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USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1112) 

 
Art. 32. 

[1. W stosunku do dłużnika nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych.] 
2. Jeżeli wierzyciel cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości po wykonaniu przez dłużnika 

zobowiązań, o których mowa w art. 11, kosztami sądowymi obciąża się dłużnika. 
3. Kosztami sądowymi obciąża się dłużnika w razie oddalenia wniosku na podstawie art. 12 

ust. 1 albo art. 13. 
4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, dłużnik obowiązany jest również do zwrotu 

kosztów poniesionych przez wierzyciela. 
5. Od wnioskodawcy sąd może zażądać zaliczki na koszty postępowania w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości pod rygorem odrzucenia wniosku. Przepisu nie stosuje się w 
przypadku gdy wnioskodawcą jest dłużnik. Na postanowienie sądu zażalenie nie 
przysługuje. 

 
Art. 4912. 

[1. W sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu postępowanie upadłościowe 
prowadzi się według stosowanych odpowiednio przepisów o postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, z tym że nie stosuje się 
przepisów art. 20, art. 21, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 44-50, art. 53, art. 55-56 i art. 
307 ust. 1.] 

<1. W sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu postępowanie upadłościowe 
prowadzi się według stosowanych odpowiednio przepisów o postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, z tym że nie stosuje się 
przepisów art. 20, art. 21, art. 28 ust. 1, art. 44–50, art. 53, art. 55–56 i art. 307 
ust. 1.> 

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. 
3. Obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dokonuje się przez ogłoszenie w 

budynku sądowym oraz zamieszczenie w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu 
krajowym. 
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4. Sąd niezwłocznie zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dłużnika o 
udzielenie informacji, czy dłużnik w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku 
o ogłoszenie upadłości zgłaszał fakt dokonania czynności prawnych podlegających 
opodatkowaniu, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy dłużnik 
jest wspólnikiem spółek handlowych. 

5. Sędzia-komisarz może zezwolić, żeby likwidację masy upadłości prowadził upadły pod 
nadzorem syndyka. 

6. Do zobowiązań upadłego powstałych po prawomocnym ustaleniu planu spłaty nie stosuje 
się art. 146 ust. 4. 

 

 


