
Treść postanowienia sądu upadłościowego
o ustaleniu planu spłaty

w konsumenckim postępowaniu uproszczonym 
- art. 4911 ust. 1 pr.u.

Zagadnienia praktyczne

SSR Anna Ludwiczyńska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
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WARUNKI PROCEDURALNE 
DO WYDANIA POSTANOWIENIE SĄDU UPADŁOŚCIOWEGO 

O USTALENIU PLANU SPŁATY
w konsumenckim postępowaniu uproszczonym - art. 4911 ust. 1 pr.u.
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Upłynął termin na zgłoszenie wierzytelności (30 dni od MSiG)

Złożenie przez syndyka spisu wierzycieli do sądu („dobra praktyka”)
Jeszcze przed sporządzeniem projektu planu spłaty

- zbiorczego zestawienia, wg kolejności wpływu ZW, 

- z dołączeniem kopii pełnomocnictw od wierzycieli

PEŁNOMOCNICTWO –
ważność umocowania sąd bada z urzędu na każdym etapie 
postępowania, ma wpływ na nieważność postępowania



WARUNKI PROCEDURALNE 
DO WYDANIA POSTANOWIENIE SĄDU UPADŁOŚCIOWEGO 

O USTALENIU PLANU SPŁATY
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Warunki przygotowania projektu planu spłaty
- syndyk zakończył likwidację majątku (art. 49114 ust. 1 pr.u.)
- upłynął termin na zgłoszenie wierzytelności (30 dni od MSiG)
Kiedy?
- jak najszybciej (2-3 tygodnie po upływie terminu na ZW
(skutek: pozostawienie ZW bez rozpoznania dopiero po złożeniu
planu spłaty do sądu (art.49114 ust. 6 pr.u.)
chyba, że
-Syndyk prowadzi postępowanie wyjaśniające dot. ZW 
(są przesłanki do odmowy, sporność, błędy rachunkowe, błędy co do 
kategorii). 



ELEMENTY PROJEKTU PLANU SPŁATY Z UZASADNIENIEM
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1. zestawienie wierzycieli (odpowiednik listy wierzytelności)
- nr ZW,
- dane wierzyciela i pełnomocnika,
- kwoty wierzytelności zgłoszone ogółem i wg kategorii,
- kwoty wierzytelności uznane przez syndyka ogółem i wg kategorii,

ze wskazaniem czy wierzyciel uczestniczy w planie spłaty
2. informacja o przesłankach z art. 49114a ust. 1 p.u., art.49116 ust. 1

lub ust. 2a pr.u. (o braku przesłanek, a w przypadku zaistnienia
przesłanek uzasadnienie wraz z przedstawieniem materiału
dowodowego)

3. informacja o stanie masy upadłości (odpowiednik sprawozdania
rachunkowego, zestawienie wpływów i wydatków)



ELEMENTY PROJEKTU PLANU SPŁATY Z UZASADNIENIEM
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4. Koszty postępowania
- wnioskowane wynagrodzenie syndyka
- pozostałe koszty postępowania
z informacją, czy znajdują pokrycie w funduszach masy upadłości

5. Informacja o zaliczce sądowej (wypłaceniu i zwrocie)



ELEMENTY PROJEKTU PLANU SPŁATY Z UZASADNIENIEM
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6. oświadczenie syndyka o braku lub o stwierdzeniu okoliczności
pozwalających sądowi na ustalenie, czy upadły doprowadził do
swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 49115 ust. 1 pkt 3 pr.u.);

7. Projekt planu spłaty (właściwy)

8. Wskazanie % stopnia zaspokojenia wierzycieli

9. Uzasadnienie



PROJEKT PLANU SPŁATY (sensu strico)
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Pkt 7 Projekt planu spłaty obejmuje:

I. projekt podziału funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli
uczestniczących w planie spłaty; (ze środków zgromadzonych w masie

upadłości), tzw. „rata balonowa”

II. projekt planu spłaty (z bieżących przychodów upadłego) z propozycją
wysokości raty i okresu, w jakim upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania,
które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami
części pierwszej Prawa upadłościowego zostałyby uznane na liście
wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem
ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

- Dopuszczalność wskazania innych metod ustalania płatności rat (np. tylko wysokości raty 
i okres spłaty)



UZASADNIENIE PROJEKTU PLANU SPŁATY
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Pkt 9 UZASADNIENIE 

(art. 49116 ust.1 pkt 3 pr.u., 49115 ust.1 pkt 3 pr.u.)
opis sytuacji m.in..:
- osobistej (wiek, stan zdrowia, z kim prowadzi gospodarstwo)
- majątkowej dłużnika (zestawie kosztów utrzymania)
- ustaleń syndyka dotyczących przesłanek wydłużenia okresu planu

spłaty od 36 do 84 miesięcy

ciężar dowodu po stronie syndyka i wierzycieli



DORĘCZENIE PROJEKTU PLANU SPŁATY
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Syndyk doręcza
1. projekt planu spłaty z uzasadnieniem:
- upadłemu (pełnomocnikowi upadłego),
- wierzycielom (pełnomocnikom)
2. pouczenia:
- o prawie do złożenia wniosku o wyznaczenie rozprawy  art. 49114

ust. 4 pr.u.
-o terminie 14 dni na złożenie stanowiska w przedmiocie 
doręczonego projektu planu spłat albo co do informacji z 49114a ust. 1 
pr.u., art.49116 ust. 1 i ust. 2a pr.u. rygorem pominięcia i przekazania 
sądowi projektu bez stanowiska wierzyciela
- o przesłankach ustalania okresów spłaty z art. 49115 ust. 1a-1d pr.u., 



BRAK WIERZYCIELI –
PLAN SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MASY UPADŁOŚCI 

art. 49114 ust. 1 zd. ostatnie pr.u.
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- Brak zgłoszeń wierzycieli 
- Brak wierzytelności z urzędu
- Stan funduszów masy upadłości NIE pozwala na pokrycie kosztów postępowania

Syndyk zawiadamia sąd:
1. o braku wierzycieli z dołączeniem dowodów zawiadomienia znanych wierzycieli,
2. składa projekt planu spłaty:  kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa, innych 

zobowiązań masy upadłości
3. dołącza sprawozdanie rachunkowe od dnia ogłoszenia upadłości do dnia poprzedzającego 
sporządzenie zawiadomienia do sądu, wraz z uzasadnieniem czy przewiduje dalsze stałe wpływy 
do masy upadłości z dochodów upadłego i w jakiej wysokości
4. z wnioskiem o ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia (z odpisem celem doręczenia 
upadłemu albo
- stanowiskiem upadłego odnośnie wnioskowanego wynagrodzenia syndyka



POSTANOWIENIE O USTALENIU PLANU SPLATY 
ZOBOWIĄZAŃ MASY UPADŁOŚCI

PKT I

11

postanawia: 

I. w trybie art. 49114 ust. 5 prawa upadłościowego w zw. z art.
49115 ust. 2 prawa upadłościowego ustalić następujący plan
spłaty wierzycieli Jana Kowalskiego:
Jan Kowalski przeznaczać będzie na zaspokojenie jedynego 
wierzyciela: Skarb Państwa (Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu), miesięcznie kwotę 310 zł (trzysta 
dziesięć złotych) płatną w terminie do 15-go dnia miesiąca, 
przez okres 12 miesięcy począwszy od stycznia 2021 r.;



POSTANOWIENIE O USTALENIU PLANU SPLATY 
ZOBOWIĄZAŃ MASY UPADŁOŚCI PKT II 

Art. 49115 ust. 1 pkt 4 in fine w zw. z art.49121 ust. 2 pr.u. 
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II. ustalić, że po wykonaniu przez Jana Kowalskiego planu spłaty
wierzycieli pozostała część jego niespłaconych zobowiązań powstałych
przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań
o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu
odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub
śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a
także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia
pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany
z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia
szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego
prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie
ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu;



POSTANOWIENIE O USTALENIU PLANU SPLATY 
ZOBOWIĄZAŃ MASY UPADŁOŚCI

TREŚĆ POSTANOWIENIA PKT III i IV
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III. ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia Adama Adamskiego jako 
syndyka w tym postępowaniu upadłościowym na kwotę 4.800 zł brutto, 
obejmującą kwotę należnego od wynagrodzenia podatku od towarów i 
usług;

IV. obciążyć masę upadłości Jana Kowalskiego kosztami postępowania 
upadłościowego określonymi w punkcie III w zakresie kwoty 1.080 zł;

V. w trybie art. 4917 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49115 ust. 2 prawa 
upadłościowego obciążyć Skarb Państwa kosztami postępowania 
upadłościowego określonymi w punkcie III w zakresie kwoty 3.720 zł, 
dotychczas niepokrytymi zaliczkowo lub tymczasowo, zarządzając ich 
wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na rzecz syndyka masy 
upadłości Adama Adamskiego. 



POSTANOWIENIE SĄDU UPADŁOŚCIOWEGO O USTALENIU PLANU 
SPŁATY WIERZYCIELI
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STAN FAKTYCZNY I ZAŁOŻENIA PROJEKTU PLANU SPŁATY

1. Zgłosił się 1 wierzyciel, z kwotą 40.000 zł
2. upadły przeznaczy na plan spłaty 2000 zł miesięcznie przez 20 miesięcy –

100% zaspokojenia
3. fundusze masy upadłości pokrywają w całości koszty postępowania
4. Okres planu spłaty – art. 49115 ust. 1c pr.u. 2 lata, nie spełnia przesłanek z 

ust.1b (po roku spłaciłby mniej niż 70% wierzytelności, płacąc ratę 2.000 zł)
5. Do momentu wydania postanowienia postępowanie trwało krócej niż 6 

miesięcy art. 49115 ust. 1d pr.u. (brak podstaw do skrócenia okresu spłaty)



TREŚĆ POSTANOWIENIA o USTALENIU PLANU SPŁATY 49115 pr.u
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postanawia: 

I. w trybie art. 49114 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 prawa 
upadłościowego ustalić następujących wierzycieli Jana Kowalskiego 
uczestniczących w planie spłaty:

- poz. 1 ZW 1 Prokura (…), ul. …..Wrocław, (KRS …..) - kwota wierzytelności?

II. w trybie art. 49114 pr.u. w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 2 pr.u. dokonać podziału 
funduszów masy upadłości w kwocie 2000 zł w następujący sposób pomiędzy wierzycieli 
wymienionych w pkt I sentencji: (podział według kategorii zaspokojenia art. 344 ust. 2 pr. 
u. w zw. z art. 4912 ust.2 pr.u.)

III. w trybie z art. 49115 ust. 1 pkt 3 pr.u. ustalić, że upadły doprowadził do swojej
upadłości lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

(czy są podstawy do ustalenia negatywnego?)



TREŚĆ POSTANOWIENIA o USTALENIU PLANU SPŁATY 49115 pr.u
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IV. w trybie art. 49114 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49115 ust. 1, 1a-1d i 4 Prawa 
upadłościowego ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Jana Kowalskiego:

Jan Kowalski przeznaczać będzie na zaspokojenie jedynego wierzyciela Prokura (……),
który podlegałby uznaniu na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy prawo upadłościowe,
miesięcznie kwotę 2.000 zł płatną w terminie do ostatniego dnia miesiąca, przez okres 20
miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po wydaniu
niniejszego postanowienia;

Spór czy plan spłaty powinien uwzględniać kategorie jak w art. 344 ust. 2 pr.u., czy ma
zastosowanie wprost do tej części planu spłaty, w której sąd dokonuje podziału funduszów
masy między wierzycieli (art. 49115 ust. 1 pkt 2 pr. upadł.), a nie odnosi się do części
zobowiązującej upadłego do spłacania wierzycieli przez ustalony w planie spłaty okres
(art. 49115 ust. 1 pkt 4 pr. upadł.).



TREŚĆ POSTANOWIENIA o USTALENIU PLANU SPŁATY 49115 pr.u
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V. ustalić, że po wykonaniu przez Jana Kowalskiego planu spłaty
wierzycieli pozostała część jego niespłaconych zobowiązań powstałych
przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań
o charakterze alimentacyjnym, (…) jeżeli wierzyciel nie brał udziału w
postępowaniu;

VI. ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia Jana Kowalskiego jako
syndyka w tym postępowaniu upadłościowym na kwotę 5.535 zł brutto,
obejmującą kwotę należnego od wynagrodzenia podatku od towarów i
usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku;

VII. obciążyć masę upadłości Jana Kowalskiego kosztami postępowania 
upadłościowego określonymi w punkcie VI.



POSTANOWIENIE SĄDU UPADŁOŚCIOWEGO O USTALENIU PLANU SPŁATY
w konsumenckim postępowaniu uproszczonym - art. 4911 ust. 1 pr.u.

Postanowienie sądu upadłościowego
o ustaleniu planu spłaty

= 
zakończenie postępowania 

art. 49114 p.u.

(stan prawny przed 24.03.2020 r. z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia)

- prawomocność nie ma wpływu na wskazanie przez sąd terminu rozpoczęcia wykonywania planu 
spłaty
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OBWIESZCZENIA w MSiG z art. 49114 ust. 7 pr.u. 

- o ustaleniu planu spłaty  (natychmiast po wydaniu postanowieni)
-o prawomocności postanowienia
-- o postanowieniu Sądu Okręgowego rozpoznającego zażalenie i o jego prawomocności
- od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia zażalenia

ZARZĄDZENIE do SYNDYKA
w trybie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 pr.u. zobowiązać syndyka, aby zamieścił w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym  nieodpłatne obwieszczenie o następującej treści:
„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 
informuje, że wydanym na posiedzeniu niejawnym postanowieniem z 30 października 2020 r. (sygn. VIII GUp 100/20): 
I. w trybie art. 49114 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego ustalił następujących wierzycieli 
Jana Kowalskiego (PESEL 11111111111) uczestniczących w planie spłaty:
……………………………………………………………………………(dokładna treść postanowienia wraz z pouczeniem)

Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu 
Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.”

ZAKRES OBWIESZCZENIA
§ 425. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych: Do dnia utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, obwieszczenia orzeczeń, 
dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 455 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, obejmują sentencję 
orzeczenia oraz istotne elementy komparycji orzeczenia.
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https://sip.lex.pl//document/18208902?unitId=art(455)ust(1)&cm=DOCUMENT

