
 

Majątek 

 

Upadłość konsumencka nie pozwoli na zachowanie wartościowego majątku 

ponieważ musi on zastać spieniężony w celu spłaty wierzycieli. Syndyk 

sprzeda zarówno majątek, który miałeś w dniu ogłoszenia upadłości jak i ten, 

który ewentualnie uzyskasz po ogłoszeniu upadłości (np. w drodze 

darowizny) 

 

Nie będzie podlegać sprzedaży: 

 

1. Wyposażenie domu lub mieszkania jeżeli jest to standardowe wyposażenie 

nie mające charakteru luksusowego.  

2. przedmioty  służące do nauki lub przedmioty codziennego użytku, jeżeli 

mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, ale zachowują 

znaczną wartość użytkową (może to być średniej klasy rower lub komputer).  

3. narzędzia niezbędne do osobistej pracy, żywność, ubrania.  

4. pełnej ochronie podlegają m.in. świadczenia z pomocy społecznej, 

alimentacyjne, rodzinne i wychowawcze (w tym 500+); dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne i porodowe; jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 

dziecka. 

5. ochronie podlega połowa wynagrodzenia, nie mniej jednak niż kwota 

opowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

 

 

Jeżeli nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 

zapisz się na bezpłatną poradę prawną 

tel. (46) 811 53 18 

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30 

(siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BEZPŁATNY PORADNIK PRAWNY 

Caritas Diecezji Łowickiej 

 

 

UPADŁOŚC KONSUMENCKA 

 

 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym wszczynanym na 

pisemny wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej. W momencie składania wniosku o ogłoszenie 

upadłości konsumenckiej dłużnik musi znajdować się w stanie 

niewypłacalności, a zatem musi mieć co najmniej jednego wierzyciela, 

któremu nie reguluje wymagalnych zobowiązań. 

 

Funkcje 

 

Postępowanie to ma dwie zasadnicze funkcje: 

1. oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części 

długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, 

ani nie będzie w stanie zapłacić. 

2. windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez 

jego wierzycieli. 

 

Wniosek o upadłość 

 

Przed złożeniem wniosku o upadłość należy ustalić kto jest wierzycielem, jaka 

jest wysokość długów i jakie są terminy ich wymagalności.  

 

Jeżeli wnioskodawca znajduje  się w szczególnej sytuacji życiowej 

wynikającej z jego choroby lub osób najbliższych, bądź np. jest ofiarą 

przemocy, należy zgromadzić możliwie najszerszą dokumentację opisującą 

sytuację życiową.  

 



Do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędna 

jest dokładna analiza sytuacji dłużnika oraz przeprowadzenie następujących 

czynności: 

 

1. ustalenie liczby wierzycieli oraz podstawę i wysokość zadłużenia; 

2. zgromadzenie dowodów potwierdzających wszystkie podane przyczyny 

niewypłacalności; 

3. określenie, czy wobec zadłużonego prowadzone są postępowania sądowe, 

egzekucyjne oraz windykacyjne; 

4. ustalenie miesięcznych dochodów dłużnika wraz z ich podstawą oraz 

kosztami utrzymania; 

5. orientacyjne wycenienie wartości posiadanego majątku. 

 

Złożenie wniosku odbywa się na urzędowym formularzu. Sądem właściwym 

jest sąd miejsca zamieszkania osoby fizycznej.  

 

Ujawnienie danych wnioskodawcy 

 

Decyzję o ogłoszeniu upadłości, sąd podaje do wiadomości publicznej. 

Informacja o upadłości zostanie publicznie obwieszczona, a ujawnione dane 

będą obejmować nie tylko imię i nazwisko, ale także PESEL oraz adres 

zamieszkania. Informację o upadłości syndyk przekaże pracodawcy, by 

oddawał mu część wynagrodzenia. O upadłości będzie można też dowiedzieć 

się z ogłoszeń syndyka o sprzedaży majątku. Dostęp do akt postępowania będą 

mieli wierzyciele. Będą mogli zapoznać się nie tylko z danymi dotyczącymi 

zadłużenia, ale również z informacjami związanymi ze stanem zdrowia oraz 

dotyczącymi relacji z osobami najbliższymi – o ile takie informacje zostaną 

przekazane do sądu lub do syndyka. 

 

Koszty postępowania 

 

Koszty upadłości konsumenckiej, to przede wszystkim opłata sądowa od 

samego wniosku w wysokości 30 zł płatna do sądu oraz opłata skarbowa od 

pełnomocnictwa (jeśli konsument reprezentowany jest przez profesjonalnego 

pełnomocnika) w wysokości 17 zł płatna do gminy właściwej według 

dokonywanej czynności (siedziby sądu).  

 

 

 



Syndyk 

 

Kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką, sprawa zostaje skierowana do 

syndyka. Jego zadaniem będzie zebranie informacji dotyczących majątku oraz 

stanu finansowego dłużnika. Na tym właśnie etapie dłużnik ma obowiązek 

ściśle współpracować z syndykiem, a więc: 

1. wskazać lub wydać syndykowi cały posiadany majątek, 

2. przekazać syndykowi wszelkie niezbędne dokumenty, 

3. wykonywać pozostałe ciążące na nim obowiązki. 

 

Po analizie zebranych informacji, syndyk wybiera sposób likwidacji masy 

upadłościowej w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najpełniejszym stopniu. 

 

Plan spłaty wierzycieli  

 

Plan spłaty wierzycieli to postanowienie, w którym sąd ustali:  

— czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył 

jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;  

— w jakim zakresie zobowiązania będą podlegać umorzeniu;  

— w jakim zakresie oraz w jakim okresie dłużnik będzie zobowiązany spłacać 

pozostałe zobowiązania.  

 

Po stwierdzeniu przez sąd wykonania planu spłat wierzycieli wszystkie 

nieuregulowane zobowiązania zostaną definitywnie umorzone.  

 

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:  

 

1. alimentacyjne,  

2. wierzytelności wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie 

choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,  

3. wierzytelności do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do 

wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę,  

4. świadczenia do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych 

przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,  

5. 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. 


