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Czym jest upadłość konsumencka?
Jest to możliwość uwolnienia się niewypłacalnego dłużnika od długów, których nie jest w
stanie regulować w całości lub w części. Drugim celem jest zaspokojenie wierzycieli
upadłego w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.

Jakie niesie za sobą konsekwencje?
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwością przewidzianą przez ustawodawcę
dla osób zadłużonych, które mają problemy ze spłatą zobowiązań. Nie odbywa się to na
zasadzie uwolnienia od długów i spokojnego życia – są to konsekwencje, w szczególności
prawne, które na nas spadają na okres nawet do paru lat. Pozytywnym skutkiem ogłoszenia
upadłości jest wstrzymanie wszystkich postępowań sądowych i egzekucyjnych. Firmy
windykacyjne zaprzestaną ścigania dłużnika, komornik również nie będzie wykonywał
czynności egzekucyjnych. Wszystkie zobowiązania konsumenta w momencie
prawomocnego postępowania upadłościowego stają się wymagalne w całości, nawet jeżeli
kredyt był na kilka lat. Od tej pory majątkiem zarządza syndyk, który zostanie sprzedany
przez niego, a kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie rozdysponowana pomiędzy
wierzycieli. Wynagrodzenie za pracę jest zajmowane, poza częścią, która nie podlega
zajęciu. Mało korzystną konsekwencją jest ograniczenie praw tj. możliwość zaciągania
zobowiązań, poza koniecznymi do codziennego życia.

Warunku upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencką mogą ogłosić wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku małżeństwa,
każdy ze współmałżonków występuje odrębnie z wnioskiem do sądu.
Podstawowym warunkiem jest uprawdopodobnienie, że niewypłacalność powstała w
wyniku niezależnych od nas okoliczności tj. dziedziczenie spadku i braku powzięcia
informacji o długach spadkowych. W przeciwnym wypadku, wniosek zostanie odrzucony.
Postępowanie upadłościowe przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 10 lat nie
przeprowadziły upadłości konsumenckiej.

Wniosek o upadłość konsumencką
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu urzędowym ze
wskazaniem wymaganych informacji tj.:
•
•
•
•

Dokumenty dotyczące wszystkich zobowiązań dłużnika, wraz z adresem
wierzycieli, wysokości długu i terminach spłat zobowiązań,
Zestawienie zabezpieczeń ustanowionych na naszym majątku tj. hipoteka, zastaw i
inne,
Spis majątku z dokładnymi informacjami o ich położeniu i ich wartości.
Ewentualnie: listę wierzytelności, które uważamy za nienależne.

W uzasadnieniu wniosku zobligowani jesteśmy do precyzyjnego wyjaśnienia przyczyny
niewypłacalności przez nas niezawinionej oraz z czego ona wynikała. Liczy się tutaj
zwięzłe opisanie argumentów popierających informację o niewypłacalności niezawinionej
dłużnika.
Wniosek składamy do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca naszego
zamieszkania, wnosząc opłatę w wysokości 30 zł.
Uwaga! Wniosek wypełniony nieprawidłowo lub posiadający braki formalne, zostanie
zwrócony z informacją o możliwości uzupełnienia uchybień w ciągu 7 dni od dnia
powzięcia takiej informacji.

Likwidacja majątku
Po złożeniu wniosku Sąd rozpoznaje sprawę i wydaje postanowienie. W sytuacji
przychylenia się do wniosku konsumenta, wyznaczony zostaje wówczas syndyk, który
ustali listę wierzytelności i przygotuje plan likwidacji majątku. Sędzia-komisarz zatwierdza
przygotowane dokumenty. Syndyk spienięża całość majątku którego jesteśmy
posiadaczami, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych. Nieruchomość w której
mieszkamy również wchodzi w skład majątku i zostanie zbyta. Osoba upadła otrzyma
natomiast 24-krotność średniej ceny czynszu najmu w danej miejscowości – to ma dać
możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na jakiś czas.

Plan spłaty
Jest to kolejny plan upadłości konsumenckiej, zwany „planem spłaty wierzycieli” i jest on
bez udziału syndyka. Z chwilą kiedy postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
staje się prawomocne, rozpoczyna się ten etap. Na tym etapie upadły odzyskuje zarząd nad
swoim majątkiem. Jest jednak zakaz dokonywania czynności prawnych przez upadłego,
które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu. Wolno mu jednak
poprawiać swoją sytuację majątkową, np. przez zwiększanie dochodu w wyniku pracy
zarobkowej. Plan spłaty wierzycieli polega na określeniu przez sąd, na podstawie
aktualnych zdolności zarobkowych upadłego, harmonogramu spłacania wierzycieli. Sąd
określa miesięczne raty upadłego, które musi spłacać na rzecz wierzycieli, a których nie
wykonał on w toku właściwego postępowania upadłościowego. W prawomocnym
postanowieniu sąd wskazuje jaka część zobowiązań upadłego, powstałych przed dniem
ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona. Plan spłaty zadłużenia nie może przekraczać 36
miesięcy, może jednak, w uzasadnionych przypadkach, być wydłużony o maksymalnie 18
miesięcy.

