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Warszawa, dnia 04 września 2020 r. 

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

X Wydział Gospodarczy 

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa 

 

Sygn. akt   IX GUu 119/18 

Upadła: Aneta Kowalska zam. ul. Jesienna 29/12, 00-218 Warszawa  

 

WNIOSEK 

o uchylenie planu spłaty wierzycieli 

Działając w imieniu własnym, na podstawie przepisów art. 49119 ust. 2 Pr. up., wnoszę 

o uchylenie planu spłaty wierzycieli ustalonego postanowieniem tut. Sądu z dnia 04 kwietnia 

2019 r. i umorzenie niewykonanych zobowiązań.  

 

UZASADNIENIE 

Postanowieniem tut. Sądu z dnia 04 kwietnia 2019 r. został ustanowiony plan spłaty 

wierzycieli. W uzasadnieniu rzeczonego postanowienia wskazywano, że moje możliwości 

zarobkowe przekraczają minimum socjalne, a zatem jestem w stanie – bez uszczerbku 

koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny – dokonywać spłat na rzecz wierzycieli. Jak 

zauważono w uzasadnieniu przywołanego postanowienia, realność zaspokojenia 

obciążających mnie wierzytelności wiąże się bezpośrednio z kontynuacją dotychczasowego 

zatrudnienia. Przy czym tut. Sąd jednoznacznie podkreślił, że w sytuacji, jeżeli Upadła 

rzeczywiście zrezygnuje z dalszego zatrudnienia i będzie otrzymywała emeryturę na poziomie 

wskazanym w przedstawionych pismach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustawodawca 
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przewidział możliwość złożenia wniosku o zmianę planu spłaty wierzycieli lub nawet jego 

uchylenie, w sytuacji, jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w 

planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od 

Upadłego. W chwili obecnej, ze względu na zły stan zdrowia i związane z tym pogorszenie 

mojej sytuacji finansowej, nie jestem już w stanie wykonywać obowiązków określonych w 

rzeczonym planie spłaty wierzycieli. W związku z powyższym zastosowanie znajdują 

przepisy art. 49119 ust. 2 Pr. up. 

Z racji wieku i posiadanych problemów zdrowotnych zostałam zmuszona zaprzestać 

dalszej pracy zarobkowej i przeszłam na emeryturę. Otrzymywane świadczenie emerytalne, 

które stanowi moje jedyne źródło dochodu, wynosi aktualnie 2.320 zł netto. Zaprzestanie 

pracy zarobkowej i przejście na emeryturę spowodowało zatem znaczny spadek 

uzyskiwanego dochodu w porównaniu do stanu z dnia ustalania planu spłaty wierzycieli. Tym 

samym utraciłam zdolność dalszego jego wykonywania. Przy czym stan ten siłą rzeczy ma 

charakter trwały i wynika z okoliczności ode mnie niezależnych. 

Prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wysokość otrzymywanego 

świadczenia emerytalnego wystarcza jedynie na pokrycie bieżących, podstawowych kosztów 

mojego utrzymania. Poza kosztami życia codziennego ponoszę wysokie koszty związane z 

koniecznością leczenia i rehabilitacji. Cierpi bowiem na zwyrodnienie kręgosłupa, 

dyskopatię, nadciśnienie tętnicze, a także zaćmę starczą.  

W chwili obecnej na miesięczne koszty mojego utrzymania składają się następujące 

stałe wydatki: 

• wyżywienie  oraz środki higieniczne– .ok. 1.000 zł 

• środki czystości oraz higieny osobistej -  ok. 100 zł 

• czynsz za wynajem pokoju oraz media – 600 zł 

• leki oraz koszty wizyt lekarskich – ok. 100 zł 

• wizyty lekarskie i rehabilitacja – 300 zł  

• środki komunikacji publicznej – 100 zł 

• abonament telefoniczny – 30 zł 
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Wskazane powyżej koszty nie są wygórowane i kształtują się na przeciętnym 

poziomie, niezbędnym dla zaspokojenia moich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb. 

Podkreślić należy, że mój wiek i stan zdrowia będą z czasem jeszcze zwiększać koszty 

mojego utrzymania. Przy czym moja kondycja zdrowotna uniemożliwi podjęcie zatrudnienia, 

które pozwalałoby na zwiększenie dochodów.  

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę moją obecną sytuację finansową, która 

po przejściu na emeryturę uległa znacznemu pogorszeniu, a także mocno ograniczone stanem 

zdrowia możliwości zarobkowe, oczywistym jest, że nie jestem w stanie dalej wykonywać 

obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli.  

 

 

 

Załączniki: 

1. informacja o wysokości świadczenia emerytalnego; 

2. dokumentacja medyczna; 

3. rachunki i faktury; 

4. 6 x odpis niniejszego pisma wraz z załącznikami. 
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