
Należy jednak pamiętać, że sprzedaż majątku przez syndyka i ustalenie planu spłaty
przez sąd oznacza co prawda zakończenie postępowania upadłościowego, jednakże
nie oznacza jeszcze uzyskania oddłużenia. Następuje to dopiero po wykonaniu planu
spłaty i wydaniu przez sąd stosownego postanowienia !

Z prawnego punktu widzenia oddłużenie następuje na skutek 
uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu wykonania
planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego. Dopiero w tym 
momencie dochodzi do rzeczywistego „oddłużenia”.

Konsument wnosi o ogłoszenie swojej upadłości w celu uzyskania
oddłużenia. Droga do tego wiedzie, co do zasady, poprzez ustalenie 

planu spłaty wierzycieli. 

Po nowelizacji Prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r. Sąd może
odmówić ustalenia planu spłaty, tylko jeśli upadły doprowadził do swojej
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy albo
też, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie

upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie
upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. 

Jeżeli przesłanki te nie występują i konsument realizuje nałożone przez
syndyka obowiązki, sąd powinien ustalić plan spłaty.

Prawomocne ustalenie planu spłaty powoduje przede wszystkim wygaśnięcie funkcji
syndyka. Od tego momentu, to wierzyciel rozporządza swoim majątkiem, w tym
uzyskiwanym wynagrodzeniem.
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Należy jednak pamiętać, że w okresie wykonywania planu spłaty,
upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących

jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do
wykonania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach (np. konieczność zaciągnięcia pożyczki w związku z
pogorszeniem się zdrowia), upadły może wnioskować do sądu o

wyrażenie zgody na daną czynność. Możliwe jest także
zatwierdzenie czynności po jej dokonaniu.

Ustalony już przez sąd plan spłaty może zostać uchylony. 
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy upadły:

nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty;
nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty,
w sprawozdaniu zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki
majątkowe;
dokonał czynności prawnej, która mogła pogorszyć jego zdolność
do wykonywania planu spłaty, bez uzyskania zgody sądu albo
czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została
prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Upadły jest również obowiązany składać sądowi corocznie, do
końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli
za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte
przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o
wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw. Do sprawozdania upadły dołącza kopię
złożonego rocznego zeznania podatkowego.
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Jak zatem widać, prawomocne ustalenie planu spłaty, które pociąga za
sobą ustanie funkcji syndyka i zakończenie postępowania upadłościowego,
nie oznacza jeszcze uzyskania oddłużenia. Oprócz wykonywania planu
spłaty należy również zwracać uwagę na dopełnienie pozostałych
obowiązków, w tym terminowego składania sądowi sprawozdania. 

Po dopełnieniu tych wszystkich formalności można cieszyć się
upragnionym oddłużeniem.
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