
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

- NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o
zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw



ü usprawnienie oraz poprawa funkcjonujących procedur postępowania upadłościowego,

ü zmniejszenie kosztów społecznych postępowań oddłużeniowych,

ü zwiększenie efektywności pracy sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 

ü skrócenie czasu trwania postępowania.  

Cele nowelizacji regulacji dotyczącej tzw. Upadłości konsumenckiej: 



Zmiana celu postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych

Równorzędnymi celami postępowania upadłościowego są zarówno

zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, jak i umorzenie

zobowiązań upadłego.



Tryby prowadzenia postępowania upadłościowego

1
na podstawie przepisów ogólnych z możliwością wykorzystania procedury przygotowanej 
likwidacji

2
w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości

3
w uproszczonej procedurze upadłościowej przewidzianej w Tytule V w Dziale II  



Obowiązek wskazania dodatkowych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości

v numer NIP,

v informacja o osiągniętych przychodach i ponoszonych przez dłużnika kosztach na utrzymanie 
własne oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, 

v informacja o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach 
przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w 
spółkach,

v informacja 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.



Brak negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości 

Ustawodawca wyeliminował negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości
osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw.
konsumenta.



Pre – pack, czyli przygotowana likwidacja

Dla zapewnienia pełnej efektywności procedury przygotowanej

likwidacji, zgodnie z zasadą optymalizacji, ustawodawca dopuszcza

złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w toku

postępowania o ogłoszenie upadłości przez każdego z jego uczestników

oraz wprowadza szczegółową regulacje w tym zakresie.



Dochód upadłego nie wchodzący do masy upadłości

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, upadłemu pozostawia się nie mniej niż 150% kwoty, która na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy
społecznej w przypadku osoby samotnie gospodarującej (czyli 150% odpowiada aktualnie kwota 1.051,50 zł).

W sytuacji, gdy na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby, kwota
wolna od zajęcia nie może być niższa od iloczynu liczby tych osób wraz z
upadłym oraz 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o
pomocy społecznej (tj. aktualnie kwoty 528 zł).
Niezależnie od powyższego rozwiązania, ustawodawca przewidział także
możliwość indywidualnego określenia przez Sędziego-komisarza zakresu
wyłączenia z masy upadłości części dochodu upadłego, uwzględniając
szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu,
takie jak stan zdrowia czy potrzeby mieszkaniowe.



Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Ø małżonek upadłego albo jego były małżonek, ma prawo sprzeciwić się objęcia masą
upadłości tego składnika majątku upadłego, który w ciągu roku przed dniem złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości przestał być majątkiem wspólnym małżonków w wyniku
rozwodu, separacji lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Ø małżonek upadłego będzie zawiadamiany o ogłoszeniu upadłości małżonka, a także zostanie
pouczony przez syndyka o wpływie ogłoszenia upadłości na ich stosunki majątkowe oraz o
przysługujących uprawnieniach, w tym prawie do dokonania zgłoszenia wierzytelności.



Zgłoszenie wierzytelności 

Ø zgłoszenie wierzytelności składa się/przesyła bezpośrednio do kancelarii syndyka (nie do
sądu upadłościowego ani do Sędziego-komisarza).

Ø dokonanie przez wierzyciela zgłoszenia wierzytelności po wyznaczonym terminie wiązać się
będzie z obowiązkiem poniesienia zryczałtowanych kosztów z tym związanych.

Ø zryczałtowane koszty spóźnionego zgłoszenia wierzytelności dokonanego przez wierzyciela,
wierzyciel będzie każdorazowo złożyć wraz ze spóźnionym zgłoszeniem. Rozwiązanie to ma
zdyscyplinować wierzycieli i ograniczyć do minimum opóźnienia w toczących się
postępowaniach związane ze składaniem zgłoszeń wierzytelności po terminie.



Układ w postępowaniu konsumenckim 

Nowością w postępowaniach upadłościowych konsumentów jest możliwość zawarcia przez osobę fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, na etapie poprzedzającym wdrożeniem procesów likwidacyjnych
przez syndyka, układu z wierzycielami.

Procedura zawarcia układu z wierzycielami odbywa się w oparciu o rozwiązania prawne przewidziane ustawą z
dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu może zostać zainicjowane przez samego 
dłużnika lub sąd, przy uwzględnieniu sytuacji życiowej dłużnika oraz jego 
możliwości zarobkowych.

Zawarcie przez dłużnika układu z jego wierzycielami daje możliwość uniknięcia 
likwidacji majątku dłużnika celem zaspokojenia jego wierzycieli. 

Co więcej, na czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu, sąd może na 
wniosek dłużnika zawiesić postępowania egzekucyjne i uchylić ustanowione już 
zajęcia. 



Postępowanie w uproszczonej procedurze upadłościowej

v Zasadniczym trybem przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej pozostaje postępowanie upadłościowe uregulowane w sposób
odrębny. Nowelizacja przewiduje znaczne uproszczenie obowiązującej dotychczas procedury dla osób
nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile z okoliczności danej sprawy nie będzie wynikała potrzeba
przeprowadzenia danego postępowania w zwykłym trybie.

v W postępowaniu tym nie będzie wyznaczany sędzia-komisarz, a wszelkie zastrzeżenia do działania
syndyka będą rozpatrywane w trybie skargi składanej do sądu upadłościowego. Postępowanie
upadłościowe będzie ograniczone do dokonania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygotowania
projektu planu spłaty wierzycieli.

v Syndyk w treści projektu planu spłat wierzycieli będzie wskazywał dane, które dotychczas zawarte były w
trzech dokumentach – liście wierzytelności, planie podziału i planie spłaty wierzycieli. Plan spłaty
wierzycieli podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, przy czym zażalenie będzie spełniało również funkcję
sprzeciwu i zarzutów do planu podziału.



Plan spłaty wierzycieli

Ustalając plan spłaty wierzycieli Sąd Upadłościowy wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty oraz
dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty.

Nadto, Sąd ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd określa także, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest
obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie zwykłym,
zostałyby uznane na liście wierzytelności, jak również jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed
dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W przypadku ustalenia jednak, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności
lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan
spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć
miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.



Zakończenie postępowania 

Zasadą w tzw. upadłości konsumenckiej będzie ustalanie planu spłat wierzycieli.

Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, ustawodawca przewiduje możliwość oddłużenia dłużnika bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli w dwóch, następujących formułach:

Ø Pierwszy wariant – Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli
osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do
dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Ø Drugi wariant – Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
warunkowo, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty
wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego.



Opracowanie przygotowała 
Aleksandra Kwiatkowska 

Asystent prawny 
Kancelaria Radców Prawnych i 

Doradców Restrukturyzacyjnych Grenda

Dziękujemy za zapoznanie się z prezentacją.

Zapraszamy do współpracy dłużników, wierzycieli oraz 
syndyków.


