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Niniejsza publikacja została opracowana przez Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków
przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu
edukacji prawnej w powiecie żarskim w 2020 r.”
Publikacja jest elementem działań z zakresu edukacji prawnej
realizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy
z Powiatem Żarskim, zmierzających do zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa. Publikacja stanowi realizację zapisów
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ).

3

Spis treści
Spis treści ..........................................................................

4

4
Podstawowe zasady dotyczące
tzw. upadłości konsumenckiej ............................................

5

Formularz wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej .......... 10
Formularz wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej .......... 19
Likwidacja masy upadłości ................................................. 30
Skarga na czynności syndyka ............................................ 31
Ustalenie planu spłaty wierzycieli ....................................... 33
Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli
albo umorzenia zobowiązań upadłego ............................... 36
Umorzenie zobowiązań upadłego
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli ................................. 41
Prawa i obowiązki upadłego w okresie wykonania
planu spłaty wierzycieli ....................................................... 45
Możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli ......................... 46

Zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu .............. 49
Formularz wniosku dłużnika o otwarcie postępowania
o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli .................. 50
Akta sprawy upadłościowej ................................................ 60

Podstawowe zasady dotyczące
tzw. upadłości konsumenckiej
Problem nadmiernego zadłużenia jest zazwyczaj wynikiem
zaciągnięcia kredytów, których spłata z powodu ich liczby lub
dużej wartości staje się ogromnym obciążeniem domowego
budżetu. Problem ten został spotęgowany ostatnio w związku
z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa. Spadek
dochodów czy utrata pracy mogą spowodować poważne
trudności w regulowaniu zobowiązań.
Odpowiedzią na problem nadmiernego zadłużenia może być
tzw. upadłość konsumencka, czyli postępowanie sądowe
skierowane wyłącznie do osób fizycznych, które nie
prowadzą działalności gospodarczej. Celem tego
postępowania jest oddłużenie z całości bądź części
zadłużenia, którego spłata przez daną osobę nie będzie
możliwa. Upadłość taka może dotyczyć jedynie długów,
które powstały przed jej ogłoszeniem.
Przepisy dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej stosuje się
do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami,
wspólnikami osobowej spółki handlowej ponoszącymi
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia
całym swoim majątkiem lub wspólnikiem spółki partnerskiej.
Sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe
wobec osoby fizycznej będzie prowadzone na zasadach
dotyczących przedsiębiorców jeżeli jest to uzasadnione:
■ znacznym rozmiarem majątku dłużnika,
■ znaczną liczbą wierzycieli lub
■ innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego

stopnia skomplikowania postępowania.
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Postępowanie upadłościowe prowadzi się także
wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik.
Jednakże również wierzyciel może złożyć wniosek
o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była
przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez
nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z
właściwego rejestru nie upłynął rok. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami
osobowych spółek handlowych.
Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność
gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła
obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od
dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął
rok.
Wniosek składa się na gotowym formularzu - odrębnym
dla wniosku dłużnika i wniosku wierzyciela.

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 - w szczególności numer
paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego
paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo
zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji
podatkowej,
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■

NIP dłużnika - jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu
ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,

■

wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek
dłużnika (niewymagane w przypadku wniosku
składanego przez wierzyciela),

■

wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek
i ich uprawdopodobnienie,

■

aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową
wyceną jego składników (niewymagane w przypadku
wniosku składanego przez wierzyciela),

■

spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości
wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
(niewymagane w przypadku wniosku składanego przez
wierzyciela),

■

spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu
w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności;
wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności
spornych nie stanowi jej uznania (niewymagane
w przypadku wniosku składanego przez wierzyciela),

■

listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika
wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności
hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych składników
(niewymagane w przypadku wniosku składanego przez
wierzyciela),

■

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 składników (niewymagane w przypadku
wniosku składanego przez wierzyciela),
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■

informację o czynnościach prawnych dokonanych
przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed
dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były
nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach
składników (niewymagane w przypadku wniosku
składanego przez wierzyciela),

■

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
składników
(niewymagane w przypadku wniosku składanego przez
wierzyciela),

■

oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we
wniosku składników (niewymagane w przypadku
wniosku składanego przez wierzyciela).

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel,
przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia
upadłości
sąd
może
zobowiązać
dłużnika
do
przedstawienia w terminie 2 tygodni informacji, których
podanie we wniosku przez wierzyciela nie jest wymagane.

Wartość czynności 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, ustala
się dla wszystkich czynności dotyczących tego samego
prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika
w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
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Ważne!
Jeżeli oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych
zawartych we wniosku nie jest zgodne z prawdą, dłużnik
ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na
skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku
o ogłoszenie upadłości.

Sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej gospodarczej rozpoznaje sąd upadłościowy
w składzie jednego sędziego zawodowego.

Ważne!
Sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe
i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Rejonowego
w Żarach należą do właściwości Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze – V Wydziału Gospodarczego - i to
właśnie do tego sądu należy kierować wnioski
o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących
działalności
gospodarczej
posiadających
miejsce
zamieszkania na terenie powiatu żarskiego.
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Formularz wniosku dłużnika
o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej
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Formularz wniosku wierzyciela
o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej
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Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, 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,
■ wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu

ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
■ określa,

że upadły jest
działalności gospodarczej,

osobą

nieprowadzącą

■ wzywa

wierzycieli
upadłego
do
zgłoszenia
wierzytelności syndykowi, na wskazany adres,
w terminie trzydziestu 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
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia
o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
■ wyznacza syndyka,
■ określa,

czy postępowanie upadłościowe będzie
prowadzone w trybie określonym dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej czy też –
ze względu na znaczne rozmiary majątku dłużnika,
znaczną liczbę wierzycieli lub inne uzasadnione
przewidywania
co
do
zwiększonego
stopnia
skomplikowania postępowania – na zasadach
ogólnych dotyczących niewypłacalnych dłużników
będących przedsiębiorcami (jeżeli postępowanie
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upadłościowe będzie prowadzone w drugim trybie,
w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa
również, czy funkcje sędziego-komisarza oraz
zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy
referendarz sądowy).
O prowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie
określonym dla niewypłacalnych dłużników będących
przedsiębiorcami, sąd może postanowić również po
ogłoszeniu upadłości.
Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie określonym
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, a do wykonania określonej czynności
właściwy jest sędzia-komisarz, to czynność tę wykonuje
jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego
stosuje się odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego
-komisarza.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się również
syndykowi.
O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę
administracji skarbowej oraz właściwy oddział ZUS
lub KRUS.

W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie
wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo
w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich
pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.
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.
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W dalszym toku postępowania, w razie potrzeby, sąd
przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów
postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę
tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.
Zasad tych nie stosuje się w przypadku postępowania
wszczętego wyłącznie na wniosek wierzyciela, jeżeli
dłużnik nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania. Przed
umorzeniem postępowania sąd wysłuchuje dłużnika.
Niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów
wystarczających na pokrycie kosztów postępowania,
syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika
urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem
o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających
wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności
dotyczących okoliczności powodujących powstanie po
stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie 5 lat
przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak
również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował
funkcję członka organu spółek handlowych i czy
w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość.

Ważne!
Syndyk informuje sędziego-komisarza o ewentualnej
niezgodności uzyskanych informacji z danymi podanymi
przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości.
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Sąd ustala wynagrodzenie syndyka biorąc pod uwagę
wysokość
funduszów
masy
upadłości,
stopień
zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności
podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności
oraz czas trwania postępowania.
Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. 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.
Umorzenie takie nie może nastąpić, jeżeli postępowanie
wszczęto na wniosek wierzyciela.
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.

Ważne!
Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie
postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem
wierzycieli.
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Likwidacja masy upadłości
Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje
samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia
zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu,
z uwzględnieniem kosztów likwidacji.
O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze
sposobu likwidacji składników masy upadłości, których
wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza
przekracza
5-krotność
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego
przez
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd.
W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz
minimalną cenę.
Na skutek skargi na czynności syndyka lub z urzędu sąd,
w drodze postanowienia, zakazuje syndykowi dokonania
likwidacji składnika masy upadłości w wybrany przez
syndyka sposób lub za wskazaną minimalną cenę, jeżeli
likwidacja byłaby niezgodna z prawem albo prowadziłaby
do pokrzywdzenia upadłego lub wierzycieli. Przed
wydaniem postanowienia, sąd może wstrzymać dokonanie
likwidacji składnika masy upadłości. O wstrzymaniu
likwidacji sąd zawiadamia syndyka w dniu wydania
postanowienia o wstrzymaniu likwidacji przy zastosowaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę
elektroniczną. W przypadku braku wstrzymania lub zakazu
likwidacji składnika masy upadłości likwidacja może nastąpić
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po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu
likwidacji składników masy upadłości, których wartość
oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza
5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży
ruchomości należących do masy upadłości. Do upoważnienia
stosuje się odpowiednio przepisy o pełnomocnictwie.

Skarga na czynności syndyka
Na czynności lub zaniechanie dokonania czynności przez
syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego.
Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba,
której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie
syndyka naruszone albo zagrożone.
Skarga powinna spełniać wymagania pisma procesowego
oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której
zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub
dokonanie czynności, wraz z uzasadnieniem.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dokonania
czynności - gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo
zostało przez czynność syndyka naruszone albo
zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej
terminie zawiadomiona. W innych przypadkach - od dnia
zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela
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lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka
naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia - od
dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej
czynności. Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania
czynności wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym
skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
Skargę wnosi się do syndyka, który dokonał zaskarżonej
czynności lub zaniechał jej dokonania. Syndyk w terminie
3 dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie
zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone
wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je
wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego,
chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu
skargi
syndyk
zawiadamia
skarżącego
oraz
zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
Sąd rozpoznaje skargę w terminie 7 dni od dnia jej wpływu
do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które
podlegają uzupełnieniu - od dnia jej uzupełnienia.

Ważne!
Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania
upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności,
chyba że sąd wstrzyma dokonanie czynności.

Sąd odrzuca skargę:
■ wniesioną po upływie przepisanego terminu,
■ nieopłaconą,
■ z innych przyczyn niedopuszczalną,
■ której braków nie uzupełniono w terminie.

Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.
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Ustalenie
planu spłaty wierzycieli
Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności
i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego
w skład masy upadłości, syndyk składa sądowi projekt
planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację,
że zachodzą przesłanki do wydania postanowienia
o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub
umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli.
W przypadku postępowania wszczętego wyłącznie na
wniosek wierzyciela syndyk składa sądowi projekt planu
spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację,
że zachodzą przesłanki do wydania postanowienia
o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub
umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik na wezwanie syndyka
oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty
wierzycieli ani o umorzenie zobowiązań bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli. Jeżeli dłużnik na wezwanie syndyka
oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty
wierzycieli ani o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu
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spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, sąd wydaje
postanowienie o zakończeniu postępowania.
Do projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo
informacji, że zachodzą przesłanki do wydania
postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty
wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązania upadłego
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, syndyk załącza:
dowody doręczenia upadłemu oraz wierzycielom projektu
planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji,
że zachodzą przesłanki do wydania postanowienia o odmowie
ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia
zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
wraz z pouczeniem i zobowiązaniem do złożenia
stanowiska upadłego oraz wierzycieli w terminie 14 dni,
stanowiska upadłego oraz wierzycieli albo informację,
że upadły lub wierzyciele nie złożyli stanowiska wraz
z podaniem przyczyny jego niezłożenia.
Sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadku
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązania upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli albo wydaje postanowienie o odmowie
ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego
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bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, po przeprowadzeniu
rozprawy, jeżeli upadły, syndyk lub wierzyciel złożył
wniosek o przeprowadzenie rozprawy. O terminie
rozprawy zawiadamia się upadłego i syndyka oraz
wierzyciela, który złożył wniosek o przeprowadzenie
rozprawy.
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 wtoku postępowania nie zostały
zaspokojone koszty tego postępowania tymczasowo
pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy
upadłości.
Zgłoszenie wierzytelności dokonane po złożeniu przez
syndyka projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem
albo informacji, że zachodzą przesłanki do wydania
postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty
wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązania upadłego
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli- pozostawia się bez
rozpoznania.
Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza
się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu
spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez
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ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie
warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.

Ważne!
Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty
wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

Odmowa ustalenia planu spłaty
wierzycieli albo umorzenia
zobowiązań upadłego
Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu
spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli, jeżeli:
■

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,
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■

w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku
o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego
prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym
umorzono całość lub część jego zobowiązań
- chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest
uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi.

W przypadku, gdy 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 w postępowaniu zgromadzono
fundusze masy upadłości - sąd wydaje postanowienie
o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia
wierzycieli uczestniczących w planie spłaty oraz dokonuje
podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli
uczestniczących w planie spłaty.

Ważne!
Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty
wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.
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W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:
■ wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty,
■ dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy

wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli
w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości,
■ ustala,

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

■ określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym

niż 36 miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać
zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym na zasadach ogólnych ustawy Prawo
upadłościowe zostałyby uznane na liście wierzytelności,
■ określa jaka część zobowiązań upadłego powstałych

przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona
po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty
wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż
trzydzieści 6 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.
W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty
wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań
objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu
upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami
części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności,
plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres
dłuższy niż rok.
W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty
wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań
objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu
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upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami
części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności,
plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres
dłuższy niż 2 lata.
Do powyższych okresów spłaty, zalicza się okres od
upływu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia
ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie
pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo
poniesionych przez Skarb Państwa. Do okresu spłaty nie
zalicza się okresu warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
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.
Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb
Państwa nieuwzględnione w planie spłaty wierzycieli albo
niezaspokojone w ramach wykonania planu spłaty
wierzycieli ponosi Skarb Państwa.
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Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego
oraz wierzycieli co do treści planu spłaty wierzycieli.
Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę:
■ możliwości zarobkowe upadłego,
■ konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających

na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe,
■ wysokość niezaspokojonych wierzytelności,
■ stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu

upadłościowym.
Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw
wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika
upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu
rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej,
jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.
W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego
dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem
planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierzytelności
wynikających z zobowiązań o charakterze alimentacyjnym,
zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub
śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd
kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia
szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia
pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub
środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również
zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z
przestępstwa
lub
wykroczenia
stwierdzonego
prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których
upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał
udziału w postępowaniu.
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Umorzenie zobowiązań
upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli
Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty
sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
Jeżeli w takim przypadku, w postępowaniu zgromadzono
fundusze masy upadłości - sąd wydaje postanowienie
o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia
wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje
podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli
uczestniczących w planie spłaty i umarza zobowiązania
upadłego niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty
wierzycieli. Umarzając zobowiązania upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb
Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.
Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat
w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej
sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza
zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży
wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek
którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do
dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty
wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Na wniosek
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upadłego lub wierzyciela, sąd może uchylić postanowienie
o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić plan spłaty
wierzycieli również po upływie 5 lat od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli.
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W okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły:
■ nie

może
dokonywać
czynności
prawnych,
dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć
jego sytuację majątkową. Jednakże w szczególnie
uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek
upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie takiej
czynności prawnej albo zatwierdzić jej dokonanie,

■ jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca

kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej
i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym
wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki
majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu
sprawozdawczego,
ogłoszone
przez
Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje
możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje
utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w
tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły
dołącza kopię złożonego rocznego zeznania
podatkowego.

Ważne!
Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli, gdy w okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia
się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły:
■ nie złożył w terminie sprawozdania ze swojej sytuacji

majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy,
■ w sprawozdaniu tym podał nieprawdziwe informacje,

w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte
składniki majątkowe,
■ dokonał czynności prawnej dotyczącej jego majątku,

która mogłaby pogorszyć jego sytuację majątkową bez
uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została
przez sąd zatwierdzona,
■ ukrywał

majątek lub czynność prawna upadłego
została
prawomocnie
uznana
za
dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli

■

chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne
lub zaniechanie uchylenia postanowienia o
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione
względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W razie uchylenia postanowienia o warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie
podlegają umorzeniu.
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Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku
o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd,
uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli,
uchyli postanowienie
o warunkowym
umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli zobowiązania
upadłego ulegają umorzeniu z upływem 5 lat od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli. Na wniosek upadłego lub wierzyciela
sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli. W postanowieniu sąd wskazuje datę
umorzenia zobowiązań upadłego;
Od postanowienia sądu II instancji w przedmiocie
ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna.
W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej, na wniosek
skarżącego sąd może wstrzymać wydanie postanowienia
o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli
i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed
dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku
wykonania planu spłaty wierzycieli. Jeżeli w wyniku
rozpoznania skargi kasacyjnej postanowienie o ustaleniu
planu spłaty wierzycieli zostanie uchylone, sąd uchyla to
postanowienie.
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Prawa i obowiązki upadłego
w okresie wykonania
planu spłaty wierzycieli
W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły
nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących
jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność
do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jednakże
w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek
upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo
zatwierdzić dokonanie takiej czynności prawnej.
Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca
kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty
wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym
wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte
składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu
sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza
kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.
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Możliwość zmiany
planu spłaty wierzycieli
Plan spłaty wierzycieli może zostać w późniejszym czasie
zmieniony:
■ jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków

określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego
wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić
plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin
spłaty
wierzytelności
na
dalszy
okres
nieprzekraczający 18 miesięcy,
■ jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków

określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter
trwały i wynika z okoliczności niezależnych od
upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu
wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli
i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego.,
■ w razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego

w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli,
wynikającej z innych przyczyn niż wzrost wynagrodzenia
za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście
wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić
z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie
planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu
upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli.

Na postanowienie sądu dotyczące zmian planu spłaty
wierzycieli przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu
drugiej instancji skarga kasacyjna.
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W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków
określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na
wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli
objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty
wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne
lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest
uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi. Na postanowienie takie przysługuje zażalenie.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli ma miejsce także gdy
upadły:
■ nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu

spłaty wierzycieli,
■ w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli

zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki
majątkowe,
■ dokonał czynności prawnej dotyczącej jego majątku,

która mogłaby pogorszyć jego sytuację majątkową,
bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie
została przez sąd zatwierdzona,
■ ukrywał

majątek lub czynność prawna upadłego
została
prawomocnie
uznana
za
dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Ważne!
W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania
upadłego nie podlegają umorzeniu.

W sprawach zmiany oraz uchylenia planu spłaty
wierzycieli sąd orzeka na rozprawie. O terminie rozprawy
zawiadamia się wierzycieli przez obwieszczenie.
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Ważne!
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.
Po wydaniu postanowienia niedopuszczalne jest wszczęcie
postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności
powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z
wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań
niepodlegających umorzeniu.
Na takie postanowienie przysługuje zażalenie.

Nie podlegają umorzeniu:
■ zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
■ zobowiązania

wynikające
z
rent
z
tytułu
odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do
pracy, kalectwa lub śmierci,

■ zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar

grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia
szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
■ zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia

pieniężnego orzeczonych 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.
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Zgromadzenie wierzycieli
w celu zawarcia układu
Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu
zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz,
na wniosek upadłego, zwołuje zgromadzenie wierzycieli
w celu zawarcia układu. Na postanowienie o odmowie
zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.
Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może
wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności
lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie
w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie.
Układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony
po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się
bez rozpoznania.
Wniosek wierzyciela o zwołanie zgromadzenia wierzycieli
w celu zawarcia układu, może złożyć również każdy
z wierzycieli.
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Formularz wniosku dłużnika
o otwarcie postępowania
o zawarcie układu
na zgromadzeniu wierzycieli
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Akta sprawy upadłościowej
Po ogłoszeniu upadłości syndyk zakłada i prowadzi akta,
w tym akta do zgłoszeń wierzytelności. Akta te mogą być
także prowadzone i przechowywane w postaci elektronicznej.
Syndyk zapewnia uczestnikom postępowania dostęp do
akt w swoim biurze oraz - jeśli akta te są prowadzone
w postaci elektronicznej - także z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.
Po prawomocnym zakończeniu postępowania akta
są przekazywane do sądu upadłościowego, który wydał
postanowienie kończące postępowanie, i dołączane do akt
sądowych. W przypadku odwołania lub zmiany syndyka
oraz wygaśnięcia funkcji syndyka, akta przejmowane
są przez nowo wyznaczonego syndyka.
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