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Nota: Niniejsza broszura spełnia jedynie funkcję informacyjną. Służy przedstawieniu podstawowych zagadnień dotyczących
upadłości konsumenckiej i nie wyczerpuje wszystkich aspektów postępowania upadłościowego. Osoba zainteresowana
uzyskaniem kompletnych informacji związanych z postępowaniem powinna zasięgnąć porady, ponieważ każdą sytuację osoby
zadłużonej należy weryfikować indywidualnie. KL Law Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
wynikającą z użycia niniejszej broszury lub za szkodę mającą związek z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści
zawartych w tejże broszurze.

Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce krótką broszurę zawierającą najistotniejsze informacje z punktu
widzenia osoby niewypłacalnej zainteresowanej upadłością konsumencką. Mamy nadzieję, że
zagadnienia w niej omówione, zostały przedstawione w przystępny dla Państwa sposób.
W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii, którzy
odpowiedzą na Państwa dalsze pytania.
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Podstawowe informacje – Upadłość konsumencka
Z dniem 31 grudnia 2014 roku w życie weszły przepisy niosące za sobą zmianę w kontekście
regulacji dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej. Nowelizacja ta jest o tyle istotna, gdyż w
znaczący sposób uprościła procedurę ubiegania się o oddłużenie w ramach postępowania
upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co to jest upadłość konsumencka i na czym polega?
Postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej spełnia dwie zasadnicze funkcje. Po
pierwsze, funkcja windykacyjna polega na zaspokojeniu wierzycieli w wyniku spieniężenia
majątku upadłego. Po drugie, funkcja oddłużeniowa umożliwia umorzenie zobowiązań
upadłego, które powstały przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką i nie zostały
zaspokojone na skutek zlikwidowania majątku lub wykonania planu spłaty wierzycieli. W
sporadycznych sytuacjach możliwe jest uzyskaniem oddłużenia bez jakiegokolwiek planu
spłaty. Istotne jest, aby upadły wykazał się rzetelnością w trakcie postępowania, a stan
niewypłacalności, który zaowocował złożeniem wniosku o upadłość, nie był skutkiem
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
Upadłość konsumencka składa się z kilku
etapów. Postępowanie jest inicjowane
złożeniem wniosku o upadłość do
Postępowanie w
przedmiocie
ogłoszenia upadłości
właściwego sądu. W chwili ogłoszenia
upadłości konsumenckiej niewypłacalnego
konsumenta, cały jego dotychczasowy
Postępowanie
upadłościowe
majątek staje się tzw. „masą upadłości”. W
właściwe
praktyce oznacza to, że upadły traci
możliwość swobodnego zarządzania swoim
majątkiem i od tego momentu zarządza nim
Plan spłaty wierzycieli
syndyk. Ponadto, na upadłym ciąży
ustawowy obowiązek, aby wskazać i wydać
syndykowi wszystkie składniki swojego
Umorzenie
majątku oraz dokumentację z nim związaną.
pozostałych
zobowiązań
Podkreślić należy, że jest to bardzo ważne,
aby upadły wykazał się szczególną
uczciwością - nie zatajał żadnych informacji,
bowiem naraża się na to, że postępowanie zostanie umorzone i upadły utraci możliwość
oddłużenia w ramach tej procedury. Masa upadłości stanowi źródło zaspokojenia wierzycieli i
podlega likwidacji przez syndyka.
Do masy upadłości zalicza się m.in. nieruchomości, majątek ruchomy (samochód, wartościowe
przedmioty), a także akcje lub udziały w spółkach kapitałowych, papiery wartościowe, czy
wynagrodzenie za pracę.
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Istotne z punktu widzenia konsumenta jest to, że istnieje katalog przedmiotów, które są
wyłączone z masy upadłości i będą to m.in.:
•

•

•

•

•
•
•

przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla
dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie
niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz
surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem
jednak pojazdów mechanicznych;
przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do
wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być
sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość
użytkową;
przedmioty niezbędne do funkcjonowania ze względu na niepełnosprawność dłużnika
lub członków jego rodziny;
majątek osobisty współmałżonka;
wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
świadczenie 500+.

Pozostałe etapy postępowania, m.in. plan spłaty wierzycieli, zostały omówione w dalszej części
broszury.
Korzyści, które wynikają z procedury upadłościowej wobec niewypłacalnego konsumenta
należy rozpatrywać w kontekście poszczególnych etapów. Z chwilą wydania postanowienia o
ogłoszeniu upadłości przez sąd, upadły:
•
•
•

•

uwalnia się od postępowań windykacyjnych, sądowych o zapłatę, czy egzekucyjnych;
uzyskuje komfort psychiczny, ponieważ nie musi się obawiać natarczywych telefonów,
czy korespondencji ze strony wierzycieli;
ponosi stosunkowo niewielkie koszty sądowe i skarbowe, ponieważ złożenie wniosku
o upadłość konsumencką wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł, a jeżeli reprezentuje go
profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny),
to musi uiścić dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł;
może starać się o uzyskanie kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego, na okres
od roku do dwóch lat, jeżeli w wyniku likwidacji majątku zostanie spieniężona
nieruchomość faktycznie zamieszkiwana przez upadłego z rodziną.

Z chwilą ustalenia planu spłaty wierzycieli, upadły:
•
•

odzyskuje zarząd nad swoim majątkiem;
otrzymuje wynagrodzenie za pracę bez żadnych potrąceń;
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•

uiszcza jedną płatność każdego miesiąca na czas trwania planu spłaty.

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, upadły:
•
•

ma pewność oddłużenia;
może starać się o wykreślenie jego danych z tzw. baz dłużników.

Przesłanki upadłości konsumenckiej
Przesłanki podmiotowe – kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przeznaczone jest wyłącznie dla osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które na skutek niezależnych od
własnej woli okoliczności stały się niewypłacalne, tzn. utraciły zdolność do wykonywania
wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zatem nie posiadają środków finansowych na
jednoczesne zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb bytowych oraz spłatę zobowiązań.
Podmiotowość w zakresie upadłości konsumenckiej posiadają osoby, które nigdy nie były
przedsiębiorcami, a także te, które już swoją działalność gospodarczą wyrejestrowały i nie mają
możliwości ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych.
Przesłanki przedmiotowe – jakie warunki należy spełnić, aby sąd ogłosił upadłość
konsumencką?
Aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik powinien spełnić
określone przesłanki.
Niewypłacalność
Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Nie ma możliwości
ogłoszenia upadłości wobec osoby, która jest wypłacalna.
Przez niewypłacalność należy rozumieć stan, w którym dłużnik utracił zdolność do
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność powinna mieć
charakter trwały i stały, stan ten nie polega na chwilowej utracie płynności finansowej.
Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność wykonywania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w
spłatach przekracza trzy miesiące.
Brak winy umyślnej
Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli uzna, że dłużnik świadomie doprowadził do
swojej niewypłacalności.
Wina umyślna w doprowadzeniu do niewypłacalności może mieć miejsce, gdy dłużnik zaciąga
zobowiązanie bez realnych szans na jego spłatę, np. nie posiada zatrudnienia.
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Brak rażącego niedbalstwa
Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli uzna, że stan niewypłacalności dłużnika
powstał na skutek rażącego niedbalstwa.
Przykładem zachowania rażąco niedbałego jest praktyka dłużnika, która polega m.in. na
zaciągnięciu tylu zobowiązań, że ich co miesięczna obsługa przekracza jego możliwości
zarobkowe.
Inne przesłanki
Powyższe przesłanki stanowią tzw. katalog przesłanek negatywnych bezwzględnych, których
wystąpienie powoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oprócz
tychże warunków występują też inne, które mogą, lecz wcale nie muszą skutkować oddaleniem.
Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat:
•
•
•
•

w stosunku do dłużnika było prowadzone postępowanie upadłościowe, które zostało
umorzone z innych przyczyn, aniżeli na wniosek samego dłużnika;
w stosunku do dłużnika był ustalony plan spłaty wierzycieli i został on uchylony w
związku z niewywiązywaniem się z obowiązków nałożonych na upadłego;
dłużnik, mając taki obowiązek, nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
dłużnik dokonał czynności prawnej, która została stwierdzona prawomocnym
wyrokiem za krzywdzącą wierzycieli (tzw. skarga pauliańska).

Jeżeli wobec dłużnika występuje jakaś z wyżej wymienionych okoliczności, to istnieje
możliwość ogłoszenia upadłości przez sąd, jeśli zastosowanie znajdą tzw. klauzule rozsądku
(względy humanitarne lub słuszności).

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o upadłość konsumencką?
Istotną kwestią dla prawidłowego sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
jest uprawdopodobnienie wszystkich okoliczności, które wskazują na:
•
•
•

istnienie i wysokość zobowiązań;
przyczyny niewypłacalności;
obecną sytuację dłużnika, która ma związek z brakiem możliwości uregulowania
zadłużenia w przyszłości.

Jakie dokumenty będą niezbędne do przygotowania sprawy o upadłość konsumencką?
Katalog tych dokumentów jest otwarty, głównie z uwagi na fakt, iż u każdego dłużnika
zachodzą inne okoliczności, których zaistnienie doprowadziło do stanu niewypłacalności.
Dlatego też kwestię dokumentacji należy rozpatrywać indywidualnie.
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Istnieje jednak grupa dokumentów, które są tożsame dla każdej z osób, która popadła w stan
niewypłacalności, należą do nich w szczególności:
•
•
•
•

wszelkie umowy kredytowe dotyczące zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań (w
tym zarówno z sektora bankowego jak i pozabankowego);
korespondencja dotycząca prowadzonych postępowań windykacyjnych (wezwania do
zapłaty, monity, ponaglenia, upomnienia);
dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań sądowych o zapłatę;
dokumentacja uzyskana na skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych
(zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcia rachunków bankowych/wynagrodzenia
za pracę itp.).

Dokumenty potwierdzające przyczyny niewypłacalności, np.:
•
•
•

zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, zaświadczenia o dokonanych
zabiegach/badaniach itp.;
wypowiedzenie umowy o pracę lub inny dokumenty wskazujący na utratę zarobków;
orzeczenie o rozwodzie, pozew o rozwód lub inny dokument wskazujący na rozpad
rodziny.

Dokumenty wskazujące na brak możliwości wykonywania zobowiązań, np.:
•
•

zaświadczenie z urzędu pracy o byciu osobą bezrobotną, umowa z pracodawcą
wskazująca na niższe zarobki;
zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy.

Jak już wspominaliśmy, katalog ten jest otwarty z uwagi na indywidualny charakter każdej
sprawy!
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Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - etapy

ZŁOŻENIE WNIOSKU
do właściwego Sądu Rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy
ds. upadłościowych

ODRZUCENIE ALBO ZWROT WNIOSKU
Sąd odrzuci albo zwróci wniosek z uwagi na braki
formalne lub jeśli uzna, że jest on niedopuszczalny

ZARZĄDZENIE O ROZPRAWIE

ODDALENIE WNIOSKU
Sąd oddali wniosek Dłużnika o ogłoszenie
upadłości, jeśli zachodzą przesłanki negatywne
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SĄD OGŁASZA UPADŁOŚĆ
KONSUMENCKĄ
NIEWYPŁACALNEGO DŁUŻNIKA
POWOŁANY ZOSTAJE SYNDYK

DŁUŻNIK POSIADA
MAJĄTEK I
ZDOLNOŚĆ DO
WYKONANIA PLANU
SPŁATY

DŁUŻNIK NIE
POSIADA MAJĄTKU,
ALE MOŻE WYKONAĆ
PLAN SPŁATY
WIERZYCIELI

DŁUŻNIK NIE
POSIADA ZARÓWNO
MAJĄTKU JAK I NIE
MOŻE WYKONAĆ
PLANU SPŁATY

)
USTALENIE LISTY WIERZYTELNOŚCI I JEJ ZATWIERDZENIE

LIWKIDACJA MAJĄTKU
PRZEZ SYNDYKA
=
ZASPOKOJENIE
WIERZYCIELI

USTALENIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI

DŁUŻNIK WYWIĄZUJE SIĘ Z PLANU SPŁATY
(maksymalny okres planu spłaty 36 miesięcy.)

PO WYWIĄZANIU SIĘ Z PLANU SPŁATY
DOCHODZI DO ODDŁUŻENIA
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Plan spłaty wierzycieli
Istotnym elementem postępowania upadłościowego jest planu spłaty wierzycieli. Jego ustalenie
następuje bezpośrednio po ewentualnej likwidacji majątku upadłego, a swoim zakresem plan
spłaty obejmuje wszystkie zobowiązania (zarówno te powstałe przed ogłoszeniem upadłości
jak i po), które nie zostały zaspokojone w trakcie likwidacji majątku upadłego.
Sąd ustala wysokość oraz okres na jaki plan spłaty zostanie nałożony na dłużnika. Następuje to
po zapoznaniu się z możliwościami zarobkowymi upadłego, a także wysokością wydatków
jakie ten musi pokrywać celem zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, zarówno
swoich jak i osób pozostających na jego utrzymaniu.
Maksymalne ramy czasowe obowiązywania planu spłaty wierzycieli mogą wynosić 36
miesięcy. W tym okresie upadły zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego regulowania
należności wynikających z planu spłaty wierzycieli.
Należy pamiętać, że w ramach planu spłaty nie jest możliwe, aby wierzyciel wszczął
postępowanie egzekucyjne dotyczące zobowiązania objętego postępowaniem upadłościowym.
Po wywiązaniu się przez upadłego z nałożonego na niego planu spłaty dochodzi do umorzenia
zobowiązań niezaspokojonych na skutek likwidacji majątku, czy wykonania planu spłaty
wierzycieli.
Istotną kwestią jest też to, że plan spłaty wierzycieli nie jest elementem obligatoryjnym w
postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd
może odstąpić od planu spłaty w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego wskazuje, że nie
będzie on w stanie się z niego wywiązać. W konsekwencji zobowiązania zostają umorzone bez
jakiejkolwiek spłaty ze strony dłużnika.

Porozumienie z wierzycielami (układ w upadłości konsumenckiej)
Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu jest dla wielu szansą na zachowanie
posiadanego majątku. Tym majątkiem może być m.in. nieruchomość. Zawarcie tego typu
porozumienia z wierzycielami oznacza jednak spłatę znacznej części zadłużenia, a na
umorzenie pozostałego długu musi zostać wyrażona zgoda większości wierzycieli.
Aby można było mówić o skuteczności zawartego układu i zmianach w treści stosunków
prawnych występujących między dłużnikiem a wierzycielami, to konieczna jest akceptacja ze
strony sądu, który weryfikuje treść umowy i bada, czy propozycje spłaty są proporcjonalne
wobec wszystkich wierzycieli.
Postępowanie w przedmiocie zawarcia układu w upadłości konsumenckiej nie jest wszczynane
z urzędu – konieczne jest złożenie wniosku o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu
głosowania nad układem. Osobami uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są:
•

dłużnik, jeżeli postępowanie upadłościowe zostało rozpoczęte na jego wniosek;
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•

wierzyciel, jeżeli postępowanie upadłościowe zostało rozpoczęte na wniosek jednego z
wierzycieli.

W przypadku, gdy inicjatorem postępowania układowego jest dłużnik, to układ ten nie może
być zawarty bez jego zgody. Jeżeli to wierzyciele złożyli wniosek, to do zawarcia układu zgoda
dłużnika nie jest już wymagana.
Wniosek powinien zostać złożony do sędziego-komisarza po ogłoszeniu upadłości
konsumenckiej, aż do momentu całkowitej likwidacji masy upadłości. Zakończenie likwidacji
jest tożsame ze spieniężeniem majątku w całości, wtedy też złożenie wniosku o układ jest w
zasadzie bezzasadne.

Słownik pojęć „trudnych”
Definicje używane w ustawach i innych aktach prawnych mogą niekiedy budzić zakłopotanie.
Poniżej wyjaśniamy podstawowe pojęcia, z którymi możecie Państwo mieć do czynienia w
trakcie postępowania upadłościowego.
Dłużnik: osoba, która jest zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia na rzeczy innej
osoby (wierzyciela).
Wierzyciel: osoba, którą łączy z dłużnikiem stosunek zobowiązaniowy, co daje jej możliwość
żądania spełnienia świadczenia.
Syndyk: osoba, która zarządza majątkiem podmiotu, który znalazł się w stanie upadłości. Jego
głównym celem jest spieniężenie masy upadłości. Posiada licencję doradcy
restrukturyzacyjnego.
Konsument: osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W kontekście upadłości
konsumenckiej jest to osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
Masa upadłości: w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe, z chwilą ogłoszenia upadłości
majątek osoby upadłej staje się masą upadłości, która docelowo ma posłużyć zaspokojeniu
wierzycieli.
Upadły: osoba, w stosunku do której jest prowadzone postępowanie upadłościowe właściwe.
Postępowanie upadłościowe właściwe: postępowanie, które wszczyna sąd po uwzględnieniu
wniosku i ogłoszeniu upadłości. Postępowanie jest poprzedzone postępowaniem w przedmiocie
ogłoszenia upadłości.
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości: polega na zweryfikowaniu wniosku o
upadłość, załączonych dokumentów oraz ewentualnym wysłuchaniu dłużnika przez sąd pod
kątem konkretnych przesłanek. Zaczyna się od złożenia wniosku o upadłość i trwa do
ogłoszenia postępowania upadłościowego właściwego lub oddalenia wniosku o upadłość.
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Poniżej przedstawiamy aktualną listę Sądów właściwych do rozpoznawania spraw o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej, wraz z ich adresami.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103;
15-950 Białystok;
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24;
43-300 Bielsko Biała;
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45; 85130 Bydgoszcz,
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury
9/11; 42-217 Częstochowa,
Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. Płk. Dąbka 8-12; 82-300
Elbląg
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul.
Piekarnicza 10; 80-126 Gdańsk,
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy
23; 44-101 Gliwice,
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina
52 b. 10; 66-400 Gorzów Wielkopolski,
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18; 58-500
Jelenia Góra;
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Adama Asnyka 56a, 62-800
Kalisz;
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul.
Lompy 14; 40-040 Katowice,
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44; 25-312
Kielce,
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Władysława Andersa
34; 75-950 Koszalin;
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków,
Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19; 59-220
Legnica;
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy, ul.
Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik z siedzibą w Świdniku,
17)Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy, Al.
Kościuszki 107/109; 90-928 Łódź,
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3c; 10-165
Olsztyn,
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, ul. Ozimska 60 a;45-368 Opole;
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, ul.
Słowackiego 5; 97-300 Piotrków Trybunalski;
Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, al. Kilińskiego 10b, 09-404
Płock
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul.
Młyńska 1a, 61-729 Poznań;
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Struga 63; 26-600
Radom;
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Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. Kustronia 4
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul.
Narutowicza 19; 70-952 Szczecin,
Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16; 87100 Toruń,
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10,11;
58-300 Wałbrzych.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul.
Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział
Gospodarczy, ul. Poznańska 16; 53-630 Wrocław,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, PL. Słowiański 12; 65069 Zielona Góra.

Jak się z nami skontaktować?
Tel: 58 380 26 56
E-mail: biuro@upadlosc-kancelaria.pl
Możemy się z Państwem spotkać osobiście w biurze w Gdańsku, Gdyni i Warszawie, a
sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej są przez kancelarię prowadzone na terenie całego
kraju!
Więcej informacji na:
www.upadlosc-kancelaria.pl
www.kancelaria-kllaw.pl
Dane rejestrowe:
KL Law Polska Sp. z o.o.
Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
KRS: 0000541275
NIP: 5833171892
REGON: 222184181
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 5.250,00 zł w
całości opłaconym.
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