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W trakcie realizacji Planu Spłaty Wierzycieli niedopuszczalne jest wszczynanie egzekucji 

komorniczej wobec zobowiązań powstałych jeszcze przed jego ustaleniem. Wyjątek stanowią 

należności niepodlegające umorzeniu, np. zobowiązania alimentacyjne bądź renta odszkodowawcza.  

Jeśli upadły dokona spłat należności w terminie, to reszta jego zadłużenia zostanie umorzona.   

Co się stanie jak po ustaleniu planu lub w trakcie jego wykonywania, dochód upadłego się 

zwiększy, czy sąd może zwiększyć spłaty do wierzycieli?   

W przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu 

spłaty wierzycieli wierzyciel oraz upadły mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty 

wierzycieli. Uwaga dotyczy to tylko innych dochodów niż – zwiększenie się wynagrodzenia za 

pracę oraz innych niż – dochody uzyskiwane z osobiście wykonywanej przez upadłego 

działalności zarobkowej. 

Co jeżeli sytuacja finansowa się pogorszy i upadły nie będzie mógł spłacać wierzycieli? Jeżeli 

upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego 

wniosek po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty wierzycieli. Przy tym należy wskazać, 

że jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma 

charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po 

wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane 

zobowiązania upadłego.  

Należy pamiętać, że harmonogram spłaty, według planu wierzycieli nie zakłada całkowitej spłaty 

wszystkich zobowiązań, a jedynie cząstka tego, co należy się wierzycielom i to tylko tym, którzy 

zgłosili swoje wierzytelności. Pozostali nie mogą liczyć na jakiekolwiek spłaty pomimo późniejszego 

umorzenia wierzytelności. Plan spłaty w tym wypadku stanowi w pełni więc nie tylko funkcję 

windykacyjną, ale również wychowawczą. 

Obowiązki upadłego w trakcie Planu Spłaty Wierzycieli:  

Najważniejszym obowiązkiem dłużnika podczas realizowania planu jest poza regulowaniem spłat, 

zgodnie z treścią postanowienia sądu, jest składanie corocznych sprawozdań wywiązania się z 

obowiązków. Musi w nich wykazać osiągane przychody, uregulowane sumy, a także nabyty majątek 

o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Dłużnik ma zakaz dokonywania 

czynności prawnych, które mogą przyczynić się do ograniczenia jego zdolności do dalszej spłaty 

według planu. Ma również zakaz ukrywania swojego faktycznego majątku oraz podejmowania 

czynności prawnych, które skutkują szkodą dla wierzyciela. Uchylenie od któregoś z zapisów 

powoduje, że dłużnik traci prawo do dalszego oddłużania! 

  Zakończenie planu spłaty 

Po wykonaniu obowiązków wynikających z harmonogramu spłat – sąd ostatecznie wydaje 

postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu pozostałej części 

zobowiązań. Tym samym dłużnik uzyskuje upragnione od dawna oddłużenie. 

 


