Potrącenia z wynagrodzenia lub innych dochodów upadłego przy korzystaniu z
art 63 prawa upadłościowego.

To jak część dochodów jest wyłączona z masy upadłości regulują przepisy znajdujące
się w odrębnych aktach prawnych, do których pośrednio odsyłają przepisy prawa
upadłościowego. I tak, wysokość potrącenia dokonywanego z wynagrodzenie za prace
określają przepisy art. 87 i 871 Kodeksu pracy , a ustalenie jaka część świadczenia
emerytalnego lub renty trafi do masy upadłości sięgamy do ustawy o emeryturach i
rantach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Od 24 marca 2020 roku w zakresie potrąceń do masy upadłości nastąpiły uzupełnienia
w/w regulacji dla upadłych konsumentów i ustawodawca wprowadził do prawa
upadłościowego przepisy (art. 63 ust 1a, 1b, 1 c), które określają jaka dodatkowa część
dochodów upadłego nie podlega potrąceniu do masy upadłości.
W przypadku upadłego, na którego utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy
upadłości nie wchodzi także część jego dochodu, która łącznie z dochodami
wyłączonymi z masy upadłości odpowiada kwocie stanowiącej 150% kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Łączna kwota
dochodu wyłączonego z masy upadłości musi zatem odpowiadać 150% kwoty tzw.
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty upoważniającą taką
osobę do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe od 1 stycznia 2022 wynosi ( przez następne 3 lata)
Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 719 zł a łączny dochód wyłączony
z masy upadłości wynosi 1.078,50 zł
Dla osoby w rodzinie – na poziomie 600 zł a łączny dochód wyłączony z masy
upadłości wynosi 900 zł x ilość członków rodziny na utrzymaniu ( łącznie z upadłym)
informacyjnie: kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł x 150%
= 517,50 zł
Należy zaznaczyć, że nie ma znaczenia źródło uzyskiwanych dochodów. Mogą one
pochodzić zarówno z umów o pracę, umowy zlecenia, jak i emerytury lub renty.
Skoro upadły ma na utrzymaniu bezrobotną żonę i dwoje małoletnich dzieci,
kwota wyłączona z masy upadłości będzie wynosiła łącznie 3 600 zł (4 x 900 zł ).
Należy podkreślić, że przepisy (art. 63 ust 1 c) przewidują możliwość jeszcze innego
określenia części dochodu niewchodzącego do masy upadłości a nawet całkowite
wyłączenie dochodu z masy upadłości. Dokonuje tego sędzia-komisarz, a w przypadku
postępowania w trybie uproszczonym sąd upadłościowy, na wniosek upadłego lub
syndyka. Przy rozstrzyganiu tej kwestii bierze się pod uwagę szczególne potrzeby

upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby
mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia.
Podsumowując:
1.
w zwykłym trybie bez skorzystania z przepisów art. 63 ust 1b potrącenia
wyniosą: kwota wynagrodzenia do wypłaty x50% nie mniej niż:
granice potrąceń- min wynagrodz. które musi pozostać do dyspozycji.
od 01.01.2022 3.010,00 zł to jest netto 2 363,56 zł
od 01.01.2023

3.490,00 zł

to jest netto 2 709,48 zł

od 01.07.2023

3.600,00 zł

to jest netto 2 783,86 zł

Zatem przy wynagrodzeniu netto 5 500 zł jest to 2 750 zł ale nie mniejsza niż kwota
minimalna ( sprawdzamy: wartość graniczna 2 363,56 ) zatem potrącenie
wyniosłoby 2 750 zł
2.

W przypadku możliwości skorzystania z przepisu art. 63 ust 1b

we wszystkich okresach w/w przy założonej wysokości wynagrodzenia netto 5 500 zł
potrącenie wyniesie 1 900 zł bo (5 500- 3600 = 1900)

Zatem należy wystąpić do syndyka o takie zgodnie uznanie cyklicznych potrąceń
należnych masie upadłości w całym okresie postępowania upadłościowego art. 63
ust 1 c
Potrącenia dokonywane winny być maksymalnie do ostatniego miesiąca, w którym
syndyk złożył do Sądu Upadłościowego , projekt planu spłat wierzycieli lub wniosek
o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłat.

