UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2020
SĄD DECYDUJE O TRYBIE
W oparciu o
przepisy
części
pierwszej PU

W oparciu o przepisy
części III tytułu V PU

•Znaczny rozmiar majątku
znaczna liczba wierzycieli;
•Znaczny stopień
skomplikowania
postępowania;

• Proste upadłości z
niewielkimi masami
upadłości oraz tzw.
bezmasowe;

W OPARCIU O PRZEPISY CZEŚCI III TYTUŁ V

Ogłoszenie upadłości
dłużnika - nowe
elementy w treści
postanowienia

Zawiadomienie wierzycieli i
przyjmowanie zgłoszeń
wierzytelności w wyznaczonym
terminie 30 dni;

Syndyk opracowuje
projekt planu spłaty
wierzycieli po upływie
terminu przyjmowania
ZW

Doręczenie projektu planu spłaty
z uzasadnieniem, wierzycielom i
upadłemu w wnioskiem o zajęcie
stanowiska w term 14 dni. Albo
doręczenie informacji że nie
będzie sporządzony z podaniem
przyczyn;

Złożenie projektu planu spłat w
sądzie ze stanowiskiem
wierzycieli i stanowiskiem
upadłego;

Złożenie sprawozdania
ostatecznego oraz wniosku o
wynagrodzenie syndyka;

Sąd ustala plan spłaty
wierzycieli lub umarza
zobowiązania bez
ustalenia PSW

Sąd może odmówić ustalenia
planu spłat (upadły doprowadził
do swojej niewypłacalności
celowo, trwonił majątek itp.) ZAKOŃCZENIE

Ustalenie planu spłaty albo
umorzenie zobowiązań bez
ustalenia planu spłaty (także
warunkowe) ZAKOŃCZNENIE

Przekazanie akt
syndyka do sądu

Wybór sposobu likwidacji w
zależności od wartości i
charakteru masy;

Różnice z dotychczasową procedurą „konsumencką”
Lista wierzytelności

Plan podziału funduszy masy

Nie będzie sporządzana;

Nie będzie sporządzany;

Nie stosuje się art. 244 i 245 i art. 253-264 PU

Wyłącznie odrębny plan podziału może
być sporządzany;
Nie stosuje się art. 337–339 i 347–353 i 358-366 PU;

Sprawozdania okresowe

Sprawozdanie ostateczne

Nie będą sporządzane ;

Będzie sporządzane ale nie będzie
zatwierdzane;

nie stosuje się art. 168 us.t 1-3 PU;

nie stosuje się art.168 ust. 5 PU;

Zawiadomienia wierzycieli - 491 6a

Uproszczona forma likwidacji – 491 11a

Zmodyfikowana treść zawiadomienia w
tym pouczenia i nr. rach. bankowego dla
ryczałtu od tzw. spóźnionych zgłoszeń

Wyboru formy likwidacji dokonuje
syndyk jeśli jest ona nie większa niż 5 x
średnie wynagr. GUS i nie jest to
nieruchomość; Jeśli jest większa lub jest
nieruchomość zawiadamia wierzycieli i
sąd o wyborze sposobu;

Zgłoszenia wierzytelności - 491 6a

Zawiadomienia placówek pocztowych

Zgłoszenia będzie przyjmował i
weryfikował syndyk

Nie zawiadamia się;
Nie stosuje się art. 176 ust. 2 PU

Różnice z dotychczasową procedurą „konsumencką”
Brak instytucji Sędziego - komisarza

Projekt Planu Spłaty Wierzycieli - PPS

W niektórych sprawach SK będzie
zastępowany przez Sąd;

Zastąpi merytorycznie listę
wierzytelności, plan podziału i plan spłat;

Nie stosuje się art. 151-155 PU

Akta upadłościowe - 491 24

Jeśli nie będzie PPS
bo przesłanki negatywne

Akta będzie prowadził syndyk oraz
będzie je udostępniał a na koniec
postępowania przekaże do Sądu;

Syndyk w okolicznościach braku
przesłanek do ustalania PPS winien
poinformować sąd o swoim stanowisku,
wskazując na przesłanki odmowy
ustalenia planu spłat wynikające z
art.491 14a albo umorzenia lub
warunkowego ich umorzenia bez planu
spłat;

Umorzenie postępowania - 491 10 ust.2a

Jeśli nie będzie PPS
bo przesłanki pozytywne

art. 49116 ust. 1 lub 2a syndyk winien
Jak poprzednio ale dodatkowo w
poinformować o tym sąd, który może
okolicznościach jeśli we wniosku dłużnik
podał nieprawdziwe lub niezupełne dane umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli lub warunkowo
(chyba że jest nieistotna lub WSH);
umarza zobowiązania upadłego

PROJEKT PLANU SPŁATY WIERZYCIELI
Określa osoby uprawnionych wierzycieli,
którzy w wymaganym terminie złożyli
zgłoszenia wierzytelności a upadły nie
kwestionuje tych wierzytelności;

Krąg wierzycieli jest ustalany na
podstawie zgłoszeń wierzytelności.
Stosuje się przepis dot. umieszczania z
urzędu co wynika z brzmienia min.
art. 491 14 ust. 5 PU.

Określa kwoty wierzytelności według
których wierzyciele będą uczestniczyć w
planie spłat;

Kwoty wierzytelności określane są na
podstawie zgłoszeń wierzytelności. W
przypadku wierzytelności umieszczanej z
urzędu niezbędne jest określenie kwoty
na podstawie dokumentów bezspornych;

Określa proponowaną wysokość spłat
wierzycieli;

Brane są pod uwagę możliwości
zarobkowe upadłego, konieczność
utrzymania upadłego i osób
pozostających na jego utrzymaniu oraz
ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość
niezaspokojonych wierzytelności oraz
stopień zaspokojenia wierzytelności w
postępowaniu upadłościowym;

Określa czasokres wykonywania planu
spłat wierzycieli oraz wskazanie jak
część zobowiązań zostanie umorzona;

Standardowo do 36 miesięcy ale w
okolicznościach art. 491 15 ust. 1a do 1 d
nie mniej niż 36 i nie więcej niż 84 m-cy;

Dziękuję za uwagę!
k.d.r. Jerzy Sławek

