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Opracowanie jest podzielone na cztery działy: pisma upadłego, pisma syndyka, pisma wie-
rzycieli i innych podmiotów, orzeczenia sądu i sędziego-komisarza, co ułatwia Czytelnikowi 
szybkie dotarcie zarówno do właściwego wzoru pisma czy orzeczenia, jak i konkretnego 
komentarza do nich.
Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców 
prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finanso-
we udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, a także osoby fizyczne rozważające złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości.
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji edytowalnej do pobrania ze strony  
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w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosować do indywidual-
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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

pr. restr. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)

pr. up. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe w wer-
sji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

pr. up. i napr. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw-
cze w wersji obowiązującej do dnia 1 stycznia 2016 r. (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)

ustawa o FUS – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 748 z późn. zm.)

Inne skróty

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Zbiór Do-

datkowy
SN – Sąd Najwyższy
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WSTĘP DO II WYDANIA

Roczny okres obowiązywania przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej 
po ich fundamentalnej nowelizacji dostarczył niezmiernie bogatego materiału 
pozwalającego na dokonanie ich oceny. Do największego wydziału upadłoś-
ciowego w Polsce, tj. X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, rozpoznającego 
ok. 25% wszystkich składanych w skali kraju wniosków, wpłynęły w tym okresie 
tysiące wniosków. Umożliwiły one postawienie diagnozy, które z regulacji praw-
nych i jakie stany faktyczne sprawiają najwięcej trudności uczestnikom postępo-
wania i jego organom. Konieczne było zmierzenie się z takimi trudnościami, jak: 
brak jakichkolwiek zgłoszeń wierzytelności, zakres stosowania ogólnych prze-
pisów o skutkach ogłoszenia upadłości małżonków w upadłości konsumentów, 
skuteczna likwidacja udziałów we własności nieruchomości i ruchomości czy też 
błędna praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co do kwoty przekazywa-
nej do masy upadłości.

Już powyższe powody były wystarczające, aby przygotować II wydanie niniej-
szego opracowania. Jednakże konieczność taka wynikała również z wejścia 
w życie nowelizacji prawa upadłościowego zawartego w nowym Prawie re-
strukturyzacyjnym. Wśród zmian, które zaczęły obowiązywać w dniu 1 stycz-
nia 2016 r., znalazł się m.in. istotny wymóg formalny, zgodnie z którym wniosek 
o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu, co oczywiście nie 
wyczerpuje trudności związanych z jego skutecznym złożeniem, ale w istot-
ny sposób powinno ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu 
oddłużenia.

Jednocześnie Minister Sprawiedliwości wydał wiele rozporządzeń, w których 
zostały zawarte wzory: spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdań ra-
chunkowych, sprawozdań z czynności czy planów podziału. Wzory te mają 
zastosowanie nie tylko w postępowaniach przedsiębiorców, ale również osób 
nieprowadzących działalności gospodarczej i z tego względu znalazły się w ni-
niejszym opracowaniu. Warto podkreślić, iż dotychczas żaden inny komentarz 
nie uwzględnił tej, tak istotnej z punktu widzenia osób pełniących funkcję syn-
dyka, okoliczności. Dzięki temu niniejsze opracowanie będzie użyteczne rów-
nież dla tych syndyków, którzy zajmują się upadłością przedsiębiorców.
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Wychodząc naprzeciw zgłoszonym potrzebom, publikacja została istotnie wzbo-
gacona o liczne nowe wzory pism syndyków (nie tylko te wynikające wprost 
z rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości) i stron postępowania składanych 
w toku postępowania upadłościowego. Ponadto każdy wzór umieszczony 
w opracowaniu został opatrzony praktycznym komentarzem.

Oddawana w ręce Czytelników publikacja stanowi dowód na to, że tysiące ogło-
szonych w 2015 r. upadłości konsumenckich zapoczątkowały trwałą i niezwykle 
istotną obecność tej instytucji w polskiej rzeczywistości społecznej i prawnej. 
Z tego względu warto podejmować wysiłek stałego pogłębiania wiedzy w tym 
zakresie, zarówno pod względem teoretycznym, jak też praktycznym.

Niniejsze opracowanie zdecydowanie wyszło poza ramy typowych wzorów 
pism i orzeczeń, skłaniając się w stronę komentarza, i to nie wyłącznie teoretycz-
nego, ale wzbogaconego o praktyczne uwagi i zalecenia. Z tego powodu stanowi 
obowiązkową pozycję dla każdego praktyka, który chce w pełni profesjonalnie 
wykonywać swoje obowiązki zawodowe.
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WPROWADZENIE

Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości osób nieprowadzących działal-
ności gospodarczej, czyli upadłości konsumenckiej, stworzyły zupełnie inną rze-
czywistość prawną, która wychodzi naprzeciw niezwykle istotnym społecznie 
problemom związanym z nadmiernym zadłużeniem osób fi zycznych.

Niniejsze opracowanie ma charakter ściśle praktyczny i świadomie zostały 
w nim pominięte analizy teoretyczne, doktrynalne i naukowe, jeżeli nie mają 
one bezpośredniego wpływu na praktykę stosowania przepisów przez sądy.

Skierowane jest ono przede wszystkim do uczestników postępowania, tj. do 
konsumentów, którzy myślą o skorzystaniu z możliwości, jakie daje upadłość 
osób nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz do wierzycieli, profesjo-
nalnych pełnomocników, a także do organów postępowania upadłościowego, 
tj. syndyków i sędziów orzekających w sprawach upadłościowych.

Opracowanie zawiera wzory pism i orzeczeń wraz z praktycznymi komenta-
rzami zwracającymi uwagę na aspekty, które w trakcie stosowania znowelizo-
wanych przepisów w sposób naturalny będą budziły największe wątpliwości 
i rodziły trudności w ich stosowaniu.

Należy bowiem zauważyć, że treść przepisów w wielu ważnych regulacjach nie 
jest dostatecznie jasna i klarowna. Część norm prawnych zawiera ogólne i ocen-
ne sformułowania, które zostaną wypełnione konkretną treścią dopiero w trak-
cie ich stosowania przez sąd. Komentarze do poszczególnych wzorów mają na 
celu przybliżenie i wyjaśnienie omawianych zagadnień oraz praktyczne wskaza-
nie możliwych i dopuszczalnych rozwiązań.

W celu uniknięcia powtórzeń do części wzorów nie są przypisane żadne ko-
mentarze, jeśli dana materia wyczerpująco jest omówiona w innym komentarzu 
(zwykle w komentarzu do orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza).

Upadłość konsumencka otwiera ogromne możliwości, ale niesie też ze sobą za-
grożenia. Świadomość jednych i drugich musi się wiązać z poznaniem nie tylko 
treści przepisów, ale i praktycznych konsekwencji ich stosowania.
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W
zór 1.1.

1. WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

1.1. WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ ISTOTNEGO MAJĄTKU

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ 
NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

P o u c z e n i e
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. 

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy 
je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do wniosku należy dołączyć jego odpis i odpis załączników.
4. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich 

rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach 
formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do 
formularza treścią należy złożyć podpis.

5. Dodatkowe pouczenia są umieszczone na ostatniej stronie wniosku.

Data wpływu:

1. SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK

1.1. Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy

dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
1.2. Miejscowość: Warszawa
1.3. Ulica: Czerniakowska
1.4. Numer budynku: 100A
1.5. Numer lokalu:

1.6. Kod pocztowy: 00-464
2. DŁUŻNIK

2.1. Imię: Jan
2.2. Nazwisko: Kowalski
2.3. PESEL* 85010112345

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES DŁUŻNIKA

2.4. Kraj: Polska
2.5. Miejscowość: Warszawa
2.6. Ulica: Piękna
2.7. Numer domu: 340
2.8. Numer lokalu: 25
2.9. Kod pocztowy: 00-212
2.10. Czy adres do doręczeń jest inny 
niż adres zamieszkania dłużnika?

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.11. do 2.16.)
 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.11. do 2.16.)

ADRES DO DORĘCZEŃ DŁUŻNIKA

2.11. Kraj:

2.12. Miejscowość:

2.13. Ulica:

2.14. Numer domu:

2.15. Numer lokalu:

2.16. Kod pocztowy:
* Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfi kację np.: numer i seria dowodu osobistego, paszportu, 
numer identyfi kacji podatkowej.
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PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY DŁUŻNIKA

2.17. Czy dłużnik działa przez 
przedstawiciela ustawowego?

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.18. do 2.32.)
 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.18. do 2.32.)

2.18. Imię przedstawiciela 
ustawowego:

2.19. Nazwisko przedstawiciela 
ustawowego:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DŁUŻNIKA

2.20. Kraj:

2.21. Miejscowość:

2.22. Ulica:

2.23. Numer domu:

2.24. Numer lokalu:

2.25. Kod pocztowy:

2.26. Czy adres do doręczeń 
jest inny niż adres zamieszkania 
przedstawiciela ustawowego?

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.27. do 2.32.)
 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.27. do 2.32.)

ADRES DO DORĘCZEŃ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DŁUŻNIKA

2.27. Kraj:

2.28. Miejscowość:

2.29. Ulica:

2.30. Numer domu:

2.31. Numer lokalu:

2.32. Kod pocztowy:

PEŁNOMOCNIK DŁUŻNIKA

2.33. Czy dłużnik ma 
pełnomocnika?

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.34. do 2.48.)
 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.34. do 2.48.)

2.34. Imię pełnomocnika:

2.35. Nazwisko pełnomocnika:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES PEŁNOMOCNIKA DŁUŻNIKA

2.36. Kraj:

2.37. Miejscowość:

2.38. Ulica:

2.39. Numer domu:

2.40. Numer lokalu:

2.41. Kod pocztowy:

2.42. Czy adres do doręczeń 
jest inny niż adres zamieszkania 
pełnomocnika dłużnika?

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.43. do 2.48.)
 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.43. do 2.48.)

ADRES DO DORĘCZEŃ PEŁNOMOCNIKA DŁUŻNIKA

2.43. Kraj:

2.44. Miejscowość:

2.45. Ulica:
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2.46. Numer domu:

2.47. Numer lokalu:

2.48. Kod pocztowy:

3. ŻĄDANIE WNIOSKU:

3.1. Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości*  TAK

4. AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU Z SZACUNKOWĄ WYCENĄ

4.1. Składniki majątku

Lp. Opis składnika 
majątku

Informacja 
czy na danym 
składniku majątku 
ustanowiono 
zabezpieczenie

Data 
ustanowienia 
zabezpieczenia

Szacunkowa 
wycena 
składnika 
majątku

Miejsce, w którym 
znajduje się składnik 
majątku dłużnika

1. komputer nie nie dotyczy 600 zł Warszawa, 
ul. Piękna 340 m. 25

2. telefon 
komórkowy

nie nie dotyczy 100 zł Warszawa, 
ul. Piękna 340 m. 25

3. telewizor nie nie dotyczy 200 zł Warszawa, 
ul. Piękna 340 m. 25

4. ubrania nie nie dotyczy 100 zł Warszawa, 
ul. Piękna 340 m. 25

5. Środki 
pieniężne 
w gotówce

Waluta Kwota Miejsce, w którym znaj-
dują się środki pieniężne

brak 0 zł Nie dotyczy

4.2. Należności (wierzytelności dłużnika) względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych (środki na rachunkach)

Lp. Nazwa
banku/kasy

Adres siedziby 
banku/kasy

Waluta 
wierzytelności

Wysokość 
wierzytelności

Termin zapłaty

1.

2.

4.3. Należności (wierzytelności dłużnika) względem innych podmiotów

Lp. Imię i nazwisko/ 
nazwa podmiotu

Adres zamiesz-
kania/siedziby 
podmiotu

Waluta 
wierzytelności

Wysokość 
wierzytelności

Termin zapłaty

1.

2.

5. SPIS WIERZYCIELI

Lp. Imię i nazwisko/
nazwa 
wierzyciela

Adres wierzyciela Wysokość 
wierzytelności

Termin zapłaty

1. Bank 
Spółdzielczy 
w Warszawie

ul. Długa 6, 
00-340 
Warszawa

22 749 zł termin zapłaty poszczególnych 
rat kredytu w równej wysokości 
przypadał 10. każdego miesiąca; 

nieuregulowane są raty 
począwszy od lutego 2015 r. do 
chwili obecnej (pozostały raty za 
okres do 10 września 2016 r.)

* Należy zakreślić kwadrat.
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Cezary Zalewski − sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału 
Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce 
wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję 
sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek gieł-
dowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy − Prawo 
restrukturyzacyjne wraz ze zmianami w zakresie prawa upadłościowego; autor wielu publi-
kacji na temat prawa upadłościowego.

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku 
upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komen-
tarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia, które pozwalają zapoznać się 
z prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego konsumenta i uniknąć wielu 
błędów. Drugie wydanie zostało rozszerzone przede wszystkim o pisma syndyków, a także 
wzory spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z czyn-
ności czy plany podziału. Wzory te mają zastosowanie zarówno w postępowaniach przedsię-
biorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ponadto w opracowaniu zawarto:
− rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce;
−  wypełnione formularze, które powinny ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu 

oddłużenia;
−  tekst ustawy zmieniającej prawo upadłościowe i naprawcze oraz uzasadnienie projektu tej 

regulacji;
−  zestawienie danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) sądów upadłościowych i restruk-

turyzacyjnych w poszczególnych województwach.
Opracowanie jest podzielone na cztery działy: pisma upadłego, pisma syndyka, pisma wie-
rzycieli i innych podmiotów, orzeczenia sądu i sędziego-komisarza, co ułatwia Czytelnikowi 
szybkie dotarcie zarówno do właściwego wzoru pisma czy orzeczenia, jak i konkretnego 
komentarza do nich.
Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców 
prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finanso-
we udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, a także osoby fizyczne rozważające złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości.
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji edytowalnej do pobrania ze strony  
www.upadlosc-konsumencka-wzory-wyd-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego 
w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosować do indywidual-
nych potrzeb.

CENA 169 ZŁ (W TYM 5% VAT) 

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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2. WYDANIE 

EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
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