
Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pochodzących 
z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.
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Upadłość konsumencka

– postępowanie sądowe prowadzone wobec osób fizycz-

nych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jego ce-

lem jest definitywne oddłużenie niewypłacalnego dłużnika.

Upadłość konsumencka ma dwie podstawowe funkcje:

1. oddłużyć niewypłacalnego konsumenta,

2. w jak największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Przesłanką złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest powstanie 

u dłużnika stanu niewypłacalności.

Niewypłacalność ma miejsce wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie wy-

konywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych (np. nie jest wstanie na 

bieżąco regulować czynszu, spłacać raty kredytu). 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w dowol-

nym czasie. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie 

upadłości jest Sąd Rejonowy (Wydział Gospodarczy) miejsca zamiesz-

kania dłużnika.  W przypadku mieszkańców Białegostoku jest to Sąd 

Rejonowy w Białymstoku ul. A. Mickiewicza 103.

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest 

skomplikowane i nie wymaga specjalistycznych wiadomości, czy też 

szczególnych kompetencji. Wniosek może być sporządzony samodziel-

nie lub w oparciu o formularz przygotowany przez Ministerstwo Spra-

wiedliwości, który można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ 
formularze-wnioskow-w-postepowaniu-upadlosciowym-cd,

https://www.bialystok.sr.gov.pl/informacje/wzory-i-formularze.

Istotą wniosku o ogłoszenie upadłości jest rzetelne przedstawienie swo-

jej sytuacji materialnej w postaci:

1. wymienienia wszystkich swoich wierzycieli, kwot zaległości oraz 

datę wymagalności zobowiązań (warto załączyć do wniosku do-

kumenty, z których wynika zadłużenie np. umowy, zawiadomienie 

o wszczęciu egzekucji),

2. wskazania majątku, miejsca jego położenia oraz wartości,

3. podania wszystkich przychodów oraz wydatków na utrzymanie 

siebie i swojej rodziny,

4. przedstawienia informacji o wszystkich czynnościach prawnych 

(np. zbycie, obciążenie) dokonanych w okresie 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku o upadłość dotyczących nieruchomości, akcji, 

udziałów w spółkach oraz ruchomości i innych praw majątkowych 

o wartości powyżej 10.000 zł.

Dłużnik ma obowiązek wskazać okoliczności uzasadniające wniosek 

(tj. wyjaśnić dlaczego nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań).

Jeżeli wniosek będzie miał barki formalne sąd wezwie dłużnika do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opacie sądowej w kwocie 30 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może dotyczy wyłącznie jednej osoby. 

W przypadku zadłużenia małżonków, każdy z nich powinien wystąpić 

z odrębnym wnioskiem.

Sąd uwzględniając wniosek dłużnika ogłasza upadłość konsumencką 

oraz powołuje syndyka masy upadłościowej.

W chwilą powołania syndyka majątek dłużnika (również bieżące docho-

dy) staje się masą upadłościową,  a dłużnik traci prawo dysponowania 

swoim majątkiem. 
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Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza ma na celu przymusowe wykonanie ciążących na 

dłużniku zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych (najczęś- 

ciej prawomocnych wyroków sądu, nakazów zapłaty).

Wszczęcie egzekucji komorniczej powoduje obowiązek pokrycia przez 

dłużnika kosztów postępowania egzekucyjnego (opłata egzekucyjna 

w wysokości 10 % oraz wydatki powstałe w toku egzekucji).

Komornik przeprowadza egzekucję w oparciu o przepisy Kodeksu postę-

powania cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących materię 

postępowania egzekucyjnego. 

Komornik dokonuję zajęć zgodnie z wolą wierzyciela i w oparciu o limity 

wyznaczone przez przepisy prawa. Wszelkie wnioski o rozłożenie zadłu-

żenia na raty, o odroczenie czy umorzenie należy kierować bezpośrednio 

do wierzyciela. Komornik nie jest władny takich wniosków rozpoznawać.

Limity potrąceń

1. Z wynagrodzenia za pracę komornik może zająć:                           . 

- 3/5 wynagrodzenia jeżeli prowadzi egzekucję świadczeń 

alimentacyjnych,                                                                       .        

- 1/2 wynagrodzenia jeżeli prowadzi egzekucję świadczeń in-

nych niż alimentacyjne, musi jednak pozostawić kwotę mi-

nimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to około 1920 zł). 

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie obo- 

wiązuje kwota wolna od zajęcia  w wysokości  minimalnego 

wynagrodzenia.

2. Z umowy zlecenia (świadczeń powtarzających się):                                     . 

- komornik stosuje te same zasady jak w przypadku egzekucji 
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Syndyk ustala listę wierzycieli oraz stan majątku dłużnika, a następnie 

przystępuje do likwidacji majątku dłużnika (sprzedaży). 

Dłużnik wobec, którego orzeczono upadłość konsumencką, ma obowią-

zek współpracować z syndykiem. Jeżeli dłużnik nie wyda całości majtku, 

niezbędnych dokumentów, nie wykona nałożonych obowiązków albo 

okaże się, że w wniosku podał nieprawdziwe dane lub niezupełne sąd 

umorzy postępowanie upadłościowe, a dłużnik nadal pozostanie ze 

swoimi długami. 

W przypadku, gdy dłużnik ma majątek oraz posiada źródło dochodów  

(np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę) sąd ustala dla dłużnika plan 

spłat na okres do 36 miesięcy (w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do 

swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub  

wskutek rażącego niedbalstwa plan spłaty sąd ustala na okres od 36 do 

84 miesięcy). Po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty niespłacona 

część zadłużenia ulega umorzeniu.

Jeżeli sytuacja osobista upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny 

do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli 

sąd umarza jego zobowiązania. 

Nie wszystkie długi ulegają umorzeniu 
w postepowaniu upadłościowym!

Pomimo przeprowadzenia postępowania upadłościowego dłużnik ma 

obowiązek zaspokoić roszczenia alimentacyjne, zobowiązania wynika-

jące z rent, obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia, orzeczo-

nych przez sąd grzywny, nawiązki.



z wynagrodzenia za pracę jeżeli świadczenie stanowi jedyne 

źródło dochodu lub służy zapewnieniu utrzymania dłużnika 

(jeżeli wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie stanowiło 

dodatkowe źródło dochodu zostanie zajęte w całości).

3. Z emerytury i renty komornik może zająć:                                                 . 

- 60 % emerytury jeżeli prowadzi egzekucję świadczeń alimenta- 

cyjnych,                                                                

4. - 25% emerytury jeżeli prowadzi egzekucję świadczeń innych 

niż alimentacyjne.                                                            

Kwota 60 % i 25% jest wyliczana z kwoty brutto.                         

Podobnie jak i w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę 

w przypadku egzekucji z świadczeń emerytalnych i rentowych obo-

wiązują kwoty wolne od potrąceń:     

- 532,61 zł przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych (stan 

od 1.03.2020 r.),                                                              

- 878,81 zł przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne 

(stan od 1.03.2020 r.).

6. Z rachunku bankowego:                                                                 

egzekwując z rachunku bankowego komornik musi pozostawić 

każdego kwotę odpowiadającą 75% minimalnego wynagrodzenia 

(w 2020 r. kwota 1950 zł). 

7. Ograniczenie to nie ma zastosowania w sytuacji, gdy komornik 

prowadzi egzekucję świadczeń alimentacyjnych, wtedy komornik 

może zająć wszystkie środki dostępne na koncie.

Nie podlegają egzekucji świadczenia otrzymywane przez dłużnika 

z pomocy społecznej (wszelkiego rodzaju zasiłki). 
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Jeżeli komornik zajmie świadczenie, które nie podlega egzekucji lub 

przekroczy dopuszczalny limit zajęcia należy skierować do komornika 

wniosek o zwolnienie spod zajęcia. Wniosek taki należy umotywować 

oraz wskazać dowody na potwierdzenie (np. wyciąg z rachunku banko-

wego, z którego wynika, że pieniądze znajdujące się na rachunku banko-

wym stanowią zasiłek z pomocy społecznej lub, że jest to wynagrodzenie 

za pracę, z którego pracodawca dokonał już potrąceń).

Na każdą czynność lub zaniechania komornika przysługuje dłużnikowi 

skarga na czynność komornika. Wnosi się ją w terminie 7 dni do sądu re-

jonowego właściwego dla siedziby komornika. Opłata od skargi wynosi 

50 zł. Skargę można wnieść na formularzu przesyłanym dłużnikowi wraz 

z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji.



Gdzie można uzyskać nieodpłatną poradę 
prawną w Białymstoku?

• ul. L.  Zamenhofa  5 c (pokoje 4 i 11) 

poniedziałek-piątek, godz. 7.30 - 19.30

• ul. Św. Rocha 3 (pokój 7A) 

poniedziałek-piątek, godz. 7.30 - 19.30

• ul. Św. Rocha 3 (pokój 7B) 

poniedziałek-piątek, godz. 7.30 - 19.30 

(poradnictwo obywatelskie)

Interesanci są przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym umówieniu 

wizyty pod nr tel.  85 869 66 99

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, 

kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 


