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P
rzewiduje to projekt zmian w ustawie Prawo 
upadłościowe i naprawcze przygotowany przez 
posłów Platformy Obywatelskiej. Według tej 
propozycji upadłość mogłaby być ogłoszona je-
dynie raz w życiu. Pomysł nie jest nowy, albo-

wiem za poprzedniej kadencji Sejmu ogłaszano trzy projek-
ty ustaw o upadłości konsumenckiej: rządowy, obywatelski 
oraz poselski Prawa i Sprawiedliwości. ZBP i Konfederacja 
Przedsiębiorstw Finansowych podczas prac nad tymi projek-
tami domagały się, aby regulacja była traktowana jako przy-
wilej dla uczciwych i rzetelnych obywateli, którzy z przyczyn 
od siebie niezależnych stali się niewypłacalni. Wydaje się, że 
nowy projekt w dużej mierze spełnia ten dezyderat.

Jeśli nie masz nic, 
darujemy ci długi

Konstrukcja oddłużenia zapisana 
w projekcie oparta jest na instytucji są-
dowego planu spłat dla osób godnych 
tego przywileju w przypadku niemoż-
ności zawarcia ugody. Dłużnik wyka-
zać musi, że nie zawinił w powstaniu 
niewypłacalności oraz nie dopuścił się 
czynów, które wykluczyłyby go ze sko-
rzystania z tego przywileju z przyczyn 

społecznych. Upadłość osób fi zycznych polegać będzie na 
całkowitym lub częściowym darowaniu długów. W pierwszej 
kolejności to z dotychczasowego majątku (z wyjątkiem jedne-
go mieszkania wraz z niezbędnym wyposażeniem) upadłego 
zostaną zaspokojone jego długi. 

Upadłość zmierzająca do umorzenia części lub całości długu 
ogłaszana jest gdy:
Ë  dłużnik stał się niewypłacalny,
Ë   brak możliwości porozumienia i zawarcia ugody,
Ë   gdy niewypłacalność jest następstwem:
l  długotrwałej choroby dłużnika lub członka rodziny
l  utraty trwałej zdolności do pracy
l  trwałego i niezawinionego bezrobocia
l  trwałego pogorszenia sytuacji materialnej
l  utraty niezbędnych składników majątku na skutek klęski 

żywiołowej lub zdarzenia losowego.
Upadłość z możliwością ustalenia sądowych warunków spła-

ty nie może zostać ustalona dla:
Ë   osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za określony rodzaj 

przestępstwa,
Ë   osoby zaciągającej zobowiązania w celach spekulacyjnych,
Ë  osoby w stosunku, do której prowadzono postępowanie 

upadłościowe zakończone umorzeniem części lub całości zo-
bowiązań,

Ë   osoby celowo wprowadzającej w błąd wierzyciela co do posia-
danego majątku lub posiadanych zobowiązań,

Osoby, które popadły w tarapaty fi nansowe 
i nie są w stanie spłacać długów, będą mogły 
ogłosić upadłość. Banki i inni wierzyciele 
zaprzestaną wówczas naliczania kolejnych rat 
i odsetek, a komornicy prowadzenia egzekucji.

Upadłość 
konsumencka
– remedium czy pułapka?

JAK UPADA ŚWIAT…

Na świecie uregulowania dotyczące upadłości konsu-
menckiej istnieją od wielu lat. Są np. w: Kanadzie, Finlandii, 
Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Japonii, Austrii 
czy Niemczech. W Wielkiej Brytanii co kwartał bankru-
ctwo ogłasza 5–10 tys. osób! W Niemczech sędzia ustala 
wysokość comiesięcznych spłat i wyznacza tzw. powier-
nika, którzy zarządza majątkiem i dochodami dłużnika 
przez kolejnych sześć lat. Po udanym okresie „dobrego 
zachowania” sąd odpuszcza dłużnikowi resztę długów.
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Ë   osoby celowo dopuszczającej się nadmiernego zadłużenia 
z zamiarem skorzystania z instytucji oddłużenia.

Dwa modele upadłości
Sprawy upadłości osób fi zycznych rozstrzygać będą  sądy 

powszechne, a orzeczenia będą  zaskarżalne. Projekt wprowadza 
dwa modele upadłości. Najbardziej korzystny dla stron to upad-
łość z możliwością zawarcia ugody. Gdyby jednak jej zawarcie 
nie było możliwe, projekt przewiduje dwa warianty upadłości 
w celu likwidacji majątku: z lub bez możliwości ustalenia sądo-
wych warunków spłaty. 

Dłużnik będzie musiał wykazać, iż popadł w stan niewypła-
calności nie z własnej winy. Ponadto, zanim wystąpi z wnioskiem 
do sądu, powinien podjąć próbę zawarcia ugody z wierzycielami 
w drodze negocjacji i wykazać to przed sądem. 

Aktualnie obowiązujące prawo upadłościowe i naprawcze 
dotyczy jedynie przedsiębiorców. O umorzeniu należności decy-

duje zawsze w trybie decyzji indywidualnej sąd, oceniając doko-
nania dłużnika i dyscyplinę wywiązywania się z długu. 

Z ustawy nie mogliby korzystać przedsiębiorcy. PO nie zga-
dza się na rozbudowaną ochronę mieszkań. W praktyce zachęca-
łoby to do zadłużania się rodzin na zakup mieszkania, bo jeśli nie 
mają innego majątku, nic nie groziłoby im za niepłacenie rat. 

Najwięcej obaw dotyczy nierówności podmiotów w postę-
powaniu, z bardzo wyraźną dyskryminacją wierzyciela. Ponadto 
przewidywane koszty postępowania (najpierw 500 zł, a później 
3 proc. od kwoty wierzytelności) są zbyt wysokie jak na upadłą 
osobę fi zyczną. 

Mechanizmy kontroli
Zasadą jest próba znalezienia sądowej 

ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzyciela-
mi, przy czym spłata należności może być 
rozciągnięta w niektórych przypadkach aż 
do 10 lat. Możliwe będzie umorzenie czę-
ści lub całości długu, przy czym dłużnik 
musi wykazać, że nie zawinił w powstaniu 
niewypłacalności oraz nie dopuścił się czy-
nów, które wykluczyłyby go ze skorzysta-
nia z tego przywileju. 

Zakłada się, że wniosek mogą składać dłużnicy lub wierzy-
ciele (stałą opłatę uiszcza wnioskodawca. Złożenie wniosku nie 
powoduje skutków dla wierzycieli, np. biegną odsetki od wyma-
galnych wierzytelności. Prawa wierzycieli posiadających zabez-
pieczenia rzeczowe pozostają pod ochroną określoną w prawie 
upadłościowym.

We wrześniu 2007 r. niespłacone 
należności Polaków wynosiły 4 mld zł. 
W listopadzie 5,6 mld zł, obecnie 
6,2 mld złotych
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Co 6 miesięcy do akt sądowych 
przedkładane będzie sprawozdanie 
z realizacji planu spłat wierzytelności. 
W okresie obowiązywania sądowych 
warunków spłaty dłużnik nie może za-
ciągać nowych zobowiązań. Umorze-
niu nie podlegają należności alimen-
tacyjne, renty z tytułu odszkodowania 
za wywołanie choroby, kalectwa, nie-
zdolności do pracy i śmierci.

Nie przewiduje się obowiązkowe-
go zabezpieczenia majątku dłużnika, 
jeśli wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wyznacze-
ni przez sąd tymczasowi nadzorcy sądowi i zarządcy przymuso-
wi, którzy zabezpieczają majątek dłużników, będą mogli składać 
wnioski o pozbawienie ich prawa do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Z roku do 3 lat wydłużono możliwość orzekania 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników.

Projekt zabezpiecza prawa wierzycieli, których wierzytelności 
są sporne. Chroni też wierzycieli, gdy małżonkowie zdecydują się 
na rozdzielność majątkową przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza 
to, że mimo rozdzielności majątkowej małżonkowie będą ponosili 
współodpowiedzialność za długi jednego z nich. Będzie to także do-
tyczyć osób rozwiedzionych i żyjących w separacji.

Punkt widzenia 
wierzycieli

ZBP nie neguje potrzeby wpro-
wadzenia nowych regulacji z uwagi na 
problem wzrastającego zadłużenia go-
spodarstw domowych. ZBP odmien-
nie jednak niż politycy akcentuje, że 
zadłużenie konsumentów nie wynika 
wyłącznie z zaciągniętych kredytów 
bankowych, tak jak jest to prezento-
wane w wielu mediach, lecz z różnych 
tytułów, m.in. niespłaconego czynszu, 

usług telekomunikacyjnych czy też nieuregulowanych podat-
ków. Postrzeganie zatem ustawy jako swego rodzaju remedium 
na problem złych długów jest co najmniej nietrafne. 

Największe koszty oddłużenia osób fi zycznych będą pono-
sić członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Banki 
i większe instytucje fi nansowe zrekompensują straty w wyniku 
ogłoszenia upadłości podniesieniem stóp procentowych. 

ZBP ostrzega, że zwiększenie zabezpieczeń prawnych utrudni 
dostęp do kredytów mieszkaniowych. Wzrost oprocentowania kre-
dytów i utrudniony do nich dostęp, zaostrzone kontrole przyszłych 
kredytobiorców, wymaganie poręczeń od osób trzecich – to tylko 
część konsekwencji, jakie spowoduje ustawa o upadłości. Banki 
będą musiały wkalkulować w koszty wyższe ryzyko. 

Z punktu widzenia interesu banku projektowana ustawa nie-
wątpliwie zawiera również pozytywne elementy. Przewidziany nią 
system informowania o upadłości konsumenckiej będzie stanowić 
źródło dodatkowej wiedzy dla wszystkich wierzycieli, w tym także 
dla banków, o fakcie ogłoszenia upadłości konsumenta, co ułatwi 
ocenę ryzyka kredytowego, a tym samym być może spowoduje 
zmniejszenie liczby tzw. złych kredytów.

Banki będą jednakże oczekiwały od konsumentów zabezpie-
czeń prawnych, rzeczowych, które neutralizują skutki ewentual-
nego ogłoszenia upadłości. Chodzi nie tylko o hipotekę i zastaw. 
Można spodziewać się, że do łask wróci instytucja poręczenia, tj. 
zaangażowania majątkowego osób trzecich. Ponadto wydłuży się 
czas podejmowania decyzji kredytowych, niewątpliwie z uwagi 
na konieczność bardzo gruntownego badania sytuacji majątko-
wej dłużników i uwzględnienia nowego rodzaju ryzyka związa-
nego z możliwością ogłoszenia upadłości.  ®

ZA I PRZECIW

Z badań TNS OBOP wynika, że prawie 
połowa Polaków (49 proc.) chciałaby 
mieć możliwość ogłoszenia upadło-
ści konsumenckiej w przypadku zda-
rzeń losowych mających wpływ na 
ich sytuację materialną. 35 proc. Pola-
ków w ogóle nie akceptuje instytucji 
upadłości konsumenckiej

MODELE UPADŁOŚCI

upadłość z możliwością 
zawarcia ugody

(ZASADA)

upadłość w celu 
likwidacji majątku

bez możliwości 
ustalenia sądowych 

warunków spłaty

możliwości ustalenia 
sądowych warunków 

spłaty


