Sygn. akt 123456789

Demo, dn. 02 marca 2020 r.

Informacja dla upadłego, będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej
(konsumenta) o prawach i obowiązkach upadłego.
Art. 57. Obowiązki upadłego
1. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty
dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne
ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku
upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.
2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych
wyjaśnień dotyczących swojego majątku.
3. Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków organu zarządzającego upadłego
niebędącego osobą fizyczną.
5. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 3 i 4, przysługuje zażalenie.
Art. 58. Zastosowanie środków przymusu określonych w kodeksie postępowania cywilnego przesłanki
1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komisarz może zastosować
wobec upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji
świadczeń niepieniężnych.
2. Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim
obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie
majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie
składu masy upadłości.
3. Sędzia-komisarz uchyli środki przymusu, gdy ustanie potrzeba ich stosowania.
4. Na postanowienie w sprawie środków przymusu przysługuje zażalenie.
Art. 61. Masa upadłościowa - pojęcie
Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu
wierzycieli upadłego.
Art. 75. Skutek ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
1. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia
wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.
2. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w
dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku
wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania.
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Art. 77. Zwrot z masy upadłości świadczenia wzajemnego
1. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne.
2. Na wniosek osoby trzeciej sędzia-komisarz może nakazać zwrot na jej rzecz z masy upadłości jej
świadczenia wzajemnego, które osoba ta świadczyła w związku z dokonaniem przez nią z
upadłym czynności prawnej, o której mowa w ust. 1. Do zwrotu tego świadczenia stosuje się
odpowiednio przepisy o nienależnym świadczeniu.
3. Zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 2, można nakazać, jeżeli czynność prawna została
podjęta po ogłoszeniu upadłości i przed obwieszczeniem w Rejestrze postanowienia o ogłoszeniu
upadłości, a osoba trzecia przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć o ogłoszeniu
upadłości. Na postanowienie sędziego-komisarza osobie tej przysługuje zażalenie. (…)
Art. 49110. Umorzenie postępowania upadłościowego
1. Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.
2. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w
inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka
lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza
postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne
lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o
ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości.
4. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.
5. Do postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1–3 nie stosuje się.
Syndyk zobowiązuje Upadłego do bezzwłocznego informowania Syndyka o jakichkolwiek zmianach
mających wpływ na sytuację finansową Upadłego w szczególności zmiany lub pojawienia się nowych
źródeł utrzymania. Ponadto, Syndyk zobowiązuje Upadłego do składania wyciągów bankowych z
wszelkich posiadanych przez Upadłego rachunków bankowych w terminie co kwartał bez dodatkowego
wzywania. Oba zobowiązania pod rygorem złożenia przez Syndyka wniosku o umorzenie postępowania
upadłościowego.
Nr telefonu kontaktowego do Upadłego……………………………..……………………………
Adres, pod którym upadły będzie zamieszkiwał…………………………………………………
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami
Data ………………………………..

Czytelny podpis ....................................................
(imię i nazwisko)
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