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WSTĘP
Instytucja upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, zwanej potocznie upadłością konsumencką1 (chociaż
nazwa ta przyjęła się i funkcjonuje również w doktrynie), istnieje
w systemach praw obcych od wielu lat 2. Jednym z państw, w których najwcześniej wprowadzono podobne rozwiązania, jest Francja
(1989 r., tzw. loi Neiertz). Do polskiego systemu prawnego została
wprowadzona w wyniku nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego ustawą z 5.12.2008 r.3 Przepisy, które weszły w życie z dniem
2.05.2009 r., w praktyce jednak niemalże nie funkcjonowały, a w każdym razie możliwość ich zastosowania była mocno ograniczona.
Przede wszystkim w pierwszej kolejności należało wykazać, że posiada się środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
a w razie ich braku – wniosek był oddalany. Po wtóre, postępowanie
można było otworzyć tylko w stosunku do takiej osoby, której niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych od niej
okoliczności (np. choroba dłużnika i utrata pracy, śmierć współmałżonka, długi spadkowe itp.). To były główne przyczyny faktycznego
1
Pamiętać przy tym należy, że w tym rozumieniu owo potoczne pojęcie konsumenta w kontekście prawa upadłościowego nie jest tożsame z definicją legalną konsumenta zawartą w art. 221 k.c.
2
Na temat postępowań oddłużeniowych w innych państwach, szczególnie w Europie, zob. interesujące opracowanie K. Michalak‑Abram, Zagadnienie europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych, Warszawa 2018. Zob. również P. Kuglarz,
Podstawowe standardy upadłości konsumenckiej w Polsce na tle wybranych regulacji europejskich, Dor. Restr. 2015/1, s. 33–43; P. Kuglarz [w:] Upadłość konsumencka. Komentarz, red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Warszawa 2017, s. 70–88.
3
Ustawa 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572).
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niedziałania przepisów o konsumenckim oddłużeniu. Od tej pory
przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej były dwukrotnie4, w relatywnie niedługim czasie (2009–2019), radykalnie nowelizowane poprzez ich coraz szersze liberalizowanie, aż ostatecznie zmiana wprowadzona ustawą nowelizującą z 2019 r. spowodowała, że praktycznie
każdy – nawet jeżeli do swojej niewypłacalności doprowadził świadomie, celowo – może obecnie uzyskać oddłużenie w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej w art. 4911–49122 pr. upadł.5 Tym
samym ustawa nowelizująca z 2019 r.6 spowodowała, że mamy obecnie w Polsce jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących
możliwości oddłużania osób fizycznych, niezależnie od tego, czy prowadziły one działalność gospodarczą7, czy też nie – w praktyce niezawierające żadnych wymogów, które musiałby spełnić dłużnik, dążąc
do uzyskania oddłużenia – chociażby w postaci wykazywania się rzetelnością i dobrą wiarą. Przepisy wprowadzone ustawą nowelizującą
z 2019 r., pozwalające na wydanie postanowienia o odmowie wydania jakiegokolwiek postanowienia prowadzącego do oddłużenia8, obwarowano przesłankami tak nieostrymi, że ich zastosowanie może
się okazać niemal niemożliwe w praktyce, nie wspominając o możliwości ukształtowania się bardzo niejednolitej praktyki orzeczniczej
w tym zakresie. Niezależnie od powyższego wątpliwości budzi regulacja prawna z tak znacznym marginesem niepewności co do sposobu
4
Ustawami nowelizującymi: z 2014 r., z datą wejścia w życie 31.12.2014 r., oraz
z 2019 r., z datą wejścia w życie 24.03.2020 r. Zwięzłe omówienie istotnych założeń tej
ustawy zob. P. Wołowski, Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy –
Prawo upadłościowe i naprawcze z 29.08.2014 r., „Transformacje Prawa Prywatnego”
2014/4, s. 53–69.
5
Kolejne artykuły, do art. 49138 pr. upadł., wprowadzone do Prawa upadłościowego na mocy ustawy nowelizującej z 2019 r., dotyczą w istocie rodzaju postępowania
restrukturyzacyjnego.
6
VIII kadencja, druk sejmowy nr 3480; ustawa opublikowana w Dz.U. z 2019 r.
poz. 1802.
7
Dla porównania – w toku postępowania oddłużeniowego we Francji (surendettement) długi powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie podlegają
umorzeniu w konsumenckim postępowaniu upadłościowym.
8
Art. 49114a pr. upadł.: „1. 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 (…)”.
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Rozdział 1

CHARAKTERYSTYKA UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ
1.1. Czym jest upadłość „konsumencka”?
1.1.1. Uwagi ogólne
Przepisy Prawa upadłościowego1 nie posługują się pojęciem upadłości
konsumenckiej, ale pojęciem postępowania upadłościowego wobec
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przepisy regulujące to postępowanie zamieszczono w tytułach V i VI (postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli) części
trzeciej (art. 4911 i n. pr. upadł.). Nie jest to, wbrew potocznej nazwie,
postępowanie prowadzone w stosunku do konsumentów. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że potocznie – ale też z przyczyn
praktycznych w dyskursie prawniczym – używane w odniesieniu
do postępowania upadłościowego pojęcie konsumenta nie jest tożsame z definicją zawartą w art. 221 k.c. Nie bez powodu ustawodawca,
konstruując przepisy o postępowaniu upadłościowym w stosunku
do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie
posłużył się tym znanym w prawie cywilnym pojęciem. Za konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego uważa się bowiem osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Defini1
Do 31.12.2015 r. noszącego nazwę „Prawo upadłościowe i naprawcze”, zmienioną
ustawą z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
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cja ta nie wyklucza zatem, że osoba, która w konkretnym przypadku
(w relacji z przedsiębiorcą) spełnia przesłanki uznania jej za konsumenta, w innej sytuacji sama będzie przedsiębiorcą, który pozostaje
w stosunku prawnym z innymi konsumentami – w ramach swojej
działalności gospodarczej lub zawodowej. Tymczasem w myśl przepisów Prawa upadłościowego nie jest możliwe, aby osoba, w stosunku
do której prowadzone jest postępowanie upadłościowe regulowane
przepisami tytułu V Prawa upadłościowego, mogła równocześnie
być przedsiębiorcą. Innymi słowy, z postępowania tego mogą skorzystać osoby, które w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości
i w toku tego postępowania nie są już przedsiębiorcami. Poczynając
od ustawy nowelizującej z 2014 r., nie ma przeszkód, aby z chwilą
wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej były już przedsiębiorca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki – o ogłoszenie upadłości – może złożyć również wierzyciel byłego przedsiębiorcy (art. 8 i 9 pr. upadł.). Dotyczy to zarówno sytuacji, w której
dłużnik zaprzestał już prowadzenia działalności gospodarczej (zatem
nie można ogłosić jego upadłości na zasadach ogólnych), jak i takiej,
w której dłużnik formalnie przedsiębiorcą nie jest, nie dokonał bowiem stosownego wpisu do właściwego rejestru, natomiast faktycznie prowadził działalność gospodarczą. W każdym przypadku wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości takiego dłużnika
wyłącznie w okresie roku od dnia zaprzestania prowadzenia działalności, a w przypadku osoby wpisanej do ewidencji – roku od jej
wykreślenia z właściwego rejestru. Postępowanie toczy się wówczas
według przepisów tytułu V części trzeciej Prawa upadłościowego,
z pewnymi odmiennościami w stosunku do upadłości konsumenckiej sensu stricto, czyli z wniosku samego dłużnika. Ta sama zasada
dotyczy również osób, które przestały być wspólnikami osobowych
spółek handlowych – o ile od dnia wykreślenia ich z właściwego rejestru nie upłynął rok. Zgodnie z art. 4911 ust. 1 pr. upadł. przepisy
tytułu V stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie
można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej. Te zaś przepisy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pr. upadł., stosuje się
do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa
nie stanowi inaczej, oraz do podmiotów wymienionych w ust. 2 powołanego przepisu.
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Tym samym upadłość konsumencka jest postępowaniem toczącym
się wobec osób, które aktualnie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są z taką działalnością powiązane (jak np. w przypadku
wspólników osobowych spółek handlowych).

1.1.2. Informatyzacja postępowania
upadłościowego – wprowadzenie systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowania
sądowe2 w upadłości konsumenckiej
Zgodnie z art. 92b rozporządzenia 2015/848 państwa członkowskie
zobowiązane były do wprowadzenia do 26.06.2018 r. na swoim terytorium co najmniej jednego rejestru, w którym ogłasza się informacje
o postępowaniach upadłościowych („rejestry upadłości”) natychmiast
po ich wszczęciu (art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2015/848).
Rozporządzenie 2015/848 w art. 24 ust. 2 określa minimalny zakres
obowiązkowych informacji dostępnych publicznie w rejestrach upadłości. Informacje te obejmują:
1) datę wszczęcia postępowania upadłościowego;
2) sąd wszczynający postępowanie upadłościowe i numer sprawy
(jeżeli dotyczy);
3) typ wszczętego postępowania upadłościowego określony w załączniku A do rozporządzenia 2015/848, a w odpowiednim przypadku także odnośny podtyp wszczętego postępowania zgodnie
z prawem krajowym;
4) określenie, czy jurysdykcja sądu do wszczęcia postępowania wynika z art. 3 ust. 1, 2, czy 4 rozporządzenia 2015/848;
5) jeżeli dłużnik jest spółką lub osobą prawną – nazwę dłużnika,
numer wpisu w rejestrze, siedzibę statutową lub adres pocztowy
(jeżeli jest inny niż adres siedziby statutowej);

2
Uregulowanego w art. 53 § 1a ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).
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6) jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną, niezależnie od tego, czy prowadzi niezależną działalność gospodarczą lub zawodową, czy nie
– imię i nazwisko dłużnika, numer wpisu do ewidencji (jeżeli
dotyczy) oraz adres pocztowy, a gdy adres jest zastrzeżony – datę
i miejsce urodzenia dłużnika;
7) nazwę (imię i nazwisko), adres pocztowy lub elektroniczny powołanego zarządcy (jeżeli dotyczy);
8) termin zgłaszania wierzytelności (jeżeli dotyczy) lub odesłanie
do zasad ustalania tego terminu;
9) datę zakończenia głównego postępowania upadłościowego (jeżeli
dotyczy);
10) sąd i (jeżeli dotyczy) termin, w którym można zaskarżyć orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego zgodnie
z art. 5 rozporządzenia 2015/848 (m.in. w zakresie jurysdykcji),
lub odesłanie do zasad ustalania tego terminu.
Jednocześnie art. 24 ust. 4 rozporządzenia 2015/848 zwalnia państwa
członkowskie z powyższego obowiązku publikacyjnego w odniesieniu do postępowań prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem że znani im wierzyciele zagraniczni zostaną poinformowani o postępowaniu zgodnie
z wymogami art. 54 rozporządzenia 2015/8483.
Dla zrealizowania powyższego obowiązku wynikającego z prawa Unii
Europejskiej polski ustawodawca 6.12.2018 r. uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, której termin wejścia w życie był kilkakrotnie przedłużany, a sama ustawa wielokrotnie nowelizowana.
Ostatecznie ustawa weszła w życie 1.12.2021 r., a wraz z nią – zmiany
w Prawie upadłościowym całkowicie zmieniające tok postępowania
w postępowaniach upadłościowych, w tym konsumenckich, oraz
3
Art. 24 ust. 4 rozporządzenia 2015/848: „Państwa członkowskie nie są zobowiązane do zamieszczania w rejestrach upadłości informacji, o których mowa w ust. 1
niniejszego artykułu, w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących niezależnej
działalności gospodarczej ani zawodowej, ani udostępniać tych informacji publicznie
za pośrednictwem systemu wzajemnie połączonych rejestrów, pod warunkiem że znani
im wierzyciele zagraniczni zostaną poinformowani zgodnie z art. 54 o danych, o których mowa w ust. 2 lit. j) niniejszego artykułu”.
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w postępowaniach restrukturyzacyjnych4. Zmiana ta niejako przy
okazji wykonania obowiązku publikowania danych o upadłościach
w jednym rejestrze wprowadza całkowitą informatyzację postępowań
restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Zgodnie z art. 1 tej ustawy Minister Sprawiedliwości prowadzi
w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych,
a art. 216a i 219 ust. 1a pr. upadł. wprowadzają w postępowaniu upadłościowym obowiązek składania pism procesowych, dokumentów
oraz wydawania i utrwalania orzeczeń przez sąd wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego5.
Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny jest na administrowanej przez
Ministra Sprawiedliwości stronie https://prs.ms.gov.pl/krz (dostęp:
14.03.2022 r.) i zawiera:
1) jeden centralny rejestr z informacjami o upadłościach i restrukturyzacjach zgodnie z wymogami rozporządzenia 2015/848 i powszechnego do nich dostępu – Portal Publiczny KRZ (funkcja
rejestru);
2) portal sądowy (portal orzeczniczy) dla prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie
teleinformatycznym (sądowe akta elektroniczne, elektroniczna
biurowość sądowa);
3) portal dla składania pism i dokumentów przez strony i inne podmioty, wglądu do akt postępowania sądowego i akt doradców
restrukturyzacyjnych oraz doręczenia stronom korespondencji
Ustawa nowelizująca z 2021 r.
„Ogólnym założeniem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych jest rozdzielenie Rejestru zawierającego ustrukturyzowany zbiór informacji o podmiotach wskazanych w ustawie oraz zbiór obwieszczeń, na podstawie których są ujawniane dane
w Rejestrze, od systemu teleinformatycznego stanowiącego system wsparcia orzecznictwa sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Akta postępowań upadłościowych
i restrukturyzacyjnych prowadzone będą w systemie teleinformatycznym. Wszystkie
orzeczenia będą utrwalane w systemie teleinformatycznym. Pisma i dokumenty składane przez syndyka, nadzorcę sądowego oraz zarządcę będą składane wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego” (uzasadnienie projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z 6.12.2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 55, VIII kadencja, druk
sejmowy nr 2637, s. 33).
4
5

Książka jest unikatowym na rynku opracowaniem tematyki dotyczącej upadłości osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej,
w ujęciu praktycznym. Przedstawia to zagadnienie z perspektywy postępowania przed
sądem, co ułatwi orientację w znowelizowanych przepisach oraz wypracowanie właściwych
technik postępowania.
W drugim wydaniu publikacji omówiono nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych, w szczególny sposób uwzględniając wierzytelności wynikające z tzw. kredytów frankowych. Zaprezentowano również zagadnienie zgłoszenia wierzytelności z tytułu
kredytów indeksowanych kursem franka szwajcarskiego.
Obecne wydanie zostało ponadto wzbogacone o wzory dokumentów sporządzanych w toku
postępowania (postanowień i wniosków).
Opracowanie będzie przydatne w codziennej pracy związanej z obsługą prawną zarówno
dłużników i upadłych, jak i wierzycieli, a także w praktyce orzeczniczej, zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów proceduralnych powstających przy zbiegu prowadzonych procesów z postępowaniami upadłościowymi.
Anna Ludwiczyńska – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
orzekała w wydziale gospodarczym procesowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, od 2012 r.
w wydziale do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, obecnie pełni funkcję zastępcy
przewodniczącego wydziału; była członkiem zespołu do spraw realizacji projektu rejestracji
spółek w ciągu 24 godzin powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2009 r.;
w 2022 r. wybrana przez Ministra Sprawiedliwości do prac zespołu do przygotowania
pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego.
Aleksandra Machowska – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
orzeka w sprawach upadłościowych, wcześniej również w sprawach procesowych gospodarczych; była członkiem Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa
upadłościowego i naprawczego; ekspert European Judicial Training Network (EJTN); wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; autorka i redaktorka publikacji z zakresu
prawa polskiego i francuskiego, w tym postępowania upadłościowego, oraz prawa
europejskiego.
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