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Co to jest upadłość gospodarcza? 

 

Upadłość jest to stan, w którym dany podmiot stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność              

do regulowania swoich zobowiązań, a stan ten trwa ponad 3 miesiące (art. 10 i art. 11 ust. 1 Pr                   

Upad). 

 

Upadłość mogą ogłosić spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność          

gospodarczą oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (art. 5 Pr Upad i            

art. 4911 Pr Upad). 

 

Upadłość gospodarcza dotyczy spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych         

prowadzących działalność gospodarczą.  

 

Ogłoszenie upadłości następuje na podstawie wydanego przez sąd postanowienia.         

Ogłoszenie upadłości otwiera postępowanie, którego głównym celem jest spieniężenie majątku          

dłużnika i zaspokojenie jego wierzycieli. Głównym celem postępowania upadłościowego w          

odniesieniu do spółek jest spłata wierzycieli oraz likwidacja masy upadłości (art. 2 Pr Upad). 
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