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publicznych

zdrowotnej

JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEŚMY
WPISANI W REJESTRZE

stanowi

jeden z rejestrów Krajowego Rejestru
Sądowego,

utworzonego

na

podstawie

przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia

JAK WYKREŚLIĆ NIEPRAWDZIWE LUB
NIEAKTUALNE INFORMACJE O
ZADŁUŻENIU

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Regulacje dotyczące Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych obejmują przepisy od
art.

55

ustawy.

do

art.

60

powołanej
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SKUTKUJE UPADŁOŚĆ
KONSUMENCKA

wyżej
WNIOSEK O OGŁOSZENIE
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Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pełni przede wszystkim funkcję informacyjną, jest
instrumentem

prawnym,

kontrahentach,

umożliwia

gospodarczych,

a

także

umożliwiającym
weryfikację
jest

pozyskiwanie

wiarygodności

doskonałym

narzędziem

wiedzy
osób

i

o
firm

służącym

do

potencjalnych
w

relacjach

skutecznego

dochodzenia roszczeń. Dane zawarte w Rejestrze są jawne i ogólnodostępne, a więc
każdy ma możliwość sprawdzenia sytuacji finansowej danego podmiotu, oraz zażądać od
niego

złożenia

zaświadczenia

o

niefigurowaniu

w

Rejestrze

Dłużników

Niewypłacalnych.

Kto podlega wpisowi w rejestrze
dłużników?
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:
osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość
lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z uwagi
na to, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, ponadto w razie
stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że
pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo
umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi
na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
osoby

fizyczne

nieprowadzące

działalności

gospodarczej,

jeżeli

ogłoszono ich

upadłość;
wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania
spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej
upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z
uwagi na to, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, ponadto
w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu,
że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo
umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi
na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
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osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu
dłużników alimentacyjnych, w razie powstania zaległości alimentacyjnej za okres
dłuższy niż 6 miesięcy.

Jakie dane podlegają wpisowi do
Rejestru Dłużników?
W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

1. oznaczenie dłużnika

w przypadku osoby fizycznej - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator
nadany w systemie ewidencji ludności (numer PESEL),a ponadto siedzibę i adres
podmiotu

-

zamieszcza

się

dane

obejmujące:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym
podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości
stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.
w przypadku innego podmiotu niż osoba fizyczna - zamieszcza się nazwę lub firmę
oraz

numer

identyfikacyjny

przekształcenia

-

NIP

REGON,

podmiotu

a

gdy

podmiot

przekształcanego,

a

powstał
jeżeli

w

wyniku

podmiot

jest

zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze; a ponadto siedzibę i
adres podmiotu - zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę,
miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym
podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości
stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.
2. podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o
wyjawienie

majątku

w

trybie

przepisów

Kodeksu

postępowania

cywilnego

o

postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli,
oraz w sprawach dłużników alimentacyjnych - oznaczenie tytułu wykonawczego i
wierzyciela oraz kwotę wierzytelności - w przypadku wierzytelności pieniężnych lub
opis

wierzytelności

-

w

przypadku

wierzytelności

niepieniężnych;

w

przypadku

wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący
o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania
solidarnego;
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datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

Kiedy wpis w rejestrze podlega
wykreśleniu?

Sąd rejestrowy wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych:
w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były
dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.
gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje albo wygasło
zobowiązanie, z którego ona wynika. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być
stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami
dłużnika i wierzyciela. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo gdy tytuł wykonawczy, który
stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony
wykonalności.
jeżeli zobowiązania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której
upadłość ogłoszono zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu (automatycznie), z wyjątkiem wpisów osób,
które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni,

fundacji

lub

stowarzyszeniu,

których

wpisy

są

automatycznie

wykreślane po upływie 10 lat od ich dokonania, a jeżeli w orzeczeniu sądu
upadłościowego został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić
na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie
podlegają ujawnieniu.

Skutki wpisu do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych
1. Wyeliminowanie dłużnika z obrotu gospodarczego - utrudnienie w zawieraniu nawet
najprostszych umów i transakcji, w tym umów kredytowych oraz pożyczek, umów
najmu lokali mieszkalnych,
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2. Wpływ na wynik postępowania zarówno w procesie cywilnym jak i karnym:
jeżeli dłużnik nie uregulował należności za zakupiony towar lub wykonaną usługę, a
w momencie dokonania transakcji lub zawarcia umowy był już wpisany do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych, odpis pełny lub aktualny z rejestru jako dowód na tę
okoliczność może przesądzić o jego odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k.;
jeżeli dłużnik dokonał rozporządzenia swoim majątkiem celem uniknięcia spłaty
zobowiązań, a był już wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, informacje
zawarte w rejestrze mogą posłużyć do udowodnienia przesłanek określonych w art.
527

k.c.

niezbędnych

do

uznania

bezskuteczności

tych

czynności

względem

wierzyciela;
w sytuacji gdy podstawą wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
było

postanowienie

komornika

o

umorzeniu

egzekucji

ze

względu

na

jej

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

bezskuteczność, odpis aktualny z rejestru jako dowód na tę okoliczność może
znaleźć zastosowanie przy zaliczeniu kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania
przychodu stosownie do treści art. 23 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

Jak sprawdzić, czy dłużnik jest wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
W celu sprawdzenia czy osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych należy:
wejść na stronę internetową krdn.pl,
zarejestrować konto użytkownika na stronie internetowej,
wybrać odpowiednią zakładkę: „Sprawdź osobę”, a następnie wybrać opcję: :Według
numeru PESEL” lub „Według imienia i nazwiska” lub zakładkę: „Sprawdź firmę”, a
następnie wybrać opcję: „Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (np. Sp. z
o.o., S.A.)” lub „Firma spoza rejestru handlowego”,
Po uiszczeniu należnej opłaty uzyskujemy dostęp do informacji i raportów, a także
uzyskujemy możliwość monitorowania danego podmiotu oraz zamówienia usługi
przygotowania wniosków o wyjawienie majątku lub pozbawienie prawa prowadzenia
działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego.
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Upadłość konsumencka (na czym polega i czym skutkuje, jakie
należy spełnić przesłanki ogłoszenia upadłości)
Definicja upadłości konsumenckiej
Upadłość

konsumencka

to

rodzaj

postępowania

sądowego,

mającego

na

celu

doprowadzenie do częściowego lub pełnego umorzenia długów osoby fizycznej, przy
jednoczesnym jak najpełniejszym zaspokojeniu wierzycieli z posiadanego przez dłużnika
majątku. Instytucja upadłości konsumenckiej została uregulowana w art. 4911-49138
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
P H Omoże
T O B Y złożyć
MARTIN R
. S M I T H o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Kto
wniosek

Wniosek

o

ogłoszenie

upadłości

konsumenckiej

mogą

złożyć

osoby

fizyczne

nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne.

Są to

następujące grupy podmiotów:
Osoby fizyczne, które nigdy nie były przedsiębiorcami ani wspólnikami w spółkach
prawa handlowego,
Osoby fizyczne, które najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej zostały wykreślone z właściwego rejestru – Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
Osoby fizyczne, które nie były wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców, ale
faktycznie wykonywały działalność gospodarczą – w okresie roku od zaprzestania
jej prowadzenia,
Osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo rolne, a nieprowadzące jednocześnie innej
działalności gospodarczej lub zawodowej.
W drodze wyjątku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć również
wierzyciele osoby fizycznej, która:
była przedsiębiorcą - także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności
gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,
przestała być wspólnikiem osobowych spółek handlowych
faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła
obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania
prowadzenia działalności nie upłynął rok
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Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Od

dnia

24

marca

2020

r.

zmianie

uległy

przesłanki

ogłoszenia

upadłości

konsumenckiej. W obecnie obowiązującym stanie prawnym upadłość konsumencką
ogłasza się w stosunku do dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, który
stał się niewypłacalny.
Stan

niewypłacalności

zachodzi

w

przypadku,

osoby
gdy

fizycznej
dłużnik

nieprowadzącej
utracił

zdolność

działalności
do

gospodarczej

wykonywania

swoich

wymagalnych zobowiązań pieniężnych, to znaczy z każdym upływającym miesiącem
stan zadłużenia takiej osoby z tytułu niewykonywanych zobowiązań pieniężnych się
pogłębia,
P H O T O B Yniezależnie
M A R T I N R . S Mod
I T Hpodejmowanych przez dłużnika działań zmierzających do spłaty
zadłużenia. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych – jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań
pieniężnych przekracza 3 miesiące.
Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy:
nie

ma

zagrożenia

utraty

przez

dłużnika

zdolności

do

wykonywania

jego

wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie,
dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór między
stronami zaistniał przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości - w przypadku
złożenia wniosku przez wierzyciela.
W stosunku do upadłości konsumenckiej ogłoszonej przed dniem 24 marca 2020 r. –
stosuje się przepisy dotychczasowe (obowiązujące do dnia 24 marca 2020 r.). W stosunku
do wniosku złożonego przed dniem 24 marca 2020 r., ale rozpoznanego po dniu 24
marca 2020 r. – stosuje się przepisy nowe.
Przed dniem 24 marca 2020 r. upadłość konsumencką można było ogłosić wobec
niewypłacalnej osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, która do
zadłużenia nie doprowadziła umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Przesłankami negatywnymi ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stanie prawnym
obowiązującym do dnia 24 marca 2020 r. były następujące okoliczności:
dłużnik doprowadził do powstania zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa,
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w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w
stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to
zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
uchylono ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli,
dłużnik mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie
wniosku o ogłoszenie upadłości,
czynność

prawna

dłużnika

została

prawomocnie

uznana

za

dokonaną

z

pokrzywdzeniem wierzycieli,
w

stosunku

do

dłużnika

prowadzono

postępowanie

upadłościowe,

w

którym

umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika
lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej
przeprowadzenie
P Hstaranności
O T O B Y M A R T I N lub
R. SMIT
H

postępowania

jest

uzasadnione

względami

słuszności lub względami humanitarnymi.
Z dniem 24 marca 2020 r. art. 4914 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
został uchylony.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywołuje następujące skutki:
Majątek dłużnika staje się masą upadłości zarządzaną przez syndyka,
Dłużnik obowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek (w tym
nieruchomości) oraz dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
oraz majątku pod rygorem umorzenia postępowania upadłościowego,
Dłużnik nie może rozporządzać swoim majątkiem, z wyjątkiem drobnych umów
zawieranych w zwykłych czynnościach życia codziennego np. zakup żywności,
Sąd określa, jaka część dochodu dłużnika jest wolna od zajęcia, a także określa
zakres i czas korzystania przez dłużnika i zamieszkujących z nim osób z
mieszkania, wchodzącego do masy upadłości,
Zobowiązania pieniężne dłużnika, których termin płatności świadczenia jeszcze nie
nastąpił stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości,

a

zobowiązania

majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej
w zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich
wykonania jeszcze nie nastąpił,
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Wstrzymaniu ulegają postępowania egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika.
Postępowanie

egzekucyjne

wszczęte

przed

dniem

ogłoszenia

upadłości,

ulega

zawieszeniu z mocy prawa (z dniem ogłoszenia upadłości), a po uprawomocnieniu się
postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaje umorzone,
Z dniem ogłoszenia upadłości pomiędzy dłużnikiem, a jego małżonkiem powstaje
rozdzielność majątkowa. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności
majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości,
Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest
niedopuszczalny (Wyjątek: Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące
wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub
zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem
P Hprzedmiotów
O T O B Y M A R T I N majątkowych
R. SMITH

nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed

dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości),
Małżonek dłużnika może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z
tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając swoją wierzytelność sędziemu
komisarzowi,
Nabyty spadek wchodzi do masy upadłości - gdy dłużnik został powołany do spadku
po dniu ogłoszenia upadłości oraz gdy otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem
upadłości, a do chwili jej ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia
oświadczenia

o

przyjęciu

lub

odrzuceniu

spadku

i

powołany

spadkobierca

oświadczenia takiego nie złożył. Spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem
inwentarza bez konieczności składania przez syndyka oświadczenia o przyjęciu
spadku. Spadek można wyłączyć z masy upadłości, gdy: w skład spadku wchodzą
wierzytelności i prawa wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich wykonania,
składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne albo z innych
przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania
upadłościowego,
Nieważna jest umowa zbycia całości lub części spadku albo całości lub części udziału
spadkowego zawarta przez upadłego po ogłoszeniu upadłości,
Nieważna jest czynność rozporządzająca udziałem w przedmiocie należącym do
spadku dokonana przez dłużnika, jak i jego zgoda na rozporządzenie udziałem w
przedmiocie należącym do spadku przez innego spadkobiercę,
Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku
wchodzącego

w

skład

masy

upadłości

oraz

wykonanie

postanowienia

o

zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem
zabezpieczenia

roszczeń

alimentacyjnych

oraz

roszczeń

o

rentę

z

tytułu

odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.
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Umorzenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe zostaje umorzone: na wniosek dłużnika, z urzędu przez Sąd,
z urzędu lub na wniosek syndyka lub wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe ulega umorzeniu, jeżeli:
majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika
P Hobciążonych
O T O B Y M A R T I Nhipoteką,
R. SMITH

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub

hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem
sędziego-komisarza

nie

złożyli

w

wyznaczonym

terminie

zaliczki

na

koszty

postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
wszyscy

wierzyciele,

którzy

zgłosili

swoje

wierzytelności,

żądają

umorzenia

postępowania, a upadły wyraził na to zgodę,
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).

Umorzeniu nie podlegają następujące zaległości:

zobowiązania alimentacyjne,
kary grzywny orzeczone przez sąd,
renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy,
kalectwa lub śmierci,
nawiązki lub świadczenia pieniężne orzeczone przez sąd jako środek karny lub
środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału
w postępowaniu upadłościowym.
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Upadłość konsumencka – wniosek jak przygotować, jakie
dokumenty załączyć
Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli
dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację, np. numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport,
numer karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer w zagranicznym
rejestrze, zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej. Ponadto
istnieje możliwość wskazania adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeżeli
dłużnik posiada te dane.
dłużnika,
P HNIP
OTO B
Y M A R T I N Rjeżeli
. S M I T Hdłużnik

miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed

dniem złożenia wniosku;
Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości
rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.
Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w
którym

dłużnik

regularnie

zarządza

swoją

działalnością

o

charakterze

ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich (art. 19 ust.1a
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). W przypadku osoby fizycznej
nieprowadzącej

działalności

gospodarczej

lub

zawodowej

domniemywa

się,

że

głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce jego zwykłego
pobytu (art. 19 ust. 1c ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). W
przypadku gdy dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, sądem upadłościowym
właściwym

do

rozpoznania

jego

wniosku

jest

ten

sąd,

w

którego

obszarze

właściwości znajduję się majątek dłużnika. Przy czym powyższe odnosi się do
dłużników mających miejsce

zamieszkania

poza

granicami

Unii

Europejskiej.

Dłużnik zamieszkujący w jednym z państw Unii Europejskiej wniosek o upadłość
konsumencką może składać tylko w państwie zamieszkania.
Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.
We

wniosku

należy

dokładnie

opisać

składnik

majątku,

zawrzeć

informację

odnośnie tego, czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie w
szczególności w postaci hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, wskazać datę
ustanowienia zabezpieczenia oraz szacunkową wycenę składnika majątku. Wykaz
majątku powinien być sporządzony na dzień składania wniosku oraz obejmować cały
majątek dłużnika. Są to m.in.: nieruchomości, samochody,oszczędności, papiery
wartościowe (np. obligacje), wartościowa biżuteria, sprzęt AGD i RTV, wierzytelności
(np. roszczenie o zachowek), w tym należności dłużnika względem banków i
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (środki pieniężne zgromadzone
przez dłużnika na rachunkach) oraz innych podmiotów;
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Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika.
Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, powinno nastąpić przez
podanie dokładnego adresu położenia jego poszczególnych składników, w przypadku
ruchomości i nieruchomości. W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku bankowym, należy to uczynić przez wskazanie nazwy banku oraz adresu
jego siedziby. W przypadku wierzytelności należy podać odpowiednio imię i nazwisko
albo nazwę wierzyciela oraz jego miejsce zamieszkania albo adres siedziby.
Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich
oraz terminów zapłaty.
Termin zapłaty wierzytelności może wynikać z umowy (np. termin płatności raty
kredytu lub pożyczki). Jeżeli termin nie jest oznaczony i nie wynika z właściwości
zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione

niezwłocznie

po

wezwaniu

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

dłużnika do wykonania, zgodnie z art. 455 kodeksu cywilnego, np. termin
wynikający z wezwania do zapłaty zawarty w wypowiedzeniu umowy
Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje
istnienie wierzytelności. Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych
nie stanowi jej uznania. Jako wierzytelność sporną należy rozumieć wierzytelność
kwestionowaną, niekoniecznie jednak taką, co do której toczy się postępowanie
sądowe, może to być również wierzytelność przedawniona.
Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje
utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika w ostatnich sześciu
miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Są to zarówno przychody z tytułu umowy
o pracę, emerytury, renty, jak również z tytułu otrzymywanych alimentów oraz
świadczeń i zasiłków, czynszu za wynajmowane mieszkanie, umów oraz darowizn.
Należy podać informację, czy wartość przychodu podano w kwocie netto (kwota
otrzymana) czy w kwocie brutto, a ponadto informacje czy otrzymywane przychody
są objęte egzekucją komorniczą lub obciążone potrąceniami z tytułu pożyczek. Do
kosztów utrzymania wlicza się przykładowo takie wydatki jak np. czynsz,żywność,
leki, konieczne świadczenia medyczne;
Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich
dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były
nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach (np. sprzedaż, darowizna).
Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich
dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były
ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

NPO NR 20,21 POZNAŃ

LISTOPAD 2020

Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.
W uzasadnieniu należy wykazać stan niewypłacalności, poprzez wskazanie swojej
sytuacji zarobkowej i osobistej oraz fakt istnienia co najmniej jednego wierzyciela,
którego

wierzytelność

jest

wymagalna.

Ponadto

należy

wskazać

i

uzasadnić

przyczynę powstania u dłużnika stanu niewypłacalności. W uzasadnieniu należy
wskazać czy dłużnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli tak to kiedy doszło
do wykreślenia jej z właściwego rejestru,
Opisanie

powoływanych

we

wniosku

dowodów,

poprzez

wskazanie

faktu

podlegającego stwierdzeniu oraz wymienienie załączników - należy wymienić
wszystkie dołączone do wniosku dokumenty;
Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Za podanie przez
dłużnika nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi kara
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, kto będąc
dłużnikiem podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku dłużnika w
postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 522 ust. 1 i 2 Prawa
upadłościowego). Jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych nie jest zgodne z
prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania
nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 4912 ust. 5b Prawa
upadłościowego);
Ponadto dłużnik może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w
postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jeżeli dłużnik wyrazi
zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sąd
może skierować dłużnika do tego postępowania, nie ogłaszając jego upadłości.
Skierowanie

dłużnika

do

postępowania

o

zawarcie

układu

na

zgromadzeniu

wierzycieli wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki na wydatki w postępowaniu
w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 49126 ust. 1 Prawa
upadłościowego).
Do

wniosku

o

ogłoszenie

upadłości

konsumenckiej

należy

dołączyć

następujące

załączniki:
Zaświadczenie od komornika sądowego na okoliczność wysokości posiadanego
zadłużenia,

oraz

na

okoliczność

prowadzonych

wobec

dłużnika

postępowań

egzekucyjnych,
Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego na okoliczność faktu
prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresu jej prowadzenia wraz z decyzją o
wykreśleniu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - w przypadku
uprzedniego prowadzenia działalności gospodarczej,
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Umowy kredytowe lub umowy o pożyczkę gotówkową,
Wypowiedzenia umów kredytowych lub umów o pożyczkę gotówkową,
Wezwania do zapłaty, ponaglenia i upomnienia kierowane przez wierzyciela
względem dłużnika wraz z korespondencją dłużnika kierowaną do wierzycieli
Zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów:
- Umowa zlecenie, umowa o pracę, ewentualnie wypowiedzenie umowy o pracę wraz ze
świadectwem pracy,
- Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego o wysokości renty lub emerytury lub innych otrzymywanych przez
dłużnika świadczeń,
- Decyzje Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na okoliczność
uzyskiwanych świadczeń lub dofinansowań
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Wydruk księgi wieczystej nieruchomości,

Zaświadczenia lekarskie na okoliczność sytuacji zdrowotnej,
Wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty,
Rachunki potwierdzające

wysokość

kosztów

ponoszonych

tytułem

utrzymania

mieszkania (rachunki za prąd, wodę, gaz, wywóz nieczystości, media, czynsz,
ogrzewanie).
Odpis wniosku wraz z odpisem załączników.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu, którego wzór
określa Minister Sprawiedliwości w formie rozporządzenia.
Niewniesienie wniosku na urzędowym formularzu stanowi brak formalny w rozumieniu
art. 1301§11 Kodeksu postępowania cywilnego. Przewodniczący wzywa do złożenia
wniosku na urzędowym formularzu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zarządzenia,
pod rygorem zwrotu wniosku. Wniosek powinien spełniać także ogólne wymogi pisma
procesowego, w szczególności podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

Wniosek podlega opłacie sądowej w

wysokości opłaty podstawowej, czyli 30 zł. Istnieje możliwość złożenia wniosku o
zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty sądowej z uwagi na trudną sytuację
majątkową. Do wniosku należy wówczas dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach utrzymania wraz z załącznikami zgodnie z wzorem
określonym przez Ministra Sprawiedliwości.
We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można zawrzeć również wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, jeżeli strona złoży oświadczenie, z którego
wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy
prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz wykaże, że
pomoc pełnomocnika jest mu potrzebna w toczącym się postępowaniu.
.
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Wniosek należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu
przesłać pocztą na adres sądu.
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www.poradyprawne-taurus.pl
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