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Odpowiedzi na pytania zadane na czacie podczas szkolenia 

„Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, 

która nie prowadzi działalności gospodarczej”, które odbyło się 17 grudnia 

2020r. 
 

 

Powaga rzeczy osądzonej w odniesieniu do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości 

 

Co się dzieje w sytuacji cofnięcia wniosku? 

 

Odp. Wniosek cofnięty nie będzie w żaden sposób skutkował wywołaniem stanu powagi rzeczy 

osądzonej. Wynika to ze stosowanego odpowiednio w postępowaniu upadłościowym art. 203 

§ 2 k.p.c., zgodnie z którym pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże 

z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już 

przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. 

 

Co jeżeli u dłużnika pojawiają się nowe długi, czy to ma wpływ na powagę rzeczy osądzonej? 

 

Odp. Pojawienie się nowych długów zmienia stan faktyczny, który jest podstawą wniosku, a 

więc co do zasady wyklucza przyjęcie stanu powagi rzeczy osądzonej. Nie zmienia to jednak 

faktu, że jeżeli na gruncie przepisów w brzmieniu przed nowelizacją wniosek został oddalony 

z uwagi na ustalenie, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności albo do zwiększenia 

jej stopnia umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa to rozpoznając ponowny wniosek sąd 

jest związany tą okolicznością. Po zmianie przepisów nie będzie to skutkowało oddaleniem 

wniosku o ogłoszenie upadłości, ale będzie miało znaczenie dla ustalenia okresu planu spłaty.  

 

Konsumencka zdolność upadłościowa, dopuszczalność prowadzenia działalności 

gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 

 

Odrzucenie czy oddalenie wniosku z uwagi na brak tej zdolności? 

 

Odp. Uważam, że nie można wyróżniać konsumenckiej zdolności upadłościowej i zdolności 

upadłościowej ogólnej. Postepowanie upadłościowe dla konsumentów jest po prostu odrębnym 

rodzajem postępowania upadłościowego. Jednak jeżeli przedsiębiorca wyraźnie domaga się 

ogłoszenia upadłości w określonym trybie, co jest niedopuszczalne z uwagi na fakt, że prowadzi 

on działalność gospodarczą to oznacza, że taki wniosek nie powinien zostać uwzględniony. 

Wniosek powinien zostać oddalony. 

 

Czy upadły przedsiębiorca po wykreśleniu z CEIDG określany jest nadal jako przedsiębiorca 

prowadzący działalność gospodarczą Jan Kowalski czy tylko już Jan Kowalski nieprowadzący 

działalności gospodarczej? 
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Odp. Zgodnie z art. 43(2) § 1 k.c. przedsiębiorca działa pod firmą. Zgodnie z § 2 tego przepisu 

firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
Zgodnie z art. 43(4) k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to 

włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności 

przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Z 

przytoczonych przepisów wynika a contrario, że jeżeli osoba fizyczna już nie jest 

przedsiębiorcą to nie działa pod firmą. Innymi słowy – jeżeli upadły przedsiębiorca dalej jest 

przedsiębiorcą to stosuje się regulację art. 60(1) prawa upadłościowego zgodnie z którą po 

ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z 

dodaniem oznaczenia "w upadłości". Jeżeli jednak upadły zostanie wykreślony z CEiDG co 

stanowi domniemanie, że zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej to w obrocie jest 

oznacza jedynie imieniem i nazwiskiem. Jednak w żadnym wypadku w obrocie do imienia i 

nazwiska nie dodaje się oznaczenia „nieprowadzący działalności gospodarczej”. Określenie, że 

upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej pojawia się jedynie w 

postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 491(5) ust. 1 pkt 2) p.u.  

 

Co zrobić w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości jest złożony w momencie gdy dana 

osoba jest jeszcze przedsiębiorcą a przed jego rozpoznaniem okazuje się ze działalność została 

już wyrejestrowana? 

 

Odp. W każdym przypadku sąd bierze pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia 

rozprawy. Wynika to ze stosowanego odpowiednio w postępowaniu upadłościowym art. 316 § 

1 k.p.c., zgodnie z którym po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan 

rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. W takiej sytuacji należy uznać, że 

wnioskodawca jest osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i zależnie od przyjętej 

koncepcji albo oddalić wniosek albo przekazać go do rozpoznania we właściwym trybie.  

 

Kwestia stanu faktycznego jeżeli "przedsiębiorcą" jest np. pielęgniarka zmuszona do przejścia 

na działalność mająca jednego kontrahenta faktycznego pracodawcę 

 

Odp. W takiej sytuacji można uznać, że ta osoba w istocie rzeczy nie prowadzi działalności 

gospodarczej, ale jest związana umową o pracę. Ewentualny wpis do CEiDG rodzi jedynie 

domniemanie faktyczne prowadzenia działalności gospodarczej, które ma charakter 

wzruszalny. 

 

Co w sytuacji gdy mamy do czynienia z osadzonym w zakładzie karnym, który nie wyrejestrował 

się z CEIDG?? 

 

Odp. Ewentualny wpis do CEiDG rodzi jedynie domniemanie faktyczne prowadzenia 

działalności gospodarczej, które ma charakter wzruszalny. 

Czy w sytuacji, gdy nastąpiło wyrejestrowanie z CEiDG i bezpośrednio po tym złożony został 

wniosek o upadłość, a działalność była znacznych rozmiarów (ucieczka przed upadłością na 

zasadach ogólnych), może mieć zastosowanie art. 491(1) ust. 2, co wyłączy przepisy o upadłości 

konsumenckiej? 

 

Odp. Wyłączenie przepisów o uproszczonym postępowaniu upadłościowym jeżeli nie jest 

uzasadnione znacznym stopniem skomplikowania postępowania upadłościowego zawsze jest 

krzywdzące dla wierzycieli. Sam fakt zaprzestania działalności gospodarczej dużych 

rozmiarów nie uzasadnia rezygnowania z trybu postępowania, który powinien mieć charakter 



www.praktykszkolenia.pl 

 

dominujący. Jeżeli jednak w masie jest duży i skomplikowany oraz obciążony majątek, jest 

wielu wierzycieli to wtedy może być uzasadnione skorzystanie z trybu ogólnego.  

 

Czy w takim przypadku (rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu 

upadłości) osoba ta nie będzie miała obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako 

przedsiębiorca ? 

 

Odp. Nie. Nie wynika to z żadnych przepisów i byłoby krzywdzące dla wierzycieli gdyż 

prowadziłoby do duplikowania kosztów postępowania.  

 

Aspekty międzynarodowe postępowania upadłościowego 

 

Rachunek upadłego za granica - może być problem z objęciem środków przez syndyka przy 

błędnym wskazaniu jurysdykcji. 

 

Odp. Tak, to prawda. Jeżeli w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zostanie wskazana jako 

podstawa jurysdykcji regulacji art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2015/848 to takie postanowienie 

jest automatycznie uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

Wówczas, syndyk może bez przeszkód wykonywać swoje uprawnienia również w innych 

państwach członkowskich UE. Jeżeli jednak jako podstawa jurysdykcji zostanie wskazany art. 

382 p.u. to wówczas kwestia uznania polskiego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości jest 

pozostawiona regulacjom prawa krajowego innych państwa.  

 

Proszę o doprecyzowanie czy zatem w stosunku do konsumenta, który złożył wniosek o zawarcie 

układu na zgromadzeniu wierzycieli podstawą jurysdykcji jest art. 382 ust.1 pr. upadł? 

 

Odp. Wykaz postępowań, które stanowią postępowania upadłościowe w rozumieniu 

rozporządzenia 2015/848 jest zawarty w załączniku A. Rozwiązanie polegające na 

wymienieniu w załączniku konkretnych rodzajów postępowań krajowych objętych zakresem 

regulacji rozporządzenia zostało przejęte z art. 1 ust. 1 oraz załącznika A do konwencji 

stambulskiej1. Rozporządzenie nr 1346/2000 przewidywało jednocześnie nieskomplikowaną 

procedurę zmiany załączników. Zgodnie z art. 45 Rada z inicjatywy jednego ze swoich 

członków lub na podstawie propozycji Komisji mogła zmienić załączniki kwalifikowaną 

większością głosów. Rozporządzenie 2015/848 nie przejęło tego rozwiązania. Obecnie zmiana 

załączników odbywa się według ogólnej procedury legislacyjnej. Krajowe postępowanie, które 

jest wymienione w załączniku A do rozporządzenia 2015/848, podlega przepisom 

rozporządzenia i jest uważane za postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 1 ust. 1. 

Rozporządzenie nie dotyczy tych postępowań, które w tym załączniku nie są wymienione. 

Jednocześnie w odniesieniu do postępowania wymienionego w załączniku A nie ma potrzeby 

ustalania jakichkolwiek dalszych przesłanek w celu stwierdzenia, że postępowanie to, co do 

zasady, jest objęte zakresem regulacji rozporządzenia .  

Wykaz postępowań wskazanych w załączniku A ma charakter zamknięty. Oznacza to 

również, że niedopuszczalne jest traktowanie jako objętego zakresem zastosowania 

rozporządzenia postępowania, które nie jest ujęte w załączniku A, ale do którego zgodnie z 

przepisami prawa krajowego stosuje się odpowiednio przepisy regulujące postępowanie ujęte 

w załączniku A. Dotyczy to m.in. postępowania o zawarcie układu z wierzycielami na 

zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (art. 

 
1 Europejska konwencja nr 136 dotycząca niektórych aspektów upadłości - European Convention on Certain 
International Aspects of Bankruptcy; szerzej omawiana przez I.F. Fletchera, Insolvency in Private International 
Law, National and International Approaches, Oxford 2005, s. 315-339. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318778:part=z(a)&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318778:part=a1u1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318778:part=a45&full=1
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491(25)-art. 491(38) p.u.), które zostało wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o 

zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw  z dniem 24 marca 2020r. 

Postępowanie to jest postępowaniem restrukturyzacyjnym odrębnym od postępowania 

upadłościowego. Przepisy regulujące to postępowanie umieszczone są w Prawie 

upadłościowym (cześć trzecia, tytuł VI, art. 491(25)–491(38)), natomiast w sprawach 

nieuregulowanych w przepisach tytułu VI stosuje się odpowiednio przepisy Prawa 

restrukturyzacyjnego o przyspieszonym postępowaniu układowym, jak również przepisy 

ogólne o postępowaniu restrukturyzacyjnym (art. 491(38) p.u.). Postępowanie to nie jest ujęte 

w załączniku A do rozporządzenia. W załączniku A jest natomiast ujęte przyspieszone 

postępowanie układowe. Jak wskazano wyżej w zakresie nieuregulowanym do 

konsumenckiego postępowania o zawarcie układu stosuje się odpowiednio przepisy regulujące 

przyspieszone postępowanie układowe. Taka konstrukcja legislacyjna nie oznacza jednak, że 

postępowanie o zawarcie układu staje się postępowaniem objętym zakresem zastosowania 

rozporządzenia. Nie jest ono wymienione w załączniku A. Istota załącznika A sprowadza się 

do tego, że przedmiotowy zakres zastosowania rozporządzenia ma być jednoznaczny, a 

ustalenie czy dane postępowanie jest czy nie jest objęte zakresem zastosowania rozporządzenia 

nie może być zależne od dokonywania analiz i interpretacji prawa krajowego. Dopuszczenie 

takiej szerokiej interpretacji załącznika A do Rozporządzenia skutkowałoby niepewnością 

prawa w odniesieniu do zakresu zastosowania rozporządzenia. Podstawą jurysdykcji w 

postępowaniu o zawarcie układu z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli jest więc art. 

382 p.u.  

 

 

Właściwość miejscowa sądu 

 

Co w sytuacji gdy Upadły przemieszcza się pomiędzy zakładami karnymi. Był w Raciborzu 

obecnie jest w Kluczborku? 

Co z odbywającymi wieloletnie kary pozbawienia wolności? 

 

Odp. Co do zasady osadzenie w zakładzie karnym nie powinno wpływać na ustalenie tego gdzie 

znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, który jest łącznikiem 

właściwości miejscowej. Główny ośrodek podstawowej działalności to miejsce, w którym 

dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie 

jest rozpoznawalne dla osób trzecich. Zgodnie z art. 19 ust. 1c p.u. w przypadku osoby fizyczne, 

która nie prowadzi działalności gospodarczej domniemywa się, że głównym ośrodkiem 

podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. W zakresie zdefiniowania 

pojęcia „zwykły pobyt” pomocne mogą być poglądy prezentowane na tle innych przepisów 

prawa unijnego posługujących się terminem „miejsce zwykłego pobytu”, w tym rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych (tzw. rozporządzenie Rzym I). Na tle tych przepisów zwraca się uwagę, 

że miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej znajduje się w miejscu, w którym ześrodkowana 

jest aktywność życiowa danej osoby, zaś wśród okoliczności, które należy brać pod uwagę przy 

ustalaniu miejsca zwykłego pobytu wskazuje się przykładowo: długość i regularność pobytu 

lub pobytów w określonym miejscu, posiadanie w nim rodziny i kontaktów towarzyskich, stałej 

pracy, mieszkania, majątku, uczęszczanie do szkoły, znajomość języka oraz powiązania 

administracyjne z organami określonego państwa czy też miejsca. Sporne natomiast jest 

znaczenie okoliczności subiektywnych, tj. zamiaru pobytu na danym terytorium2. Tak więc, dla 

 
2 Pogląd taki wyraził Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z 1 lutego 2019r., VIII Gz 459/18, w 
literaturze: zob. Maciej Zachariasiewicz Komentarz do art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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ustalenia miejsca zwykłego pobytu decydujące znaczenie mają przede wszystkim okoliczności 

natury faktycznej przy czym element woli (zamiaru, planów) danej osoby charakterystyczny 

dla ustalenia miejsca zamieszkania, nie jest konieczny dla ustanowienia zwykłego pobytu w 

określonym miejscu. Miejsce zwykłego pobytu w takim rozumieniu oznacza więc miejsce, w 

którym znajduje się główny punkt (ośrodek) więzi danej osoby i jej stosunków życiowych, tj. 

centrum jej egzystencji. Uwzględnienia wymagają w tym zakresie okoliczności natury osobistej 

(rodzinnej) i zawodowej, wskazujące na to, że właśnie dane miejsce jest tym, z którym dana 

osoba jest blisko związana3. Wskazane wyżej domniemanie może zostać obalone. 

 Osadzenie dłużnika w zakładzie karnym co do zasady nie powinno mieć wpływu na 

ocenę tego gdzie znajduje się miejsce zwykłego pobytu dłużnika. Miejscem tym co do zasady 

nie jest zakład karny, w którym pobyt ma charakter przymusowy i w określonym sensie nie jest 

zależny od woli dłużnika. Jedyny wyjątek można przyjąć dla osadzonych odbywających 

wieloletnie kary pozbawienia wolności, zwłaszcza wówczas gdy osadzeni podjęli pracę w 

zakładzie karnym. W przypadku przebywania w zakładzie karnym przez wiele lat można uznać, 

że tam właśnie są umiejscowione wszystkie sfery aktywności życiowej danej osoby i to miejsce 

staje się głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika.  

 

Jak się zachowywać jak w trakcie upadłości zmienia miejsce zamieszkana i pracy? 

 

Odp. Nie ma to żadnego znaczenia dla przebiegu postępowania upadłościowego.  

 

Przesłanki ogłoszenia upadłości 

 

Problem jest gdy zobowiązania z wyroków karnych są jedynymi zobowiązaniami. Czy w takiej 

sytuacji nie powinno się umorzyć postępowania wywołanego wnioskiem o ogłoszenie 

upadłości? 

 

Odp. Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osoby fizycznej, która nie 

prowadzi działalności gospodarczej jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli oraz umorzenie 

zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (art. 2 ust. 1 i 2 p.u.). 

Pojawia się wobec tego ogólne pytanie czy na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości dopuszczalne jest umorzenie tego postępowania na podstawie stosowanego 

odpowiednio art. 355 k.p.c., zgodnie z którym sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze 

skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda 

zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub 

niedopuszczalne. Nie można uznać aby wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości było 

niedopuszczalne z tego powodu, że upadły nie posiada zobowiązań, które podlegają umorzeniu. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 p.u. celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec 

konsumenta jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli oraz umorzenie zobowiązań upadłego 

niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Nie sposób wykluczyć, że upadły posiada 

majątek lub dochody, które w postępowaniu upadłościowym pozwolą na określone 

zaspokojenie wierzycieli. Niezależnie jednak od powyższych rozważa wydaje się w takiej 

sytuacji celowe pouczenie upadłego o treści art. 491(21) ust. 2 p.u. i zobowiązanie do wskazania 

czy w takiej sytuacji podtrzymuje wniosek. Wydaje się bowiem, że upadły składając wniosek 

o ogłoszenie upadłości  po prostu nie wiedział, że te kategorie zobowiązań nie podlegają 

umorzeniu.  

 
(WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) i powołana tam literatura, 
System Informacji Prawnej LEX. 
3 K. Weitz, Europejskie prawo procesowe cywilne, [w:] Stosowanie prawa…, (red.) A. Wróbel, Zakamycze 2005, s. 
508. 
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Wniosek o ogłoszenie upadłości 

 

Co z rubrykami w formularzu, których nie wypełniam. Np. dłużnik nie ma wierzytelności 

spornych, nie dokonywał czynności rozporządzających do 12. miesięcy itp.. Ostatnio składając 

wniosek dla takiego dłużnika po prostu przekreśliłem te kolumny (zgodnie z pouczeniem na 

formularzu). Dostałem zwrot wniosku z uzasadnieniem: Samo przekreślenie, przy tym 

wskazanych pół nie jest wystarczające (nie można ustalić znaczenia takiego przekreślenia), 

bowiem ustawodawca wymaga stosownych „określeń” i „udzielenia informacji”. Oznacza to, 

że wszędzie tam gdzie są przekreślenia, winno być jednoznaczne złożenie oświadczeń, których 

w niniejszej sprawie brak. Czy taka praktyka jest powszechna? 

 

Odp. Taka praktyka nie jest powszechna i nie powinna być promowana. Jest to wyraz 

zdecydowanie niewłaściwego formalizmu w zakresie badania formalnego wniosku. 

 

Często zdarza się, że z uzasadnienia wniosku o ogł. up. wynika, że dłużnik ma wierzycieli 

alimentacyjnych ale nie wskazał ich w 5 rubryce formularza. Czy wzywać o uzupełnienie 

formularza pod rygorem zwrotu? 

 

Odp. Nie, byłoby to już badaniem merytorycznym wniosku. Badanie formalne polega jedynie 

na sprawdzeniu czy formularz jest wypełniony prawidłowo pod względem formalnym, a nie na 

analizie czy dłużnik wskazał w 5 rubryce formularza wszystkich wierzycieli. 

 

Czy za brak formalny można uznać nie wskazanie nr telefonu, maila czy innego bezpośredniego 

kontaktu do upadłego a nie ma adresu zameldowania z którego wraca korespondencja? 

 

Odp.  Podanie adresu mailowego albo oświadczenia o braku adresu mailowego jest 

obligatoryjnym wymogiem formalnym wniosku (rubryka 2.18 i 2.19 formularza). Brak adresu 

albo brak oświadczenia jest więc brakiem formalnym wniosku. Podanie numeru telefonu jest 

fakultatywne. Brak numeru telefonu nie jest brakiem formalnym wniosku.  

 

Czy można liczyć na wprowadzenie do wniosku o ogłoszenie upadłości rubryki z telefonem i 

adresem do kontaktu. 

 

Odp. Adres mailowy – rubryka 2.18 i 2.19; telefon – rubryka 17. 

 

W jaki sposób przy długu należy opisać odsetki i koszty postępowania sądowego i 

egzekucyjnego oraz jaki jest termin ich płatności. 

 

Można to zrobić na dwa sposoby – albo podać tylko należność główną z adnotacją o rodzaju 

odsetek (np. odsetki za opóźnienie) oraz stopą tych odsetek. Dodatkowo zawsze (to wymóg 

formalnych) należy wskazać termin płatności poszczególnych należności.  

Alternatywnie można skapitalizować odsetki na dzień podpisywania wniosku i załączników. 

Jeśli Państwo dokonuję kapitalizacji, wówczas stosowną adnotację poczyniłbym w treści 

uzasadnienia.  

 

Koszty postępowania sądowego podajemy w kwocie nominalnej, a terminem płatności jest data 

uprawomocnienia się orzeczenia je zasądzającego. Jeżeli orzeczenie jest prawomocne z chwilą 

wydania, termin płatności przypada w ciągu jednego  tygodnia od dnia jego ogłoszenia, a jeżeli 

orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – w ciągu tygodnia od dnia jego doręczenia 
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dłużnikowi. Co do kosztów procesu zasądzonych po 7 listopada 2019 r. na podstawie art. 98 §1 

pkt 1[1] k.p.c., możemy doliczyć odsetki, jeśli kapitalizujemy należność.   

 

Jak uzupełnić rubrykę 5 formularza (termin zapłaty) w sytuacji, gdy mamy do czynienia z 

różnymi terminami zapłaty dla wielu zaległych rat kredytu 

 

W takim wypadku należy wymienić wszystkie terminy zaległych, a nieuregulowanych rat. Jeśli 

kredyt jest obsługiwany na bieżąco wystarczy w naszej ocenie podać: datę końcową spłaty 

kredyty oraz podać termin płatności pozostałych do spłaty rat (przykładowo: „Termin spłaty 

całości kredytu przypada na 31 grudnia 2025 roku, kredyt spłacany w miesięcznych ratach 

wymagalnych do ostatniego dnia każdego miesiąca”).   

 

Co w sytuacji, gdy kredyt nie jest wypowiedziany, w jaki sposób opisać poszczególne raty 

kredytu i jaki ma być termin ich płatności 

 

Zob. przykład powyżej.   

 

Jak technicznie wypełniać rubryki 7 i 8.  

 

Przykład: 

 
1. Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

Lp.  Tytuł uzyskania 
przychodu (np. 
wynagrodzenie, 
emerytura, renta, 
świadczenie rodzinne, 
umowa, darowizna itp.) 

Wartość przychodu 

 

Informacja czy 
wartość przychodu 
podano w kwocie 
netto (kwota 
otrzymana) czy w 
kwocie brutto 

Uwagi (np. informacje czy 
otrzymywane przychody są 
objęte egzekucją komorniczą, 
obciążone potrąceniami z 
tytułu pożyczek itp.) 

1.  Wynagrodzenie ze 
stosunku pracy (1/2 etatu) 

12 000,00 zł 

(6 x 2 000 zł) 

netto (kwota 
wypłacana 
pracownikowi) 

Brak uwag 

2.  Wynagrodzenie z tytułu 
prowadzonej działalności 
gospodarczej 

9 000,00 zł kwota po zapłaceniu 
podatku VAT, PIT 
oraz składek na ZUS 

Działalność gospodarcza 
obecnie wyrejestrowana. 
Wskazana kwota dotyczy 
miesięcy sierpień-wrzesień 
2020 r. będących ostatnimi 2 
miesiącami prowadzenia JDG. 

3.  Darowizna  6 000,00 zł  netto  Dłużnika co miesiąc otrzymuje 1 
tys. zł od rodziców na bieżące 
potrzeby. Darowizna zwolniona 
od podatku.  

2. Informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w 
ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku 

Lp.  Rodzaj kosztów (np. czynsz, 
żywność, leki, konieczne 
świadczenia medyczne) 

 

Wartość kosztów Uwagi 

1.  Czynsz najmu do wspólnoty 
mieszkaniowej 

2 550,80 zł Miesięczny czynsz wraz z opłatami za 
wodę wynosi miesięcznie około 400 zł 
(w zależności od zużycia) 

2.  Żywność 6 000,00 zł Żywność codzienna (śniadania, 
obiady, kolacje), bez wydatków na 
żywność w barach mlecznych, z 
których dłużnik czasami korzysta 

3.  Obiady w barze mlecznym 600 zł  
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4.  Leki 1 800 zł Dłużnik jest przewlekle chory. 
Miesięcznie na leki wydaje około 300 
zł 

5.  Odzież, obuwie, środki czystości 
oraz przejazdy komunikacją miejską 

1 250 zł Około 200 zł miesięcznie 

 

 

Czy informacje o kosztach i przychodach w okresie 6 miesięcy ująć odrębnie za każdy miesiąc 

czy zbiorczo wg kategorii kosztów/przychodów 

 

Zob. przykład powyżej.  

 

Jak postąpić gdy pierwotne terminy płatności nie są znane z uwagi na brak dokumentacji. 

 

Należy to wyjaśnić w uzasadnieniu wniosku, a w miejscu termin płatności poczyni adnotacje 

typu: „*** zob. uzasadnienie, gdzie wyjaśniono brak możliwości wskazania terminu płatności”. 

Warto jednak w uzasadnieniu wskazać przynajmniej orientacyjny termin zapłaty, na tyle na ile 

jest to w danym przypadku możliwe.   

Podstawa prawna: art. 23 ust. 3 p.u., który brzmi: „Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je 

uprawdopodobnić”.  

 

Czy odsetki należy podać w osobnym wierszu i wyliczyć na dzień złożenia wniosku? 

 

Zob. uwagi powyżej.  

 

Rozumiem, a w przypadku kosztów sądowych i egzekucyjnych? 

 

Zob. uwagi powyżej.  

 

Tylko gdzie wpisać wszystkie raty oraz terminy ich płatności??? 

 

Jeśli w formularzu brakuje miejsca, proszę poczynić gwiazdkę z adnotacją „**dalsze 

wyjaśnienie zob. w uzasadnieniu wniosku”.  

 

Czyli jeśli raty są niewymagalne to nie podajemy ich we wniosku? 

 

Zob. uwagi i przykład powyżej  

 

 

Wyznaczanie syndyka 

 

Rozumiem, iż w sprawach gdzie wymagany jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny 

wybór następuje na podstawie kryteriów doświadczenia i wiedzy, ale czy Sąd w Warszawie (lub 

jak to wygląda w innych Sądach - jeśli któryś z szanownych Sędziów uczestniczących w 

szkoleniu mógłby się wypowiedzieć) ma jakiś system przyporządkowywania losowego 

(proporcjonalnego) syndyków w sprawach osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej? Czy Sąd planuje taki system wdrożyć? W jaki sposób można wdrożyć 

wprowadzony Art. 1571 
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Odp. Wybór syndyk jest uznaniową decyzją sądu w każdej sprawie. Obecnie nie ma żadnego 

systemu losowego wyboru syndyka. Budowany obecnie system teleinformatyczny do obsługi 

postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych również nie przewiduje takiego systemu. 

 

Czy są ograniczenia wiekowe do wykonywania zawodu syndyka (prawne)? 

 

Odp. Nie ma takich ograniczeń. 

 

Co z syndykiem 250 km od dłużnika i życzeniem syndyka, żeby dłużnik "sobie dojechał"? 

 

Odp. Dłużnik nie ma obowiązku dojeżdżania do syndyka. Poza tym nie ma też takiej potrzeby. 

Spotkanie z dłużnikiem może się odbyć online. Natomiast syndyk powinien odwiedzić 

upadłego w miejscu zamieszkania w ramach sporządzania spisu inwentarza.  

 

 

Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego 

 

Czy wybór trybu postępowania jest zaskarżalny? 

 

Odp. Nie 

 

Czy konieczność wytoczenia powództwa pauliańskiego uzasadnia zmianę trybu postępowania 

z uproszczonego na zwykłą? 

 

Odp. Jedynie wówczas gdy okoliczności wskazują, że istnieją uzasadnione przewidywania co 

do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Sama konieczność prowadzenia 

procesu pauliańskiego raczej nie uzasadnia dokonywania wyboru trybu postępowania, który 

jest droższy i dłuższy, a przed to mniej korzystny dla wierzycieli. 

 

Bez zatwierdzonej listy wierzytelności i zatwierdzonych planów podziałów trudno będzie w 

uproszczonym post. ustalić plan spłaty z dużą ilością wierzycieli i większym majątkiem. 

 

Odp. Ustalenie planu spłaty z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanego arkusza 

kalkulacyjnego nie jest trudnością również w przypadku dużej liczby wierzycieli oraz 

znacznego i obciążonego rzeczowo majątku. Syndyk powinien przygotować plan spłaty na 

arkuszu kalkulacyjnym (najlepiej według jednego, ustandaryzowanego arkusza) i przekazać go 

do sądu również w wersji elektronicznej, edytowalnej. Taki arkusz kalkulacyjny został 

przygotowany w ramach prac Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni 

Łazarskiego przez panów Bartosza Sierakowskiego oraz Pawła Stanclika i w najbliższym 

czasie zostaną zorganizowane szkolenia z obsługi tego arkusza.  

 

Czy w razie ukończenia postępowania ogólnego wobec konsumenta po wykonaniu ostatecznego 

planu podziału (art. 368.1 pu) czekam na wniosek upadłego o plan spłaty czy działamy z urzędu 

jak w uproszczonym, ale nie ma już syndyka i jego zadań jak w uproszczonym.  

 

Odp. W postępowaniu upadłościowym konsumenta prowadzonym według przepisów ogólnych 

sporządzenie planu spłaty następuje na wniosek upadłego. Plan spłaty sporządza sąd. Nie ma 

żadnych podstaw do sporządzenia planu spłaty z urzędu (jak w postępowaniu uproszczonym) 

gdyż brak w tym zakresie odpowiedniego odesłania. Nie ma również podstaw aby projekt planu 
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spłaty przygotowywał doradca, który w tym postępowaniu pełnił funkcję syndyka gdyż 

postępowanie jest już zakończone.  

 

Czy zostało powiedziane co się dzieje z aktami w razie zmiany trybu postępowania z 

uproszczonego na zwykły?  

 

Odp. Akta, na żądanie sądu, powinny zostać przekazane do sądu i załączone do akt sądowych. 

 

 

Zaliczka dla syndyka i koszty postępowania 

 

Poruszono dość istotną kwestię zaliczek dla syndyków - w Poznaniu nie przyznaje się zaliczek 

syndykom mimo, że już z samego wniosku o ogłoszeniu upadłości wynika wprost, że brak jest 

jakiegokolwiek majątku i możliwości pozyskania płynnych środków do masy upadłości na 

zaspokojenie kosztów postępowania. Powoduje to, że albo syndyk "wyłoży" swoje środki i 

poczeka cierpliwie na przyznanie zaliczki po złożeniu wniosku, albo wstrzyma się z 

czynnościami i będzie czekać na zaliczkę co spowoduje przedłużenie postępowania. Z 

informacji uzyskanych od doradców wynika, iż w innych sądach takie zaliczki są przyznawane 

wraz z wydaniem postanowienia.  

 

Odp. Przyznanie zaliczki jednocześnie z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest 

obligatoryjne. Zgodnie z art. 491(7) ust. 3 p.u. jednocześnie z ogłoszeniem upadłości sąd 

przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej 

niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, chyba że majątek upadłego 

pozwala na bieżące pokrywanie kosztów postępowania. Odmienna praktyka sądu jest 

działaniem na szkodę wierzycieli gdyż uniemożliwia sprawne prowadzenie postępowania. W 

skali kraju dominuje prawidłowa praktyka przyznawania zaliczek razem z wydaniem 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Niestety, obserwuje się dość znaczne zróżnicowanie 

kwot przyznawanych zaliczek (od 50zł do 5.000zł). 

 

Czy można przyjąć zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego konsumenta, tak aby 

później nie rozliczać każdego małego wydatku. Jakie koszty można rozliczyć ryczałtowo? 

 

Odp. Nie ma podstaw do przyjmowania zryczałtowanych kosztów postępowania 

upadłościowego konsumenta. 

 

Czy w sprawach na nowych przepisach do kosztów postępowania upadłościowego należy 

doliczać koszty archiwizacji? 

 

Odp. Tak 

 

Jaka jest praktyka rozliczania przez syndyka kosztów prowadzenia biura przy założeniu że 

prowadzi kilkanaście postępowań. Jakim dokumentem syndyk to robi jakaś nota księgowa czy 

może inny dokument? 

 

Odp. Syndyk może refakturować koszt wynajęcia biura na poszczególne postępowania 

wystawiając faktury. 

 

W niektórych sądach wymagany jest wniosek o zgodę na obciążenie masy kosztami syndyka 

(lokal oraz koszty administracyjne) w związku z art. 157 a ust. 2 oraz 2a Pr.up. 
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Odp. Wydaje się to zupełnie nieuzasadnione.  

 

W postępowaniu uproszczonym jak przedstawić rozliczenie kosztów postępowania, czy 

uwzględnić rozliczenie ze wszystkimi dowodami wydatków w projekcie planu spłaty? 

 

Odp. Rozliczenie kosztów postępowania powinno nastąpić w sprawozdaniu ostatecznym. 

Przepis o sprawozdaniu ostatecznym (art. 168 ust. 4) stosuje się odpowiednio w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów Tytułu V gdyż nie jest on wyłączony w art. 491(2) ust. 

1. Zgodnie z art. 168 ust. 4 p.u. o wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy 

upadłości syndyk i jego zastępcy składają sprawozdanie ostateczne obejmujące sprawozdanie 

ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe. Sprawozdanie ostateczne obejmuje w 

szczególności wskazanie miejsca zarchiwizowania dokumentów upadłego, łącznej wysokości 

wydatków z tytułu kosztów postępowania i zobowiązań, o których mowa w art. 230, łącznej 

wysokości funduszów masy upadłości oraz funduszów uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw 

obciążonych rzeczowo oraz ogólnego stopnia zaspokojenia wierzycieli. Sprawozdanie to nie 

podlega zatwierdzeniu gdyż jest wyłączony art. 168 ust. 5 p.u. Sprawozdanie ostateczne jest 

jednak czynnością syndyka, która zgodnie z art. 491(12a) podlega zaskarżeniu skargą na 

czynności syndyka. Wobec tego sprawozdanie ostateczne powinno być złożone najpóźniej 

wraz z projektem planu spłaty. Skargę na czynności syndyka w postaci ujętych w sprawozdaniu 

ostatecznym wydatków będzie mógł również wnieść Skarb Państwa jeżeli wyłożył zaliczkę na 

poczet kosztów postępowania, która nie została zwrócona. Skargę mogą wnieść także 

wierzyciele i upadły. 

 

Co ma pierwszeństwo w przypadku wpływu środków do masy: zwrot otrzymanej zaliczki ze 

Skarbu Państwa czy wypłata alimentów (w tym przypadku zasądzonych od upadłego na rzecz 

czwórki dzieci)? 

 

Odp: Pytanie w istocie rzeczy zmierza do określenia w jakiej kolejności w postępowaniu 

upadłościowym są zaspokajane wierzytelności alimentacyjne.  Wynika to z art. 343 p.u. 

Zgodnie z ust. 1 w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania. Koszty powinny 

być płacone na bieżąco. Zgodnie z ust. 2 zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, 

przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach 

ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego 

uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część 

tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. Zgodnie z ust. 1a inne 

zobowiązania masy upadłości powinny być również płacone na bieżąco, ale jeżeli nie zostaną 

zaspokojone w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja się je stosunkowo do wysokości 

każdej z nich w drodze podziału funduszów masy upadłości. W konsekwencji art. 343 wyróżnia 

następujące kategorie należności: koszty, alimenty (obie te kategorie powinny być płacone 

równolegle i na bieżąco) oraz inne zobowiązania masy upadłości. Jednocześnie jednak zgodnie 

z art. 491(7) ust. 4 syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po 

wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. 

Ustęp 4 mówi wyłącznie o kosztach postępowania, a to zgodnie z nomenklaturą wynikającą z 

art. 343 nie pozwala objąć tym pojęciem również alimentów. W konsekwencji, pierwszeństwo 

ma zwrot zaliczki. Dodatkowy argumentem jest fakt, że zgodnie z art. 343 alimenty są 

zaspokajana w równej kolejności z kosztami postępowania ale ze środków pochodzących z 

majątku upadłego, a nie ze środków Skarbu Państwa.  
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Prosty przypadek, upadły zarabia 2600 zł, więc nie ma środków na pokrywanie kosztów 

postępowania. Ale ... jest dobra wiadomość, upadły ma zobowiązania alimentacyjneg, więc 

potrącenie z wynagrodzenia jednak jest. Tyle, ze potrącone środki w pierwszej kolejności 

przeznacza się na pokrycie całości kosztów postępowania, a dopiero nadwyżkę na alimenty. Do 

syndyka zwraca się matka dziecka z pytaniem o egzekucję alimentów i wystawienie 

zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.  

 

Odp. Zgodnie z art. 2 pkt 8a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów ilekroć w ustawie jest mowa o organie prowadzącym postępowanie egzekucyjne 

- oznacza to organ, który prowadzi egzekucję, albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu 

upadłościowym dłużnika. W konsekwencji  syndyk takie zaświadczenie może wystawić.  

Czy syndyk może nie zapłacić alimentów osobie uprawnionej zasłaniając się brakiem wpływów 

do masy (minimalne wynagrodzenie upadłego) i koniecznością zaspokojenia w pierwszej 

kolejności kosztów postępowania upadłościowego? 

 

Odp. Z komentarza sędziego dr Pawła Jandy: Jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego 

okaże się, że majątek upadłego nie wystarczy na zaspokojenie alimentów i kosztów 

postępowania upadłościowego, należy takie postępowanie umorzyć (art. 361 ust. 1 pkt 1 pr. 

up.). Problem pojawia się w przypadku postępowania upadłościowego toczącego się wobec 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W takim postępowaniu zgodnie z 

art. 491(2) ust. 1 pr. up. nie stosuje się przepisu art. 361 pr. up. A zatem nie można umorzyć 

takiego postępowania upadłościowego ze względu na ubóstwo masy upadłości. Zatem 

postępowanie upadłościowe konsumenta, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, w którym 

syndyk nie ma funduszy na wypłatę alimentów, będzie kontynuowane. Przemawia za tym także 

fakt, że zgodnie z art. 491(21) ust. 2 pr. up. nie podlegają umorzeniu zobowiązania upadłego o 

charakterze alimentacyjnym. W takiej sytuacji syndyk zobowiązany jest w pierwszej kolejności 

pokryć koszty postępowania co oznacza, że nie zapłaci w całości albo w części alimentów. Jest 

to sytuacja jednoznaczna z bezskutecznością egzekucji alimentów.   

 

Co z alimentami jak do masy nie wpływają środki (upadły bezrobotny)? 

 

Odp. Jeżeli syndyk nie ma środków na zapłatę alimentów to ich nie będzie płacił. Jest to 

sytuacja jednoznaczna z bezskutecznością egzekucji alimentów.   

 

Skład i likwidacja masy upadłości 

 

Co z wpływem środków na zablokowane konto upadłej, która wygenerowała przychód aby mieć 

na życie. Nie ma zarejestrowanej działalności ale wytwarza chałpniczo wianki. Czy mogę jej 

zwrócić całość tej kwoty otrzymanej od sprzedawcy? 

 

Odp. Dla określenia jaka kwota przychodu upadłego pozostaje poza masą upadłości konieczne 

jest w pierwszej kolejności ustalenie z jakiego źródła upadły osiąga przychody. Jeżeli jest to 

wynagrodzenie za pracę albo są to świadczenia powtarzające się, których celem jest 

zapewnienie utrzymania albo stanowiące jedyne źródło dochodu upadłego to wówczas stosuje 

się w pierwszej kolejności przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia przewidziane w 

kodeksie pracy4.  Następnie należy ocenić czy kwota, która została pozostawiona poza masą 

 
4 Kodeks postępowania cywilnego - Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w 
zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. 
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upadłości nie jest mniejsza niż kwoty określone w art. 63 ust. 1a i 1b5. Jeżeli przychody 

upadłego nie wynikają ze stosunku pracy ani nie mają charakteru świadczeń powtarzających 

się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo świadczeń stanowiących jedyne źródło 

dochodu upadłego to wówczas należy od razu zastosować regulację art. 63 ust. 1a i 1b. W 

przypadku wskazanym w pytaniu wydaje się, że można założyć, że przychód wygenerowany 

przez upadłą z wytwarzania wianków ma na celu zapewnienie utrzymania. Oznacza to, że do 

oceny jaka kwota z tego przychodu ma wpłynąć do masy upadłości stosuje się w pierwszej 

kolejności przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia przewidziane w kodeksie pracy.  

Następnie należy ocenić (w skali miesiąca) czy kwota, która została pozostawiona poza masą 

upadłości nie jest mniejsza niż kwoty określone w art. 63 ust. 1a i 1b 

Czy można pozbawić upadłego prawa do posiadania rachunku bankowego?  

W praktyce wygląda to tak, że: 

a) upadły jest zmuszony do korzystania z pomocy innych osób, na których rachunki trafiają 

wynagrodzenia lub świadczenia niepodlegające zajęciu do masy, bo syndyk zamyka wszystkie 

jego rachunki 

b) syndyk wydaje dyspozycję jednorazowej wypłaty gotówkowej na rzecz upadłego na bazie 

informacji otrzymanej od pracodawcy lub innego świadczeniodawcy, w przypadku gdy upadły 

posiada rachunek. Opcja ta jest jednak unikana przez syndyków, gdyż generuje dodatkowe 

obowiązki, które są czasochłonne, a ponadto może się pojawić odpowiedzialność syndyka za 

analizę transakcji na rachunku, co dodatkowo obciążałoby syndyka, upadły również w takiej 

sytuacji dysponuje jedynie gotówką i w świetle wzrastającej roli rozliczeń bezgotówkowych 

staje się obywatelem trzeciej kategorii. 

 

Odp.  Syndyk nie ma podstaw do zamknięcia rachunku bankowego upadłego. Zgodnie z art. 

112 p.u. ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego, umowy 

rachunku papierów wartościowych, umowy rachunku derywatów lub konta rozliczeniowego, 

lub umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego. Syndyk na rachunku upadłego może 

utworzyć albo dla siebie albo dla upadłego subkonto. Środki nie wchodzące do masy powinny 

być na koncie, którym dysponuje upadły. Przy wpływach z tytułu wynagrodzenia może 

wystarczające być stałe zlecenie przelewu na „własne” konto upadłego (bez opłat).  

 

 
§ 1(1). Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, 
dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. 
zm.). 
§ 2. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, 
należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, 
wynagrodzeń członków spółdzielni pracy. 
§ 2(1). Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń 
powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu 
dłużnika będącego osobą fizyczną. 
5 1a. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). 
1b. 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. 
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Art. 178 ust. 2 Pr.up. odnośnie poszukiwania "majątku upadłego". Takie określenie nie pozwala 

komornikowi na ustalanie majątku zarejestrowanego na małżonka (w małżeństwach o 

wspólności majątkowej) - a jest to majątek wchodzący w skład masy upadłości. Podobnie 

sprawa w KRS-ie. Czy można, (choćby poprzez  komentarze), umożliwić komornikowi (i 

syndykowi) ustalanie majątku zarejestrowanego małżonka upadłego? 

 

Odp. Komornik (w zakresie ograniczonym do poszukiwania w bazach danych, do których 

komornik ma dostęp) poszukuje majątku dłużnika. Majątkiem tym jest również udział w 

majątku wspólnym. Komornik więc powinien dokonywać poszukiwania majątku 

zarejestrowanego na upadłego, jak i na małżonka upadłego jeżeli w małżeństwie tym w dniu 

ogłoszenia upadłości obowiązywał ustrój wspólności ustawowej. Powinno to wynikać z 

wniosku syndyka.  

 

Co w sytuacji gdy upadły posługuje się majątkiem "zarejestrowanym" na członka rodziny 

(samochód). Wiemy o tym, ale w informacji komornika, wniosku oraz informacji z ewidencji 

pojazdów nie widnieje taki pojazd. 

 

Odp. W takiej sytuacji należy odebrać oświadczenie od upadłego co do podstawy prawnej 

(prawo rzeczowe, umowa) korzystania z tego pojazdu. W razie konieczności można złożyć 

wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania upadłego przez sędziego-komisarza albo 

sędziego wyznaczonego w trybie art. 218 p.u. 

 

Kto w postępowaniu uproszczonym rozstrzyga o wyłączeniu składnika z masy [art.315 PU]? 

Mam na myśli np. wierzytelności od Tomka, Marka, o których jako syndyk wiem, że byli 

kolegami upadłego i pożyczyli od niego 10k PLN. Brak nazwisk, brak adresów.  

 

Odp. Sędzia wyznaczony. Zgodnie z art. 491(5) ust. 3 p.u. jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 p.u., a do wykonania określonej czynności właściwy 

jest sędzia-komisarz, to czynność tę wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do 

którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 

 

Proszę o wyjaśnienie na jakim etapie postępowania i kto ma dokonać obwieszczenia o 

oszacowaniu nieruchomości skoro do akt GUp syndyk nic nie składa ani spisu inwentarza ani 

oszacowania do akt sądowych GUp a akta przesyła do sądu dopiero po zakończeniu 

postępowania 

 

Odp. Syndyk na podstawie art. 455 p.r. W opracowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy tzw. zarządzeniu inauguracyjnym tj. zarządzeniu wydawanym po ogłoszeniu 

upadłości znalazł się taki zapis: Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość albo inny 

składnik majątku, który zgodnie z art.  320 ust. 3 w zw. z art. 319 p.u. podlega opisowi i 

oszacowaniu syndyk powinien dokonać opisu i oszacowania, a następnie zamieścić 

obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 455 p.r.); 

 

Jaka jest dokładnie kwota wolna od zajęcia w przypadku umowy o pracę w świetle art. 63 ust. 

1a PU? Czy zawsze powinniśmy zostawić minimalne wynagrodzenie ?  

 

Odp. Tak, zawsze musi zostać poza masą upadłości minimalne wynagrodzenie za pracę. 

 

Czy do osób na otrzymaniu upadłego wlicza się małoletnie dzieci, wobec których ma obowiązek 

alimentacyjny a z nim nie mieszkają? 
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Odp. To zależy czy alimenty są określone jakimś tytułem (wyrok, ugoda). Jeżeli tak to alimenty 

te będzie płacił syndyk. Jeżeli nie to trzeba uznać, że te osoby pozostają na utrzymaniu 

upadłego. 

 

A co w przypadku gdy upadły mieszka i pracuje w Holandii, pracuje na podstawie umowy o 

pracę zawartej z holenderską agencją pracy tymczasowej wynagrodzenie wpływa na 

holenderski rachunek bankowy? 

 

Odp. Polskie postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane na podstawie jurysdykcji krajowej, 

która wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2015/848 jest automatycznie skuteczne w Holandii. 

Wobec tego polski syndyk ma prawo do objęcia zarządem rachunku bankowego dłużnika w 

Holandii. Syndyk powinien wystąpić ze stosownym pismem do holenderskiego banku tak samo 

jak gdyby to był polski bank.  

 

Co w przypadku gdy: upadły rozwiódł się z żoną ok. 6 lat temu, mieli wspólne mieszkanie, 

zawarli porozumienie, że małżonka upadłego spłaca tego upadłego z połowy mieszkania. 

Upadły otrzymuje środki pieniężne z tytułu spłaty mieszkania – są na to dowody KP – 

małżonkowie nie mają do siebie roszczeń.  Wszystko dzieje się ok. 6 lat temu. Jest upadłość i 

syndyk stwierdza iż upadły figuruje w KW jako współwłaściciel tego mieszkania. Małżonkowie 

nie dokonali formalnie podziału majątku aktem notarialnym po rozwodzie. Pytanie czy syndyk 

obejmuje masą upadłości udział w tym mieszkaniu a byłej małżonce przysługuje roszczenie o 

zwrot zapłaconej upadłemu kwoty? Czy widzicie Państwo inne rozwiązania np. wniosek byłej 

małżonki o wyłączenie z masy upadłości? 

 

Odp. Jeżeli upadły zgodnie ze stanem faktycznym jest współwłaścicielem mieszkania to ten 

udział wchodzi do masy upadłości. Niestety, wpłaty małżonki bez jednoczesnego zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego nie doprowadziły do zmian w zakresie własności 

mieszkania. Małżonka może roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia upadłego 

zgłosić do masy. Gdyby małżonkowie mieli chociaż jakąś umowę przedwstępną w formie aktu 

notarialnego to małżonka mogłaby dochodzić jej wykonania czyli zawarcia przez syndyka 

umowy przyrzeczonej.  

 

Jaki ma sens sporządzanie planu likwidacyjnego w uproszczonym postępowaniu osoby 

fizycznej  jako formalnego dokumentu skoro ten pozostaje w aktach syndyka. 

 

Odp. Plan likwidacyjny nie jest dokumentem sporządzanym dla sądu ani dla sędziego 

komisarza. Jest to dokument, który ma porządkować postępowanie upadłościowe i pokazywać 

wierzycielom plan syndyka na to jak to postępowanie prowadzić. Obecnie, plan likwidacyjny 

może być zaskarżony w drodze wniesienia skargi na czynności syndyka jeżeli np. wierzyciel 

albo upadły uzna, że jest on wadliwy. 

 

Czy można sprzedać udział w nieruchomości, co do którego toczy się postępowanie o podział 

majątku wspólnego? 

 

Odp. Nie wiem o jakie postępowanie podziałowe chodzi, ale zakładam, że chodzi o podział 

majątku wspólnego małżonków. Teoretycznie sprzedaż udziału w nieruchomości  jest możliwa, 

ale bardzo ryzykowna. Do wspólności istniejącej między ustaniem wspólności majątkowej 

małżeńskiej a dokonaniem podziału majątku wspólnego znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące wspólności majątku spadkowego (art. 1036 k.c.) oraz przepisy 
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o współwłasności w częściach ułamkowych stosowane odpowiednio (art. 199 i n. w zw. z art. 

1035 k.c.). Stosuje się więc odpowiednio: Art. 1051. Spadkobierca, który spadek przyjął, może 

spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. 

Małżonek, a w konsekwencji również syndyk może więc zbyć udział w majątku wspólnym. 

Dopuszczalne jest również rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do majątku 

wspólnego (art. 1036 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o.).  Zgodnie z art. 1036 k.c. spadkobierca może 

za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do 

spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest 

bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na 

podstawie przepisów o dziale spadku. Rozporządzenie dokonane bez zgody 

współuprawnionego będzie bezskuteczne, jeżeli narusza uprawnienia wynikające z przepisów 

o podziale majątku wspólnego.  Bezskuteczność stwierdza sąd w postępowaniu o podział 

majątku wspólnego (tak aktualna uchwała składu 7 sędziów SN z 15 października 1962 r., 1 

CO 22/62, LexisNexis nr 315353, OSNCP 1964, nr 1, poz. 2, oraz dalsze orzeczenia, np. 

uchwała SN z 28 lipca 1993 r., III CZP 95/93, LexisNexis nr 298634, OSNCP 1994, nr 2, poz. 

30; aprobująca glosa A. Dyoniaka, OSP 1994, nr 9, poz. 168, s. 428). Oznacza to więc, że jeżeli 

syndyk sprzeda udział w nieruchomości (1/2) a sąd ustali inne udziały w majątku wspólnym 

między małżonkami to może się okazać, że ta sprzedaż będzie bezskuteczna.  

 

Czy w nowych postępowaniach uproszczonych należy oddzielnie występować o zgodę na 

sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości czy wystarczające będzie dokonanie wyboru sposobu 

likwidacji masy? 

 

Odp. Wystarczające jest zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji masy. Nie ma już 

procedury udzielania zgody. Procedura likwidacji masy powinna wyglądać następująco: 

 

a) dokonując oceny, zgodnie z art. 491(11a) ust. 2 p.u. czy wartość oszacowania wskazana 

w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim 

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego syndyk powinien odwoływać się do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim 

kwartale roku poprzedniego w stosunku do roku ogłoszenia upadłości; 

 

b) jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość albo inny składnik majątku, który 

zgodnie z art.  320 ust. 3 w zw. z art. 319 p.u. podlega opisowi i oszacowaniu syndyk 

powinien dokonać opisu i oszacowania, a następnie zamieścić obwieszczenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 455 ust. 1 zd. 3 p.r.), w którym pouczy 

uczestników postępowania o prawie wnoszenia do sędziego wyznaczonego zarzutów 

na opis i oszacowanie  (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej sądu…..; 

c) przed dokonaniem zawiadomień o wyborze sposobu likwidacji masy upadłości syndyk 

powinien upewnić się, że nie wpłynęły zarzuty na opis i oszacowanie.  

d) w pierwszej kolejności syndyk powinien dokonać zawiadomienia wierzycieli o wyborze 

sposobu likwidacji składników masy upadłości (syndyk nie powinien jednocześnie z 

zawiadomieniem wierzycieli dokonywać zawiadomienia sądu); 

e) od daty ostatniego doręczenia zawiadomienia wierzycielowi do podjęcia kolejnych 

czynności powinno upłynąć 14 dni (konieczność upływu 14 dni wynika z tego, że 

wierzyciele mają prawo wnieść skargę na czynności syndyka (art. 491(11)a ust. 3 p.u.). 
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Skargę wnosi się do syndyka w terminie 7 dni. Dodatkowo, konieczne jest 

pozostawienie około 7 dni na obrót korespondencji); 

f) w razie wniesienia skarg przez wierzycieli syndyk powinien dokonać analizy 

wniesionych skarg. Syndyk może uwzględnić skargę. O uwzględnieniu skargi syndyk 

zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. 

Razem z zawiadomieniem o uwzględnieniu skargi syndyk powinien dokonać 

ponownego zawiadomienia wierzycieli o wyborze sposobu likwidacji składników masy 

upadłości. Następnie syndyk powinien powtórzyć działania z pkt (c) oraz (d); 

g) w przypadku wniesienia skarg przez wierzycieli i nieuwzględnienia skarg przez 

syndyka syndyk powinien sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności, tj. 

uzasadnienie wybranego sposobu likwidacji składników masy upadłości, i przekazać do 

sądu: zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości wraz z 

uzasadnieniem, opis i oszacowanie składnika majątku jeżeli zostało sporządzone oraz 

dowód obwieszczenia o opisie i oszacowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 

wniesione przez wierzycieli skargi, kopie zwrotnych zawiadomień wierzycieli o 

wyborze sposobu likwidacji masy upadłości (kopie zwrotnych zawiadomień są 

niezbędne po to, aby sąd miał możliwość sprawdzenia prawidłowości zawiadomień i 

upływu terminu do wniesienia skargi przez wierzycieli); 

h) w przypadku niewniesienia skarg przez wierzycieli syndyk przekazuje do sądu: 

zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości, opis i 

oszacowanie składnika majątku jeżeli zostało sporządzone oraz dowód obwieszczenia 

o opisie i oszacowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kopie zwrotnych 

zawiadomień wierzycieli o wyborze sposobu likwidacji masy upadłości (kopie 

zwrotnych zawiadomień są niezbędne po to, aby sąd miał możliwość sprawdzenia 

prawidłowości zawiadomień i upływu terminu do wniesienia skargi przez wierzycieli). 

Dobrą praktyką byłoby również załączanie oświadczenia syndyka o tym, że upłynął 

termin do wniesienia skargi i żadna skarga nie została wniesiona; 

i) zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości powinno być 

zawarte w oddzielnym piśmie procesowym, zatytułowanym „Zawiadomienie o 

wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości”. W aktach sprawy 

prowadzonych przez syndyka syndyk pozostawia kopię ww. pisma.  

 

Upadły jest Prezesem Zarządu w sp z.o.o. i jednocześnie posiada w niej mniejszość udziałów, 

które zostały objęte masą upadłości. Po publikacji ogłoszenia o sprzedaży udziałów ofertę 

nabycia udziałów złożyła ta właśnie spółka, w której Upadły jest Prezesem Zarządu. Spółka 

chce nabyć udziały celem umorzenia. Czy istnieją jakieś przeszkody czy można przyjąć taką 

ofertę ? 

 

Odp. Można przyjąć. 

 

Czy jeżeli w uproszczonej upadłości konsumenckiej przewidujemy w planie likwidacji podjęcie 

próby sprzedaży nieruchomości w formie przetargu to po upływie terminu do wniesienia skargi 

na propozycję sposobu likwidacji wnosimy wniosek o wyznaczenie pisemnego przetargu w 

Sądzie i do kogo? do Sędziego wyznaczonego czy do Sędziego Referenta skoro to SR może 

zablokować likwidację? 
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Odp. W żadnym trybie nie ma instytucji wniosku o wyznaczenie przetargu przez sędziego. W 

trybie ogólnym zgodnie z art. 320 ust. 1 p.u. warunki przetargu lub aukcji zatwierdza sędzia-

komisarz. Jeżeli jest konieczność podjęcia czynności sędziego komisarza w uproszczonym 

postępowaniu konsumenckim to czynność tą wykonuje sędzia wyznaczony. Faktycznie jest to 

trochę zamieszane gdyż wpierw sąd oceni zawiadomienie, do którego też powinny być 

załączone warunki przetargu, a potem sędzia wyznaczony będzie je zatwierdzał. Jednak chyba 

nie ma innego wyjścia skoro zgodnie z art. 320 ust. 1 pkt 4 przetarg albo aukcję prowadzi 

syndyk pod nadzorem sędziego komisarza.  

 

Likwidacja samochodu - upadła ma 68 lat, ma Opla astre z 2000 roku (wart. ok. 3000 zł) i choć 

nie ma orzeczonej niepełnosprawności, ma widoczne zniekształcenie nóg i problemy z 

chodzeniem. Leczy się. Powinna się zwrócić do Sądu o wyłączenie auta z masy?  Jak ma odnieść 

się do tego sąd skoro nie ma spisu inwentarza? 

 

Odp. W tym przypadku nie przysługuje wniosek o wyłączenie z masy ale wniosek w trybie art. 

63a o rozstrzygnięcie wątpliwości czy ten samochód, który jest niezbędny upadłemu z uwagi 

na jego niepełnosprawność wchodzi do masy. Zgodnie z 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. Taki wniosek 

powinien złożyć upadły do sędziego wyznaczonego. Sędzia wyznaczony zobowiąże wówczas 

syndyka do ustosunkowania się do tego wniosku i do wskazania czy samochód jest ujęty w 

spisie inwentarza. Sędzia komisarz może również zobowiązać syndyka do złożenia kopii spisu 

inwentarza albo nawet do przedłożenia akt.  

 

Nie wiem czy się nie mylę, ale komentatorzy do prawa upadłościowego wskazują, że 

zawiadomienie o sposobie likwidacji masy upadłości dokonywane jest tylko tym wierzycielom, 

którzy biorą udział w postępowaniu upadłościowym tj. wierzycielom, którzy zgłosili swoje 

wierzytelności. Zgadzam się z tym poglądem bo dlaczego mam zawiadamiać wierzycieli którzy 

nie biorą udziału w postępowaniu? 

 

Odp. Chociażby dlatego, że wierzyciele ci mogą skutecznie dokonać zgłoszenia wierzytelności 

w tzw. „międzyczasie”, a więc między wysłaniem zawiadomienia do wierzycieli a 

skierowaniem go do sądu, albo między skierowaniem do sądu, a rozpoznaniem przez sąd. 

Wówczas pojawi się problem konieczności zawiadomienia takiego wierzyciela i powtórzenia 

zawiadomienia do sądu. Inaczej jest ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej syndyka. 

Faktycznie, słuszne jest teza, że nie trzeba zawiadamiać wierzycieli nie są uczestnikami 

postępowania ale problem polega na tym, że oni w każdej chwili mogą się stać tymi 

uczestnikami i wtedy brak zawiadomienia przyniesie zdecydowanie więcej komplikacji.  

 

Czy syndyk jest zobowiązany do zawiadamiania wierzyciela o tym, że do likwidowanego 

składnika masy będzie realizowane prawo odrębności? 

 

Odp. Nie, nie ma takiego obowiązku. Jednak wydaje się, że mogłoby to być dobrą praktyką 

gdyż dawałoby wierzycielom pełen obraz sytuacji.  

 

Czy w zawiadomieniu do wierzycieli o likwidacji może być wskazane, że jeśli dany składnik nie 

zostanie zbyty za kwotę x to na wskazanych warunkach będzie zbywane za cenę niższą? 
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Odp. Tak, jest to możliwe. Wydaje się, że jest to dość ekonomiczne rozwiązanie, która pozwala 

ograniczyć liczbę zawiadomień. 

 

Jeżeli pracownik jest oddelegowany z polskiej firmy do pracy w Niemczech i tam otrzymuje 

wynagrodzenie to w przypadku dłużnika alimentacyjnego czy należy potrącać 3/5 

wynagrodzenia? 

 

Tak.  

Proszę jednak zwrócić uwagę na różne składniki uposażenia osósb oddelegowanych o pracy, 

które nie zawsze podlegają zajeciu: 

Art. 831 § 1 k.p.c.: Nie podlegają egzekucji: 

1)sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w 

sprawach służbowych; 

1a) 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych - jeżeli egzekucja ma na celu 

zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu 

świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 

 

Co z roszczeniem z powodu nieegzekwowalnych: rękojmi i gwarancji u takiego byłego 

przedsiębiorcy, jeśli wyjdą one na jaw w trakcie upadłości? 

 

W tym zakresie panuje niejednoznaczność w orzecznictwie sadów powszechnych i Sądu 

Najwyższego. W niektórych orzeczeniach przyjmuje się, że wierzytelność z tytułu rękojmi 

powstaje dopiero z chwilą powstania lub ujawnienia się wady. Przy przyjęciu tego poglądu 

wierzytelność z tego tytułu staje się „innym zobowiązaniem masy upadłości” w rozumieniu art. 

230 ust. 2 p.u., czyli – co do zasady – powinno być pokryte w toku upadłości, a jeśli brak 

majątku to w ramach planu spłaty, przed zaspokojeniem wierzycieli upadłościowych.  

 

Wyciąg z orzecznictwa SN na kanwie wyroku z 11 marca 2016 roku w sprawie I CSK 137/15: 

„Istniejący dług pieniężny upadłego staje się wymagalny z dniem ogłoszenia upadłości (art. 91 

ust. 1 pr. up.), a niepieniężny zmienia się w pieniężny i z tym dniem i staje się płatny (art. 91 

ust. 2 pr. up.), chociażby termin płatności nie nastąpił. Dzięki temu wierzyciel uzyskuje 

możliwość przerachowania swej wierzytelności i zgłoszenia jej do masy upadłości. Jednakże 

wówczas, gdy wada nie wystąpiła, mamy do czynienia w dalszym ciągu z uprawnieniem 

zamawiającego z tytułu rękojmi czy gwarancji, które nie przekształciło się i nie 

skonkretyzowało w wierzytelność. Zatem, również po stronie upadłego w takim wypadku nie 

powstaje jeszcze skonkretyzowane zobowiązanie w postaci długu odpowiadającego 

wierzytelności. Uprawnienia z gwarancji, czy z rękojmi konkretyzują się w wierzytelności z 

dniem zajścia zdarzenia, od którego uzależniona jest realizacja uprawnienia, czyli w 

omawianym wypadku z dniem ujawnienia się wady. Z tego względu zobowiązanie niepieniężne 

upadłego z tytułu gwarancji, czy rękojmi ulega przekształceniu zgodnie z unormowaniem 

zawartym w art. 91 ust. 2 pr. up. tylko wtedy, gdy zaszło zdarzenie konkretyzujące uprawnienia 

zamawiającego w wierzytelność i zobowiązanie upadłego w dług, a upadły nie wykonał 

zobowiązania przed ogłoszeniem upadłości (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 16 

grudnia 2010, I CSK 148/10, LEX nr 784893 i z dnia 23 marca 2006 r., II CSK 35/06, LEX nr 

182966, z dnia 9 października 2009 r., IV CSK 169/09, LEX nr 558613 z dnia 8 lipca 2011 r., 

IV CSK 40/11, LEX nr 950439 i z dnia 16 grudnia 2010 r. I CSK 114/10, OSNC-ZD 2011, nr 

3, poz. 52). Skutek transformacyjny nie obejmuje więc zobowiązań gwarancyjnych, czy 

wynikających z rękojmi upadłego wykonawcy robót w odniesieniu do tych wad, które do dnia 

ogłoszenia upadłości nie ujawniły się. Innymi słowy, na skutek upadłości zobowiązanie 
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upadłego z tytułu gwarancji czy rękojmi nie wygasa, a wynikający z niego dług powstaje 

dopiero w momencie pojawienia się wady.” 
 

Pierwsze czynności syndyka 

 

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące jeszcze wstępnego etapu postępowania. Jestem syndykiem 

ofa. We wniosku o ogłoszenie upadłości wskazany został wierzyciel (odpowiednik naszych 

NSFIZ) mający siedzibę w Estonii. Tłumaczenie przysięgłe zawiadomienia, pouczenia i 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości Biuro Tłumaczeń wyceniło na 3 tys. Zaliczka przyznana 

w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wynosi 1,5 tys. Czy syndyk ma obowiązek dokonać 

tłumaczenia czy winien uzyskać zgodę sądu na poczynienie znacznych kosztów dla masy 

upadłości? 

 

Odp. W ramach Unii Europejskiej kwestię powiadamiania wierzycieli zagranicznych o 

ogłoszeniu upadłości reguluje art. 54 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania 

upadłościowego który stanowi: 

Artykuł 54 

Obowiązek powiadomienia wierzycieli 

1.   Niezwłocznie po wszczęciu postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, 

posiadający jurysdykcję sąd tego państwa lub powołany przez ten sąd zarządca powiadamiają 

znanych wierzycieli zagranicznych. 

2.   Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez indywidualne przesłanie 

zawiadomienia, informującego w szczególności o terminach, których należy przestrzegać, 

skutkach ich niedochowania, organach lub instytucjach właściwych do przyjmowania zgłoszeń 

wierzytelności oraz innych przewidzianych czynnościach. W zawiadomieniu informuje się 

także o tym, czy wierzyciele uprzywilejowani lub których wierzytelności są zabezpieczone 

rzeczowo muszą zgłosić swoje wierzytelności. Zawiadomienie zawiera także kopię 

standardowego formularza służącego do zgłaszania wierzytelności, o którym mowa w art. 55, 

lub informacje o miejscu, z którego formularz ten można pobrać. 

 

3.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podaje się w formie 

standardowego formularza powiadomienia ustanowionego zgodnie z art. 88. Formularz zostaje 

opublikowany na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” pod tytułem „Powiadomienie o 

postępowaniu upadłościowym” we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. 

Przekazywany jest w języku urzędowym państwa wszczęcia postępowania lub – jeżeli w 

tym państwie członkowskim jest kilka języków urzędowych – w języku urzędowym lub w 

jednym z języków urzędowych miejsca wszczęcia postępowania upadłościowego, lub w innym 

języku, który państwo to wskazało zgodnie z art. 55 ust. 5 jako język akceptowany, jeżeli można 

zakładać, że język ten jest dla wierzycieli zagranicznych łatwiejszy do zrozumienia. 

4.   W postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej, która nie prowadzi niezależnej 

działalności gospodarczej ani zawodowej, nie ma obowiązku stosowania standardowego 

formularza, o którym mowa w niniejszym artykule, jeżeli wierzyciele nie muszą zgłaszać 

swoich wierzytelności, po to by zostały one uwzględnione w postępowaniu. 

 

Oznacza to, że obowiązkiem syndyka jest zawiadomienie wierzycieli na formularzu, w języku 

polskim. Nie jest potrzebne tłumaczenie na język estoński, a tłumaczenie przysięgłe jest 

zupełnie nieuzasadnione. Ewentualnie w ramach dobrej praktyki syndyk może dodatkowo 

wysyłać zawiadomienia i pouczenia w języku angielskim.  
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Wzór zawiadomienia znajduje się na stronie: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-

474-pl.do  

 

Do kogo należy adresować pisma, które wcześniej były kierowane do sędziego komisarza? 

 

Odp. Sędzia wyznaczony w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze …….. albo po prostu 

kierować te pisma do sądu. Pisma są podłączane do akt. Rolą sekretariatu jest przedłożenie 

pisma właściwemu orzecznikowi. Jeżeli w sprawie jest już sędzia wyznaczony to pismo, które 

wymaga podjęcia czynności przez sędziego wyznaczonego zostanie jemu przeznaczone. Jeżeli 

nie ma sędziego wyznaczonego to pismo zostanie przedłożone sędziemu referentowi, który 

zarządzi przekazanie akt sędziemu Przewodniczącemu celem zarządzenia losowania sędziego 

wyznaczonego. Ewentualnie, zależnie od praktyki danego wydziału pismo zostanie od razu 

przedłożone Przewodniczącemu w celu zarządzenia losowania sędziego wyznaczonego.  

 

Jak wygląda sytuacja odnośnie zamieszczania obwieszczania postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości? Jest to kompetencja sądu czy syndyka? W Poznaniu takie obwieszczenie jest z 

urzędu zamieszczane przez sąd, a w innych sądach przez syndyka. Rodzi to problemy natury 

technicznej, które sprowadzają się do każdorazowej kontroli w sekretariacie czy takie 

obwieszczenie zostało przez sąd zarządzone. 

 

Odp. Niestety, w tym zakresie praktyka jest zróżnicowana. Wynika to z art. 455 ust. 1 prawa 

restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których 

mowa w ustawie, dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu 

upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

obwieszczenia nie podlegają opłatom. Obwieszczeń może dokonywać również syndyk, 

nadzorca sądowy lub zarządca, składając, po ukazaniu się obwieszczenia, do akt, dowód 

dokonania obwieszczenia. Bardzie sprawne i ekonomiczne jest zamieszczanie obwieszczeń 

przez syndyka, samodzielnie, na podstawie ogólnego wzoru udostępnionego przez sąd.  

 

Czy wystarczy wysłanie do Komorników zawiadomienia w drodze e-mail, z uwagi na fakt, że 

każdy z komorników posiada taki adres na swojej oficjalnej stronie? 

 

Odp. Tak, wystarczy. 

 

Jakie dokumenty obecnie zobowiązany jest doradca restrukturyzacyjny składać do Sądu w 

przedmiocie realizacji postępowania upadłościowego – konsumenckiego. 

 

Odp. W tym zakresie obecnie praktyka sądów jest bardzo zróżnicowana. W naszej ocenie po 

ogłoszeniu upadłości uproszczonej konsumenckiej syndyk jest zobowiązany do założenia i 

prowadzenia akt postępowania z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) akta postępowania powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz 

udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra 

Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2020r., poz. 506), dalej jako 

„Rozporządzenie”; 

b) w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka syndyk zamieszcza wszystkie 

dokumenty tworzone w toku postępowania, w tym: dowód obwieszczenia o ogłoszeniu 

upadłości w MSiG, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji syndyka oraz 

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-pl.do
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-pl.do
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dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, spis inwentarza oraz plan likwidacyjny z 

preliminarzem wydatków. Dokumentów tych ani ich kopii syndyk nie składa do akt 

sądowych; 

c) do akt sądowych syndyk składa wyłącznie te dokumenty, które wymagają podjęcia 

konkretnej czynności przez sąd albo sędziego wyznaczonego (przykładowo, wniosek w 

trybie art. 63a p.u., wniosek o uznanie za bezskuteczną określonych czynności, 

zawiadomienie o likwidacji składników masy upadłości); 

d) Jeżeli zachodzą przeszkody do pełnienia funkcji syndyka syndyk składa do akt 

sądowych niezwłocznie stosowne oświadczenie; 

e) o miejscu prowadzenia akt sprawy i akt do zgłoszeń wierzytelności syndyk informuje 

sąd nie wcześniej niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią 

wyznaczonym (§ 10 ust. 1 zd. 2 Rozporządzenia).  

Taka praktyka obowiązuje w sądzie warszawskim.  

 

Czy akta spraw procesowych, do których musi wstąpić syndyk muszą się znajdować w aktach 

postępowania upadłościowego? 

 

Odp. Nie muszą, ale powinny być w określony sposób powiązane z aktami upadłościowymi.  

 

Czy po zakończeniu postepowania i przekazania akt do sadu, syndyk powinien zrobić ich kopie? 

 

Odp. Nie ma takiego obowiązku ale może być czasami przydatne dla syndyka.  

 

Jak Sędziowie odniosą się do nakładania obowiązku w zarządzeniach do trzymania środków na 

lokatach? Od marca 2020 r., żaden bank nie umożliwia zakładania lokat. Dot. to zarówno 

przedsiębiorców jak i konsumentów. 

 

Odp. Prawo bankowe się w tym zakresie nie zmieniło. Dalej dopuszczalne jest zakładanie lokat 

terminowych dla osób fizycznych.  

 

Czy sądy mogłyby bez wniosku syndyka przesyłać odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

ze stwierdzeniem prawomocności ? 

 

Odp. Raczej jest to mało możliwe gdyż sąd nie wie ile egzemplarzy potrzebuje syndyk. Można 

jednak postulować jako dobra praktykę doręczanie z urzędu syndykowi jednego egzemplarza 

postanowienia z poświadczeniem prawomocności.  

 

Czy opłatę którą pobierzemy za akta powinniśmy w aktach sprawy zaewidencjonować? Jak? 

Na jakiej podstawie opłatę może pobierać syndyk??? 

 

Odp. Rzeczywiście nie ma wprost podstawy pobierania opłat przez syndyka. Syndyk może 

pobrać opłatę jako wynagrodzenie za wykonaną usługę polegającą na wydaniu kopii 

dokumentów z akt, które są prowadzone przez syndyka.  Jednak wydaje się, że syndyk nie 

powinien pobierać opłaty za wydawanie odpisów i wyciągów z akt, a poniesione z tego tytułu 

koszty stanowią koszty postępowania upadłościowego.  

 

Czy syndyk może wydać odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości, które znajduje się w 

aktach? 
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Odp. Syndyk może wydać kopię postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nie będzie to odpis 

gdyż syndyk nie ma uprawnienia do sporządzania odpisów. 

 

Pojawił się problem żądania akt „upadłości” uproszczonej konsumenckiej przez sąd karny 

kierowany do sądu upadłościowego. 

 

Odp. Sąd upadłościowy powinien w takiej sytuacji poinformować sąd karny, że nie jest władny 

do przekazania do sądu karnego akt syndyka gdyż nie jest ich dysponentem. Sąd karny 

powinien się zwrócić bezpośrednio do syndyka.  
 

Jak powinno wyglądać zamieszczenie w MSiG spisów - zgodnie z art. 69 ust. 1d, pu, który ma 

zastosowanie również do postępowań dot. Konsumentów 

 

Odp. Przepis ten jeszcze nie obowiązuje. Został on wprowadzony ustawą Prawo 

restrukturyzacyjne. Zgodnie z art. 455 p.r., który w tym zakresie jest przepisem przejściowym:  

2. Postanowienia, zarządzenia i dokumenty, które zamieszcza się w Rejestrze do dnia 

utworzenia Rejestru wykłada się w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę na 

sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyłożenia. Jeżeli ustawa przewiduje, że termin 

biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia, zarządzenia lub dokumentu w Rejestrze do dnia 

utworzenia Rejestru termin ten biegnie od dnia wyłożenia w sekretariacie sądu. W praktyce 

wyłożenie w sekretariacie sądu oznaczało do tej pory tyle, że dokumenty te znajdowały się w 

aktach sprawy, które mogły zostać udostępnione uczestnikowi postępowania. Stosując tą 

regulację odpowiednio do akt prowadzonych przez syndyka należy uznać, że syndyk załącza 

spisy do akt, które znajdują się w miejscu przechowywania akt i mogą zostać udostępnione 

uczestnikom postępowania.  

 

Czy w postępowaniu uproszczonym sąd upadłościowy może zobowiązać syndyka do składania 

sprawozdań okresowych co trzy miesiące? 

 

Odp. Nie ma do tego żadnych podstaw. Sąd nie sprawuje kontroli nad syndykiem. 

Postępowanie uproszczone konsumenckie jest prowadzone samodzielnie przez syndyka z 

bardzo ograniczonym zakresem kompetencji sądu (rozpoznawania skarg, uprawnienia w 

zakresie likwidacji masy upadłości).  
 

Jeżeli to możliwe proszę o wskazanie z czego wynika brak obwieszczania  m.in. (art. 69 ust. 1d 

p.u.) o spisie inwentarza i obowiązek obwieszczenia o sporządzeniu opisie i oszacowaniu 

nieruchomości ?  

 

Odp. Obowiązek obwieszczanie o spisie inwentarza nie jest przewidziany w przepisach. Art. 

69 ust. 1d mówi jedynie o zamieszczaniu w Rejestrze (to zostało wyjaśnione wyżej). 

Obowiązek obwieszczania o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości wynika z art. 

320 ust.  3 w zw. z art. 319 ust. 5. 

 

Zgłaszanie wierzytelności 

 

Termin zapłaty opłaty sądowej dla przelewu bankowego w kontekście opłaty zryczałtowanych 

kosztów postępowania z tytułu spóźnionego zgłoszenia wierzytelności. Jak długo Sąd czeka na 

wpływ opłaty ? 
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Odp. Zryczałtowaną opłatę z tytułu kosztów związanych ze spóźnionym zgłoszeniem 

wierzytelności należy uiścić na rachunek bankowy syndyka, a nie sądu.  Wynika to m.in. z art. 

176 ust. 1a p.u., zgodnie z którym w zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk 

oprócz pouczeń podaje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane 

koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1 p.u.. Opłata powinna wpłynąć równocześnie ze 

zgłoszeniem. Racjonalne jest jednak przyjęcie dodatkowych kilku dni (3-5 dni) na sprawdzenie 

czy opłata wpłynęła na rachunek bankowy syndyka.  

 

Zaliczka na jakie konto? Jeszcze nie ma rachunku masy upadłości? 

 

Odp. Ustawodawca nie uregulował precyzyjnie kwestii rachunku bankowego syndyka. W 

szczególności nie ma w tym zakresie regulacji analogicznej do art. 154 ustawy  z dnia 22 marca 

2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 121), który brzmi w sposób 

następujący: 

Art. 154. 1. Ruchomości stanowiące wyposażenie kancelarii, do czasu zakończenia jej 

likwidacji, nie podlegają egzekucji. 

2. Środki pieniężne wyegzekwowane w toku egzekucji oraz zaliczki na pokrycie wydatków 

gotówkowych w toku egzekucji, pobrane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o 

kosztach komorniczych, jak również uzyskane opłaty egzekucyjne, komornik przechowuje 

wyłącznie na wyodrębnionych, nieoprocentowanych rachunkach bankowych kancelarii. 

Rachunki te nie podlegają zajęciu. Komornik, zawierając umowę rachunku bankowego, 

informuje bank o przeznaczeniu tego rachunku. 

3. Komornik niezwłocznie przekazuje prezesowi właściwego sądu rejonowego informację o 

zawartej umowie rachunku bankowego, o której mowa w ust. 2. 

4. Komornik nie może bez zgody prezesa właściwego sądu rejonowego wypowiedzieć umowy 

rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, a zawarta umowa nie ulega rozwiązaniu nawet 

w przypadku śmierci komornika. 

5. Zastępca komornika może z mocy prawa samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do rachunku bankowego, o którym mowa w art. 150 ust. 4. 

Niezależnie od powyższego nie ma przeszkód aby syndyk przechowywał środki masy 

upadłości na rachunku bankowym założonym na swoje nazwisko. Najlepszym rozwiązaniem 

w tym zakresie jest założenie subkont (rachunków pomocniczych) oznaczonych sygnaturami 

poszczególnych postępowań oraz rachunku pomocniczego dla zaliczek, w którego nazwie 

zostanie uwidocznione że jest to rachunek dla zaliczek na poczet kosztów postępowania. 

Co prawda, zgodnie z art. 725 k.c., przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się 

względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania 

jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie 

rozliczeń pieniężnych. Literalna interpretacja tego przepisu mogłaby prowadzić do wniosku, że 

środki na rachunku posiadacza rachunku (w tym przypadku środki na rachunku syndyka) 

powinny być jego „własnością”. Nie jest to prawidłowa interpretacja. Na rachunkach 

bankowych można również przechowywać środki, które zostały posiadaczowi rachunku 

oddane na przechowanie (art. 835 k.c.) albo w depozyt nieprawidłowy (art. 845 k.c.). W 

konsekwencji, użyty w treści art. 725 k.c. zwrot „jego środków pieniężnych” należy rozumieć 

jako środków pieniężnych, którymi posiadacz rachunku ma prawo dysponować. Do tej 

kategorii należą środki masy upadłości oraz środki pochodzące z zaliczek.  

Docelowo, najlepiej byłoby gdyby ustawodawca w odniesieniu do syndyków wprowadził 

regulację analogiczną do art. 154 ustawy o komornikach. 
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Do której sygnatury mają zgłaszać się wierzyciele, którym przysługują prawa i roszczenia itd: 

GU czy GUp. W postanowieniu o ogł. up. jest podany adres Sądu bez wskazania sygnatury. 

Odp. Zgłoszenia wierzytelności dokonywane są obecnie do syndyka. Zgodnie z art. 51 ust. 1 

pkt 4) p.u. uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości, w którym wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności 

syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Ten adres jest podany również w 

obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości. Dokonując zgłoszenia wierzytelności wystarczające 

będzie podanie sygnatury GU. Zresztą, przed nowelizacją dokonując zgłoszenia wierzytelności 

również było wystarczające podanie sygnatury GU, chociaż oczywiście zgłoszenie było 

dokonywane już po ogłoszeniu upadłości, a więc wówczas gdy sprawa toczyła się pod 

sygnaturą GUp. W tym zakresie dobrą praktyką jest podawanie w obwieszczeniach w MSiG 

sygnatury postępowania GUp. Taką dobrą praktykę stosuje m.in. sąd w Koszalinie, który już w 

postanowieniu o ogłoszeniu upadłości podaje, że postępowanie upadłościowe będzie się 

toczyło pod konkretną sygnatura GUp.  

 

Jak potraktować zgłoszenie wierzytelności dokonane przez wierzyciela którego wierzytelność 

powstała po ogłoszeniu upadłości? 

 

Odp. Można w pierwszej kolejności spróbować pouczyć wierzyciela, że taka wierzytelność nie 

podlega zgłoszeniu i zobowiązać do wskazania w zakreślonym terminie czy podtrzymuje 

zgłoszenie wierzytelności. Jeżeli wierzyciel podtrzymuje zgłoszenie wierzytelności to w 

przypadku ogólnej upadłości należy dokonać odmowy uznania na liście wierzytelności. W 

przypadku upadłości konsumenckiej prowadzonej w trybie uproszczonym wierzyciel 

(oczywiście przy założeniu, że nie zostanie zaspokojony w toku postępowania upadłościowego) 

powinien być ujęty w planie spłaty wierzycieli jako koszt postępowania lub inne zobowiązanie 

masy upadłości. Oczywiście, dotyczy to wyłącznie takiego wierzyciela, którego wierzytelność 

powstała w związku z działaniami syndyka i nie została zaspokojona w toku postępowania. 

Tylko wówczas mamy do czynienia z kosztem postępowania albo innym zobowiązaniem masy 

upadłości. Wierzytelności wynikające z zobowiązań, które zaciągnął upadły nie podlegają 

ujęciu w planie spłaty wierzycieli.  

 

Odpis zgłoszenia wierzytelności do kosza?? 

 

Odp. Zasadniczo nie jest potrzebny ale może się przydać syndykowi jeżeli sąd na etapie planu 

spłaty zażąda od syndyka kopii zgłoszeń wierzytelności. Wówczas nie trzeba będzie robić kopii 

tylko będzie można skorzystać z odpisów. Co prawda, lepszą praktyką jest zobowiązanie 

syndyka do złożenia wówczas cały akt. Taka praktyka została przyjęta w sądzie warszawskim, 

w którym w zarządzeniu wydawanym po ogłoszeniu upadłości sąd, na podstawie § 10 ust. 2 

Rozporządzenia wzywa syndyka do udostępnienia sądowi akt sprawy oraz akt zgłoszeń 

wierzytelności wraz z projektem planu spłaty albo informacją, że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 491(14a) ust. 1 p.u. lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a p.u. 
 

Czy w przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia wierzytelności w trybie 243PU wymagane jest 

zarządzenie  o zwrocie zgłoszenia wierzytelności? 

 

Odp. Tak 
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A ja wygląda pełnomocnictwo w ZW - pełnomocnictwo do czynności przed syndykiem? 

 

 

Odp. Tak jak pełnomocnictwo procesowe. Taka sama sytuacja jest np. w postępowaniu 

egzekucyjnym.  

 

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa do ZW powinna być uiszczona na rachunek gminy 

właściwej dla siedziby sądu upadłościowego czy siedziby syndyka (różne gminy) ? 

 

Odp.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest: od złożenia 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu 

lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. W 

konsekwencji będzie to organ właściwy według siedziby syndyka.  

Dodatkowo, zamieszczam poniżej fragment z komentarza Z. Ofiarskiego, Ustawa o opłacie 

skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, który dotyczy 

opłaty skarbowej od pełnomocnictwa składanego komornikowi ale te rozważania można 

odpowiednio odnieść do pełnomocnictwa składanego syndykowi. 

„Zwraca się także uwagę na to, że w art. 6 ust. 1 pkt 4 u.o.s. przyjęto, iż obowiązek wniesienia 

opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo w 

organie administracji publicznej lub sądzie. Oceniono w piśmiennictwie, że taka regulacja 

wyłącza spod ustawy pełnomocnictwa składane w postępowaniu egzekucyjnym do komornika, 

ponieważ nie został on umieszczony w katalogu podmiotów wskazanych w tym przepisie. 

Tymczasem pełnomocnictwo w postępowaniu egzekucyjnym złożone do akt komorniczych jest 

skuteczne także w postępowaniu przed sądami (np. ze skargi na czynności komornika o 

udzielenie przybicia lub przysądzenia nieruchomości). Sąd bada akta komornicze także pod 

kątem tego, czy zawierają pełnomocnictwo procesowe. W tej samej sprawie adwokat, który 

złoży pełnomocnictwo u komornika, nie będzie miał obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, 

a adwokat, który złoży to samo pełnomocnictwo w sądzie, obowiązany będzie ją zapłacić310. 

Problem ten odmiennie zinterpretowano w ramach urzędowej indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy zaprezentował stanowisko, według którego 

określenie „postępowanie sądowe" użyte w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s. należy rozumieć szeroko, 

zgodnie z zakresem tego pojęcia określonym w art. 1 k.p.c. W myśl tego przepisu Kodeks 

postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu 

prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z 

zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu 

stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). W związku z tym organ podatkowy 

do sądowego postępowania cywilnego zaliczył m.in. postępowanie egzekucyjne. Powołał się 

jednocześnie na art. 758 k.p.c., zgodnie z którym sprawy egzekucyjne należą do właściwości 

sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. W konkluzji przyjął, że 

postępowanie egzekucyjne prowadzone według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 

mieści się w zakresie pojęcia postępowania sądowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 

u.o.s. Użyte w ustawie o opłacie skarbowej określenia: „złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z 

zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym" wskazują, że dla powstania 

obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej znaczenie ma to, w jakiej sprawie 

pełnomocnictwo jest udzielone i sam fakt jego złożenia w związku z określonym 

postępowaniem, a nie podmiot, któremu się je składa. Według tej urzędowej interpretacji 

złożenie komornikowi sądowemu w postępowaniu egzekucyjnym dokumentu stwierdzającego 
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udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu bądź kopii powinno być objęte zakresem 

przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej i jako takie podlegać opłacie skarbowe.” 

 

Przy zgłoszeniach wierzytelności bardzo często jest brak opłaty od pełnomocnictwa, czy 

traktować należy jak brak formalny? 

 

Odp. Brak opłaty skarbowej nigdy nie jest brakiem formalnym pisma procesowego. Zgodnie z 

art. 11 z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: 

1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 

2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą 

informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie 

czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od 

zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub 

podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. 

2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą 

informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie 

dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, 

wypisów lub kopii. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera: 

1)   imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty 

skarbowej; 

2)   przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie 

identyfikujące ten przedmiot. 

Oznacza to, że syndyk podobnie jak to robi sąd powinien wezwać do  przedłożenia dowodu 

uiszczenia opłaty skarbowej pod rygorem zawiadomienia właściwego organu podatkowego. 

Nie jest co prawda jasne czy syndyk powinien przekazywać takie zbiorcze zestawienie do 

organu podatkowego czy też powinien przekazywać je do sądu po to aby sąd je załączył do 

zestawienia przekazywanego do organu podatkowego. Wydaje się, że oba rozwiązania są 

dopuszczalne.  

 

Proszę o wskazanie, co z wierzytelnościami, które upały wskazał we wniosku, a ci wierzyciele 

nie zgłosili swojej wierzytelności syndykowi? Czy podlegają umorzeniu? 

 

Odp. Zgodnie z art. 491(21) ust. 1 p.u. po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych 

w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty 

wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i 

niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Warunkiem umorzenia nie jest 

uprzednie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Podlegają umorzeniu 

wszystkie zobowiązania niezależnie od tego czy wierzyciel dokonał zgłoszenia wierzytelności 

czy też nie dokonał.  

 

A czy wskazanie błędnej kategorii zaspokojenia jest brakiem formalnym? 

 

Odp. Nie, nie jest to brak formalny. 

 

Czy kolejne ZW złożone przez tego samego wierzyciela (często w znacznych odstępach czasu) 

należy traktować jako uzupełnienie pierwszego, czy też jako odrębne ZW?  
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Odp. To zależy czy dotyczy tej samej wierzytelności i jest tylko jej korektą czy dotyczy innej 

wierzytelności.  

 

Wierzyciel (publiczny) złożył ZW w terminie. Następnie, na skutek korekt dokonanych przez 

wierzyciela, wierzyciel dokonuje ZW z tego samego tytułu, ale zgłasza większe kwoty. To drugie 

ZW jest już po terminie - czy w takim przypadku należy wezwać wierzyciela o uiszczenia 

zryczałtowanych kosztów z art. 235 p.u. ?  

 

Odp. Co do zasady jest to zgłoszenie po terminie. Zgodnie z art. 235 ust. 1 p.u. wierzyciel, który 

zgłosił wierzytelność 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 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim 

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka 

korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Jedynie 

wówczas gdy korekty były wynikiem dokonania przez syndyka korekt deklaracji wierzyciel nie 

będzie ponosił zryczałtowanych kosztów. W pozostałych sytuacjach korekta jest w istocie 

rzeczy zgłoszeniem dodatkowej wierzytelności.  

 

Czy złożenie zgłoszenia na nieaktualnym formularzu jest brakiem formalnym? 

 

Odp. Nie jest to brak formalny gdyż prawo upadłościowe w ogólne nie przewiduje formularzy 

dla zgłoszeń wierzytelności, a jedynie wzór (art. 239 ust. 4 p.u.). Brakiem formalnym jest 

jedynie niezachowanie właściwej formy formularza (o formularzu jest np. mowa w art. 491(2) 

ust. 6 p.u.). W konsekwencji zgłoszenie wierzytelności w ogóle nie musi być dokonana według 

określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości wzoru, chociaż oczywiście nie 

zalecamy takiego rozwiązania.  

 

Czy w przypadku omyłki w postanowieniu o ogłoszenie upadłości w nr PESEL, sprostowanie 

podlega obwieszczeniu w MSiG oraz czy bieg terminu do składania wierzytelności biegnie od 

błędnego postanowienia czy od postanowienia o sprostowaniu? Mam żądać opłatę od 

spóźnionego zgłoszenia czy nie? 

 

Odp. Jeżeli sprostowaniu podlegał numer PESEl albo imię i nazwisko dłużnika to moim 

zdaniem termin biegnie od dnia obwieszczenia sprostowania. Wówczas dopiero wierzyciele w 

drodze obwieszczenia uzyskują informację o ogłoszeniu upadłości właściwej osoby. 

 

Do tego zarządzenia o zwrocie fizycznie dołączamy to co otrzymaliśmy od wierzyciela? 

 

Odp. Do zarządzenia o zwrocie nie załączamy zgłoszenia wierzytelności. Wierzyciel może 

zarządzenie zaskarżyć wnosząc skargę. Poza tym, w orzecznictwie, na gruncie analogicznego 

rozwiązania w Kodeksie postępowania cywilnego przyjmuje się, że wskazane w art. 130 § 2 

zdanie drugie pojęcie zwrotu pisma powodującego brak skuteczności takiego pisma nie odnosi 

się do fizycznego wyłączenia pisma z akt sprawy i oddania stronie, tylko do prawomocnego 

zarządzenia przewodniczącego o zwrocie pozwu (wyrok SN z 19.12.2013 r., II CSK 226/13, 

LEX nr 1422112). 

 

Czy wraz ze zwrotem zgłoszenia zwracamy  zryczałtowane koszty spóźnionego zgłoszenia? 
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Odp. Tak. Zgodnie z art. 241 p.u. jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom 

formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub 

wierzyciel w terminie wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o 

których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130Kodeksu postępowania 

cywilnego. Zgodnie z at. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący 

zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z 

wniesieniem pisma procesowego do sądu. Skoro nie wywołuje żadnych skutków to nie jest 

również w istocie rzeczy spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności. Zryczałtowane koszty 

należy zwrócić. 

 

Co z przedawnieniem zgłoszonej wierzytelności?   

 

Odp. Wierzytelność przedawniona nie powinna być ujęta w planie spłaty. Trzeba jednak 

opamiętać, że zgodnie z art. 239a. zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu 

przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia 

następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu 

postępowania upadłościowego. 

 

Czy brak wskazania dat początkowych rozumianych jako dzień miesiąc rok w zakresie odsetek 

stanowi brak formalny? 

 

Odp. Zgłoszenie wierzytelności jest pierwszym pismem w sprawie i jako pismo, które zawiera 

żądanie „zasądzenia” określonej kwoty (przez ujęcie na liście wierzytelności) powinno również 

odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym dla pozwu. Wymagania te określa art. 187 

k.p.c. 

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1)   dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości 

przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 

1(1)   oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia. 

Z punktu pierwszego wynika konieczność ścisłego określenia żądania w tym również żądania 

odsetkowego. Początkowa data biegu odsetek musi być więc datą dzienną. Inne, nieprecyzyjne 

oznaczenia stanowi brak formalny zgłoszenia.  

 

Czy brak wskazania rachunku bankowego w treści zgłoszenia wierzytelności uzasadnia 

uznanie, że jest to brak formalny uzasadniający zwrot? 

 

Odp. Jest to wymóg formalny wynikający z art. 240 pkt 9) p.u., zgodnie z którym wierzyciel w 

zgłoszeniu powinien wskazać numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel 

posiada taki rachunek. Zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo 

procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 

formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, 

pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie 

tygodniowym. Brak wskazania rachunku bankowego raczej nie uzasadnia przyjęcia, że pismo 

nie może otrzymać prawidłowego biegu skoro jednocześnie ustawodawca dopuszcza złożenie 

przez wierzyciela oświadczenia, że nie posiada on rachunku bankowego. Moim zdaniem nie 

jest to brak formalny. Syndyk może oczywiście wezwać wierzyciela do podania rachunku 

bankowego z informacją, że będzie potrzebne to do ewentualnej wypłaty środków z planu 

podziału albo planu spłaty ale nie pod rygorem zwrotu.  

 

Czy wzywamy Skarbu Państwa  do wpłaty zryczałtowane kosztów  na podstawie art. 235 p.u.? 
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Odp. Tak, Skarb państwa nie jest zwolniony. To nie jest opłata, tylko zryczałtowane koszty, 

 

Jak należy postąpić ze zgłoszeniem wierzytelności którego dokonano jeszcze przed 

obwieszczeniem o ogłoszeniu upadłości w MSIG czyli przed rozpoczęciem biegu terminu? 

 

Odp. Takie zgłoszenie jest skuteczne. Na gruncie spraw procesowych Sąd Najwyższy wskazał, 

że złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego ogłoszeniem jest 

bezskuteczne jako skierowane wobec nieistniejącego jeszcze orzeczenia i powoduje odmowę 

sporządzenia uzasadnienia (zob. np. postanowienie SN z 6.06.2012 r., III CZ 39/12, LEX nr 

1212817). Tak samo bezskuteczne byłoby dokonanie zgłoszenia wierzytelności przed 

ogłoszeniem upadłości. Jednak po ogłoszeniu jest ono skuteczne. Samo obwieszczenie w MSiG 

jest jedynie formą podania ogłoszenia upadłości do publicznej wiadomości i nie uniemożliwia 

dokonania wcześniejszego zgłoszenia wierzytelności.  

 

Czy w pełnomocnictwie musi być "w postępowaniu sądowym" "czy "przed sądami 

powszechnymi" wystarczy? 

 

Odp. Jeden i drugi zwrot jest prawidłowy i wystarczający. 

 

Czy jeśli wierzyciel po wezwaniu nie wpłaci zaliczki na koszty z uwagi na złożenie ZW po 

upływie terminu, to ponownie wzywamy do uiszczenia na podstawie art. 130 kpc, co 

sugerowałby 241 PrU ? 

 

Odp. Faktycznie art. 241 p.u. może wzbudzać pewne wątpliwości. Zgodnie z tym przepisem 

jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub 

wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez 

syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego. Gdybyśmy chcieli stosować 

art. 130 k.p.c. dokładnie to wynikałoby z tego, że trzeba wpierw wezwać do wpłaty 

zryczałtowanych kosztów, a jak wierzyciel nie wpłaci to zastosować art. 130 k.p.c. i wezwać 

ponownie. Jednak z uwagi na to, że art. 130 k.p.c. stosujemy nie wprost ale odpowiednio należy 

uznać, że po wezwaniu wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych nie stosujemy art. 130 § 1 k.p.c. 

ale od razu możemy dokonać zwrotu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. 

 

Czy wskazanie "od daty wymagalności każdej z faktur do dnia poprzedzającego ogłoszenie 

upadłości" jest podstawą do zwrotu? 

 

Odp. Tak, gdyż nie jest to precyzyjne oznaczenie. Zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 

187 pkt 1(1) k.p.c. w piśmie, które jest odpowiednikiem pozwu należy zawrzeć również 

oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia. Odwołanie się 

do dat z faktur nie spełnia tego wymogu. 
 

Czy dokonanie zgłoszenia w terminie ale na adres sądu a nie syndyka jest podstawą do 

naliczenia zryczałtowanych kosztów? Sąd przekazał syndykowi po terminie do dokonania 

zgłoszeń. 

 

Odp. Tak, jest to podstawa do naliczenia zryczałtowanych kosztów.  
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Gdzie wpływa opłata? Do sądu, do syndyka, do masy, czy do masy wraz z roszczeniem syndyka 

do masy za dodatkowy nakład pracy?  

 

Odp. Opłata wpływa na konto syndyka. Wynika to z art. 176 p.u., zgodnie z którym syndyk 

niezwłocznie zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie 

ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko 

upadłemu oraz małżonka dłużnika. Zgodnie z ust. 1a tego artykułu w zawiadomieniu 

skierowanym do wierzycieli syndyk oprócz szeregu pouczeń podaje numer rachunku 

bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1. 

 

Czy za inny brak uniemożliwiający nadanie zgłoszeniu biegu w rozumieniu 242 należy uznać 

brak wpłaty zaliczki? 

 

Odp. Nie, w tym zakresie obowiązuje regulacja szczególna art. 235, zgodnie z którym syndyk 

zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na 

rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie (ust. 2).  
 

Wierzyciel dokonał zgłoszenia wierzytelności na wzorze ZW ("formularzu"), przy czym ZW 

zostało podpisane (prawdopodobnie) podpisem elektronicznym. Owo zgłoszenie to wydruk 

wypełnionego "formularza" z nadrukowanym (w polu 10. "formularza" - w miejscu, gdzie 

wierzyciel składa podpis) potwierdzeniem, że: podpis jest prawidłowy, jest imię i nazwisko 

osoby, która złożyła podpis oraz data i godzina złożenia podpisu. Czy w świetle obowiązujących 

przepisów taki "podpis" jest prawidłowy czy będzie to brak formalny ?  

 

Odp. Niestety obecnie na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego i prawa upadłościowego 

taki podpis nie jest prawidłowy.  
 

Ustalanie listy wierzytelności 

 

Czy przy ustalaniu listy wierzytelności mogę zakwestionować wysokość wierzytelności 

zgłaszanej przez wierzyciela wskazując, że umowa zawarta pomiędzy upadłym a wierzycielem 

zawierała klauzule abuzywane. Oczywiście nie dotyczy to wierzytelności zasądzonych 

prawomocnym wyrokiem. 

 

Odp.: Tak, przy ustalaniu listy wierzytelności syndyk może odmówić uznania wierzytelności 

na liście uzasadniając, że określone postanowienia umowy nie wiążą upadłego  (zgodnie z art. 

385(1) § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie 

nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 

obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie 

dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub 

wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 

 

Plan spłaty 

 

Czy sąd wezwie syndyka do złożenia wniosku o wynagrodzenie czy syndyk ma złożyć je po 

złożeniu projektu planu spłat? Kiedy syndyk powinien złożyć wniosek o przyznanie 

wynagrodzenia w postępowaniach konsumenckich na nowych przepisach? 
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Odp. Wniosek o wynagrodzenie powinien być najpóźniej złożony wraz z projektem planu spłat. 

Wysokość prognozowanego wynagrodzenia (wnioskowanego we wniosku) powinna być 

uwzględniona w planie spłat jako koszty postępowania do pokrycia z masy upadłości. Jest to 

absolutnie najpóźniejszy moment złożenia wniosku o wynagrodzenie. Jednak zdecydowanie 

lepszą praktyką jest składanie tego wniosku wcześniej tj. niezwłocznie po upływie terminu do 

dokonywania zgłoszeń wierzytelności i zakończeniu likwidacji masy upadłości. Wówczas 

wynagrodzenie powinno zostać prawomocnie ustalone jeszcze przed złożeniem planu spłat co 

pozwoli na odpowiednie skonstruowanie projektu planu spłat. 

 

Jak traktować zobowiązania zaciągnięte przez upadłego w związku podjętą po ogłoszeniu 

upadłego działalnością gospodarczą przy sporządzaniu planu spłat wierzycieli. Czy ujmować 

je w całości?  

 

Odp. W planie spłaty wierzycieli ujmuje się: zobowiązania upadłego powstałe przed dniem 

ogłoszenia upadłości (wynika to z art. 491(21) ust. 1 w zw. z art. 491(15) ust. 1 pkt 1); koszty 

postępowania oraz zobowiązania masy upadłości (art. 491(15) ust. 2). Definicja kosztów 

postępowania jest zawarta w art. 230 ust. 1, a definicja zobowiązań masy upadłości w art. 230 

ust. 2 p.u. Zobowiązania zaciągnięte przez upadłego po ogłoszeniu upadłości (niezależnie od 

tego czy są to zobowiązania wynikające z prowadzonej przez upadłego działalności 

gospodarczej czy też inne zobowiązania) nie należą do żadnej z powyższych kategorii, a więc 

nie podlegają ujęciu w planie spłaty. Oznacza to też, że nie podlegają one umorzeniu w wyniku 

przeprowadzenia postępowania upadłościowego.  

 

Zgodnie z art. 219 ust.2a PU jeśli sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym postanowienie w 

przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia PS i sporządza z 

urzędu uzasadnienie i doręcza je uczestnikom, to w świetle art. 224 ust.3 termin na zaskarżenie 

biegnie od dnia doręczenia przez sąd tego orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu. 

Proszę potwierdzić, że w sprawach tylko nieuregulowanych w PU mają zastosowanie przepisy 

znowelizowanego kpc uzależniające zaskarżenie od wniosku o doręczenie uzasadnienia. 

 

Odp. Zgodnie z art. 219 ust. 2a p.u. postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które 

przysługuje zażalenie, z urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od dnia wydania 

postanowienia. Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem. To samo dotyczy 

zarządzeń. Zgodnie z art. 224 ust. 3 p.u dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć 

postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia 

biegnie od dnia doręczenia postanowienia. Oznacza to, że termin biegnie od dnia doręczenia 

postanowienia, które jest doręczane z uzasadnieniem. Nie ma więc podstaw do uprzedniego 

składania wniosku o uzasadnienie.  

 

Syndyk jest zobowiązany do doręczenia wierzycielom projektu planu spłaty wierzycieli. Czy 

projekt planu spłaty doręcza się wszystkim wierzycielom, czy tylko wierzycielom, którzy 

dokonali zgłoszeń wierzytelności? 

 

Odp. Projekt planu spłaty doręczamy tylko wierzycielom, którzy dokonali zgłoszenia 

wierzytelności. 

 

Czy w planie spłaty ujmujemy całą kwotę wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi 

(sumę wszystkich kategorii, zazwyczaj II i III), czy też kwotę w ramach DANEJ kategorii 

zaspokojenia, tj. np. wierzytelność w kat. II niezaspokojonej w ramach wykonania planu 

podziału? 
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Odp. W planie spłaty ujmujemy wierzytelności kolejno zgodnie z art. 342. Tzn. jeżeli upadły 

spłaci kategorię II, to w kolejnych ratach spłaca kategorię III.  

 

Czy w projekcie mamy uwzględnić koszty postępowania i wynagrodzenie syndyka? ewentualnie 

jak skoro postępowanie trwa a postanowienie o wynagrodzeniu nie zostało wydane?  

 

Odp. Wniosek o wynagrodzenie powinien być złożony wcześniej, najlepiej po zakończeniu 

likwidacji masy upadłości i po upływie terminu do zgłoszeń wierzytelności. Koszty 

postępowania, które  zostały poniesione nie są uwzględniane w planie spłaty gdyż już zostały 

rozliczone. Koszty te przedstawia się w sprawozdaniu ostatecznym. W planie spłaty ujmuje się 

koszty, które nie zostały pokryte w postępowaniu upadłościowym. Zgodnie z art. 491(15) ust. 

2 koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne zobowiązania masy 

upadłości niezaspokojone w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w 

pełnej wysokości, chyba że możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania 

upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe nie 

pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa 

oraz innych zobowiązań masy upadłości w pełnej wysokości. W przypadku braku zgłoszeń 

wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym 

zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście 

wierzytelności, w planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wyłącznie zobowiązania, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku braku takich zobowiązań umarza się zobowiązania 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. 

 

W jaki sposób uwzględnić w planie spłaty koszty postępowania, które cyklicznie się zwiększają 

tj. np koszty prowadzenia rachunku bankowego, korespondencji i innych kosztów 

postępowania? Od czasu sporządzenia planu do czasu wydania postanowienia może minąć 

naprawdę dużo czasu. 

 

Odp. Niestety jest to dość istotny problem praktyczny, co do którego jedyne rozwiązanie polega 

na tym, że syndyk powinien w projekcie planu spłaty przyjąć pewną symulację kosztów np. 

również na kolejny miesiąc i w piśmie przewodnim podać miesięczne niezaspokajane koszty. 

Plan spłaty ostatecznie ustala sąd, a nie syndyk. To sąd będzie ewentualnie musiał zmienić plan 

spłaty jeżeli wzrosną niezaspokojone koszty.  

 

Co się stanie z projektem planu spłaty wysłanym wierzycielom  i upadłemu,  ale przed 

złożeniem do sądu, jeśli wpłynie nowe zgłoszenie wierzytelności. 

 

Odp. Niestety, trzeba będzie ten plan skorygować. 

 

Czy należy zawiadomić wierzyciela hipotecznego jeśli nie zgłosił wierzytelności? 

 

Odp. Wierzyciel hipoteczny nie musi zgłaszać wierzytelności. W postępowaniu prowadzonym 

według zasad ogólnych powinien być ujęty na liście wierzytelności z urzędu. Taką samą zasadę 

należy zastosować do planu spłaty wierzycieli. Pośrednio wynika to z regulacji art. 491(14) 

ust.5, zgodnie z którym w przypadku braku zgłoszeń wierzytelności jak również braku 

wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami 

części pierwszej podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności, sąd, po upływie 

terminu do zgłoszenia wierzytelności, wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.  Oznacza to, że jeżeli istnieją wierzytelności, 
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które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej 

podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności  należy sporządzić plan spłaty, a 

więc w konsekwencji zawiadomić wierzyciela hipotecznego mimo, że nie dokonał zgłoszenia 

wierzytelności.  

 

Upadły odbywa wieloletni  karę pozbawienia wolności. Zgłoszono wierzytelności nie 

podlegające umorzenie z mocy prawa ( alimentacyjne). Nie ma majątku a w zakładzie karnym 

nie pracuje.  Nie ma podstaw do ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań bez planu 

spłaty. Czy odmowa ustalenia planu spłaty czy też umorzenie postepowania? 

 

Odp. W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu 

upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu 

umieszczeniu na liście wierzytelności, sąd, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności, 

wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli, chyba że w toku postępowania nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania 

tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości (art. 491(14a 

ust. 5).  

 

Uzasadnienie projektu planu spłaty. Jakie informacje o upadłym syndyk może przekazać 

wierzycielom. Co z powziętymi przez syndyka informacjami wrażliwymi mającymi wpływ na 

zdolności finansowe upadłego np. o chorobach, itp.  

 

Odp. Syndyk przekazuje wierzycielom wszystkie uzyskane informacje, które mają wpływ na 

kształt projektu planu spłaty. Wierzyciele mają pełen dostęp do akt postępowania, w tym do 

wszystkich posiadanych przez syndyka informacji na temat upadłego.  

 

Czy syndyk może złożyć alternatywnie informację o podstawach do odmowy ustalenia planu 

spłaty  oraz projekt planu spłaty?  

 

Odp. Tak, może tak zrobić.  

 

Czy jak dłużnik pracuje to nie ma szansy na umorzenie bez plany spłaty? 

 

Odp. W istocie rzeczy nie ma znaczenia czy dłużnik pracuje czy nie. Chodzi o możliwości 

zarobkowe. Tak wiec, dłużnik który realnie może pracować nie ma szansy na umorzenie bez 

planu spłaty.  

 

Czy syndyk po ustaleniu przez sąd planu spłaty składa sprawozdanie ostateczne, czy ma czekać 

na uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie planu spłaty? 

 

Odp. Syndyk powinien koniecznie złożyć sprawozdanie ostateczne wraz z planem spłaty. 

 

Czy w projekcie planu spłaty co do podziału środków z MU stosujemy kategoryzację, ale co do 

rat w ramach PS nie stosujemy kategoryzacji? 

 

Odp. Zgodnie z art. 491(15) ust. 7 do planu spłaty wierzycieli oraz wykonania określonego w 

planie spłaty wierzycieli podziału funduszy masy upadłości stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 313 ust. 2, art. 335, art. 336, art. 340-348 i art. 352-356 oraz art. 358-360. Oznacza to, że 

do rat w ramach planu spłaty również stosujemy kategoryzację.  
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Czy uważacie Państwo, że w projekcie planu spłaty, który przesyłamy do wierzycieli wystarczy 

wskazać, że jest on niepełny i zawrzeć uwagę, że zmieni się on w związku z koniecznością 

rozliczenia kosztów postępowania, które w przyszłości powstaną. 

 

Odp. Można takie zastrzeżenie dodać, ale proszę pamiętać, że syndyk nie ustala planu spłaty, a 

jedynie projekt planu. Plan ustali sąd i to sąd będzie decydował jakie koszty dodatkowo w 

planie ujmie. Poza tym, syndyk powinien dokładać starań aby koszty były zaspokajane z 

bieżących wpływów.  

 

Czy możliwości zarobkowe należy brać pod uwagę przy badaniu także niewypłacalności. 

Zdążają się wniosku gdzie dłużnik mógłby spłacać zobowiązania gdyby podjął lepiej płatną 

pracę 

 

Odp. Nie. Stan niewypłacalności jest faktem, który oczywiście mógłby być zlikwidowany na 

skutek działań dłużnika, ale na dany moment albo istnieje albo nie. W takiej sytuacji można 

ustalić dłużnikowi wysoki plan spłaty. 

  

Czy w planie spłaty ujmujemy całą kwotę wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi 

(sumę wszystkich kategorii, zazwyczaj II i III), czy też kwotę w ramach DANEJ kategorii 

zaspokojenia, tj. np. wierzytelność w kat. II niezaspokojonej w ramach wykonania planu 

podziału? 

 

Odp. W planie spłaty ujmujemy zarówno sumę jak i rozbicie na poszczególne kategorie gdyż 

raty są spłacane kolejno kategoriami.  

 

 

Umorzenie postępowania 

 

Co w przypadku, gdy upadły jest po działalności, zaciągał długi na rozwój działalności, a całe 

środki wypłacił gotówką z firmy, wniosek o ogłoszenie upadłości firmy oddalony na 13? 

Podczas konsumenckiego współpracuje, natomiast przy prowadzonej działalności szereg 

nieprawidłowości, celowe zaniżanie dochodów, wyprowadzenie majątku z firmy, zobowiązania 

oczywiście po działalności ? 

 

Odp. Opisane okoliczności mogą mieć znaczenie jedynie dla ewentualnego umorzenia 

postępowania jeżeli będzie można uznać, że stanowią one podstawy do umorzenia 

postępowania. Zgodnie z art. 491(10) ust. 2 p.u.  jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda 

syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje 

ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po 

wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, 

chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub 

przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami 

humanitarnymi. Zgodnie z ust. 2a sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane 

podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub 

niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie 

postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jeżeli w 

opisanym stanie faktycznym zaszły wskazane wyżej okoliczności to syndyk powinien o tym 

zawiadomić sąd, który rozważy umorzenie postępowania. W pozostałym zakresie opisane 

wyżej okoliczności mogą mieść znaczenie dla ewentualnego ustalenia: 
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a) czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień 

w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz 

celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań (wówczas skutkiem powinna być 

odmowa oddłużenia zgodnie z art. 491(14a) ust. 1 pkt 1) albo 

b) czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień 

umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa (wówczas skutki powinien być dłuższy 

okres planu spłaty wierzycieli zgodnie z art. 491(15) ust. 1a).  

 

 

 

Skarga na czynności syndyka 

 

 

Kto wzywa do uiszczenia kwoty 30 zł za skargę o ile nie ma opłaty dołączonej do skargi? Sędzia 

wyznaczony czy syndyk? 

 

Odp. Sędzia wyznaczony. Nawet zakładając, że syndyk jest organem „I instancji” to obecnie 

po nowelizacji k.p.c. do usunięcia braków formalnych i fiskalnych zażalenia (w upadłości – 

skargi), jak również do oceny dopuszczalności zażalenia uprawniony jest – podobnie jak w 

przypadku apelacji – sąd drugiej instancji (art. 395 k.p.c.). 

 

A co jeśli skargę na plan likwidacyjny złoży wierzyciel który się nie zgłosił do postępowania? 

 

Odp. Dla czynności syndyka nie ma to znaczenia. Syndyk powinien skargę przekazać do sądu 

zgodnie z art. 491(12a) ust. 5. Sąd, zgodnie z ust. 8 cytowanego przepisu 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 zażalenie. Z kolei jeżeli sąd uzna, że skargę 

wniosło osoba, która nie ma legitymacji to wyda postanowienie o oddaleniu skargi. Warto 

jednak zaznaczyć, że skarga przysługuje nie tylko wierzycielom ale każdemu , kogo prawo jest 

zagrożone lub naruszone przez czynność syndyka.  

 

Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na procesy 

 

Jak wygląda kwestia zawieszenia postępowania sądowego w przypadku otrzymania przez 

upadłego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym już po ogłoszeniu upadłości? Czy sąd 

doręczy syndykowi odpis nakazu zapłaty wraz z pozwem, celem wniesienia sprzeciwu, skoro w 

przypadku upadłości konsumenckiej nie stosuje się art. 145 PU? Czy jest w ogóle podstawa do 

zawieszenia postepowania do czasu sporządzenia planu spłaty skoro nie ma listy wierzytelności 

jako odrębnego dokumentu? 

 

Odp. Zawieszenie postępowania procesowego z powodu ogłoszenia upadłości nie jest związane 

z tworzeniem w postępowaniu upadłościowym listy wierzytelności, To zawsze dotyczyło 

wyłącznie tych postępowań, w których upadły był pozwanym. Tymczasem zawieszeniu ulegają 

również postępowania, w których upadły jest powodem. Te postępowania są zawieszane i 

podejmowane z udziałem syndyka. Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. jeżeli postępowanie 

dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub 

wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowiono zarządcę w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym. Zgodnie z art. 180 § 1 pkt 5 b) k.p.c. sąd podejmuje zawieszone 

postępowanie na skutek ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania 
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upadłościowego, z wyjątkiem określonym w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) - z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję 

syndyka. W konsekwencji, w postępowaniu uproszczonym konsumenckim sąd jeżeli wie o 

upadłości to zawiesi postępowanie i podejmie je z udziałem syndyka. 

 

Czy, w postępowaniu konsumenckim uproszczonym po otrzymaniu słusznych przecież nakazów 

zapłaty, syndyk ma je tylko kolekcjonować (dopuszczać do uprawomocnienia się) czy powinien 

zaskarżać i oczywiście przegrywać, płacąc koszty procesowe z masy upadłości? A jeżeli nie 

będzie zaskarżał to czy upadły, którego np. post. zostanie umorzone nie będzie miał roszczenia 

o niepodjęcie zaskarżenia? Jak syndyk ma postępować z nakazami zapłaty wystawionymi na 

syndyka? 

 

Odp. W zakresie zaskarżania nakazów zapłaty wydanych przeciwko syndykowi (czyli po 

zawieszeniu postępowania i podjęciu z udziałem syndyka) syndyk powinien postępować tak 

samo jak postępował zawsze w odniesieniu do wyroków oddalających powództwo syndyka 

(czyli albo powództwo wytoczone bezpośrednio przez syndyka albo wytoczone przez upadłego 

przed ogłoszeniem upadłości, zawieszone i podjęte z udziałem syndyka). W konsekwencji, 

syndyk powinien dokonać oceny zasadności zaskarżenia nakazu zapłaty. W razie uznania, że 

zaskarżenie jest uzasadnione syndyk może wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych. W 

razie uznania, że zaskarżenie jest niezasadne syndyk może ewentualnie odebrać odpowiednie 

oświadczenie od upadłego, tak aby zminimalizować ryzyko ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych ze strony upadłego.  

 

Wygrany przez wierzyciela proces ze skargi pauliańskiej - wyrok uznający za bezskuteczną 

względem wierzyciela czynność dłużniczki darowizny nieruchomości na rzecz córki wydany w 

tym samym dniu co postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużniczki 

(darczyńcy). Wierzyciel nie zdążył uzyskać środków z tego tytułu. Pozwana dłużniczka nie 

wniosła apelacji, ale termin upływał po ogłoszeniu upadłości. Czy wystarczy, że syndyk wniesie 

o nadanie klauzuli na rzecz masy upadłości czy powinien wstąpić do procesu i zmienić żądanie 

pozwu o uznanie za bezskuteczną co do masy upadłości?  

 

Odp. W tym przypadku nie ma następstwa prawnego w rozumieniu art. 788 k.p.c. Zgodnie z § 

2 tego przepisu za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie 

poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane 

ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub zarządu sukcesyjnego albo 

powołaniem wykonawcy testamentu lub tymczasowego przedstawiciela, jak również 

wygaśnięciem funkcji zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku, zarządcy sukcesyjnego, 

wykonawcy testamentu lub tymczasowego przedstawiciela. W przypadku ogłoszenia upadłości 

pojawia się syndyk jako zarządca majątku upadłego, który nie był stroną procesu pauliańskiego 

(stroną był wierzyciel oraz właściciel nieruchomości czyli córka). Nie ma więc podstaw do 

nadania w tym przypadku klauzuli na rzecz syndyka.  

 

Pytanie dotyczące procesu z udziałem syndyka: upadła (osoba starsza, której wszystko trzeba 

tłumaczyć) nieświadomie spłacała przez 3 miesiące od dnia otwarcia postępowania jednego z 

wierzycieli. Nie ma tutaj umyślności. Syndyk wezwał wierzyciela do zwrotu wpłaconej kwoty. 

Czy syndyk powinien wytoczyć powództwo? Czy potrzebna jest zgoda sądu/sędziego-komisarza 

na wytoczenie powództwa? Czy jest różnica jeżeli sprawa jest na starych/nowych zasadach? 

 

Odp. Nie ma różnicy między starymi, a nowymi przepisami. Generalnie, jest to bezpodstawne 

wzbogacenie po stronie wierzyciela. Na wytoczenie powództwa nie potrzeba zgody sędziego-
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komisarza. Warto jednak rozważyć celowość wytaczania powództwa w kontekście kosztów i 

czasu trwania. Jeżeli temu wierzycielowi w toku postępowania przypadałoby coś z planu 

podziału (ujętego w planie spłaty) to syndyk może ew. złożyć oświadczenie o potrąceniu (w 

ten sposób wyrówna się poziom zaspokojenia wierzycieli). Jeżeli nie to można rozważyć uwagę 

z wierzycielem.  

 

Pytanie dotyczące procesu z udziałem syndyka: Czy o konieczności wytoczenia powództwa 

pauliańskiego należy poinformować sąd? Czy równocześnie należy złożyć wniosek o zmianę 

trybu postępowania? 

 

Odp. Samo wytoczenie powództwa pauliańskiego nie uzasadnia zmiany postępowania. Nie ma 

żadnego fragmentu postępowania, który wobec wytoczenia powództwa pauliańskiego miałby 

szybciej i sprawniej przebiegać w postępowaniu ogólnym niż w postępowaniu uproszczonym. 

Nie ma też potrzeby odrębnego zawiadamiania sędziego komisarza o wytoczeniu powództwa 

pauliańskiego. 

 

Odmowa oddłużenia 

 

Czy umorzenie sankcyjne (zatajenie majątku itp) może być podstawa do odmowy umorzenia 

zobowiązań w kolejnym postepowaniu upadłościowym? 

 

Odp. Co do zasady nie, chyba że będzie można uznać, że zatajenie majątku stanowiło celowe 

doprowadzenie do niewypłacalności. 

 

 

Czy w przypadku kiedy upadły odziedziczył spadek przed ogłoszeniem upadłości to czy syndyk 

ma wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i podział spadku( kiedy jest kilku 

spadkobierców) ? 

 

Odp. Tak 

 

Czy wniosek o ustanowienie kuratora dla zmarłego upadłego w trakcie likwidacji majątku 

winien złożyć syndyk czy sąd podejmuje decyzję z urzędu? 

  

Odp. Syndyk powinien zawiadomić o tym sąd. Decyzję sąd podejmie z urzędu.  

 

Czy w zw. z art. 491 ze zn. 2 ust. 1 PU, że w post upadłościowym w trybie uproszczonym nie 

stosuje się przepisów art. 253-264 PU, to czy zmiana wierzyciela na skutek cesji wierzytelności 

nie będzie uwzględniana w toku postępowania (254 ust. 2PU?), czy w planie spłaty będzie 

ujmowany pierwotny (nieaktualny) wierzyciel i środki zaskarżenia będą przysługiwały takiemu 

pierwotnemu wierzycielowi, nie aktualnemu? 

 

Odp. Art. 254 ust. 1 jest wyłączony dlatego, że dotyczy nieuwzględniania takiej zmiany na 

liście wierzytelności. Ust. 2 jest konsekwencją ust.1 i stanowi, że mimo nieuwzględnienia 

zmiany na liście nie pozbawia to nabywcy wierzytelności możliwości realizacji jego uprawnień 

na podstawie przepisów ustawy w toku dalszego postępowania. Ust. 2 w upadłości 

uproszczonej nie ma racji bytu gdyż nie zachodzi tu sytuacji opisana w ust. 1 z uwagi na brak 

listy wierzytelności. Oznacza to, że na ogólnych zasadach respektujemy następstwo prawne i 

w planie uwzględniamy aktualnego wierzyciela.  

 


