Czym kończy się upadłość konsumencka. Jakie obowiązki ma upadły przed zakończeniem?
Syndyk zarządza majątkiem upadłego, wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności.
Sprawdza zgłoszenia i ustala z opinią upadłego, ich poprawność. Spienięża majątek upadłego. Po
wykonaniu tych czynności sporządza plan spłat wierzycieli, w którym rozlicza poniesione koszty
postępowania upadłościowego, dzieli środki między wierzycieli.
Upadłość konsumencka kończy się ustaleniem planu spłat wierzycieli. Zwykle już sam wniosek o
upadłość konsumencką zawiera większość przesłanek do określenia planu spłat. Ponieważ są tam
jednak informacje historyczne należy ponownie i w formie pisemnej złożyć i uzasadnić propozycje
tych spłat dla wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Takie pismo z załączonymi
dokumentami potwierdzającymi, złożyć należy do syndyka w uzgodnionym z nim czasie. Należy
wskazać lub uzupełnić sposób powstania długów ( określić tzw. moralność płatniczą, zdarzenia , które
do tego doprowadziły), wskazać ilość wierzycieli zgłoszonych w upadłości, wartość
niezaspokojonych w trakcie postępowania, długów, wartość zlikwidowanego przez syndyka majątku
dłużnika, który służył zaspokojeniu w trakcie upadłości, określenie dochodu dłużnika - upadłej osoby
oraz osób pozostających na wspólnym lub tylko, jego utrzymaniu, zdolności lub braku do realizacji
spłat długów niezaspokojonych w trakcie postępowania. To wszystko na etapie wniosku poparte
zostaje dowodami. Treść wniosku w swoich założeniach musi wybiegać w przyszłość.
Na tej podstawie Syndyk przedkłada swój projekt planu spłaty wierzycielom uwzględniając lub
modyfikując propozycje upadłego.
Należy pamiętać, że plan spłat musi wskazywać konkretne wartosci miesięcznej raty, na które stać
upadłego a przynajmniej powinno być to zawsze możliwe. Wysokość spłat dla poszczególnych
wierzycieli zatwierdzona będzie przez sąd. Od takiego postanowienia może odwołać się zarówno
upadły jak i wierzyciel.
Postanowienie Sądu -Ustalenie harmonogramu spłat to koniec postępowania upadłościowego. Wraz
z ogłoszeniem planu spłat wygasa funkcja syndyka i sędziego-komisarza, jeśli taki był powołany. To
oznacza, że już nie „upadły” a „dłużnik” posiada prawo do ponownego zarządzania swoim majątkiem
oraz wynagrodzeniem za pracę.
W trakcie realizacji ustalonego przez Sąd planu spłat – dłużnik nie może dokonywać żadnych
czynności prawnych związanych ze swoim majątkiem, które dodatkowo mogłyby nadszarpnąć jego
finanse. Nadzór nad wykonywaniem harmonogramu spłat spoczywa wówczas w rękach wierzycieli
oraz sądu upadłościowego.
W następnym blogu: Plan spłaty wierzycieli dlaczego i na jak długi okres może być rozłożony?

