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 Słowem wstępu 

Z postępowaniem upadłościowym po raz pierwszy mieliśmy styczność  
w 2015 roku, kiedy po nowelizacji przepisów, procedura ta stała się bardziej 
przystępna. Z biegiem czasu liberalizacja prawa upadłościowego 
postępowała, zmierzając do modelu państw zachodnich.  Na skutek zmian z 
roku na rok rosła liczba postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
Według statystyk przedstawionych na koniec 2019 roku przez Monitor 
Sądowy i Gospodarczy, licznik ogłoszonych upadłości w stosunku do 
konsumentów dobił do 7944. 
 
Czym jest upadłość konsumencka? Kiedy możemy mówić o osiągnięciu 
stanu niewypłacalności? Jak wygląda postępowanie o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej, a jak postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu 
wierzycieli? Jakie są skutki obydwu postępowań? Jakie dokumenty 
przygotować i jak sporządzić wniosek? Na te i wiele innych pytań 
postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. 
 
Chcielibyśmy, aby poradnik w formie e-booka, który dzisiaj Państwu 
przedstawiamy, był zbiorem wskazówek ułatwiającym pokonanie drogi do 
oddłużenia. Począwszy od podjęcia decyzji wyrażającej chęć przystąpienia 
do postępowania, przez sporządzenie wniosku i właściwe postępowanie  
w przedmiocie upadłości bądź zawarcia układu, aż po dzień, w którym 
odetchniecie Państwo z ulgą i będziecie mogli zacząć wszystko od nowa!   
 
             Zespół Kancelarii Prawnej  
                         Mat Kancelaria 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

Już teraz możesz skorzystać z bezpłatnej analizy prawno – finansowej  
i dowiedzieć się czy możesz przystąpić do postępowania upadłościowego, 
dzwoniąc pod numer +48 883 882 335 lub zostawiając nam wiadomość 

 na skrzynce mailowej biuro@mat-kancelaria.pl 
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Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać? 

Czym jest upadłość konsumencka? 
 
To procedura prawna pełniąca dwie zasadnicze 
funkcje – windykacyjną  i oddłużeniową. Pierwsza 
polega na zaspokojeniu roszczeń wierzyciela  
z majątku dłużnika. Oddłużeniowa natomiast ma 
prowadzić dłużnika do uwolnienia się od 
zadłużenia. Co do zasady postępowanie 
przeznaczone jest dla tzw. Konsumentów, czyli osób 
fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej. Jednakże na mocy nowelizacji 
przepisów prawa upadłościowego od 24 marca 
2020 roku do postępowania może przystąpić 
również przedsiębiorca prowadzący działalność w 
formie jednoosobowej działalności gospodarczej.  

Moment, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań 
pieniężnych, określa się mianem stanu niewypłacalności. Stan niewypłacalności 
nie może być przejściowy i trwać tydzień bądź dwa tygodnie. Co do zasady   
o stanie niewypłacalności możemy mówić w momencie, gdy niemożność 
terminowego opłacania zobowiązań utrzymuje się przez okres trzech miesięcy. 
Inaczej niż w przypadku przedsiębiorców w procedurze konsumenckiej nie 
obowiązuje kryterium liczby wierzycieli. Sąd ogłosi upadłość konsumencką wobec 
osoby fizycznej, która trwale zalegała z płatnościami choćby wobec jednego 
wierzyciela.  

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

 Stan niewypłacalności 
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Jak wygląda postępowanie upadłościowe i układowe od marca 2020? 

Dotychczas pierwszorzędnym celem postępowania 
było oddłużenie „upadającego” dłużnika. Jednakże 
niosło to za sobą bardzo negatywne skutki dla 
wierzycieli. W chwili obecnej nowelizacja 
wprowadziła mechanizm chroniący wierzycieli, 
który kładzie taki sam nacisk na zaspokojenie jego 
roszczeń jak na oddłużenie upadłego – jest to tzw. 
zrównoważony cel postępowania. 

 Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta? 

Pracę nad wnioskiem zaczynamy od przygotowania informacji przedstawiających 
historię naszych finansów. Konieczne jest również wskazanie przyczyny czyli 
newralgicznego momentu bądź zdarzenia, który miał największy wpływ na osiągnięcie 
stanu niewypłacalności. Do tego zestawienia musimy przygotować dokładny spis 
wierzytelności  oraz wykaz posiadanego majątku. Wniosek wraz z uzasadnieniem i 
załącznikami należy sporządzić na urzędowym formularzu, który  dostępny jest na 
ostatnich stronach poradnika. 
 
Przyczyny powstania stanu niewypłacalności 
Do dnia 24 marca 2020 roku  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mógł starać się 
dłużnik, który osiągnął stan niewypłacalności na skutek zdarzeń niezależnych od jego 
woli, działania bądź zaniechania. W przeważającym stopniu przyczyną osiągnięcia 
stanu niewypłacalności były redukcja zatrudnienia, zmiana warunków płacy, pokłosie 
kryzysu gospodarczego z lat 2008/9, choroba lub śmierć osoby bliskiej, uszczerbek na 
zdrowiu niepozwalający lub znacznie ograniczający zdolność dłużnika do wykonywania 
pracy na dotychczasowych warunkach. 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 



Kancelaria Prawna Mat Kancelaria | tel. +48 883 882 335 | e-mail: biuro@mat-kancelaria.pl 

Wina umyślna i rażące niedbalstwo a ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
 
Obecnie do postępowania mogą przystąpić również osoby, które doprowadziły do 
stanu niewypłacalności na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Sąd będzie 
mógł ogłosić upadłość takiego dłużnika wtedy, gdy inne przesłanki, takie jak względy 
słuszności i względy humanitarne będą za tym przemawiać. Do postępowania 
toczącego się na nowych zasadach będą mogły również przystąpić osoby, wobec 
których prowadzone było postępowanie upadłościowe w ciągu dziesięciu lat przed 
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. 
 
Ważne! Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku udowodnienia winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa po stronie dłużnika, sąd po wydaniu postanowienia o 
ogłoszenie upadłości będzie zobligowany wyznaczyć plan spłaty na okres od 3 do 7 lat. 
Ponadto wobec takiego dłużnika nie będzie możliwe umorzenie wierzytelności, nawet  
w przypadku utraty całego majątku. 

Postępowanie upadłościowe konsumenckie obecnie może toczyć się w 3 różnych 
trybach: 
 
1. Konsumenckim – klasyczny (dotychczasowy) tryb postępowania, przeznaczony dla 

osób nieprowadzących działalności gospodarczej. 
2. Układowym – nowość w postępowaniu konsumenckim, której celem jest zawarcie 

porozumienia z wierzycielami. 
3. Zwyczajnym – prowadzonym w oparciu o przepisy postępowania upadłościowego 

przedsiębiorcy. O zastosowaniu trybu zwyczajnego zadecyduje sąd, w oparciu  
o informacje przedstawiające wysokość zadłużenia oraz wartość majątku dłużnika 
oraz inne okoliczności uzasadniające zastosowanie tego trybu. 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

 3 tryby postępowania 
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DOKONAJ 
ANALIZY 

PRAWNO - 
FINANSOWEJ 

SPORZĄDŹ 
WNIOSEK 
 
ZAŁĄCZ 
NIEZBĘDNE 
DOKUMENTY 
 
UIŚĆ OPŁATĘ 
SĄDOWĄ 
 
ZŁÓŻ  WNIOSEK 

POSTANOWIENIE 
O OGŁOSZENIU 

UPADŁOŚCI 
 

W CIĄGU DWÓCH 
MIESIĘCY SĄD 

POWINIEN 
WYDAĆ 

POSTANOWIENIE 
W PRZEDMIOCIE 

OGŁOSZENIA 
UPADŁOŚCI 
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WIERZYTELNOŚCI  
ODDŁUŻENIE 

 
LUB 

 
WYDANIE 

POSTANOWIENIA 
O ODDŁUŻENIU 

BEZ WYKONANIA 
PLANU SPŁACY 

 

Jesteś o 4 kroki od ogłoszenia upadłości! 

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i co dalej? 

Po sporządzeniu wniosku, dołączeniu niezbędnych dokumentów i uiszczeniu opłaty 
sądowej, wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych 
Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Należy pamiętać, iż od 
24.03.2020 obowiązują nowe formularze wniosków, które można pobrać z naszej strony 
www. Listę „sądów upadłościowych”  zamieściliśmy dla Państwa na ostatniej stronie 
poradnika. 

Sąd wyda postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości w terminie dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sentencja postanowienia stanowi o dalszym toku 
postępowania. W przypadku, kiedy dłużnik przystępujący do postępowania nie 
posiadał majątku i jego sytuacja zarobkowa nie pozwalała na rozpisanie planu spłaty, 
nastąpi całkowite umorzenie zadłużenia. Jeśli majątek dłużnika jest wyższy niż suma 
wierzytelności,  powołany do prowadzenia właściwego postępowania syndyk dokona 
spieniężenia majątku, z którego pokryte zostaną zaległości dłużnika. Jeżeli majątek 
dłużnika jest niewystarczający, z sumy pieniężnej osiągniętej po jego zbyciu zostanie 
spłacona  część wierzytelności, a wobec pozostałej części zostanie rozpisany plan 
spłaty. Jeżeli natomiast dłużnik nie posiada majątku, ale jego sytuacja zarobkowa 
pozwoli na wykonanie planu spłaty – taki plan z pewnością zostanie wyznaczony. 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

Bezpłatnie dokonaj  prawno – finansowej analizy swojej sprawy +48 883 882 335 
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1. w poprzednim postępowaniu upadłościowym nie 

wykonywał planu spłaty, zatajał źródła dochodów, 
nie składał sprawozdań, co przełożyło się na 
uchylenie wyznaczonego planu spłaty. 

2. zawarł nieprawdziwe lub niepełne dane w 
uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej. 

3. działając wcześniej jako przedsiębiorca uchybił 
obowiązkowi złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości przedsiębiorcy. 

4. sąd prawomocnie uznał czynności, jak np. sprzedaż 
nieruchomości celem uszczuplenia majątku, 
dokonane przez dłużnika bezpośrednio  przed 
złożeniem wniosku, za krzywdzące wobec wierzycieli 

 Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

Do chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy sąd mógł oddalić wniosek jeśli po 
analizie argumentacji zawartej we wniosku powziął decyzję, iż brak jest przesłanek ku 
ogłoszeniu upadłości dłużnika ze względu na fakt, że dłużnik:  

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

Po 24 marca 2020 roku sąd na etapie analizy wniosku nie bada tych przesłanek, które kiedyś 
mogły stanowić o oddaleniu wniosku. Obecnie sąd ogłosi upadłość wobec osoby, która 
osiągnęła stan niewypłacalności, a jej sytuacja finansowa nie rokuje poprawy w najbliższej 
przyszłości.   
 
W późniejszym etapie postępowania sąd będzie miał prawo odmówić dłużnikowi  
zatwierdzenia planu spłaty, jeżeli ten doprowadził do stanu niewypłacalności lub znacznie 
pogłębił swoje zadłużenie celowo lub w sposób umyślny nie wywiązywał się z terminowego 
regulowania zobowiązań. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy w okresie ostatnich 10 lat przed 
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, wobec wnioskującego dłużnika prowadzone było 
postępowanie upadłościowe, podczas którego sąd umorzył zobowiązania w całości lub  
w części.  
 
Ważne! Pomimo powyższego sąd będzie mógł przeprowadzić postępowania upadłościowe, 
jeżeli uzna, iż wymagają tego względy słuszności lub względy humanitarne. 
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Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

 Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek dłużnika 

Zasada zrównoważonego celu kładzie nacisk na zaspokojenie spłaty zaległości wobec 
wierzyciela i oddłużenie upadłego w jednakowym stopniu. Pamiętajmy, że decydując się 
na przystąpienie do postępowania upadłościowego, decydujemy się jednocześnie na 
przeznaczenie przynajmniej części majątku na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. 

Co wchodzi w skład masy upadłości Składniki majątku niepodlegające sprzedaży 

Po ogłoszeniu upadłości sąd wyznaczy syndyka, 
który od tej pory będzie zarządcą majątku i 
dalej będzie prowadził właściwe postępowanie 
upadłościowe. Twoim zadaniem będzie 
wyjawić syndykowi składniki majątku 
(nieruchomości, rzeczy ruchome, środki 
znajdujące się na rachunkach bankowych, 
wierzytelności wobec dłużnika wnioskującego 
ogłoszenie upadłości dłużnika itd.), które 
stanowią tzw. masę upadłości. Opierając się o 
przedstawione informacje, syndyk sporządzi 
inwentaryzację majątku i przystąpi do jej 
sprzedaży. 
 
Od tej pory nie będziesz mógł nabywać ani 
sprzedawać bez zgody syndyka żadnych rzeczy  
i praw za wyjątkiem tych niezbędnych do 
codziennego funkcjonowania. 
 

W chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej 
wszystkie sprawy sądowe i postępowania 
egzekucyjne, toczące się przeciwko Tobie 
ulegną zawieszeniu. Natomiast syndyk w 
charakterze Twojego reprezentanta będzie 
mógł do nich przystąpić i reprezentować Twoje 
interesy. 

Do masy upadłości nie zostaną włączone 
przedmioty niezbędne dłużnikowi oraz jego 
domownikom, w szczególności: 
 
sprzęt AGD jak lodówka, pralka, piekarnik, 
kuchenka gazowa / pływa grzewcza, odkurzacz, 
czajnik, mikrofalówka. Ponadto syndyk nie 
będzie mógł spieniężyć łóżka, stołu, krzeseł, 
biurka, szafy na ubrania 
 
ubrania codzienne, ubrania służbowe 
niezbędne do wykonywania pracy, artykuły 
szkolne i biurowe (nawet laptop czy komputer 
stacjonarny) jeśli oczywiście jest niezbędny do 
wykonywania obowiązków. Ponadto do masy 
upadłości nie zostaną włączone inne 
przedmioty, które mogłyby zostać sprzedane 
po znacznie zaniżonej cenie, a dla Ciebie mają 
znaczną wartość użytkową 
 
leki, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt ułatwiający 
funkcjonowanie w życiu codziennym  
w przypadku osób niepełnosprawnych 
 
Wyżej wymienione przedmioty mogą zostać 
ujęte w spisie inwentarza, jeśli ich wartość 
znacznie odbiega od średnich cen tychże 
przedmiotów 
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 Likwidacja majątku 

Następną czynnością po wydaniu postanowienia  
o ogłoszeniu upadłości w stosunku do dłużnika jest 
wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia 
wierzytelności. Wierzyciele mają 30 dni na dokonanie 
takiego zgłoszenia. Następnie do postępowania przystępuje 
syndyk, który weryfikuje zgłoszone wierzytelności   
z dokumentami przedstawionymi przez upadłego dłużnika.  
 
Wiemy już co wchodzi w skład masy upadłości, więc 
możemy przejść do sposobu jej likwidacji. 
 
Syndyk sporządza plan likwidacyjny obejmujący sposób  
i termin sprzedaży składników masy upadłości. Następnie 
przystąpi do upłynnienia mienia upadłego i ściągnięcia 
wierzytelności od dłużników upadłego. Środki pieniężne 
uzyskane ze sprzedaży przeznaczane zostaną na 
zaspokojenie wierzycieli upadłego według przygotowanego 
wcześniej planu podziału. W przypadku braku majątku, 
pomija się oczywiście wszystkie wyżej wymienione 
czynności. 

 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

Likwidacja mieszkania lub domu upadłego dłużnika 
 
Jeżeli do masy upadłości wchodzi dom lub mieszkanie, które będzie przedmiotem sprzedaży,  
a konieczne będzie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego,  z kwoty uzyskanej  
ze sprzedaży zostanie wydzielona suma odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu 
w tej samej lub sąsiedniej okolicy na okres od 12 do 24 miesięcy. 
 
Należy pamiętać, iż utrudnianie postępowania w postaci zatajenia majątku  czy niezbędnych 
dokumentów informujących o majątku  lub jego wartości może prowadzić do umorzenia 
postępowania bezpośrednio przez sąd lub na wniosek syndyka lub wierzyciela. 
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 Plan spłaty wierzycieli 

Ustalenie planu spłaty następuje w przypadku, gdy suma pieniędzy 
uzyskana ze sprzedaży majątku upadłego nie wystarcza na pokrycie 
wierzytelności, a także gdy dłużnik nie dysponuje majątkiem, który 
mógłby zostać spieniężony i przeznaczony na spłatę zobowiązań. 
 

Plan spłaty może zostać ustalony z urzędu przez sąd, a także na 
wniosek syndyka i upadłego. 

 
Mianem planu spłaty określa się harmonogram, w myśl którego 
upadły będzie spłacać zobowiązania wskazane na liście 
wierzytelności, których nie udało się zaspokoić w drodze sprzedaży 
majątku. Co do zasady plan spłaty wyznaczany jest na okres nie 
dłuższy niż 36 miesięcy. Ustalając plan spłaty sąd wyznaczy, na 
podstawie zdolności finansowej upadłego, wartość wierzytelności 
podlegającą spłacie, termin płatności i wysokość poszczególnych 
rat oraz część zobowiązań, która zostanie dłużnikowi umorzona po 
jego wykonaniu. Ustalenie planu spłaty, może lecz nie musi odbyć 
się na rozprawie, podczas której sąd przesłuchuje upadłego, 
wierzycieli oraz syndyka w celu uzyskania informacji na temat 
wysokości wierzytelności oraz możliwości finansowych dłużnika. 
Sąd może zebrać oświadczenia nt. powyższych informacji na 
piśmie, bez konieczności przeprowadzenia rozprawy.   

Sąd w drodze postanowienia ustala plan spłaty lub decyduje o umorzeniu zobowiązań wobec 
wierzycieli bez obowiązku wykonania planu spłaty. Uprawomocnienie postanowienia skutkuje 
zakończeniem postępowania. 
 
W przypadku orzeczenia planu spłaty, upadły winien wykonywać obowiązki w nim zawarte. Nie może 
dokonywać czynności prawnych obejmujących jego majątek, które mogłyby pomniejszyć jego 
zdolność do wykonania planu. Ponadto każdego roku do końca kwietnia upadły zobowiązany jest 
przedstawić  sądowi sprawozdanie z wykonania planu spłaty za poprzedni rok. 

 

Wyjątkowo może zdarzyć się sytuacja, że upadły nie jest w stanie wykonać planu spłaty. Jeżeli sąd 
poweźmie wiadomość,  iż sytuacja finansowa upadłego trwale nie pozwala na wykonanie  

planu spłaty i nie rokuje poprawy w przyszłości - postępowanie zakończy się  
umorzeniem wierzytelności.  

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 
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 Zawarcie układu z wierzycielami – czyli jak zachować majątek? 

Nowelizacja prawa wprowadziła do porządku prawnego 
zupełnie nowy tryb  prowadzenia postępowania 
upadłościowego wobec osoby fizycznej, którym jest 
możliwość zawarcia układu na zgromadzeniu 
wierzycieli – znane dotychczas z postępowań 
upadłościowych toczących się wobec przedsiębiorców.  
 
Celem takiego postępowania jest zachowanie majątku 
wnioskodawcy oraz uniknięcie ogłoszenia wobec niego 
statusu upadłego. Zawarcie układu wymaga złożenia 
przez dłużnika propozycji spłaty zadłużenia wobec 
wierzycieli na tzw. zgromadzeniu wierzycieli, 
zwoływanym przez  nadzorcę sądowego, wyznaczanego 
przez sąd. 
 
Propozycje złożone wierzycielom mogą obejmować 
rozłożenie długu na raty, umorzenie odsetek lub 
należności ubocznych, umorzenie części zobowiązania, 
przekazanie na rzecz wierzycieli składnika majątku na 
poczet spłaty zadłużenia. 

Zgromadzenie wierzycieli może zakończyć się na dwa sposoby. Poprzez przyjęcie propozycji  
i podpisanie układu przez wierzycieli. W przypadku sygnowania propozycji przez wierzycieli, 
nadzorca sądowy przekaże porozumienie do sądu, który zatwierdzi układ i wyznaczy nadzorcę 
jego wykonania.  
 
Co do zasady układ zawierany jest na 5 lat, a przez ten czas dłużnik powinien wykonywać 
postanowienia zawarte na zgromadzeniu.  Nie zawsze jednak dochodzi do zawarcia układu na 
zgromadzeniach – przyczyną jest brak akceptacji ze strony wierzycieli na propozycje 
przedstawione przez dłużnika lub niezatwierdzenie układu przez sąd.  
 
W przypadku braku zgody na podpisanie porozumienia zawierającego propozycję dłużnika 
oraz w chwili, kiedy sąd uchyli postępowanie układowe ze względu na pogorszenie się 
sytuacji finansowej dłużnika, dochodzi do umorzenia postępowania – a dłużnikowi nadal 
pozostaje tradycyjna droga czyli ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 
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Czy warto przystąpić do postępowania? 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

Upadłość konsumencka 
 

Należy starać się postępować tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zmuszeni będziemy 

myśleć o postępowaniu upadłościowym. Natomiast w życiu każdego zdarzają się sytuacje, na 

które nie mamy wpływu. Jeśli mają one negatywny skutek na naszą sytuację prawno – 

finansową, upadłość konsumencka może okazać się jedynym wyjściem z sytuacji.  

Perspektywa  ciągłego funkcjonowania w obrocie gospodarczym  ze statusem dłużnika jest 

bardzo niekomfortowa nie tylko od strony finansowej. To także dyskomfort psychiczny, który 

nie pozwala na normalne funkcjonowanie.  Ogłoszenie upadłości może się okazać nowym 

startem, który pozwoli na realizację celów biznesowych i spełnienie osobistych marzeń. 

Dlatego oferujemy bezpłatną analizę prawno – finansowej sytuacji, po której będziesz wiedział 

czy możesz przystąpić do postępowania oraz jakie są szanse na osiągnięcie sukcesu w postaci 

umorzenia zadłużenia.  

Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 
 

To rozwiązanie dla osób, których sytuacja finansowa nie jest aż tak trudna i pozwala na 

złożenie wierzycielom propozycji przedstawiających możliwości finansowe dłużnika i sposób 

uregulowania zobowiązań bądź ich części. Sama procedura jest sformalizowana i może 

nastręczyć wielu niepotrzebnych kłopotów. Natomiast sporządzenie i uzasadnienie wniosku  

o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli może być kluczowe 

dla sprawy, a przygotowanie propozycji układowych  może zachęcić wierzycieli do 

przystąpienia do postępowania. Dlatego tak ważne jest doświadczenie i umiejętność 

negocjacji, które stanowią o powodzeniu w postępowaniu, które może mieć nieoceniony 

wpływ na przyszłe życie. 
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Dziękujemy, że zdecydowaliście się pobrać nasz e-book! 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

 

Mamy nadzieję, że zawarte w tym e-booku informacje okażą się przydatne. Jeśli natomiast 

chcesz śledzić informacje lub zgłębić wiedzę w zakresie omawianych postępowań, zapraszamy 

do polubienia strony naszej kancelarii na portalu społecznościowym Facebook  

https://www.facebook.com/matkancelaria/. Więcej informacji na temat postępowania 

upadłościowego i restrukturyzacji publikujemy regularnie także na blogu naszej kancelarii pod 

adresem https://www.mat-kancelaria.pl/blog.  

    
    Dziękujemy! 
    Zespół Kancelarii Prawnej  
    Mat Kancelaria 

Telefon kontaktowy: +48 883 882 335 
Adres e-mail:  biuro@mat-kancelaria.pl 

Adres strony internetowej: https://www.mat-kancelaria.pl/ 
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Sądy upadłościowe w Polsce 

 
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  

V Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Bankowa 18, 58-500  
Jelenia Góra 

 
Sąd Rejonowy w Legnicy  
V Wydział Gospodarczy  

 
Ul. Złotoryjska 19, 59-220  

Legnica 

 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 

VI Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Słowackiego 10,11, 58-300 
Wałbrzych 

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej  we Wrocławiu 
 VIII Wydział Gospodarczy 

 
Al. Poznańska 16, 53-630 

Wrocław 

 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

XV Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Grudziądzka 45, 85-130 
Bydgoszcz 

 
Sąd Rejonowy w Toruniu  
V Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 

Toruń 

 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  

w Lublinie IX Wydział 
Gospodarczy  

 
ul . Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 18, 21-040  
Świdnik 

 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku 
VI Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Piekarnicza 10, 80-126  

Gdańsk 

 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie  
VIII Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Przy Rondzie 7, 31-547  

Kraków 

 
Sąd Rejonowy w Płocku 
V Wydział Gospodarczy 

 
Al. Kulińskiego 10 B, 09-404  

Płock 

 
Sąd Rejonowy w Radomiu 

V Wydział Gospodarczy 
 

ul. A Struga 63, 26-600  
Radom 

 
Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy  w Warszawie  
X Wydział Gospodarczy 

 
ul. Czerniakowska 100 A,  00-454 

Warszawa 

 
Sąd Rejonowy w Piotrkowie 

Trybunalskim 
V Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Słowackiego 5, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

 
Sąd Rejonowy w Gorzowie 

Wielkopolskim 
V Wydział Gospodarczy  

 
Ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 

Gorzów Wielkopolski 

 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  

V Wydział Gospodarczy 
 

Pl. Słowiński 12, 65-069  
Zielona Góra 

 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 
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Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi 
XIV Wydział Gospodarczy 

 
Al. Kościuszki 107/109,  

90-928 Łódź 

 
Sąd Rejonowy w Opolu 
V Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Ozimska 60 A, 45-368  

Opole 

 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie  

V Wydział Gospodarczy  
 

Ul. Kustronia 4, 35-303  
Rzeszów 

 
Sąd Rejonowy w Białymstoku 

VIII Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Mickiewicza 103, 15-950 
Białystok 

 
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

VI Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Bogusławskiego 24, 43-300 
Bielsko Biała 

 
Sąd Rejonowy w Częstochowie 

VIII Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 
Częstochowa 

 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach  
X Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Lompy 14, 40-040  

Katowice 

 
Sąd Rejonowy w Kielcach 
V Wydział Gospodarczy  

 
Ul. Warszawska 44, 25-312  

Kielce 

 
Sąd Rejonowy w Gliwicach  

XII Wydział Gospodarczy  
 

Ul. Powstańców Warszawy 23,  
44-101  
Gliwice 

 
Sąd Rejonowy w Olsztynie 

V Wydział Gospodarczy 
 

Ul. Artyleryjska 3 C, 10-165  
Olsztyn 

 
Sąd Rejonowy w Elblągu 
V Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300  

Elbląg 

 
Sąd Rejonowy Poznań-Stare 

Miasto w Poznaniu XI Wydział 
Gospodarczy  

 
ul. Młyńska 1 A. 61-729  

Poznań 

 
Sąd Rejonowy w Kaliszu 
V Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Adama Asnyka 56 A, 62-800 

Kalisz 
 

 
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  

w Szczecinie 
XII Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Narutowicza 19, 70-952 

Szczecin 

 
Sąd Rejonowy w Koszalinie  
VIII Wydział Gospodarczy 

 
Ul. Władysława Andersa 34, 75-950 

Koszalin 
 

Jak przejść przez postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku? 

Sądy upadłościowe w Polsce 


