
Co do zasady wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć jedynie dłużnik,
ale uprawnienie takie zyskuje także wierzyciel w stosunku do byłego przedsiębiorcy lub
byłego wspólnika osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia działalności z
rejestru lub zaprzestania bycia wspólnikiem nie minął rok. 

Wierzyciel we wniosku o upadłość może wnioskować o zabezpieczenie majątku dłużnika,
np. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządu przymusowego. 
W tej sytuacji wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta może zapobiec
wyprowadzaniu majątku przez dłużnika.

24 marca 2020 r. weszła w życie gruntowna nowelizacja postępowania dotyczącego
upadłości konsumenckiej. Jednym z celów nowelizacji było odciążenie pracy
sędziów i przekazanie większych kompetencji syndykom.
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Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość
dłużnika – konsumenta ?

rok

Czy mniejszy nadzór sądu oznacza większe ryzyko 
dla wierzycieli upadłego dłużnika ?



Pierwszym i najważniejszym uprawnieniem wierzyciela jest zgłoszenie swoje wierzytelności. 

UWAGA: po nowelizacji, zgłoszenia nie dokonuje się już do Sędziego-komisarza, ale do syndyka.
Termin wynosi                 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

Wierzyciel może zająć stanowisko co do
projektu planu spłaty sporządzonego przez
syndyka. Wierzyciel może wykazywać, że
upadły doprowadził do swojej niewypłacalności
lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób
celowy (skutek: odmowa oddłużenia) lub też, że
upadły doprowadził do swojej niewypłacalności
lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa (skutek:
wydłużenie planu spłaty – większe
zaspokojenie wierzycieli).

Jakie uprawnienia ma wierzyciel w toku postępowania ?
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Wierzyciel może wnieść skargę na czynności syndyka do sądu upadłościowego. Skarga może
dotyczyć także zaniechania przez syndyka dokonania określonych czynności.

Wierzyciel ma również
prawo do uzyskania wglądu
do akt postępowania
prowadzonych przez
syndyka.



Jakie są możliwości zaskarżania decyzji sądu ?

Jak widać wierzyciel upadłego konsumenta nie pozostaje bezbronny na etapie
postepowania upadłościowego. Może on bronić swoich interesów poprzez szereg
przyznanych mu uprawnień. Pamiętać przy tym należy, że najważniejszym interesem
wierzyciela jest uzyskanie jak najwyższego stopnia zaspokojenia z masy upadłości.

Możliwość złożenia zażalenia na postanowienie
sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty
wierzycieli i umorzenia zobowiązań upadłego
powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i
niewykonanych w wyniku wykonania planu
spłaty wierzycieli.
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Wierzyciel może złożyć zażalenie na postanowienie sądu I instancji
oraz skargę kasacyjną na postanowienie sądu II instancji
w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo 
w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia 
planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli
sąd na wniosek wierzyciela może uchylić plan spłaty, co będzie się równać z odmową
oddłużenia.


