PRAKTYCZNE ASPEKTY
UMORZENIA POSTEPOWANIA
UPADŁOŚCIOWEGO OSOBY
FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ
DZIAŁANOŚCI
GOSPODARCZEJ

Podstawy prawne
umorzenia
postępowania:

Art. 49110. 1. Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.
2. 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.
2a. 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.

3. Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie
postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem
wierzycieli.
4. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania
przysługuje zażalenie.

5. Do postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela
przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

Art. 361. 1. Sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli:

Upadłość ogłoszona na wyłączny wniosek wierzyciela
(art. 8 i 9 Pr. upadł. dotyczące byłego przedsiębiorcy oraz
niezarejestrowanej działalności gospodarczej) umożliwia
umorzenie postępowania w oparciu o przepis art. 361
stosowanego odpowiednio - na podstawie art. 4911
ust. 4 i art. 4912 ust. 1 Pr. Upadł.

1) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów
majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką
morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania;
2) wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia
wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie
złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty
postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te
koszty;
3) wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności,
żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to
zgodę.
2. Dotyczy wyłącznie podmiotów wpisanych do KRS
3. Jeżeli w toku postępowania doszło do sprzedaży rzeczy
lub praw, wymagającej sporządzenia oddzielnego planu
podziału, o którym mowa w art. 348 ust. 1, umorzenie
postępowania nie może nastąpić wcześniej niż po
wykonaniu planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży
tych rzeczy lub praw.

Obowiązki upadłego
• Art. 57. 1. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać
dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne
ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły
potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.
• 2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych
wyjaśnień dotyczących swojego majątku.
• 3. Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.

Śmierć upadłego - brak odrębnej regulacji.
Art. 355 par. 1 KPC - postępowanie stało się zbędne, gdyż z chwilą śmierci
upadłego odpada cel oddłużeniowy postępowania upadłościowego.

Można również, np. w przypadku konieczności wykonania planu podziału sum
uzyskanych z likwidacji przedmiotów zabezpieczonych rzeczowo, zastosować
art. 188 Pr upadł., a więc kontynuować postępowanie z udziałem
spadkobierców upadłego lub kuratora ustanowionego przez sędziegokomisarza

Dziękuję za uwagę.

