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Informacje dotyczące ogłoszenia bankructwa 

Prawo o upadłości jest prawem federalnym. Niniejszy dokument przedstawia ogólne informacje na 
temat tego co stanie się w przypadku ogłoszenia bankructwa. Zawarte tutaj informacje nie są 
kompletne. Potrzebna może być porada prawna. 

Kiedy składa się wniosek o ogłoszenie bankructwa 

Można wybrać taki rodzaj upadłości, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom (pod warunkiem, że 
spełnione są pewne zastrzeżenia): 

Rozdział 7 – Twój majątek przejmuje wyznaczony syndyk. Cały majątek, który posiada wartość 
zostanie sprzedany lub spieniężony, aby było z czego zapłacić wierzycielom. Może uda się zatrzymać 
pewne rzeczy osobiste, i być może nieruchomości, zależnie od przepisów prawnych Stanu, w którym 
mieszkasz, i mającego zastosowanie prawa federalnego. 

Rozdział 13 – Zwykle możesz zatrzymać swój majątek, ale musisz zarabiać lub mieć jakieś inne źródło 
regularnych przychodów, i musisz się zgodzić na potrącanie pewnej części swoich przychodów na 
rzecz spłacania wierzycieli. Twój plan spłat oraz Twój budżet musi zatwierdzić sąd. Wyznaczony 
zostanie kurator, który będzie pobierał od Ciebie płatności, wypłacał wierzycielom, oraz dbał o to abyś 
dotrzymał warunków zawartych w Twoim planie spłaty zadłużenia. 

Rozdział 12 – Jest podobny do rozdziału 13, ale dotyczy jedynie rodzinnych gospodarstw rolnych i 
rodzinnych gospodarstw rybackich. 

Rozdział 11 – Dotyczy on głównie przedsiębiorstw. Według rozdziału 11, można dalej prowadzić 
firmę, ale wierzyciele i sąd muszą zaaprobować plan spłaty Twoich długów. Nie ma kuratora, chyba 
że sędzia uzna, że jest on konieczny; jeśli wyznaczony zostanie kurator, przejmuje on kontrolę nad 
Twoją firmą i Twoim majątkiem. 

Jeśli złożyłeś już wniosek o upadłość według rozdziału 7, może istnieć możliwość zmiany tego wniosku tak 
aby był on rozpatrywany według innego rozdziału. 

Twoje bankructwo może być odnotowane aż na dziesięć lat w dokumentach potrzebnych do wykazania 
swojej zdolności kredytowej. Może to mieć wpływ na Twoją możliwość uzyskania kredytu w przyszłości. 

Czym jest uwolnienie się od obowiązków poprzez bankructwo, i jak to działa? 

Jednym z powodów, dla których ludzie składają wnioski o ogłoszenie bankructwa jest uzyskanie 
„uwolnienia się od zobowiązań”. Uwolnienie takie jest orzeczeniem sądu, które stwierdza, że nie musisz 
spłacać większości swoich długów. Od pewnych długów nie można się uwolnić. Na przykład, nie można 
się pozbyć długów wynikających z – 

• większości podatków; 
• kosztów utrzymania dziecka; 
• alimentów; 
• większości pożyczek studenckich; 
• grzywien nałożonych przez sąd i odszkodowania związanego z przestępstwem, oraz 
• uszkodzenia ciała spowodowanego przez prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających. 

Uwolnienie się dotyczy jedynie długów, które powstały przez datą złożenia wniosku o upadłość. Jeśli 
sędzia stwierdzi, że uzyskałeś przychody pieniężne lub majątek w wyniku oszustwa, możesz nie uzyskać 
uwolnienia się od długu. 
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Ważne jest aby we wniosku wymienić cały swój majątek i wszystkie długi. Jeśli na przykład nie wymieni 
się jakiegoś długu, może się okazać, że od tego długu nie zostanie się uwolnionym. Sędzia może również 
odmówić uwolnienia Cię jeśli postąpisz nieuczciwie w związku ze swoją upadłością, na przykład jeśli 
zniszczysz albo ukryjesz swój majątek, jeśli będziesz fałszował dowody, albo jeśli będziesz kłamał, albo 
jeśli nie podporządkujesz się postanowieniu sądu. 

Uwolnienie od zobowiązań na zasadach rozdziału 7 można uzyskać jedynie raz na osiem lat. Zastosowanie 
mogą mieć inne zasady jeśli wcześniej uzyskałeś uwolnienie od zobowiązań zgodnie z rozdziałem 13. Nikt 
nie może Cię zmusić do spłacania długu, od którego uzyskałeś zwolnienie, ale możesz dobrowolnie 
spłacać/spłacić dowolny dług, który chcesz spłacić. Aby to zrobić, nie musisz podpisywać umowy 
potwierdzającej (patrz poniżej) ani żadnego innego dokumentu. 

Niektórzy wierzyciele posiadają zabezpieczenie dla swojego roszczenia (na przykład, bank ma hipotekę na 
Twoim domu, albo firma kredytowa ma prawo zastawu na Twoim samochodzie). Jeśli uzyskasz 
uwolnienie od długów, nie musisz spłacać roszczenia zabezpieczonego, ale wierzyciel może przejąć taki 
majątek. 

Czym jest umowa potwierdzająca? 

Nawet jeśli można uzyskać uwolnienie się od długu, mogą istnieć szczególne powody, dla których chcesz 
złożyć obietnicę spłacenia takiego długu. Na przykład, możesz chcieć porozumieć się z bankiem i 
zatrzymać swój samochód. Aby obiecać, że spłacisz ten dług, musisz podpisać umowę potwierdzającą i 
złożyć ją w sądzie. Umowy potwierdzające podlegają przepisom specjalnym i są one dobrowolne. Nie są 
one wymagane przez prawo upadłościowe ani przez żadne inne prawo. Umowy potwierdzające– 

• muszą być dobrowolne; 
• nie mogą nakładać na Ciebie lub Twoją rodzinę zbyt wielkiego obciążenia; 
• muszą leżeć w Twoim najlepiej rozumianym interesie; oraz 
• mogą zostać anulowane w dowolnym momencie zanim sąd wyda postanowienie o Twoim 

uwolnieniu, albo w ciągu 60 dni od złożenia umowy w sądzie, zależnie od tego co daje Ci 
więcej czasu. 

Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie jesteś reprezentowany przez adwokata, sąd musi Cię przesłuchać przed 
podjęciem decyzji o zatwierdzeniu umowy potwierdzającej. Do zatwierdzenia przez sąd, umowa nie 
będzie prawnie wiążąca. 

Jeśli potwierdzisz dług a następnie go nie spłacisz, będziesz dłużnikiem tak jakbyś nie ogłosił bankructwa. 
Od długu nie można się uwolnić, a wierzyciel może podjąć działania w celu odzyskania/przejęcia majątku, 
na którym posiada zastaw lub hipotekę. Wierzyciel może także podjąć kroki prawne w celu dochodzenia 
wykonania wyroku przeciwko Tobie. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, albo jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego w jaki sposób 
przepisy o bankructwie wpływają na Twoją sytuację, możesz potrzebować porady prawnej. W Twoim 
przypadku syndyk/kurator nie ma obowiązku udzielania Ci porad prawnych. 
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