POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TYTUŁ V

Sędzia wyznaczony
Wybrane zagadnienia
-Funkcje i zadania
-Ograniczony zakres kompetencji

Trzy tryby oddłużenia w
upadłości konsumenckiej
Układ

Likwidacja

UKŁAD NA ZGROMADZENIU
WIERZYCIELI

UPROSZCZONE

ZWYKŁE

1)w drodze zawarcia układu na
zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania
upadłości
chyba że
dłużnik we wniosku o ogłoszenie
upadłości złożył oświadczenie, że nie
wyraża zgody na udział w postępowaniu
o zawarcie układu na zgromadzeniu
wierzycieli.
przewidzianej w Części Trzeciej Tytule VI

2) w uproszczonej procedurze
upadłościowej przewidzianej w
Tytule V w Części III

3) na podstawie przepisów
ogólnych dotyczących
przewidzianej w Części I

I TRYB - Uproszczona procedura upadłościowa (Tytuł V Część III)

Zasadniczy tryb przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej

➢W postępowaniu tym nie jest wyznaczany sędzia-komisarz, a wszelkie zastrzeżenia do
działania syndyka są rozpatrywane w trybie skargi składanej do sądu upadłościowego,
podobnie jak w przypadku postępowań egzekucyjnych i skarg na czynności komornika.
➢Postępowanie upadłościowe jest ograniczone do dokonania likwidacji majątku przez
syndyka oraz przygotowania projektu planu spłaty wierzycieli.
➢ Projekt planu spłaty wierzycieli zawiera dane, które przed zmianą zawarte były w trzech
dokumentach - liście wierzytelności, planie podziału i planie spłaty wierzycieli.
Syndyk jest zobligowany uwzględnić zasady tworzenia tych dokumentów przy tworzeniu planu
spłaty wierzycieli.

➢Plan spłaty wierzycieli podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, przy czym zażalenie spełnia
również funkcję sprzeciwu i zarzutów do planu podziału.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TYTUŁ V

Przepisy regulujące tok postępowania
UPROSZCZONEGO
ZWYKŁEGO

UPROSZCZONE - Przebieg postępowania - przepisy
STOSUJE SIĘ

1.Przepisy Części Trzeciej Tytuł V- art..4911- 49124

ZWYKŁE - przebieg postępowania - przepisy
STOSUJE SIĘ

1.Przepisy Części Pierwszej .

2. Przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się 1.Przepisy art. 4917, art. 4918 i art. 49110
- art. 4917 zasady pokrywania kosztów postępowania z sum budżetowych
odpowiednio - w sprawach nieuregulowanych w Tytule V

- art. 4918 obowiązek zwrócenia się do naczelnika urzędu skarbowego z
wnioskiem o udzielnie informacji dotyczących upadłego sytuacji majątkowej,
informacji w KRS, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych czy
sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych
spółek ogłoszono upadłość. Obowiązek
poinformowania sędziego-komisarza o niezgodności informacji uzyskanych w
sposób
- art. 491 10 szczegółowe przyczyny umorzenia postępowania w upadłości
konsumenckiej

NIE STOSUJE SIĘ

Nie stosuje się przepisów art. 21, art. 25, art. 145, art. 151155, art. 163, art. 164, art. 168 ust. 1-3 i 5, art. 176 ust. 2,
art. 244, art. 245, art. 253-264, art. 307 ust. 1, art. 337-339,
art. 343 ust. 1a, art. 346 ust. 2 i art. 347-356 oraz art. 358366
STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO gdy o ogłoszenie upadłości złożył
wyłącznie wierzyciel

STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO gdy o ogłoszenie upadłości złożył
wyłącznie wierzyciel

➢przepisy art. 13, art. 22a, art. 32 ust. 5, art. 36-40 i art. 43 ➢przepis art. 361 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas,
stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek
ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel.
uwzględnienia wniosku wierzyciela.

UPROSZCZONE – przepisy, których NIE STOSUJE SIĘ
Art.
Art. 151. 1. Po ogłoszeniu upadłości czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komisarz, z
151-155 wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd.
….
Art. 152. 1. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami
syndyka, oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub
bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia.
2. Sędzia-komisarz pełni ponadto inne czynności określone w ustawie.
3. Sędzia-komisarz i syndyk mogą porozumiewać się w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego
bezpośrednio oraz z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez
telefon, faks lub pocztę elektroniczną.
Art. 153. Skargi na czynności komornika rozpoznaje w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz.
Art. 154. Sędzia-komisarz w zakresie swych czynności ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego.
Art. 155. 1. Organy administracji publicznej obowiązane są udzielać pomocy sędziemu-komisarzowi w
wykonywaniu jego czynności.
W uproszczonym:
Co do zasady wszystkie czynności wykonuje syndyk w toku postepowania a dopiero na końcowym etapie
działania ma podejmować sąd upadłościowy.
W przypadku gdy do dokonania danej czynności byłby właściwy sędzia komisarz , czynności tej będzie
dokonywał wyznaczony sędzia – art. 4915.

Sędzia wyznaczony w postępowaniu uproszczonym

art. 4915 ust. 3
Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 4911
ust. 1,
a do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz,
to czynność tę wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia,
do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio.

Sądowe organy postępowania upadłościowego

Sąd
W postępowaniu przedsiębiorcy
Art. 150 ust. 1

Sąd upadłościowy orzeka;
W SKŁADZIE JEDNEGO SĘDZIEGO ZAWODOWEGO
- co do zasady we wszystkich sprawach

Art.150 ust. 2

W SKŁADZIE TRZECH SĘDZIÓW ZAWODOWYCH:
-w przedmiocie wynagrodzenia syndyka
-rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza sąd

W postępowaniu wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Art.150

Art. 4919 ust.
4

Sąd upadłościowy orzeka
W SKŁADZIE JEDNEGO SĘDZIEGO ZAWODOWEGO
- co do zasady we wszystkich sprawach
- w przedmiocie wynagrodzenia syndyka i zwrotu wydatków
W SKŁADZIE TRZECH SĘDZIÓW ZAWODOWYCH:
-rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza

Sąd
W postępowaniu przedsiębiorcy
Art. 150 ust. 3

Sędzia-komisarz ani jego zastępca nie mogą wchodzić w skład sądu, który orzeka:
1)w przedmiocie wynagrodzenia
2)lub odwołania syndyka
3)oraz wyłączenia z masy upadłości.

Art. 48. § 1 pkt
Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
5 KPC
w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia
Obecnie poza
włączeniami z
art. 150 ust. 3
sędzia
komisarz może
dokonywać
czynności
zastrzeżone do
kompetencji
sądu, np.

Sąd
Czynności zastrzeżone dla sądu
Określanie wynagrodzenia syndyka
Rozpoznawanie zażaleń na postanowienie sędziego komisarza
Orzekanie w przedmiocie złożenia i wydania z depozytu sądowego wynagrodzenia syndyka
Umorzenie postępowania
Stwierdzenie zakończenia postepowania
Ustalenie planu spłaty , umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłat, warunkowe umorzenie
zobowiązań

Sędzia komisarz
Art. 151 ust. 1

Zastępca sędziego komisarza Wyznaczony sędzia

Po ogłoszeniu upadłości czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem
czynności, dla których właściwy jest sąd

Art. 151 ust. 1a Funkcję sędziego-komisarza może pełnić referendarz sądowy.
Art. 151 ust. 2

Zastępca sędziego-komisarza wykonuje czynności sędziego-komisarza, jeżeli ustawa tak stanowi oraz w
czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania tych czynności przez sędziego-komisarza.

Art. 151 ust. 4

Do zastępcy sędziego-komisarza przepisy dotyczące sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio

Art. 151 ust. 5

W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziego-komisarza i jego
zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach
sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio.

Art. 151 ust. 6

Jeżeli do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, a czynność ta ma być wykonana
po dniu zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania,
właściwy do jej wykonania jest sąd w składzie jednoosobowym.

Sędzia komisarz funkcje i zadania

Art. 152 ust. 1

sprawuje
nadzór nad
czynnościami
syndyka
oznacza
czynności,
których
wykonywanie
przez syndyka
jest
niedopuszczal
ne bez jego
zezwolenia lub
bez
zezwolenia
rady

kieruje tokiem postępowania upadłościowego

Sędzia komisarz funkcje i zadania
Pełni ponadto
inne
czynności
określone w
ustawie Art. 152 ust. 2
Art.. 266b
Art.. 309

Wstrzymanie likwidacji masy upadłości

Art. 63 ust. 1c

Określenie części dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości

Art. 63a

Rozstrzygnięcie co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w
skład masy upadłości,

Art.73
Art.121
Art. 315

Rozstrzygnięcie wniosków o wyłączenie z masy upadłości, wyłączenie spadku,
wyłączenie składników których nie można zbyć

Sędzia komisarz funkcje i zadania
Pełni ponadto
inne
czynności
określone w
ustawie Art. 152 ust. 2
c.d.

Art. 128-130a

Podejmowanie decyzji w przedmiocie uznania ze bezskuteczne czynności upadłego

Art.. 242a

Rozpoznawanie skarg na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia

Art. 259
Art. 260
Art 261

Czynności związane z ustalaniem listy wierzytelność, jak:
- rozpoznawanie sprzeciwów
- zatwierdzanie listy wierzytelności
- zmiana na liście wierzytelności

Art. 350 i 351

Rozpoznawanie zarzutów od planu podziału i zatwierdzanie planu

Art.342 a

Wydzielenie upadłemu kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Sędzia komisarz funkcje i zadania

Pełni
ponadto
inne
czynności
określone
w ustawie Art. 152
ust. 2 c.d.
Art. 153

Rozpoznaje skargi na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym

Art. 242a
ust. 2

Rozpoznawanie skarg na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności
ale
W uproszczonym postępowaniu upadłościowym skarga przysługuje do sądu

Sędzia wyznaczony w uproszczonym postępowaniu

Art.. 4912 ust. 1

W uproszczonym
Nie stosuję się przepisów art. 151-155 dotyczących udziału sędziego komisarza w
postępowaniu upadłościowym.

art. 4915 ust. 3

W uproszczonym
W przypadku gdy do dokonania danej czynności byłby właściwy sędzia komisarz ,
czynności tej będzie dokonywał wyznaczony sędzia
Art. 4915 ust. 3
Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, a do
wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, to czynność tę
wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o
czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio.

Sędzia wyznaczony w uproszczonym postępowaniu
§ 84 Regulaminu
urzędowania
sądów
powszechnych

§1. Do zakresu czynności przewodniczącego posiedzenia lub rozprawy należy w szczególności:
1) wydawanie zarządzeń w związku z przygotowaniem posiedzenia lub rozprawy i zarządzeń w toku
postępowania;
2) wyznaczanie terminów w poszczególnych sprawach;
3) dokonywanie oceny, czy strony należy skierować do mediacji, wezwać na spotkanie informacyjne
dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów, bądź na posiedzenie niejawne dotyczące
mediacji;
4) zapewnienie członkom składu orzekającego możliwości zapoznania się z aktami sprawy;
5) dbanie o punktualne rozpoczęcie posiedzenia lub rozprawy oraz o niezwłoczne rozstrzyganie
złożonych na posiedzeniu lub rozprawie wniosków stron i uczestników postępowania;
6) spowodowanie, aby protokół został podpisany, a akta zwrócone do sekretariatu bezpośrednio po
zakończeniu posiedzenia lub rozprawy, zaś w wyjątkowych wypadkach najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych po zakończeniu posiedzenia lub rozprawy;
7) wprowadzanie do systemu teleinformatycznego sądu treści zapadłych orzeczeń, zarządzeń oraz ich
uzasadnień.

Art. 4912 ust. 1

W uproszczonym
Nie stosuję się przepisów art. 151-155 dotyczących udziału sędziego komisarza w postępowaniu
upadłościowym.

