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Uzupełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawiera jedynie przykładowe 

przedstawienie sytuacji dłużnika. Służy pokazaniu jakie informacje i załączniki, uzasadniające 

ogłoszenie upadłości, należy wskazać we wniosku, by zwiększyć swoje szanse na pozytywne 

rozpatrzenie go. Jeśli chcesz być pewien, że umieściłeś wszystkie istotne informacje  

oraz dopełniłeś wymaganych prawem formalności, zapoznaj się z poniższą instrukcją. 

 

Skorzystaj też z bezpłatnej analizy swojej sytuacji  

prawno-finansowej i dowiedz się, czy możesz ogłosić upadłość.   

  

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu. 

 

Adw. Michał Hajduk  

specjalista prawa upadłościowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upadłośćkonsumencka.com.pl/uslugi/analiza-sytuacji-dluznika
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 

 

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie  

we właściwym sądzie stosownego wniosku. Przy czym wniosek o ogłoszenie 

upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie dłużnik. Sąd bowiem nie działa tu z 

urzędu, ani na wniosek wierzycieli dłużnika.  

 

 Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej  

dla swej skuteczności musi spełniać zarówno ogólne 

wymogi formalne pisma procesowego określone  

w Kodeksie postępowania cywilnego, który ma tu 

odpowiednie zastosowanie, jak i szczególne wymogi 

formalne przewidziane przepisami ustawy – Prawo 

upadłościowe i naprawcze.  

 

Ponadto wniosek powinien odpowiadać wymogom fiskalnym określonym w ustawie 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (złożenie wniosku wiąże się  

z uiszczeniem opłaty sądowej).  

 

Przepisy nie regulują już samego układu treści wniosku  

(tj. rozmieszczenia poszczególnych jego elementów), który został 

pozostawiony uznaniu osoby sporządzającej wniosek.  
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Niemniej, dla zachowania przejrzystości treści pisma, lepiej trzymać się zwyczajowo 

przyjętego układu, utrwalonego w praktyce licznymi opracowaniami wzorów pism 

sądowych.  

 

Według tego schematu również sporządzony został wniosek, który pobrałeś  

z mojej strony internetowej. 

 

ELEMENTY WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ 

 

Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać następujące 

elementy: 

 

1) DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA PISMA 

 

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwyczajowo wskazuje się 

datę i miejsce jego sporządzenia. Element ten nie jest wymagany żadnymi 

przepisami prawa, a co za tym idzie, nie stanowi on wymogu formalnego 

wniosku. Jego brak nie będzie zatem stanowić żadnego problemu. 

 

Samej dacie i miejscu sporządzenia pisma nie przypisuje się bowiem żadnej 

doniosłości prawnej. Znaczenie ma jedynie data wpływu pisma do sądu.  

Ta z kolei wynika z treści adnotacji, sporządzanej na piśmie w chwili jego 

wpływu do sądu, zawierającej datę i godzinę wpływu pisma, liczbę 

załączników i podpis przyjmującego pismo. W razie nadania pisma na poczcie 

za datę jego wpływu do sądu przyjmuje się datę stempla pocztowego. 

 

 

http://wniosekoupadlosckonsumencka.com/
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2) OZNACZENIE SĄDU 

 

We wniosku należy oznaczyć sąd, do którego wniosek jest kierowany. Trzeba 

wskazać nazwę i rodzaj sądu, nazwę oraz numer jego wydziału,  

a także miejscowość położenia jego siedziby. Niemniej przyjmuje się, że dla 

spełnienia przedmiotowego wymogu formalnego wystarczającym jest samo 

wskazanie nazwy i siedziby sądu. 

 

Wykaz sądów upadłościowych, wraz z adresami 

 

 

3) DANE IDENTYFIKUJĄCE DŁUŻNIKA 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać dane 

pozwalające na dokładną identyfikacje osoby dłużnika. Z tego względu w jego 

treści należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL 

dłużnika. Jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL, podaje się inne dane 

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (np. numer i serię paszportu). 

 

Jeżeli dłużnik zastępowany jest przez przedstawiciela ustawowego, 

należy również wskazać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. 

Przedstawiciel ustawowy obowiązany jest wykazać również swoje 

umocowanie do działania w imieniu dłużnika już w treści wniosku  

i załączyć do niego stosowny dokument. Będzie on miał najczęściej 

 

 

http://upadłośćkonsumencka.com.pl/sady-upadlosciowe/
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postać dokumentu urzędowego (np. odpis postanowienia sądu opiekuńczego  

o ustanowieniu opieki lub kurateli). 

 

Zobacz, kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

 

 

4) OZNACZENIE RODZAJU PISMA 

 

Oznaczenie rodzaju pisma to nic innego jak jego zatytułowanie, które pozwala 

na wstępne określenie celu jego złożenia i wskazuje na zawartą w nim 

merytoryczną treść.  W tym przypadku, właściwym tytułem jest „Wniosek o 

ogłoszenie upadłości konsumenckiej”. 

 

 

5)  OSNOWA WNIOSKU 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do 

sądu, powinno zawierać osnowę wniosku. Jest to merytoryczna treść 

wskazująca na faktyczny zamiar wnoszącego dane pismo. Osnowa wniosku 

powinna korelować z oznaczeniem rodzaju pisma i zwięźle określać treść 

żądania kierowanego do sądu.  

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, osnowę wniosku 

będzie stanowiło następujące przykładowe sformułowanie: „Wnoszę o 

ogłoszenie upadłości Dłużnika i przeprowadzenie dowodów wskazanych we 

wniosku, na wskazane w nim okoliczności”.  

 

 

 

http://upadłośćkonsumencka.com.pl/kogo-upadlosc-konsumencka/
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6) WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ WNIOSEK I ICH 

UPRAWDOPODOBNIENIE 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać 

uzasadnienie, którego treść będzie wskazywała na zaistnienie wszystkich 

przesłanek warunkujących jego pozytywne rozpoznanie przez sąd.  

W uzasadnieniu wniosku należy więc wskazać na istnienie przynajmniej 

jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest już wymagalna. Trzeba też 

opisać swoją sytuację osobistą i majątkową oraz możliwości zarobkowe. W ten 

sposób ukazujemy stan niewypłacalności i przedstawiamy okoliczności, 

których zaistnienie przyczyniło się do powstania stanu niewypłacalności. 

 

Dłużnik nie ma przy tym obowiązku udowodnienia okoliczności wskazanych  

w uzasadnieniu wniosku. Wystarczającym jest tu bowiem ich 

uprawdopodobnienie. Wymóg jedynie uprawdopodobnienia okoliczności 

uzasadniających wniosek oznacza, że nie muszą one być wykazane stanowczo 

 i ponad wszelkie wątpliwości.  

 

 Do wniosku należy więc załączyć dokumenty wskazujące  

na prawdopodobieństwo zaistnienia danych okoliczności. Mogą to być  

na przykład: 

 odpis umowy kredytowej; 

  pismo z banku wypowiadające umowę kredytu; 

  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp. 
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Ponadto można wnosić o przeprowadzenie dowodu z zeznań wskazanych 

świadków.  

 

Przeczytaj więcej o niewypłacalności, jako warunku ogłoszenia upadłości 

 

 

7) WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ MAJĄTEK DŁUŻNIKA 

 

Wskazanie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika ma znaczenie przy 

ustalaniu właściwości miejscowej sądu upadłościowego, w przypadku gdy 

dłużnik nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski. Wskazanie miejsc,  

w których znajduje się majątek dłużnika powinno nastąpić przez podanie 

dokładnego adresu położenia jego poszczególnych składników. 

 

Jeżeli od położenia majątku dłużnika uzależniona jest właściwość miejscowa 

sądu upadłościowego, wskazanym jest jego oznaczenie już  

w treści samego wniosku. Jeżeli natomiast nie ma ono wpływu  

na określenie właściwości miejscowej sądu upadłościowego, można  

to uczynić w treści załączonego do wniosku wykazu majątku dłużnika. 

 

8) AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać 

aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego 

składników. To, że przedmiotowy wykaz ma być aktualny nie oznacza 

jednak, że musi być sporządzany na dzień składania wniosku.  

 

 

http://upadłośćkonsumencka.com.pl/niewyplacalnosc-warunkiem-upadlosci/
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Aktualna na dzień składania wniosku powinna być jego treść, tj. wskazany  

w nim stan majątku dłużnika i szacunkowa wartość jego poszczególnych 

składników. 

 

Wykaz majątku dłużnika ma być zupełny, a zatem powinien obejmować cały 

majątek dłużnika. Są to: nieruchomości, samochody, oszczędności, papiery 

wartościowe (np. obligacje), wartościową biżuterię, sprzęt AGD i RTV, 

wierzytelności  (np. roszczenie o zachowek). Należy w nim wskazać także te 

jego składniki, które w świetle przepisów są wyłączone spod egzekucji, a co za 

tym idzie, nie wchodzą do masy upadłości, chyba że nie przedstawiają one 

żadnej istotnej wartości zbywczej i mają jedynie wartość użytkową (np. stary 

rower). 

 

Sprawdź, które składniki majątku są wyłączone spod egzekucji 

 

 

Wycena poszczególnych składników majątku, oznaczonych w przedmiotowym 

wykazie, ma być wyceną szacunkową. Nie musi być poparta żadnymi 

dokumentami i może być wynikiem pobieżnej oceny ich wartości 

przeprowadzonej przez samego dłużnika.  

 

Lista ta może zostać zawarta zarówno w treści samego wniosku, jak i stanowić 

odrębny dokument podpisany przez dłużnika i załączony do wniosku.  

 

Aby zachować przejrzystość wniosku o upadłości konsumencką, zalecam 

zamieszczanie listy w załączniku do wniosku. 

 

http://upadłośćkonsumencka.com.pl/skladniki-majatku-podlegajace-wylaczeniu-masy-upadlosci/
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Jeżeli dłużnik nie posiada majątku, siłą rzeczy do wniosku nie załącza 

przedmiotowej listy. Niemniej, we wniosku należy wskazać przyczynę jej 

niezałączenia. W przeciwnym razie jej brak może zostać uznany za brak 

formalny wniosku ze wszystkimi tego konsekwencjami.  

 

9) SPIS WIERZYCIELI 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać spis 

wszystkich wierzycieli dłużnika. Spis ten dotyczy wszystkich wierzycieli 

posiadających zarówno wierzytelności majątkowe, jak i niemajątkowe 

(niezależnie od tego czy ich wierzytelności są już wymagalne, czy też nie). 

Przykładowo, w przedmiotowym spisie powinien znaleźć się zarówno bank, 

który wypowiedział dłużnikowi kredyt z powodu braku terminowego 

regulowania rat, jak i operator sieci telefonii komórkowej, w stosunku do 

którego dłużnik terminowo uiszcza wszystkie należności.  

 

Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć ze wskazaniem wysokości 

przysługującego mu zobowiązania oraz terminu zapłaty. Jeżeli wierzycielem 

jest osoba fizyczna, jego oznaczenie powinno nastąpić poprzez wskazanie 

imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Gdy wierzycielem jest osoba 

prawna (np. spółka z o.o. lub bank) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka 

komandytowo-akcyjna lub spółka partnerska), jego oznaczenie powinno 

nastąpić poprzez wskazanie nazwy i formy organizacyjno-prawnej oraz adresu 

siedziby. 
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Spis wierzycieli może zostać zawarty zarówno w treści samego wniosku, jak  

i stanowić odrębny dokument podpisany przez dłużnika i załączony do 

wniosku. Celem zachowania przejrzystości treści wniosku o upadłości 

konsumencką zalecam zamieszczanie przedmiotowej spisu w załączniku do 

wniosku. 

 

10) SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH  

 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć listę 

wszystkich wierzytelności spornych. Wierzytelności sporne to wierzytelności, 

których istnienie dłużnik kwestionuje, czyli nie uznaje obowiązku ich zapłaty.  

 

Lista ta powinna zawierać dokładne oznaczenie każdej ze spornych 

wierzytelności, poprzez oznaczenie wysokości danej wierzytelności oraz osoby 

wierzyciela, któremu dana wierzytelność przysługuje, ze wskazaniem z jakiego 

tytułu. Należy też wskazać, w jakim zakresie dłużnik kwestionuje istnienie danej 

wierzytelności i z jakiego powodu uważa ją za nienależną.  

 

Lista może zostać zawarta zarówno w treści samego wniosku, jak i stanowić 

odrębny dokument podpisany przez dłużnika i załączony do wniosku. Podobnie 

jak w przypadku wykazu majątku, zalecam zamieszczanie jej w załączniku 

 do wniosku. 

 

Jeżeli dłużnik nie kwestionuje istnienia żadnych wierzytelności to do wniosku 

nie załącza się listy, ale wtedy należy wskazać przyczynę jej niezałączenia. 
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11) LISTA ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA 

 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik zobowiązany jest 

załączyć listę zabezpieczeń ustanowionych na jego majątku, wraz z datami ich 

ustanowienia. W szczególności są to hipoteki, zastawy i zastawy rejestrowe. 

Datą ustanowienia zabezpieczenia z reguły będzie data jego wpisu  

do właściwego rejestru publicznego (np. księgi wieczystej w przypadku 

hipoteki). 

 

Lista ta może zostać zawarta zarówno w treści samego wniosku, jak i stanowić 

odrębny dokument podpisany przez dłużnika i załączony do wniosku. Lepiej 

jednak listę zamieścić w załączniku.  

 

Jeżeli dłużnik nie posiada majątku lub żadne zabezpieczenia na jego majątku 

nie zostały ustanowione, to oczywiście do wniosku nie załącza listy. Wtedy 

jednak również należy wskazać przyczynę jej niezałączenia.  

 

12) OŚWIADCZENIE O BRAKU NEGATYWNYCH PRZESŁANEK OGŁOSZENIA 

UPADŁOŚCI 

 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi załączyć swoje 

oświadczenie, że nie zachodzą negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości 

wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. 
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Zatem dłużnik musi wykazać, że w okresie dziesięciu lat przed dniem 

zgłoszenia wniosku: 

 

1. w stosunku do dłużnika nie była prowadzona upadłość konsumencka 

umorzona z innych przyczyn niż na jego wniosek; 

2. nie uchylono ustalonego dla dłużnika planu spłaty wierzycieli 

 na podstawie przepisu art. 49120 ustawy – Prawo upadłościowe  

i naprawcze; 

3. dłużnik prowadzący wcześniej działalność gospodarczą nie uchybił 

obowiązkowi złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach 

ogólnych (tj. dla przedsiębiorców); 

4. żadna czynność prawna dłużnika nie została prawomocnie uznana  

za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli; 

5. w stosunku do dłużnika nie prowadzono postępowania 

upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego 

zobowiązań. 

 

Oświadczenie to może zostać zawarte zarówno w treści samego wniosku, jak  

i stanowić odrębny dokument podpisany przez dłużnika i załączony  

do wniosku.  

 

Jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku  

o upadłość konsumencką, zaistniała którakolwiek z ww. negatywnych 

przesłanek ogłoszenia upadłości, dłużnik oczywiście nie składa 

przedmiotowego oświadczenia. W takim przypadku we wniosku 

należy wskazać, która z ww. okoliczności miała miejsce i jednocześnie 

powołać się na względy słuszności lub względy humanitarne 

uzasadniające przeprowadzenie postępowania upadłościowego.  
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Przeczytaj więcej o względach słuszności i względach humanitarnych 

 

Nie jest przy tym wystarczające zamieszczenie we wniosku jedynie 

ogólnikowego sformułowania, że „przeprowadzenie postępowania jest 

uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.” Należy 

bowiem wskazać na konkretne i szczególne okoliczności przemawiające  

za oddłużeniem (np. kalectwo, przewlekła choroba, bardzo ciężka sytuacja 

rodzinna), które w ocenie dłużnika mieszczą się w pojęciu „względów 

słuszności” lub „względów humanitarnych”. Trzeba je, w miarę możliwości, 

przynajmniej uprawdopodobnić. W przypadku gdy w stosunku do dłużnika 

prowadzono wcześniej postępowanie upadłościowe, w którym umorzono 

całość lub część jego zobowiązań, można dodatkowo wykazywać, że  

do niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania 

przezeń należytej staranności. 

 

13) PODPIS 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi oczywiście zawierać 

podpis dłużnika albo jego przedstawiciela ustawowego. Podpis musi przy tym 

zostać złożony własnoręcznie i zawierać przynajmniej nazwisko napisane  

w sposób charakterystyczny dla osoby podpisującej się na wniosku. 

 

W sytuacji, gdy dłużnik nie jest wstanie samodzielnie się podpisać  

(np. z powodu nieumiejętności pisania lub choroby), wniosek może 

podpisać osoba przezeń upoważniona. Wtedy należy wskazać powód, dla 

którego dłużnik nie złożył samodzielnego podpisu. Przepisy nie przewidują  

dla rzeczonego upoważnienia żadnej szczególnej formy.  

 

http://upadłośćkonsumencka.com.pl/wzgledy-slusznosci-oraz-wzgledy-humanitarne/
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Należy zaznaczyć, że osoba podpisująca się na wniosku „w zastępstwie” 

dłużnika, składa swój własnoręczny podpis, tj. podpisuje się własnym imieniem 

i nazwiskiem (nie odtwarza podpisu dłużnika). 

 

14) WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW  

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać wykaz 

rodzaju i liczby załączników. Wymienienie załączników polega na wskazaniu 

każdego z nich z osobna poprzez ich nazwanie. Dobra praktyką jest 

enumeratywne wymienienie wszystkich załączników w wyodrębnionym 

miejscu wniosku – co zwyczajowo czyni się na jego końcu.  

 

15) ODPIS WNIOSKU 

 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć jego odpis, 

który trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości. Ponieważ przepisy nie określają 

sposobu sporządzania odpisu pism składanych w sądzie, istnieje tu dowolność 

ograniczona jedynie warunkiem, aby odpis pisma stanowił odwzorowanie 

oryginału, tj. oddawał w pełni jego treść. Odpis wniosku o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej może zatem stanowić zarówno jego kserokopia, jak  

i dodatkowy egzemplarz wydruku komputerowego. Należy pamiętać, że odpis 

wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi obejmować również 

wszystkie załączniki oryginału.  
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16) OPŁATA SĄDOWA 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien również spełniać 

przewidziane prawem wymogi fiskalne. Od wniosku o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej pobiera się opłatę podstawową, która wynosi 30 zł.  

 

Opłatę sądową można uiścić w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na 

rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty 

gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub znakami opłaty sądowej 

naklejonymi na pierwszej lub ostatniej stronie wniosku. W przypadku dwóch 

pierwszych form płatności, do wniosku należy załączyć dowód wniesienia 

opłaty sądowej (np. w postaci potwierdzenia z kasy sądu lub wydruku 

potwierdzającego dokonanie przelewu). 

 

Dłużnik, którego nie stać na uiszczenie ww. opłaty sądowej, może złożyć 

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do wniosku powinno być wtedy 

dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, 

majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie 

od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru, który 

można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Pobierz wniosek  

 

 

 

 

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf
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17)  LISTA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH I SĄDOWYCH 

 

Chociaż nie wymagają tego przepisy, wskazane jest załączenie do wniosku  

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej listy postępowań egzekucyjnych 

i sądowych, prowadzonych przeciwko dłużnikowi lub z jego udziałem. Lista 

pozwoli usprawnić działania podejmowane przez syndyka, który np. będzie  

w stanie niezwłocznie poinformować komorników, prowadzących 

postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, o ogłoszeniu upadłości 

konsumenckiej i tym samym wstrzymać podejmowane przez nich czynności. 

 

 

SKUTKI NIERZETELNEGO SPORZADZENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

KONSUMENCKIEJ 

 

Sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy pamiętać o tym, 

że dane w nim wskazane muszą być zupełne i odpowiadać prawdzie. Dotyczy to 

również treści załączników składanych do wniosku. Wskazanie nieprawdziwych lub 

niezupełnych danych stanowi bowiem podstawę oddalenia wniosku.  

 

Sąd nie oddali wniosku zawierającego nieprawdziwe lub niezupełne dane jedynie 

wtedy, gdy czynniki te nie są istotne lub gdy przeprowadzenie postępowania 

upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami 

humanitarnymi. 
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SKUTKI WYSTAPIENIA BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OGŁOSZENIE 

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 

 

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie spełnia wymogów 

formalnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego lub w ustawie – Prawo 

upadłościowe i naprawcze oraz wymogów fiskalnych, dłużnik zostanie wezwany do 

ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jeżeli wniosek został 

złożony przez dłużnika zamieszkałego za granicą, termin ten nie powinien być krótszy 

niż miesiąc. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, wniosek zostanie 

zwrócony dłużnikowi. 

 

 


