UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
I. Cele edukacyjne zajęć
a) w zakresie wiedzy - uczniowie/uczestnicy będą wiedzieli, czym jest
upadłość konsumencka, w jakiej formie
i
wobec
kogo
może
zapaść
postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a także jakie wymogi
należy spełnić, aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
b) w zakresie umiejętności - uczniowie/uczestnicy nabędą umiejętność
wyszukiwania oraz prawidłowego odczytywania regulacji prawnych poświęconych
zagadnieniom z zakresu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, a także prawidłowego wypełnienia i zgłoszenia wniosku o
ogłoszenie upadłości upadłości konsumenckiej.
II. Cele wychowawcze zajęć
Uświadomienie uczniom/uczestnikom problemu niewypłacalności osób fizycznych
oraz wynikających z tego konsekwencji w sferze praw i obowiązków dłużników,
jak również wskazanie etycznego sposobu postępowania w sytuacji, w której
wysokość zadłużenia przerasta realne możliwości jego spłaty przez dłużnika.
Plan Lekcji:
1. Wprowadzenie do tematu,
2. Podstawowe zagadnienia dotyczące upadłości osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej – mini wykład,
3. Kazusy, których analiza poprzez wskazanie problemu oraz
prawidłowego rozwiązania pozwolą utrwalić zdobytą w czasie wykładu
wiedzę teoretyczną.
I) Wprowadzenie do tematu
Rozpytanie uczniów/uczestników
Zajęcia należy rozpocząć od zapytania uczniów/uczestników, jakie skojarzenia
przychodzą im na myśl ze słowami takimi jak „dług, dłużnik, zadłużenie”. Czy
kiedykolwiek spotkali się z takimi określeniami, a jeśli tak to w jakich okolicznościach?
Czy uczniowie/uczestnicy znają jakieś sposoby na rozwiązanie problemów finansowych,
a jeśli tak to jakie? Podane przez uczniów odpowiedzi można zapisać na tablicy.
II) Podstawowe zagadnienia dotyczące upadłości osób
nieprowadzących działalności gospodarczej – mini wykład

fizycznych

1) Pojęcie upadłości konsumenckiej jako sposobu na rozwiązanie problemu
niewypłacalności dłużnika
Upadłością Konsumencką nazywamy procedurę oddłużeniową, uregulowaną przepisami
ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), którą mogą
zastosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu
zmniejszenia bądź umorzenia swych zobowiązań wobec wierzycieli w przypadku
zaistnienia niezawinionej niewypłacalności po stronie dłużnika.

2) Moment, w którym należałoby rozważyć skorzystanie z upadłości
konsumenckiej
Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną należałoby
rozważyć w sytuacji niewypłacalności, która w rozumieniu art. 11 PU ma miejsce gdy
dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Z utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych mamy do
czynienia wówczas, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące
(art. 12 PU).
3) Osoby uprawnione do zainicjowania postępowania w przedmiocie
ogłoszenia
upadłości
osoby
fizycznej
nieprowadzącej
działalności
gospodarczej
Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej wszczyna się na wniosek, przy czym może go złożyć sam
dłużnik (art. 491² PU), a także jego wierzyciel (art. 8 i 9 PU).
Wierzyciel może złożyć wniosek również wtedy, gdy dłużnik będący osobą fizyczną
prowadził uprzednio działalność gospodarczą, której w chwili złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości już nie prowadził, przy czym w takim wypadku wierzyciel winien
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika przed upływem roku od dnia
wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru (np. CEIDG). Wierzyciel może także złożyć
wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która prowadziła działalność
gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym
rejestrze, jeśli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej nie upłynął
rok.
4) Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej (art. 491² PU)
Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa w drodze rozporządzenia
Minister Sprawiedliwości. Formularze dostępne są w sądach upadłościowych, o których
mowa
poniżej
oraz
na
stronie
internetowej
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020.
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We wniosku podać należy:
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 albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer
identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.);
numer identyfikacji podatkowej (NIP) dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w
ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, np. adres, pod
którym znajduje się nieruchomość należąca do dłużnika, pojazdy, urządzenia,
pieniądze, papiery wartościowe, a nawet kosztowności przedstawiające wartość
materialną (m.in. biżuteria);
wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
czyli opisanie, z jakiego powodu doszło do zadłużenia i czy wskazane okoliczności
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nastąpiły bez winy dłużnika, czy próbował regulować zadłużenie, a jeśli tak to w
jaki sposób i z jakim skutkiem;
aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich
oraz terminów zapłaty;
spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik
kwestionuje istnienie wierzytelności, przy czym wskazanie roszczenia w spisie
wierzytelności spornych nie stanowi jego uznania, co oznacza, że we wniosku
wskazać należy wierzytelności, które inna osoba przeciwko Nam
dochodzi, choć nie zgadzamy się z nimi (np. w naszej ocenie są
niezasadne, zbyt wysokie albo zostały już przez Nas zaspokojone).
Wskazanie takich wierzytelności we wniosku nie oznacza, że je
akceptujemy i zobowiążemy się je uregulować;
listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich
ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje
utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich 6
miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12
miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były
nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12
miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były
ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł,
przy czym tę wartość ustala się dla wszystkich czynności dotyczących tego
samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12
miesiącach przed dniem złożenia wniosku (np. zbycie bądź nabycie takich praw);
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, albowiem dłużnik
ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania
nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli wniosek składa wierzyciel dłużnika, wówczas zobowiązany jest wyłącznie do
podania imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu oraz numeru PESEL dłużnika,
a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – innych danych umożliwiających jego
jednoznaczną identyfikację, numer identyfikacji podatkowej dłużnika, jeżeli dłużnik miał
taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości oraz wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich
uprawdopodobnienie.
5) Załączniki do wniosku o ogłoszenie
nieprowadzącej działalności gospodarczej

upadłości

osoby

fizycznej

Prócz wskazania danych, o których mowa powyżej do prawidłowo wypełnionego
wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyć należy dowody potwierdzające powstanie,
wysokość zadłużenia oraz wierzycieli, którym przysługują roszczenia wobec dłużnika. W
praktyce oznacza to najczęściej dołączenie do wniosku umów, z których wynikają
zobowiązania, którym dłużnik nie podołał, tj. umowy kupna, sprzedaży, najmu,
pożyczki, kredytu, ale również wezwania do zapłaty ze strony wierzycieli, orzeczenia
sądów, organów władzy publicznej oraz organów egzekucyjnych (np. Komornik Sądowy,
Naczelnik Urzędu Skarbowego), zawierające informacje o egzekwowanych długach.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości załączyć należy także dodatkowy odpis z
załącznikami. Pożądane jest również sporządzenie i zachowanie dodatkowego odpisu
dla siebie, tak aby przed ewentualną rozprawą przed sądem upadłościowym raz jeszcze
przeczytać pismo oraz przypomnieć sobie, co wskazywaliśmy w jego treści, albowiem
sąd może oczekiwać od Nas szczegółowego wyjaśnienia opisanych we wniosku
okoliczności.
6) Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej
Wniosek podlega opłacie w wysokości 30,00 zł [art. 76a pkt 1) w zw. z art. 14 ust. 3
ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dalej
jako u.k.s.c.], której potwierdzenie wykonania należy załączyć do wniosku bądź uiścić
opłatę w kasie sądu upadłościowego, jeśli zdecydujemy się na osobiście złożyć pismo w
sądzie.
7) Sąd właściwy do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Sąd rejonowy – sąd gospodarczy (art. 18 PU). W praktyce chodzi o wyznaczony w tym
celu odpowiedni wydział gospodarczy sądu rejonowego [np. w województwie
pomorskim jest nim VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w
Gdańsku (ul. Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk)]. Wniosek należy skierować do sądu
właściwego ze względu na zwykłe miejsce pobytu dłużnika, którym najczęściej będzie
miejsce zamieszkania danej osoby [art. 19 ust. 1c) PU].
8) Postępowanie w przypadku nieprawidłowo sporządzonego wniosku o
ogłoszenie
upadłości
osoby
fizycznej
nieprowadzącej
działalności
gospodarczej
W sytuacji, w której wniosek nie odpowiada wymogom formalnym, sąd wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wskazanym w wezwaniu terminie z
jednoczesnym pouczeniem, iż brak uzupełnienia wniosku w wyznaczonym ku temu
terminie będzie skutkować zwrotem pisma (art. 29 PU).
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wnioskodawcy reprezentowanego przez
profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego bądź adwokata, albowiem w
takiej sytuacji wniosek dotknięty nieprawidłowościami zwraca się bez wezwania o
uzupełnienie lub jego opłacenie, przy czym w terminie tygodniowym od dnia doręczenia
zarządzenia o zwrocie wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom
ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
Skutek taki nie występuje w razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny (art. 28 PU).
9) Dalsze postępowanie po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Prawidłowo złożony wniosek podlega rozpoznaniu przez sąd upadłościowy, który orzeka
w składzie 1 sędziego zawodowego (art. 491³ PU). Sąd orzeka o upadłości osoby
fizycznej w formie postanowienia w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art.
27 ust. 3 PU). Co do zasady sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym, co

oznacza, że po złożeniu wniosku dłużnik nie będzie wzywany do sądu. Sędzia wyda
stosowne orzeczenie, które następnie zostanie doręczone wnioskodawcy (art. 27 PU).
Częściej jednak wyznacza się rozprawę, na którą wzywa się dłużnika w celu jego
szczegółowego przesłuchania, co do okoliczności wskazanych we wniosku (art. 30 PU).
W toku rozprawy dłużnikowi zadawane są pytania, odpowiedzi na które mają pomóc w
ustaleniu historii zadłużenia, czyli jak doszło do powstania długów, gdzie i w jakim celu
zostały zaciągnięte, czy podejmowano inne próby uregulowania zadłużenia przed
wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości itp. Na rozprawę nie wzywa się osób
trzecich, zatem na sali sądowej obecny jest sędzia, dłużnik oraz protokolant spisujący
protokół rozprawy. Opisana sytuacja ma miejsce, gdy wnioskodawcą jest dłużnik,
albowiem w przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel może
również uczestniczyć w rozprawie.
Po przeprowadzeniu rozprawy sędzia zamyka przewód sądowy i wyznacza termin
ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, choć może już tego samego dnia
wydać stosowne orzeczenie. Obecność dłużnika podczas publikacji postanowienia nie
jest obowiązkowa, przy czym lepiej stawić się do sądu, aby usłyszeć, jakie w sprawie
zapadło rozstrzygnięcie, albowiem w takim wypadku sąd nie doręczy Nam z urzędu
postanowienia tak jak w przypadku rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym.
10) Elementy postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 4915 PU uwzględniając wniosek sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu
upadłości, w którym:
➔ wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL
dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL - inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (np. numer paszportu albo numer
karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze,
albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej);
➔ wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem
złożenia wniosku;
➔ określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
➔ wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany
adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Rejestrze;
➔ wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące
na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze
wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu;
➔ wyznacza syndyka;
➔ określa tryb, w jakim postępowanie upadłościowe będzie prowadzone,
➔ jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przepisów
ogólnych, a zatem nie odnoszących się do postępowań wobec osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, w postanowieniu o ogłoszeniu
upadłości sąd określa również, czy funkcje sędziego-komisarza oraz zastępcy
sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy.

11) Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest dobrodziejstwem dla dłużnika, albowiem w
uzasadnionych wypadkach sąd może również wydać na dalszym etapie sprawy
postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale
niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli (art.
49116 ust. 1 PU).
Niemniej, wobec daleko idących skutków prawnych, jakie niesie ze sobą ogłoszenie
upadłości konsumenckiej, w tym uwolnienie dłużnika od części bądź całości jego
zadłużenia sądy upadłościowe dość szczegółowo badają, czy w danej sprawie istnieją
podstawy do ogłoszenia upadłości.
Często jednak zapadają postanowienia oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości,
wobec faktu ujawnienia w postępowaniu okoliczności, przemawiających za uznaniem, iż
to dłużnicy w wyniku swych zaniedbań i lekkomyślnych działań doprowadzili do
powstania oraz pogłębienia zadłużenia, co nie może uzasadniać wydanie orzeczenia o
ogłoszeniu upadłości.
Jeżeli w ocenie dłużnika postanowienie o oddaleniu wniosku jest nieprawidłowe, w
szczególności kwestionuje argumenty, jakie przyjął sąd w pisemnym uzasadnieniu
postanowienia może skutecznie zaskarżyć orzeczenie, co szczegółowo regulują przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego; dalej jako
k.p.c.
12) Uzasadnienie postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - opłaty
Warto rozważyć złożenie w sądzie wniosku o sporządzenie i doręczenie postanowienia z
uzasadnieniem, który zgłosić należy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia
o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 25b ust. 1 u.k.s.c. wniosek
o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, płatnej na rachunek sądu,
który wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
Ponadto, samo zażalenie na postanowienie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł,
którą należy wpłacić na rachunek tego samego sądu [art. 75 pkt 3) u.k.s.c.] i załączyć
potwierdzenie jej wykonania do zażalenia. Wskazać w tym miejscu należy, że w
przypadku uprzedniego opłacenia wniosku o uzasadnienie postanowienia, od którego
wnosimy zażalenie należną opłatę od zażalenia pomniejsza się o kwotę, jaką zapłacono
tytułem sporządzenia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, czyli 100 zł (200 zł
– 100 zł), co wynika z art. 25b ust. 2 u.k.s.c.
13) Termin na wniesienie zażalenia
Jak wspomniano wyżej, na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
przysługuje zażalenie, które wnosi się na piśmie do sądu okręgowego za pośrednictwem
sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, czyli w praktyce należy je wysłać na adres
sądu rejonowego. Zgodnie z art. 35 PU w zw. z art. 394 § 2 k.p.c. termin na wniesienie

zażalenia wynosi 7 dni i biegnie od dnia:
a) ogłoszenia postanowienia, jeśli dłużnik był obecny podczas jego publikacji;
b) doręczenia postanowienia, jeśli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym i
doręczone dłużnikowi;
c) doręczenia odpisu postanowienia wraz z jego uzasadnieniem w przypadku, gdy
dłużnik złożył wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.
14) Orzeczenie sądu II instancji
Po rozpoznaniu zażalenia sąd okręgowy jako sąd II instancji może uchylić zaskarżone
postanowienie i przekazać sprawę sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I
instancji. Sąd II instancji nie może jednak ogłosić upadłości osoby fizycznej (art. 54
PU).
III. Kazusy, których analiza poprzez wskazanie problemu oraz prawidłowego
rozwiązania pozwolą utrwalić zdobytą w czasie wykładu wiedzę teoretyczną.
Kazus nr 1
Jan Kowalski wypełnił wniosek o ogłoszenie upadłości, załączył do niego umowy, z
których wynika wysokość jego zadłużenia, a także załączył potwierdzenie uiszczenia
opłaty od wniosku w kwocie 20,00 zł.
Pytanie nr 1: Czy wnioskodawca prawidłowo złożył wniosek?
Odpowiedź: Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności podlega opłacie w wysokości 30,00 zł [art. 76a) pkt 1 u.k.s.c.], zatem
wniosek został nienależycie opłacony.
Pytanie nr 2: Jakie są konsekwencje nieprawidłowego opłacenia wniosku?
Odpowiedź: W opisanej sytuacji sąd upadłościowy wezwie pisemnie Jana Kowalskiego
do opłacenia brakującej opłaty od wniosku w kwocie 10,00 zł w określonym w
wezwaniu terminie, po bezskutecznym upływie którego wniosek zostanie zwrócony (art.
29 PU).

Kazus nr 2
Anna Kowalska dowiedziała się o poważnych problemach finansowych Adama Nowaka.
Wiedząc, że Adam Nowak wstydzi się poprosić o pomoc postanowiła złożyć w sądzie w
jego imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości. Anna Kowalska nie ma żadnych roszczeń
wobec Adama Kowalskiego. Czy mogła złożyć taki wniosek?
Odpowiedź: Anna Kowalska nie była uprawniona do złożenia wniosku, ponieważ mógł
on zostać złożony przez samego Adama Nowaka jako dłużnika (art. 491² PU), bądź jego
wierzyciela, którym Anna Kowalska nie jest (art. 8 i 9 PU).

Kazus nr 3
Michał Nowacki od urodzenia mieszka w Warszawie. Tutaj też się uczył i po dzień
dzisiejszy pracuje. Od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi, które
stale się pogłębiają, wobec czego postanowił złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
który przesłał do sądu w Szczecinie. Czy prawidłowo?
Odpowiedź: Michał Nowacki skierował wniosek do nieprawidłowego sądu, albowiem w
myśl art. 19 ust. 1c) PU winien go przesłać do sądu właściwego ze względu na miejsce
swego pobytu, zatem do sądu upadłościowego w Warszawie.

Kazus nr 4
Adam Malec zaciągnął kredyt konsumencki w kwocie 30.000,00 zł, lecz następnego dnia
od zawarcia umowy z bankiem uznał, że nie spłaci zobowiązania, wobec czego
natychmiast złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Adam Malec nie ma problemów
finansowych. Pracuje jako barman i zarabia miesięczne 2.500,00 zł netto. Czy wniosek
Adama Malec jest dopuszczalny?
Odpowiedź: Wniosek Adama Malec jest niedopuszczalny, albowiem z przedstawionych
okoliczności wynika, że wnioskodawca nie boryka się z problemami finansowymi, zaś
postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej dedykowane jest osobom
niewypłacanym, czyli takim, które utraciły zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekraczającą 3 miesiące [art. 11 ust. 1a) PU].

Kazus nr 5
Dnia 11 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział
Gospodarczy wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Janusza Nowaka o ogłoszenie
jego upadłości. W dniu 13 stycznia 2020 roku dłużnik złożył w sekretariacie sądu
wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Odpis
postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono mu 30 stycznia 2020 roku. Janusz
Nowak zastanawia się nad wniesieniem zażalenia, ale nie wie, czy upłynął mu 7 –
dniowy termin na jego wniesienie. Od jakiej daty biegnie termin na wniesienie przez
Janusza Nowaka zażalenia?
Odpowiedź: Termin na wniesienie zażalenia biegnie od dnia 30 stycznia 2020 roku
jako dnia doręczenia wnioskodawcy odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem, zatem
upłynie w dniu 6 lutego 2020 roku, co potwierdza art. 394 § 2 k.p.c.

