Wyciąg z przepisów

Art. 54a [Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zakres]
1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na
postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów
polskich.
2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Art. 235 [Koszty zgłoszenia wierzytelności]
1. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania
wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego
zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej
równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest
wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu
obejmującego rozliczenie.
2. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust.
1, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

Art. 236 [Zgłoszenie wierzytelności]
1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym,
jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w
postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.
2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego
wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem
skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze
okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście
wierzytelności z urzędu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem
lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących

w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w
postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych
należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.

Art. 237 [Wierzytelności umieszczane z urzędu]
Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się
na liście wierzytelności z urzędu.

Art. 239 [Forma zgłoszenia]
1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.
2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru.
3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia
wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem
Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie
zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.
Art. 239a [Przerwanie biegu terminu przedawnienia]
Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się
postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.
Art. 240 [Zawartość zgłoszenia]
W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku
ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności
niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie
wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest
powołanie się na tę okoliczność;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem
osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne,
sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość
posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.
ROZDZIAŁ 3. SPRAWDZANIE ZGŁOSZONYCH WIERZYTELNOŚCI.
Art. 241 [Zastosowanie przepisów KPC]
Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub
wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez
syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 242 [Zwrot z powodu braków formalnych]
Jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika
procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, lub osoba posiadająca licencję doradcy
restrukturyzacyjnego, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom określonym w
art. 239 i art. 240 lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu
podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia.
Art. 242a [Skarga]
1. Zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wymaga uzasadnienia.
2. Na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wierzycielowi przysługuje skarga
do sędziego-komisarza. Syndyk poucza wierzyciela występującego w sprawie bez adwokata,
radcy prawnego, osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika
patentowego lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o terminie i sposobie
wniesienia skargi.

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zwrócone
zgłoszenie wierzytelności.
4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia syndyka o zwrocie
zgłoszenia wierzytelności wraz z uzasadnieniem.
5. Skargę wnosi się do syndyka. Syndyk w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi
przekazuje sędziemu-komisarzowi skargę wraz ze zgłoszeniem wierzytelności oraz z odpisem
zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzytelności, chyba że skargę w całości uwzględnia. O
uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego.
6. Sędzia-komisarz rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do
sędziego-komisarza, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu lub
jeżeli od skargi nie uiszczono należnej opłaty, w terminie tygodniowym od dnia jej uzupełnienia
lub opłacenia.
7. Sędzia-komisarz odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu lub z innych
przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie lub od
której nie uiszczono należnej opłaty. Na postanowienie sędziego-komisarza o odrzuceniu skargi
służy zażalenie.
Art. 243 [Potwierdzenie wierzytelności w księgach rachunkowych]
1. Syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach
rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub
rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy
wierzytelność uznaje.
2. W przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach
rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub
rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów
wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin
ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty
złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy
sędziemu-komisarzowi.
3. Wezwanie wierzyciela przez syndyka do złożenia dokumentów zawiera pouczenie o skutkach
uchybienia terminowi.
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Art. 491
[Skarga na czynności syndyka]

1. Na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także
zaniechania przez syndyka dokonania czynności.

2. Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności
lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.
3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną
czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub
dokonanie czynności, wraz z uzasadnieniem.
4. Skargę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel
lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy
czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia
zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało
przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia
powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez
syndyka dokonania czynności wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący
dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
5. Skargę wnosi się do syndyka, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej
dokonania. Syndyk w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie
zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej
zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego, chyba że
skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego oraz
zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
6. Sąd rozpoznaje skargę w terminie siedmiu dni od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga
zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu - od dnia jej uzupełnienia.
7. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania zaskarżonej
czynności, chyba że sąd wstrzyma dokonanie czynności.
8. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych
przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na
postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.
9. W razie odrzucenia skargi sąd z urzędu bierze pod uwagę okoliczności wskazane w skardze i w
razie potrzeby wydaje syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności lub zakazuje
syndykowi dokonania określonych czynności.
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Art. 491
[Plan spłaty wierzycieli]

1. Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku
wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z

uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491 14a
 ust. 1 lub
16
art. 491  ust. 1 lub 2a.
2. W przypadku postępowania wszczętego wyłącznie na wniosek wierzyciela syndyk składa
sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 491 14a
 ust. 1 lub art. 491 16
 ust. 1 lub 2a, chyba że dłużnik na
wezwanie syndyka oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty wierzycieli ani o
umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeżeli dłużnik na wezwanie
syndyka oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty wierzycieli ani o umorzenie
zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu
postępowania.
3. Do projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 491 14a
 ust. 1 lub art. 491 16ust. 1 lub 2a, syndyk załącza:
1) dowody doręczenia upadłemu oraz wierzycielom projektu planu spłaty wierzycieli z
uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491 14a
 ust. 1 lub
16 
art. 491  ust. 1 lub 2a, wraz z pouczeniem o treści ust. 4 i zobowiązaniem do złożenia
stanowiska, o którym mowa w pkt 2, w terminie czternastu dni;
2) stanowiska upadłego oraz wierzycieli albo informację, że upadły lub wierzyciele nie złożyli
stanowiska wraz z podaniem przyczyny jego niezłożenia.
4. Sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadku, o którym mowa w art. 49116 ust. 1 lub 2a,
umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowo umarza
zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo wydaje postanowienie, o
którym mowa w art. 491 14a
 ust. 1, po przeprowadzeniu rozprawy, jeżeli upadły, syndyk lub
wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy. O terminie rozprawy zawiadamia się
upadłego i syndyka oraz wierzyciela, który złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy.
5. W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu
upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu
umieszczeniu na liście wierzytelności, sąd, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności,
wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli, chyba że w toku postępowania nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania
tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości.
6. Zgłoszenie wierzytelności dokonane po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty
wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
49114aust. 1 lub art. 491 16
 ust. 1 lub 2a, pozostawia się bez rozpoznania.
7. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez

ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na postanowienie sądu w przedmiocie
ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.
8. Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.
Art. 491 14a
 [Postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli]
1. Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:
1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób
celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe
nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku
do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część
jego zobowiązań
- chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu zgromadzono fundusze masy
upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia
wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości
między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. Przepisu art. 49121 nie stosuje się.
3. Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie
postępowania.

Art. 491 16
 [Umorzenie zobowiązań upadłego]
1. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista
sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
1a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu zgromadzono fundusze masy
upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia
wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości

między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty i umarza zobowiązania upadłego
niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.
2. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb
Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.
2a. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli
wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od
dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie
planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do
dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali
plan spłaty wierzycieli. Przepis art. 491 21
 ust. 2 stosuje się. Przepis ust. 1a stosuje się
odpowiednio.
2b. Na wniosek upadłego lub wierzyciela, o którym mowa w ust. 2a, sąd może uchylić
postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli.
2c. W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać
czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację
majątkową.
2d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę
na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 2c, albo zatwierdzić jej dokonanie.
2e. W okresie, o którym mowa w ust. 2c, upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do
końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok
kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o
wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki
potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby
mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania
podatkowego.
2f. W okresie, o którym mowa w ust. 2c, przepis art. 491 15
 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

2g. Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 2c, upadły:
1) nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2e,
2) w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2e, podał nieprawdziwe informacje, w szczególności
zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,
3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w ust. 2c, bez uzyskania zgody sądu albo
czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,
4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli
- chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest
uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
2h. W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.
2i. Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2a,
zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli. Na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd wydaje postanowienie stwierdzające
umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu sąd
wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego.
3. Przepisy art. 491 21
 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

