
 

Uchylenie planu spłat w postępowaniu upadłościowym  

Klient, któremu w postępowaniu upadłościowym konsumenckim Sad zasadził 

plan spłat przez okres 36 miesięcy  zapytał mnie, co się stanie, gdy np. nie będzie 

wykonywał planu spłat zasądzonego przez sąd przez okres kilku miesięcy pomimo istnienia 

takiego obowiązku.  

Odpowiadając na to pytanie, wskazuje na brzmienie artykuły 491.20 ustawy Prawo 

upadłościowe, które stanowi normę o charakterze sankcyjnym. Dłużnik, jeśli zapomni lub 

po prostu nie zapłacił  jakiejkolwiek raty, lub kilku rat lub zaprzestanie  całkowicie spłat 

zasądzonych w planie spłat lub nie złoży sprawozdania rocznego z wykonaniu planu spłat, 

bądź w ramach tego sprawozdania ukryje majątek, lub jakikolwiek Sąd, w  międzyczasie 

uzna jakąkolwiek czynność prawną upadłego dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli to  

Sąd Upadłościowy  może uchylić Plan spłat. Wówczas wszystkie długi powstałe przed 

dniem ogłoszenia upadłości, tak jakby odnawiają się na nowo. Całe postępowanie 

upadłościowe staje się nieskuteczne i nie będzie  umorzenia zobowiązań upadłego, o którym 

zawsze Sąd orzeka w postępowaniu kończącym postępowanie upadłościowym.  

Oczywiście nie następuje to automatycznie. Uchylenie planu spłat następuje na wniosek lub 

z urzędu. Zazwyczaj składa go wierzyciel, który był uczestnikiem postępowania 

upadłościowego i może łatwo kontrolować realizacje planu spłat przez upadłego. Wniosek 

tego wierzyciela rozpoznawany jest przez. Sąd. Upadły może bronić się w tym 

postępowaniu. np. tym, że Plan nie jest wykonywany z przyczyn od upadłego niezależnych. 

Czyli może bronić się z tak zwanych przyczyn przez niego niezawinionych. Wówczas sąd 

może np. uznać, że skoro istnieje przesłana do zmiany planu spłat (ze względu np. na 

czasowa niezdolność do jego wykonywania) to  Wniosek wierzyciela rozpatrywany może 

być jako wniosek o zmianę planu spłaty, o którym mowa w artykule 491.19 ustęp1prawa 

upadłościowego. Zatem sankcja nieumorzenia zobowiązań może być. wstrzymana pomimo 

wniosku wierzyciela. Sąd może też uznać, że przyczyną (zazwyczaj powstałą w trakcie 

planu spłat) jest np. trwała niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat przez dłużnik 

i to jest też przesłanka wyłączająca możliwość uchylenia planu spłaty. Tak samo nie jest 

podstawą do uchylenia planu spłat, jeśli uchybienie tym obowiązkom jest nieznaczne. Na 

przykład, upadły nie zapłacił 2, 3 rat, ale później je uzupełnił. Zawsze sąd bierze pod uwagę 

stan faktyczny czy wykonywanie obowiązków określonych w planie spłat jest znaczne, czy 

nie. Ponadto czy jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi Uchylenie 

planu spłat może nastąpić z urzędu. Dzieje się  to w p przypadkach, w  których, 

wnioskodawca jest co prawda  wierzycielem, ale nie był uczestnikiem postępowania 

upadłościowego (np. nie jest wskazany w spise wierzycieli i w planie spłat). Skoro złożył 

wniosek o uchylenie planu spłat to wniosek winien być odrzucony. Jednak taką informację 

Sąd może uznać za istotną i uzasadniona i wszcząć postepowanie z urzędu. Oczywiście na 

rozprawie sąd może wysłuchać zarówno wnioskodawcę, jak i samego upadłego. Sad  

wydaje w tym zakresie postanowienie, które jest zaskarżane. Może zatem nastąpić i w tym 

przypadku uchylenia planu, spłaty i umorzenia postępowania upadłościowego  


