
UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I KONSUMENTA 

(KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY 2019/2020) 

zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe 

1) Pojęcie prawa insolwencyjnego. Pojęcie dłużnika i wierzyciela, długu i wierzytelności 

2) Pojęcie i istota upadłości. Upadłość jako zbiorowa egzekucja 

3) Upadłość a restrukturyzacja. Pierwszeństwo postępowań restrukturyzacyjnych względem 

postępowania upadłościowego 

4) Funkcje postępowania upadłościowego – ogólna charakterystyka 

5) Upadłość a „filozofia nowego startu” – oddłużenie (umorzenia zobowiązań) upadłego w 

postępowaniu upadłościowym – ogólna charakterystyka 

6) Jawność postępowania upadłościowego – stan obecny i przyszły. Monitor Sądowy i 

Gospodarczy, Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, obwieszczenia wymagane przez 

prawo upadłościowe przed dniem uruchomienia CRRiU 

7) Cele postępowania upadłościowego prowadzonego wobec przedsiębiorców będących 

jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

8) Zdolność upadłościowa i jej zakres podmiotowy. Pojęcie przedsiębiorcy w Prawie 

upadłościowym. Zdolność upadłościowa przedsiębiorcy i konsumenta, w tym ogłoszenie 

upadłości po śmierci przedsiębiorcy, osoby fizycznej po zakończeniu działalności 

gospodarczej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bez wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 

9) Zdolność upadłościowa w okresie likwidacji dłużnika będącego jednostką organizacyjną (na 

przykładzie spółki handlowej) 

10) Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości – pojęcie i istota  

11) Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości a właściwe postępowanie upadłościowe  

12) Postępowanie upadłościowe jako postępowanie wnioskowe. Wniosek o ogłoszenie upadłości 

13) Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu upadłościowego 

14) Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości – przesłanki oddalenia obligatoryjnego i 

fakultatywnego 

15) Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i początek jego biegu 

16) Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel rzeczowy 

dłużnika a legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

17) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako obowiązek dłużnika. Zakres podmiotowy tego 

obowiązku 

18) Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez dłużnika a wniosek o ogłoszenie upadłości 

składany przez wierzyciela – ogólna charakterystyka. Opłata sądowa od wniosku. Zaliczka na 

wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości  

19) Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (art. 21 PU), 

odpowiedzialność z art. 299 KSH i art. 116 OP. Zakres podmiotowy odpowiedzialności, jej 

przesłanki i zakres oraz przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności 

20) Zabezpieczenie majątku dłużnika w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości –

tymczasowy nadzorca sądowy i zarządca przymusowy – ogólna charakterystyka 

21) Ogłoszenie upadłości – data upadłości. Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Ujawnienie ogłoszenia upadłości we właściwym rejestrze (ewidencji) przedsiębiorców 



22) Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego. Obowiązki upadłego. Firma przedsiębiorcy 

po ogłoszeniu upadłości 

23) Ogłoszenie upadłości a byt prawny upadłego będącego jednostką organizacyjną (na 

przykładzie spółek handlowych) – ogłoszenie upadłości jako przyczyna rozwiązania spółki (art. 

58 § 1 pkt 3, art. 270 pkt 3, art. 459 pkt 3 KSH) oraz zakończenie postępowania 

upadłościowego jako przyczyna wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców (art. 85 ust. 1, 

art. 289 § 1, art. 477 § 1 i 2 KSH) 

24) Ogłoszenie upadłości a dalsze funkcjonowanie organów upadłego będącego osobą prawną 

(na przykładzie kapitałowych spółek handlowych) 

25) Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego. Masa upadłości – skład masy (art. 61-63 

PU). Wyłączenia z masy upadłości (art. 70-74 PU). Czynności upadłego dotyczące mienia 

wchodzącego w skład masy upadłości (art. 75-78 PU) 

26) Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego (art. 83, 84, 91-96 PU) 

27) Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeńskie stosunki majątkowe upadłego (art. 124-126 PU) 

28) Bezskuteczność czynności upadłego w stosunku do masy upadłości (art. 127 i 128 PU) – 

charakterystyka ogólna 

29) Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne z 

udziałem upadłego (art. 144-146 PU). Zawieszenie postępowania cywilnego z udziałem 

upadłego dotyczącego masy upadłości i podjęcie tego postępowania (art. 174 § 1 pkt 4 i 5, § 

2 i 3 oraz art. 180 § 1 pkt 5 lit. a i b KPC). Syndyk jako zastępca pośredni upadłego (art. 144 

ust. 2 PU) 

30) Sąd upadłościowy i sędzia komisarz – ogólna charakterystyka i zadania w postępowaniu 

upadłościowym. Uczestnicy postępowania upadłościowego – upadły (art. 185-188 PU) i 

wierzyciele (189-190) 

31) Syndyk masy upadłości – ogólna charakterystyka funkcji i zadania 

32) Pojęcie tzw. wierzytelności upadłościowej i wierzytelności do masy upadłości 

33) Zgłoszenie wierzytelności. Cel, termin i treść zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia po upływie 

terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności – skutki (art. 252, 253 i 262 PU) i koszty 

(art. 235 PU) 

34) Zgłoszenie wierzytelności a należności ze stosunku pracy, zabezpieczone rzeczowo 

wierzytelności wierzycieli osobistych upadłego oraz zabezpieczone rzeczowo wierzytelności 

wierzycieli niebędących wierzycielami osobistymi upadłego 

35) Lista wierzytelności – charakterystyka ogólna. Zaskarżanie listy wierzytelności i jej 

zatwierdzenie 

36) Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu (art. 

264-266 PU) – charakterystyka ogólna 

37) Likwidacja masy upadłości – pojęcie i charakterystyka ogólna (art. 306-310, art. 311 ust. 1 i 2, 

art. 312 PU). Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym – charakterystyka ogólna (art. 

313). Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych (art. 331 i 332 PU) 

38) Fundusze masy upadłości – pojęcie (art. 335 PU) i podział (art. 337 PU) 

39) Kolejność zaspokajania wierzycieli, kategorie wierzytelności, zasady zaspokajania 

poszczególnych wierzytelności – charakterystyka ogólna (art. 342 ust. 1, art. 343 i 344 PU) 

40) Plan podziału – zatwierdzenie (art. 347-351 PU) i jego wykonanie (art. 352 i 353 PU) 

41) Zakończenie postępowania upadłościowego jako pożądany sposób zamknięcia postępowania 

upadłościowego – przesłanki i skutki (art. 368 PU) 



42) Umorzenie postępowania upadłościowego – przesłanki i skutki (art. 361-367 PU) 

43) Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego będącego osobą 

fizyczną, niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym jako możliwe następstwo 

zakończenia postępowania upadłościowego – wniosek, termin, przesłanki, znaczenie planu 

spłaty wierzycieli (art. 369-370f PU) 

44) Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – charakterystyka przesłanek 

wniosku i przebiegu postępowania (art. 373-377 PU) 

45) Upadłość konsumencka (art. 4911 i n. PU) – zakres podmiotowy; cel, przesłanki i skutki 

ogłoszenia upadłości konsumenckiej; podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości konsumenckiej; przebieg upadłości; zasady umarzania zobowiązań 

niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym; odrębności względem upadłości 

przedsiębiorcy; zmiany wchodzące w życie 24 marca 2020 r. 

46) Odpowiedzialność karnoprawna w prawie upadłościowym – zakres podmiotowy i znamiona 

przestępstw stypizowanych w art. 522 i 523 PU 

 


