
 

 

UWAGA: Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości
złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że
wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór
zaistniał pomiędzy stronami przed złożeniem wniosku o
ogłoszenie upadłości.

Wykonanie przez dłużnika zobowiązań wobec
wnioskodawcy po złożeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania.
Wierzyciel może cofnąć złożony wniosek, jednakże Sąd
może uznać cofnięcie wniosku za niedopuszczalne jeżeli
prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.
Wniosku nie może zatem złożyć wierzyciel rzeczowy, który nie jest jednocześnie wierzycielem
osobistym dłużnika. Wierzyciel we wniosku o upadłość dłużnika, powinien uprawdopodobnić
swoją wierzytelność.

Zgodnie z prawem upadłościowym, postępowanie należy prowadzić tak, aby
roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu.
Wierzycielem jest każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości. 

PRZEWODNIK 
UPADŁOŚCIOWY Uprawnienia wierzycieli

postępowaniu upadłościowym
przedsiębiorcy 

Jakie uprawnienia przysługują mu w toku postępowania
upadłościowego?

Jak wierzyciel może zadbać o uzyskanie najwyższego możliwego
stopnia zaspokojenia?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności jest jednym z podstawowych uprawnień wierzyciela. Zgłoszenie
jest konieczne, by wierzyciel został uznany na liście wierzytelności w postępowaniu
upadłościowym.



 

 

Wierzyciel powinien zwrócić uwagę, iż w postępowaniach upadłościowych, w których
wniosek o upadłość wpłynął od 24.03.2020 r., wierzytelności nie zgłasza się, tak jak
poprzednio do Sędziego-komisarza, ale bezpośrednio do Syndyka.

Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi           dni od dnia obwieszczenia postanowienia
o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a do czasu utworzenia Rejestru,
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach, przy
zastosowaniu urzędowego formularza. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel powinien
wskazać dowody uzasadniające zgłoszenie. 

Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia.

Wierzyciel może w postępowaniu upadłościowym złożyć wniosek
zawierający propozycję zakupu majątku dłużnika. Przedmiotem pre-
packu może być całość przedsiębiorstwa dłużnika, zorganizowana
część przedsiębiorstwa, lub też składniki majątkowe stanowiące
znaczną część przedsiębiorstwa. Wybór zależy od wnioskodawcy.

Syndyk może uznać na liście wierzytelności całą zgłoszoną
wierzytelność. Może też odmówić uznania wierzytelności w całości lub
w części. W takim przypadku wierzyciel może złożyć sprzeciw do listy
wierzytelności, a w przypadku dalszej odmowy uznania wierzytelności,
zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza rozpoznające
sprzeciw.
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Możliwość zaskarżenia listy wierzytelności

Wniosek o pre-pack

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy
zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Możliwe jest jednakże wnioskowanie o wyłączenie
składnika majątku z masy, jeżeli należy on do innego podmiotu niż upadły. Jeżeli wyłączenie
nastąpi według wierzyciela niesłusznie, może on wnieść zażalenie na postanowienie sędziego
– komisarza i w ten sposób bronić pozostania danego majątku w masie upadłości.

STOP

Zaskarżenie wyłączenia części majątku z masy
upadłości



 

 

Sędzia-komisarz jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie wierzycieli na wniosek przynajmniej
dwóch wierzycieli mających łącznie nie mniej niż trzecią część ogólnej sumy uznanych
wierzytelności. 

Zgromadzenie wierzycieli może podejmować uchwały m.in. w zakresie wyłączenia mienia z
masy upadłości, zobowiązania wierzycieli do wpłacenia zaliczki na koszty postępowania, czy
też orzekania o zmianie składu Rady wierzycieli.

Wierzyciel może zgłaszać propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym. Jest to
możliwe w ramach procedury zawarcia układu w upadłości. Jeżeli wierzyciele dojdą do
przekonania, że w ramach układu uzyskają zaspokojenie wyższe, niż w przypadku likwidacji
majątku dłużnika, mogą składać propozycje układowe i wnioskować o zawarcie układu. 

Jednym z najsilniejszych uprawnień
wierzycieli w toku postępowania
upadłościowego jest możliwość powołania
Rady wierzycieli, która jest organem
kontrolno – doradczym. Udziela ona
pomocy syndykowi, kontroluje jego
czynności, bada stan funduszów masy
upadłości, udziela zezwolenia na czynności,
które mogą być dokonane tylko za
zezwoleniem rady wierzycieli.
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Zwołanie Zgromadzenia wierzycieli

Rada wierzycieli

Rada wierzycieli może żądać od upadłego
oraz syndyka wyjaśnień oraz badać księgi i
dokumenty dotyczące upadłości w zakresie,
w jakim nie narusza to tajemnicy
przedsiębiorstwa. Rada wierzycieli może
także przedstawiać sędziemu-komisarzowi
swoje uwagi o działalności syndyka.

UWAGA: Rada wierzycieli może także doprowadzić do zmiany
syndyka. Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym
składzie, za którą głosowało co najmniej czterech członków, albo
na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej zgodnie z wnioskiem
upadłego sąd zmienia syndyka i powołuje do pełnienia tej funkcji
osobę wskazaną przez radę wierzycieli.

Zgłaszanie propozycji układowych

Wierzyciele nie muszą pozostawać jedynie bierną stroną w
postępowaniu upadłościowym. Na szczególną uwagę
zasługuje pozycja rady wierzycieli, która w określonych
przypadkach może nawet podjąć decyzję o zmianie osoby
Syndyka.


