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POUCZENIE UPADŁEGO 

 

Syndyk poucza Upadłego o treści art. 57; 58; 61; 62; 69; 491 (10) pu. oraz wzywa do zapoznania 

się z powyższymi artykułami przez Upadłego.  

 

Art. 57. 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. 1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, sędzia-komisarz może 

zastosować wobec niego 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. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy 

zaspokojeniu wierzycieli upadłego.  

 

Art. 62. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia 

upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami 

określonymi w art. 63–67a. 

 

Art. 69. 1. Ustalenie składu masy upadłości na dzień ogłoszenia upadłości następuje przez 

sporządzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe według 

wzorca udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości spisu objętych przez syndyka 

ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw 

majątkowych, a także przez sporządzenie spisu należności. 

1a. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że w skład 

masy upadłości wchodzą ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne, których syndyk nie 
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objął, sporządza ich spis, wskazując, których składników masy nie objął na skutek czynności 

bezskutecznych.  

1c. Syndyk sporządza spisy, o których mowa w ust. 1 i 1a, na bieżąco, w miarę ustalania składu 

masy upadłości i obejmowania składników majątku wchodzących w skład masy upadłości. 

Podczas sporządzania spisów syndyk usuwa błędnie wpisane pozycje. 

 1ca. Każdorazowy stan spisu objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków 

pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw majątkowych jest ujawniany w Rejestrze. 

Zawarte w spisie należności informacje o przysługujących upadłemu wierzytelnościach 

podlegają ujawnieniu dopiero z chwilą obwieszczenia w Rejestrze uchwały rady wierzycieli 

albo postanowienia sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności.  

1d. Po zakończeniu ustalania składu masy upadłości syndyk składa spis inwentarza, który 

obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu na dzień ogłoszenia upadłości spisów: 1) 

objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz 

przysługujących upadłemu praw majątkowych; 2) ruchomości, nieruchomości oraz środków 

pieniężnych, których syndyk nie objął; 3) należności.  

1f. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że w skład 

masy upadłości w dniu ogłoszenia upadłości wchodziły składniki majątku, których syndyk nie 

ujął w spisie inwentarza, sporządza uzupełnienie spisu inwentarza, które obejmuje składniki 

majątku nieujęte w spisie inwentarza. Do uzupełnienia spisu inwentarza przepisy ust. 1, 1a, 1c 

i 1d stosuje się odpowiednio. 

2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy 

upadłości.  

3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia 

upadłości należą do majątku upadłego.  

 

Art. 49110. 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. 

2a. Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we 

wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność 

lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami 

słuszności lub względami humanitarnymi. 

 3. Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować 

pokrzywdzeniem wierzycieli.  

4. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie. 

5. Do postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.  

 

 

…………………………… 

Czytelny podpis Upadłego 


