głosowanie 
nad układem przebiega bez osobistej obecności jakiegokolwiek wie-
rzyciela bądź przy bardzo skromnym stawiennictwie. Głosowanie 
na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się bowiem pisemnie 
(art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Wierzyciel może za-
tem ograniczyć się do przesłania swojego głosu oddanego na piśmie. 
W tym celu, wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu zgroma-
dzenia, przesyła się do wierzycieli karty do głosowania. Przesłane 
na piśmie głosy rodzą dość często problemy: w przypadku wierzycieli 
spółek handlowych – zdarza się, iż są podpisane niezgodnie z zasa-
dami reprezentacji, gorzej w przypadku działania przez pełnomoc-
nika – pełnomocnictwa nie są w ogóle załączane do kart do głosowa-
nia albo okazują się wadliwe. Dodatkowo, sama regulacja dotycząca 
przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli i zasad przyjęcia układu, 
daje podstawy do wniosku, że wyniki głosowania mogą okazać się za-
skakujące. W celu bowiem przeprowadzenia ważnego zgromadzenia 
wierzycieli, podczas którego ma odbyć się głosowanie nad układem 
wystarczające jest uczestnictwo (także za pośrednictwem nadesła-
nych kart do głosowania) zaledwie co najmniej jednej piątej (20 %) 
wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem (art. 113 ust. 
1 Prawa restrukturyzacyjnego). Z kolei, układ jest przyjęty (art. 119 
Prawa restrukturyzacyjnego), gdy wypowie się za nim większość 
głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącz-
nie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących 
głosującym wierzycielom. Podkreślenia wymaga, że powyższe regu-
ły przyjęcia układu dotyczą większości „osobowej” i „kapitałowej”, 
ale odniesionych do „głosujących” wierzycieli. O układzie może za-
tem zdecydować zaledwie 20 % wierzycieli uprawnionych do głoso-
wania nad układem. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się 
w grupach wierzycieli, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie 
wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, 
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mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przy-
sługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Układ zostaje także 
przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych 
z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy 
wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali 
za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowie-
działy się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podsta-
wie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku prze-
prowadzenia postępowania upadłościowego.

Zgromadzenie wierzycieli odbywa się bez udziału czynnika sądo-
wego. Zgromadzeniu przewodniczy nadzorca sądowy, a z przebiegu 
sporządza się protokół, który powinien zawierać treść układu oraz 
wymieniać wierzycieli głosujących za układem i przeciwko układo-
wi. Nadzorca sądowy przedstawia sądowi wniosek o zatwierdze-
nie układu albo o umorzenie postępowania w terminie dwudzie-
stu jeden dni od dnia zgromadzenia wierzycieli (art. 49132 Prawa 
upadłościowego).

Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat. W przy-
padku zaś, gdy układ obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz 
wierzytelności (w zakresie znajdującym pokrycie w wartości przed-
miotu zabezpieczenia) zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, 
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką 
morską oraz wierzytelności zabezpieczone przeniesieniem na wie-
rzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, układ, 
w części dotyczącej tych wierzytelności, może być zawarty na okres 
przekraczający pięć lat. Objęcie tych wierzytelności układem wymaga 
zgody wierzycieli. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża 
się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przy-
stąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać wyra-
żona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli (art. 49132 Prawa 
upadłościowego i art. 151 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego).

Otwarcie postępowania układowego ma istotne znaczenie 
m.in. dla postępowań egzekucyjnych. W odniesieniu do postępowań 
egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa 
układem i wszczętych przed dniem otwarcia postępowania układo-
wego, ulegają one zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia po-
stępowania. Po dniu otwarcia postępowania układowego niedopusz-
czalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie 
postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabez-
pieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy 
prawa. Jednakże wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną 
na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, za-
stawem skarbowym lub hipoteką morską może prowadzić egzekucję 
wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Sąd upadłościowy na wnio-
sek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie 
egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem 
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(a więc m.in. tych zabezpieczonych rzeczowo). Łączny czas zawie-
szenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech 
miesięcy (art. 259 i art. 260 Prawa restrukturyzacyjnego stosowane 
odpowiednio na podstawie art. 49138 Prawa upadłościowego).

Ocena nowo wprowadzonej regulacji upadłości konsumenckiej 
będzie możliwa – co oczywiste – po dłuższym okresie praktycz-
nego stosowania znowelizowanych przepisów. Już obecnie można 
się jednak spodziewać, że znaczącą mniejszość będą stanowiły po-
stępowania prowadzone według przepisów dotyczących upadłości 
przedsiębiorców oraz w trybie postępowania o zawarcie układu 
na zgromadzeniu wierzycieli. Wydaje się, iż będą one prowadzone 
w przypadkach dłużników ze znaczniejszym majątkiem bądź uzy-
skujących bieżące dochody w znaczniejszej wysokości (takie sytuacje 
się zdarzają w praktyce, lecz są w mniejszości). Z punktu widzenia 
syndyka model ustawowy upadłości konsumenckiej z tytułu V części 
III Prawa upadłościowego daje nadzieję na znaczne przyspieszenie 
postępowania, aczkolwiek rzeczywistość może okazać się odmienna, 
zwłaszcza w kontekście rozwoju praktyki związanej ze zgłoszeniami 
wierzytelności i uzupełnianiem ich braków, skargami na czynności 
syndyka oraz zawiadomieniami o sposobie likwidacji najcenniejszych 
składników majątkowych masy upadłości. 
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