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Wstęp
Przygotowaliśmy dla Państwa raport końcowy zwieńczający realizowany przez Instytut
Allerhanda projekt Szansa 2.0 Postawiliśmy sobie cel wypracowania wzorcowego modelu
wsparcia dla osób zadłużonych przez upowszechnienie oddłużenia w ramach znowelizowanej z dniem 31 grudnia 2014 r. procedury upadłościowej osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej.
Ze względu na pejoratywny wydźwięk upadłości konsumenckiej, a także znaczną nieświadomość prawną i ekonomiczną społeczeństwa, doszliśmy do przekonania, iż poza wyczekiwaną dla osób zadłużonych zmianą przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej,
konieczne jest upowszechnianie tej instytucji. Wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań
prawnych – co naturalne – wzrasta społeczne zapotrzebowanie na informacje.
W opracowaniu zostanie przedstawiony szczegółowy opis stawianych celów oraz zrealizowanych zadań. Raport obrazuje również liczbę Beneficjentów projektu Szansa 2.0 Elementem opracowania jest analiza 10 przypadków case study. Na kanwie doświadczeń projektu Szansa 2.0 wskażemy na zdiagnozowane ograniczenia w dostępie do oddłużenia,
będące przyczynkiem do wskazania postulatów de lege ferenda w zakresie upadłości konsumenckiej, a także rekomendacji odnoszącej się do organizacji specjalistycznego doradztwa
upadłościowego.
Projekt Szansa 2.0 był realizowany przez okres 1 roku. W tym czasie zetknęliśmy się
z wieloma historiami, często dramatycznymi, osób zadłużonych. Bywało, że dla osób zadłużonych oferowana przez Instytut Allerhanda pomoc była ostatnią możliwością pomocy
w walce z nadmiernym zadłużeniem.
Przez zdobyte doświadczenia chcemy upowszechnić model pomocy osobom zadłużonym
za pomocą konsumenckiego oddłużenia. Bariery prawne dla stosowania upadłości konsumenckiej zostały (poza niektórymi wyjątkami) zniesione. Obecnie ważne jest, aby upadłość
konsumencka była szeroko wykorzystywana w praktyce, co zakłada, że informacja o tej

5

instytucji będzie szeroko rozpowszechniania w społeczeństwie. Z tego względu tak ważny
jest w ramach systemu wsparcia osób zadłużonych udział organizacji, które na co dzień
mają bezpośredni kontakt z osobami nadmiernie zadłużonymi (np. organy pomocy społecznej, rzecznicy konsumentów).
Wyrażamy głęboką nadzieję, że wypracowane w ramach projektu Szansa 2.0 mechanizmy będą wykorzystywane w praktyce, tworząc tym samym system pomocy dla osób nadmiernie zadłużonych.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu Szansa 2.0 znajduje się na stronie:
www.szansadwazero.pl
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.
Instytut Allerhanda
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Rozdział I

Projekt Szansa 2.0
Dlaczego upadłość konsumencka?
Bezpośrednią przyczyną, dla której postanowiliśmy zrealizować projekt Szansa 2.0, była
nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej1. Słowo „Szansa” użyte w tytule projektu odnosi się do szansy oddłużenia w konsumenckim postępowaniu upadłościowym.
Upadłość konsumencka jako wyjątkowa instytucja w polskim prawie umożliwia – po spełnieniu ustawowych warunków – umorzenie części a nawet całości zobowiązań, których osoba zadłużona nie ma możliwości spłacić. Umorzenie zobowiązań następuje niezależnie od woli wierzyciela. Upadłość konsumencka pozwala na restytucję rzetelnego
dłużnika do gospodarczego i społecznego funkcjonowania. W pewnych sytuacjach okazuje
się, że dłużnik w poczuciu beznadziei ucieka w tzw. „szarą strefę” i próbuje ukrywać swój
majątek. Upadłość konsumencka umożliwia, aby rzetelny i uczciwy dłużnik, który bez swojej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie może spłacać długów, skorzystał z możliwości oddłużenia. Często okazuje się bowiem, że osoby zadłużone i tak nie mają majątku,
z którego wierzyciel mógłby się zaspokoić. Względy pragmatyczne przemawiają za tym,
aby na dłużniku długi nie ciążyły do końca życia.
Do dnia 31 grudnia 2014 r. dobrodziejstwo wynikające z upadłości konsumenckiej
zostało jednoznacznie wyłączone w sytuacji, w której dłużnik będąc niewypłacalnym zaciągnął kolejne zobowiązanie, np. tak często zaciągany w okresie trudności finansowych
kredyt konsolidacyjny. Należy jednak wskazać, że w orzecznictwie niektórych sądów
upadłościowych dominuje pogląd, że zaciągnięcie klasycznego kredytu konsolidacyjnego
nie jest rozumiane jako zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Był to ukłon orzecznictwa
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wobec konsumentów, którzy wnioskowali o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a jednocześnie zaciągnęli kredyt konsolidacyjny wyłącznie na spłatę dotychczasowych kredytów. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 1 lipca 2014 r., XIII Gz
101/14 dokonując wykładni przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej odnoszących się do niezależnych i wyjątkowych okoliczności skutkujących niewypłacalnością
wyjaśnił, że: „pod pojęciem „wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności”, jako
przyczyn niewypłacalności należy rozumieć okoliczności, których dłużnik w normalnym
toku rzeczy nie mógł lub nie powinien był brać pod uwagę, a na powstanie których dłużnik nie miał żadnego wpływu ani też okoliczności te nie są wynikiem jego niedbalstwa
(tak M. Allerhand, Prawo układowe. Komentarz, Warszawa 1991 s. 8; D. Czajka, Układ
w postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2002, s. 136; S. Gurgul, Prawo upadłościowe..., s. 801; J. Korzonek, Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Kraków 1935, s. 767). Mogły to być zatem przyczyny pozostające poza działalnością dłużnika, jak klęski żywiołowe (powodzie, trzęsienia ziemi), zdarzenia polityczne
(embarga, wojna), albo wyjątkowe zdarzenia dotyczące dłużnika (np. ciężka, nieuleczalna choroba), które były nieprzewidywalne i które bezpośrednio doprowadziły do niewypłacalności dłużnika.”
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe2 (dalej:
„p.u.”) dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw.
„upadłość konsumencka”) weszła w życie w dniu 31 grudnia 2014 r. Począwszy od 2015 r.
dostęp do upadłości konsumenckiej został znacząco ułatwiony. Podstawowa i najbardziej radykalna zmiana dotyczy przewartościowania celów konsumenckiego postępowania upadłościowego. Ustawodawca, odmiennie niż czynił to do tej pory, przyznał prymat
funkcji oddłużeniowej konsumenckiego postępowania upadłościowego nad funkcją windykacyjną zmierzającą do zaspokojenia wierzycieli. Celem znowelizowanej upadłości
konsumenckiej jest nie tylko –jak do tej pory –zaspokojenie wierzycieli (funkcja windykacyjna), ale przede wszystkim, oddłużenie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust.2
p.u. celem postępowania prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe zaspokojenie wierzycieli
w jak największym stopniu. Widać więc wyraźnie, iż podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a dopiero w dalszej kolejności –o ile jest to możliwe (a więc
nie zawsze) – zaspokojenie interesów wierzycieli. Taka gradacja celów postępowania
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upadłościowego skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oznacza, że dopuszczono prowadzenie upadłości wobec konsumenta w sytuacji,
gdy w tym postępowaniu nie zostanie zaspokojony żaden wierzyciel.
W dalszym jednak ciągu skorzystanie z upadłości konsumenckiej nie jest automatyczne i wymaga spełnienia szeregu ustawowych przesłanek. W miejsce trudnej do spełnienia przesłanki negatywnej ogłoszenia upadłości konsumenckiej w postaci powstania
niewypłacalności wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności, ustawodawca przewidział, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914 ust. 1 p.u.). Elementem liberalizacji przepisów było obniżenie opłaty
sądowej za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wyeliminowanie sytuacji, w której ten wniosek zostałby oddalony ze względu na brak majątku koniecznego na zaspokojenie kosztów postępowania. Nowe przepisy pozwalają również
ogłosić upadłość konsumencką wobec dłużników, którzy choć formalnie nie spełniają
ustawowych przesłanek, ale wobec których ogłoszenie upadłości jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami (tzw. „wentyl bezpieczeństwa” w postaci względów słuszności
lub względów humanitarnych). Ustawodawca dostrzegł, że oddalenie wniosku o upadłość konsumencką w pewnych sytuacjach może być niehumanitarne i niesprawiedliwe.
Po to, aby przeciwdziałać tej niekorzystnej dla dłużników sytuacji odwołano się do klauzul generalnych przyjmując, że sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mimo
zaistnienia przesłanki negatywnej, powinien mieć możliwość ogłoszenia upadłości
i umożliwienia oddłużenia. Sąd korzysta z klauzul generalnych na etapie procedowania
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 4914 ust. 2 in fine p.u. oraz art. 4914
ust. 3-4 p.u.), jak również na etapie ewentualnego umorzenia postępowania wskutek
późniejszego ujawnienia się okoliczności uzasadniających oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 49110 ust. 2 p.u.), czy też uchylenia planu spłaty (art. 49120 p.u.).
W trakcie realizowania projektu Szansa 2.0 ustawodawca głębiej zliberalizował przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3, dotyczą w szczególności:
√ definicji niewypłacalności (art. 11 p.u.). W miejsce restrykcyjnego powiązania niewypłacalności z zaprzestaniem regulowania (co najmniej) dwóch długów pienięż-
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nych ustawodawca zdecydował się na powiązanie tego stanu z utratą zdolności do
wykonania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wydłużył się również termin
na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (z dwóch tygodni do 30 dni);
√ treści art. 8 p.u. przez umożliwienie dłużnikowi złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej niezwłocznie po zaprzestaniu prowadzenia działalności
gospodarczej (poprzedni stan prawny zakładał konieczność odczekania dodatkowego roku od dnia wykreślenia wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej
z właściwego rejestru). Zmiana pozwala na złożenie wniosku o upadłość konsumencką w sytuacji zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej;
√ zliberalizowania możliwości zawieszania postępowania egzekucyjnego przez sąd
upadłościowy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 39 p.u. sąd począwszy od dnia
1 stycznia 2016 r. może zawiesić postępowanie egzekucyjne o ile jest to niezbędne
dla osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Poprzedni stan prawny zakładał konieczność udowodnienia, że egzekucja uniemożliwiłaby przyjęcie układu,
co w większości konsumenckich postepowań upadłościowych było utrudnione.
Korzystna dla dłużnika zmiana umożliwi częstsze zawieszanie przez sąd upadłościowy postępowań egzekucyjnych, umożliwiając tym samym sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym nieruchomości, z którą może wiązać się
dla dłużnika przywilej socjalny (możliwość uzyskania przed dłużnika równowartości przeciętnego czynszu za okres 12-24 miesięcy);
√ wprowadzenia obligatoryjnego formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 4912 ust. 3 zd. 2 p.u.).
Szczegółowe informacje o kształcie poprzedniej regulacji, przyczynach wprowadzonych zmian, a także obecnym stanie prawnym zostały zawarte w Raporcie Diagnostycznym przygotowanym w ramach projektu Szansa 2.0.
W związku wejściem w życie ustawy nowelizującej, Członkowie Zespołu Ministra
Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego przygotowali
broszurę informacyjną „Upadłość konsumencka – poradnik”4, mającą na celu zapoznanie
konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej.
Elementem poradnika jest przykładowy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Broszura spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem (według stanu na
dzień 7 lutego 2016 r. dokument został pobrany 40.852 razy).

10

W okresie obowiązywania poprzednich przepisów, tj. 2009-2014 r., w całej Polsce
ogłoszono jedynie 1205 upadłości konsumenckich, co oznacza skuteczność na poziomie
4,37%. Niespełna 45% wniosków o ogłoszenie upadłości zostało zwróconych ze względu
na niedochowanie wymogów formalnych.
W związku z nowelizacją upadłości konsumenckiej ustawodawca założył, że efektywnie z umorzenia konsumenckiego skorzysta w okresie kilku lat obowiązywania znowelizowanych przepisów kilkudziesięciu-kilkuset dłużników. Szacunki ustawodawcy były
niezwykle pesymistyczne. Okazało się, że skala zainteresowania upadłością konsumencką jest ogromna.
W 2015 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym aż 2.1126 ogłoszeń
o postanowieniach w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rekordowy był grudzień 2015 r., kiedy ogłoszono 331 upadłości konsumenckich. Najmłodsza osoba, w stosunku do której ogłoszono
upadłość miała 11 lat; najstarsza 86 lat. Średnia wieku upadłych wynosi 49 lat. Najwięcej
upadłości dotyczy ludzi w wieku 30-39 lat (25,15%) oraz 40-49 lat (24,90%). Trzeba
jednak zastrzec, że dotychczasowe dane dotyczą liczby ogłoszeń w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym. Stąd rzeczywista liczba upadłych konsumentów jest wyższa. Wyraźnie
widać tendencję wzrostową, a więc z dużym prawdopodobieństwem w 2016 r. liczba
konsumenckich bankructw może być rekordowa. Do tej pory Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedstawiło oficjalnych statystyk na temat liczby złożonych wniosków
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ich procentowej skuteczności. Brak jest również informacji ile udało się zawrzeć układów w tym postępowaniu.
Wobec braku świadomości prawnej społeczeństwa, narastającego problemu nadmiernego zadłużenia, wykorzystując szansę, jaką niesie za sobą znowelizowana upadłość konsumencka, Instytut Allerhanda realizując projekt Szansa 2.0 postawił sobie cel wypracowanie modelowego systemu wsparcia osób zadłużonych zagrożonych upadłością konsumencką.
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Projekt Szansa 2.0 − modelowy system wsparcia osób
zadłużonych zagrożonych upadłością konsumencką
Projekt Szansa 2.0 ma wymiar ogólnopolski, a wypracowany system wsparcia składa
się z dwóch komplementarnych narzędzi:
√ portalu internetowego pod adresem www.szansadwazero.pl;
√ punktu doradczego.

Portal internetowy pod adresem www.szansadwazero.pl
oraz Automatyczny Kwalifikator Upadłości Konsumenckiej
Portal internetowy www.szansadwazero.pl został uruchomiony na początku czerwca
2015 r. Głównym elementem portalu jest Automatyczny Kwalifikator Upadłości Konsumenckiej, tj. test 21 pytań zamkniętych (z odpowiedziami w formie tzw. „check-box”),
którego rozwiązanie pomaga oszacować szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Wypracowane narzędzie jest anonimowe oraz automatyczne. Użytkownik testu uzyskuje
wynik w czasie rzeczywistym bez potrzeby jego zdalnego sprawdzenia. Jeśli użytkownik
nie spełnił przesłanki (negatywna odpowiedź na pytanie) test zostaje zablokowany, co
powoduje, że użytkownik nie może przejść do kolejnego pytania. Jednocześnie z zablokowaniem testu użytkownik uzyskuję stosowną informację wraz z krótkim uzasadnieniem.
Automatyczny Kwalifikator Upadłości Konsumenckiej jest jedynym takiego typu
testem w Polsce, który pozwala automatycznie oszacować spełnienie przesłanek
upadłości konsumenckiej.
Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uzależniona od wielu czynników.
Przede wszystkim przesłanki upadłości konsumenckiej posługują się klauzulami generalnymi (względy słuszności lub względy humanitarne), a sama przesłanka negatywna zakłada konieczność dokonania przez sąd oceny winy dłużnika w postaniu niewypłacalności.
Z natury rzeczy te okoliczności nie mogą być sprawdzone za pomocą testu pytań zamkniętych. Wynik Automatycznego Kwalifikatora Upadłości Konsumenckiej ma więc charakter
szacunkowy i nie daje całkowitej pewności podjęcia określonego rozstrzygnięcia przez
sąd upadłościowy. Pytania do Automatycznego Kwalifikatora Upadłości Konsumenckiej
zostały jednak przygotowane w taki sposób, aby dotyczyły najbardziej typowych przypadków, z którymi zatknęli się dłużnicy (zadłużanie się ponad możliwości, niewypłacalność powstałą w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, celowe wyzbywanie się
majątku etc.). W związku z powyższym, w prawie każdym przypadku zablokowania te-
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stu, dla uzyskania gwarancji, rekomendujemy kontakt z prawnikiem. Użytkownik, który
pozytywnie rozwiązał test, może skorzystać z Generatora Wniosku, który pomaga przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Generator Wniosku to narzędzie łączące wniosek oraz instrukcję jego wypełnienia. Dostęp do Generatora Wniosku
jest zapewniony dla użytkowników, którzy rozwiązali pomyślnie Automatyczny Kwalifikator Upadłości Konsumenckiej.
Portal internetowy pod adresem www.szansadwazero.pl zawiera szczegółowe informacje
o postępowaniu upadłościowym, m.in. informacje o kosztach postępowania, konsekwencjach
ogłoszenia upadłości oraz o krokach koniecznych do uzyskania oddłużenia. Portal internetowy stanowi kompendium wiedzy dotyczącej upadłości konsumenckiej. Portal zawiera informację jak przebiega upadłość konsumencka, jak należy przygotować wniosek o ogłoszenie
upadłości, do jakiego sądu wniosek powinien zostać złożony, kto i kiedy może zgłosić
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Treści informacyjne mają formę wpisów
(np. w przystępnej formie FAQ), a także infografik oraz filmów informacyjnych. Materiały
informacyjne są przygotowane w języku i formie przystępnej dla osób nieposiadających
prawniczego wykształcenia. Doświadczenia związane z realizowaniem projektu Szansa 2.0
potwierdzają, że osoby zadłużone nie tylko nie dysponują wiedzą prawną, ale również
i ekonomiczną. Dłużnicy nie znają podstawowych pojęć ekonomicznych. Z tego względu na
portalu zostało umieszczone kompendium ekonomiczne zawierające podstawowe definicje
dotyczące tej materii. Elementem portalu jest formularz kontaktowy, który umożliwia osobom zainteresowanym przedstawienie anonimowo swojej sytuacji oraz uzyskanie zindywidualizowanej porady na temat możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Doświadczenia wynikające z projektu Szansa 2.0 wskazują, że z portalu korzystają nie
tylko osoby zadłużone, ale również organizacje mające bezpośredni kontakt z osobami
zadłużonymi (federacje konsumentów i rzeczników praw konsumentów, stowarzyszenia
świadczące pomoc dla osób zadłużonych etc.). Portal internetowy jest kompleksowym
środkiem obsługi interesanta dla tych instytucji, a także kompleksowym, nadal jedynym
w Polsce, narzędziem dla indywidualnego zadłużonego konsumenta.
W okresie od początku czerwca 2015 r. do dnia 5 lutego 2016 r. portal internetowy
pod adresem www.szansadwazero.pl odwiedziło 3.586 osób, które wyświetliły stronę
13.286 razy. Statystyki pokazują, że większość osób odwiedzających portal było zainteresowanych prezentowaną tam treścią.
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Do Automatycznego Kwalifikatora Upadłości Konsumenckiej przystąpiło w okresie od
czerwca 2015 r. do dnia 5 lutego 2016 r. 2.386 osób. Zdecydowana większość osób korzystających z portalu www.szansadwazero.pl skorzystała z Automatycznego Kwalifikatora Upadłości Konsumenckiej. W wyniku pytań filtrujących na ostatnie (21) pytanie odpowiedziało 374 osób, co stanowi ok. 15% ogólnej liczby użytkowników.
Odpowiedzi na poszczególne pytania kształtują się w następujący sposób (wytłuszczone odpowiedzi świadczą o niespełnieniu przesłanki ogłoszenia upadłości i powodują
zatrzymanie testu):

L.p.

Treść pytania:

Treści odpowiedzi:

Ilość:

1.

Czy wypełniając ten test reprezentujesz
spółkę, stowarzyszenie, fundację?

A. Nie

2174

B. Tak

212

A. Nie

1243

B. Nigdy nie byłem/am
przedsiębiorcą

383

C. Tak, prowadzę firmę, która jest
zarejestrowana (CEIDG)

116

D. Tak, ale firma nie jest oficjalnie
zarejestrowana (CEIDG)

49

E. Zawiesiłem/am swoją firmę

132

A. Nie

1113

2.

3.

4.

5.

14

Czy obecnie jesteś przedsiębiorcą?

Czy w ostatnim roku byłeś/aś
B. Tak
przedsiębiorcą (tzn. miałeś własną firmę)? C. W okresie ostatniego roku firma
była zawieszona

Czy jesteś obecnie wspólnikiem
spółki osobowej?

Czy w ostatnim roku byłeś/aś
wspólnikiem spółki osobowej?

75
24

A. Jestem komandytariuszem
lub akcjonariuszem spółki
komandytowo-akcyjnej

132

B. Nie

905

C. Nie, nigdy nie byłem wspólnikiem
spółki osobowej

418

D. Tak

23

A. Nie

968

B. Byłem/am komandytariuszem
lub akcjonariuszem
spółki komandytowo-akcyjnej

33

C. Tak

15

6.

7.

8.

Czy w okresie ostatnich 10 lat
złożyłeś w terminie wniosek
o upadłość swojej firmy?

Czy będąc reprezentantem spółki, stowarzyszenia, fundacji lub innego podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą
złożyłeś na czas wniosek o jej upadłość?

Czy wcześniej sąd ogłosił wobec Ciebie
konsumencką upadłość?

Czy w ostatnich 10 latach sąd uznał prawomocnie podjętą przez Ciebie czynność za
9.
dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
(np. na skutek tzw. skargi pauliańskiej)?
Czy w ostatnich 10 latach umorzono całość
lub część Twoich zobowiązań w postępo10.
waniu upadłościowym (dla firm lub dla
konsumentów)?
11.

Czy opóźniasz się w zapłacie chociaż
jednego długu pieniężnego?

12.

Od kiedy nie płacisz swoich długów?

13.

Czy Twoje wszystkie długi przekraczają
wartość Twojego majątku?

Czy zadłużyłeś się wiedząc, że nie będziesz
14.
w stanie spłacić długu?

A. Nigdy nie prowadziłem/am firmy

722

B. Nie prowadziłem wtedy firmy

170

C. Nie, ponieważ nie było takiego obowiązku (firma nie była niewypłacalna)

32

D. Tak

485

E. Nie

0

A. Nigdy nie byłem/am
reprezentantem spółki,
stowarzyszenia, fundacji lub innego
podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą

838

B. Nie, ponieważ nie było
takiego obowiązku

35

C. Tak

24

D. Nie, choć był taki obowiązek

0

A. Nie

837

B. Tak, konsumenckie postępowanie
upadłościowe było umorzone na mój
wniosek

13

C. Tak, konsumenckie postępowanie
upadłościowe było umorzone z innych przyczyn niż na mój wniosek

15

A. Nie

818

B. Tak

22

A. Nie

810

B. Tak

7

A. Tak

722

B. Nie
A. Powyżej 3 miesięcy

79
643

B. Poniżej 3 miesięcy

77

A. Tak

597

B. Nie

45

A. Nie

572

B. Tak

45
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Czy jesteś uzależniony od hazardu bądź
15. masz inny nałóg skutkujący wyzbywaniem
się majątku lub zaciąganiu pożyczek?
16.

Czy twoje dochody pozwalają na terminowe regulowanie wszystkich długów?

17.

Czy średnio w ciągu ostatnich 3 lat
wydawałeś/aś na dobra konsumpcyjne
więcej pieniędzy niż byłeś/aś

18.

19.

Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych z własnej woli zrezygnowałeś/aś
z pracy albo nie skorzystałeś/aś z szansy
podjęcia pracy, która istotnie zwiększyłaby
Czy Twoje problemy finansowe wynikają
również z zaciągnięcia pożyczki
w lombardzie?

Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych wyzbyłeś/aś się istotnej części swego
20.
majątku w drodze darowizny lub w sposób
odpłatny, ale poniżej wartości rynkowej?
21.

Czy jesteś właścicielem domu, mieszkania
lub innej nieruchomości?7

A. Nie

534

B. Tak

38

A. Nie

513

B. Tak

21

A. Nie

464

B. Tak

51

A. Nie

447

B. Tak

14

A. Nie

416

B. Tak

28

A. Nie

378

B. Tak

40

A. Nie

278

B. Tak

96

Ocena wyników Automatycznego Kwalifikatora Upadłości
Konsumenckiej
Statystyki wskazują, że część użytkowników pomimo przejścia do kolejnego pytania
rezygnowała z dalszej możliwości rozwiązania testu. Wyniki Automatycznego Kwalifikatora Upadłości Konsumenckiej pokazują, że istotną grupą użytkowników, która nie
przeszła pomyślnie testu, to dłużnicy, którzy popadli w trudności finansowe w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Wyraźną barierą w dostępie do konsumenckiego oddłużenia jest brak złożenia przez byłych przedsiębiorców w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na 1.409 osób, które przystąpiły do pytania nr 6 o treści „Czy
w okresie ostatnich 10 lat złożyłeś w terminie wniosek o upadłość swojej firmy?” aż 485
osób (ok. 35%) odpowiedziało na pytanie negatywnie, powodując tym samym zablokowanie testu. Statystyki Automatycznego Kwalifikatora Upadłości Konsumenckiej dotyczące byłych przedsiębiorców znajdują potwierdzenie w doświadczeniach wynikających
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z prowadzenia punktu doradczego (doradztwo prawne i telefon informacyjny). Bariera
w dostępie do oddłużenia dla byłych przedsiębiorców jest więc istotna. Świadczy
również o tym fakt, że aż 296 osób próbowało rozwiązać test mając status przedsiębiorcy w oparciu o przepisy p.u.n. (pytanie nr 2).

Punkt doradczy
Punkt doradczy został uruchomiony w siedzibie Instytutu Allerhanda w Krakowie (Pl.
Sikorskiego 2/7) w dniu 11 czerwca 2015 r. W ramach projektu Szansa 2.0 Instytut Allerhanda zobowiązał się udzielić pomocy co najmniej 30 osobom nadmiernie zadłużonym.
Początkowe założenia okazały się pesymistyczne. Punkt porad spotkał się z dużym zainteresowaniem osób zadłużonych. Na początkowym etapie realizowania projektu Szansa 2.0
informacja o darmowej pomocy prawnej nie przebijała się do osób poszukujących pomocy. Wskutek zwiększenie działań promocyjnych, a przede wszystkim w związku z emisją
przez Program 1 Polskiego Radia spotu informacyjnego, liczba osób zainteresowanych
doradztwem znacząco wzrosła. Ostatecznie liczba udzielonych porad znacznie przekroczyła założony na początku próg minimalny 30 osób.
W ramach punktu doradczego Instytut Allerhanda świadczy pomoc prawną w sprawie możliwości oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Porady prawne są świadczone
w formie bezpośredniej (punkt doradczy czynny co tydzień przez 2 godziny w biurze
Instytutu Allerhanda w Krakowie) oraz za pośrednictwem telefonu informacyjnego
uruchomionego przez 2,5 w tygodniu. Częściowo replikując model przyjęty przez JussBuss, porady były udzielane przez stażystów (głównie studentów prawa) po uzgodnieniu
treści z profesjonalnymi prawnikami nadzorującymi (adwokaci/nauczyciele akademiccy). Nadzór prawników i ekonomisty był realizowany za pośrednictwem korespondencji
e-mailowej. Stażyści co tydzień po zakończeniu dyżuru wspólnie próbowali pracować
nad sprawą, a następnie przekazywali prawnikom nadzorującym szczegółowe sprawozdanie z dyżuru, formułowali problem prawny oraz proponowali rozwiązanie. Porady były udzielane beneficjentom ustnie. Porady dotyczyły głównie spełnienia przesłanek ustawowych warunkujących możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W ramach
świadczonej pomocy wolontariusze przygotowali dla Beneficjentów projekty wniosków
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przedmiotowy zakres porad dotyczył wyłącznie
konsumenckiego postępowania upadłościowego. W ramach punktu doradczego nie była
świadczona pomoc w zakresie kwestionowania długów.
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W okresie od dnia 11 czerwca 2015 r. do dnia 6 lutego 2016 r. z doradztwa skorzystało łącznie 76 osób, z czego 28 osób otrzymało pomoc w punkcie doradczym, natomiast
48 osób otrzymało poradę przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość
(telefon, e-mail).
Większość Beneficjentów projektu Szansa 2.0 to osoby w starszym wieku, które nie
mają dostępu do Internetu. O doradztwie dowiedziały się z prasy, od pracodawcy, od
rzeczników praw konsumentów, z ośrodków pomocy społecznej. Średni czas poświęcony
na wysłuchanie problemu oraz udzielenie porady wynosił ok. 60 minut. Wszystkie osoby
korzystające z porad są nadmiernie zadłużone. Beneficjenci znajdowali się w bardzo złej
sytuacji finansowej, bez szans na spłatę chociażby odsetek. Nierzadko problem długów
negatywnie wpływał na wszelkie aspekty społecznego funkcjonowania, powodował problemy psychiczne (często depresja, jeden przypadek próby samobójczej). Często prośba
o pomoc była formułowana przez dłużników, wobec których toczyło się już postępowanie egzekucyjne. Prośba o pomoc była często ostatnią próbą wyjścia z zadłużenia.
W większości przypadków udzielenie porady nie odbywało się na pierwszym spotkaniu.
W czasie pierwszych spotkań Beneficjenci pytali kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką, a także jak przebiega to postępowanie. W czasie kolejnych spotkań definiowane
były problemy prawne, które następnie były analizowane i rozstrzygane przez stażystów
nadzorowanych przez profesjonalnych prawników. Zdecydowana większość przypadków
dotyczyła dłużników, którzy mieli więcej niż jeden dług, często związany z prowadzoną
wcześniej działalnością gospodarczą.
Istotną grupą Beneficjentów projektu Szansa 2.0 stanowiły osoby (ok. 28% ogólnej
liczby Beneficjentów), które stały się niewypłacalne w czasie, gdy prowadziły działalność
gospodarczą, a które – pomimo obowiązku – nie złożyły w terminie wniosku o ogłoszenie
upadłości jako przedsiębiorca8. Większość osób zadłużonych, które skorzystały z projektu Szansa 2.0 miała więcej niż jednego wierzyciela.
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Statystyki upadłości konsumenckiej9

2112

Upadłości konsumenckie

19

331

254
239

267

237

229
229
194

157
118

59
25

20

2

21

22

23

Przypisy
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy − Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 204 r., poz. 1306), która weszła w życie w dniu 31 grudnia 2014 r.
2 Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233.
3 Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 978).
4 https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/
download,2835,0.html.
5 Źródło: Ewidencja spraw upadłościowych w tym upadłości konsumenckiej „of” za lata
2005-2014, Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, Ewidencja spraw upadłościowych, w tym upadłości konsumenckiej „of”, za lata 2005-2014, Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowaniawieloletnie/download,2853,59.html).
6 Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, http://www.coig.com.pl/2015-upadlosckonsumencka_lista_osob.php.
7 Pytanie nie ma charakteru wykluczającego. Jego celem jest poinformowanie użytkownika
testu o podstawowej zasadzie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumentów, a mianowicie konieczności likwidacji masy upadłości. Informacja ma na celu
wciąż występującej sytuacji, w której dłużnik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest
zaskoczony tym, że straci mieszkanie.
8 Wobec treści art. 4914 ust. 2 pkt 4 p.u. niezłożenie przez byłego przedsiębiorcę wniosku
o ogłoszenie upadłości stanowi przesłankę negatywną ogłoszenia upadłości konsumenckiej, chyba, że za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przemawiają względy słuszności
lub względy humanitarne albo od uchybienia w złożeniu wniosku upłynęło co najmniej
10 lat.
9 Źródło: Ewidencja spraw upadłościowych w tym upadłości konsumenckiej „of” za lata
2005-2014, Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, Ewidencja spraw upadłościowych, w tym upadłości konsumenckiej „of”, za lata 2005-2014, Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowaniawieloletnie/download,2853,59.html oraz Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej,
http://www.coig.com.pl/2015-upadlosc-konsumencka_lista_osob.php.
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Rozdział II

Szansa 2.0 − case study
Case study nr 1
Stan faktyczny:
Dłużnik w 1996 r. uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu na terenie Czech. Czeski ubezpieczyciel wypłacał dłużnikowi miesięczną rentę w wysokości 3.000,-zł. W związku
z wypadkiem dłużnik uzyskał orzeczenie o I grupie inwalidzkiej. Dłużnik utrzymywał się
z renty wojskowej i wypadkowej, które pozwalały mu na pokrywanie kosztów rehabilitacji.
W 2007 r. dłużnik zaciągnął zobowiązanie z tytułu kredytu na remont mieszkania na kwotę
20.000,-zł. W późniejszym czasie dłużnik zaciągnął kolejne zobowiązanie kredytowe na
dokończenie remontu i dostosowania mieszkania do swojej niepełnosprawności. Dłużnik
wraz z żoną w czerwcu 2011 r. podarował mieszkanie swojej córce. W czerwcu 2014 r.
dłużnik dokonał zakupu sprzętu AGD na raty. Miesięczna rata wszystkich zobowiązań wynosiła ok. 3.000,-zł. Dochody żony pozwalały na regulowanie płatności w terminie. W lipcu
2014 r. dłużnik niespodziewanie otrzymał informację, że ze względu na przekroczenie wieku emerytalnego, renta została wstrzymana. Dłużnik zaciągając zobowiązania był przekonany, że renta jest dożywotnia. Dłużnik próbował się odwoływać od decyzji czeskiego ubezpieczyciela. Niestety, okazało się że nie ma szans na wygranie tej sprawy. Dłużnik sprzedał
cały swój majątek, żeby w terminie regulować zobowiązania. Niestety to nie wystarcza na
spłatę wszystkich długów. Obecnie wierzyciele podejmują czynności w celu wypowiedzenia
umów kredytowych.

Problem:
Czy zawarcie przez dłużnika umowy darowizny mieszkania wpływa na możliwość
ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Czy nieznajomość przez dłużnika prawa obcego,
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która miała wpływ na powstanie niewypłacalności, może zostać poczytana jako jego rażące niedbalstwo (art. 4914 ust. 1 p.u.)?

Rozwiązanie:
Przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sytuacja,
w której dłużnik doprowadził się do stanu niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914 ust. 1 p.u.). Badając przesłankę umyślności należy ocenić
stan świadomości dłużnika w momencie dokonania czynności. Ze stanu faktycznego
wynika, że dłużnik stał się niewypłacalny w 2014 r., natomiast wyzbył się istotnego
składnika majątku na 4 lata przed swoją niewypłacalnością. W momencie dokonania
darowizny dłużnik nie tylko nie wiedział, ale nie przewidywał, że 3 lata później straci
bez swojej winy jedyne źródło dochodu. Umyślność w rozumieniu art. 4914 ust. 1 p.u.
oznacza objęcie przez dłużnika zamiarem doprowadzenia do niewypłacalności albo jej
pogłębienia, a nie sam fakt umyślnego dokonania czynności, które ostatecznie do niewypłacalności doprowadziły1. Jako umyślne doprowadzenie do niewypłacalności albo
zwiększenie jej stopnia należy natomiast traktować przypadki celowego wyzbycia się
przez dłużnika składników swojego majątku w celu utrudnienia dochodzenia należności
przez wierzycieli.
Wobec powyższego należy uznać, że w przedmiotowym stanie faktycznym zawarcie
przez dłużnika umowy darowizny nie można potraktować jako umyślne doprowadzenie
się do niewypłacalności, ponieważ celem dokonania tej czynności nie było wyzbycie się
składników majątku po to, aby utrudnić zaspokojenie wierzycieli. W chwili zaciągania zobowiązań dłużnik był wypłacalny, regulował swoje zobowiązania terminowo.
Należy rozważyć czy niewypłacalność powstała wskutek rażącego niedbalstwa dłużnika. Niewypłacalność powstała w związku z niespodziewaną utratą renty. Dłużnik nie był
świadomy, że przyznana mu renta miała charakter czasowy. Utrata spodziewanych dochodów była spowodowana nieznajomością przepisów prawa obcego. Wina nieumyślna może
przybrać postać niedbalstwa lub lekkomyślności. Z lekkomyślnością mamy do czynienia,
gdy dana osoba ma wyobrażenie co do skutku dokonania naruszenia, niemniej bezpodstawnie przypuszcza, że tego skutku uniknie. W przypadku niedbalstwa osoba nie ma wyobrażenia co do skutku braku swojego działania mimo, że mogła i powinna była je mieć.
W ramach niedbalstwa rozróżniamy niedbalstwo zwykłe i rażące. Rażące niedbalstwo za-
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kłada wysoce naganny stopień postępowania dłużnika. Dokonując oceny zachowania dłużnika porównujemy zachowanie dłużnika z wzorcowym standardem postępowania w analogicznej sytuacji przez dłużnika o podobnym statusie i świadomości. Z orzecznictwa Sądu
Najwyższego2 wynika, że nieznajomość przepisów prawa polskiego stanowi przejaw winy
nieumyślnej. Należałoby przyjąć, iż w przypadku osób posiadających wykształcenie prawnicze nieznajomość prawa polskiego świadczyłaby o rażącym niedbalstwie, natomiast wobec „laików” standard postępowania jest zdecydowanie obniżony. Tym bardziej trudno
więc oczekiwać od dłużnika niemającego właściwego wykształcenia sprawdzania przepisów prawa obcego. Wskazuje się, że na gruncie prawa cywilnego w wielu sytuacjach konsument jest wręcz traktowany preferencyjnie, z uwagi na nieprofesjonalny charakter jego
działań w obrocie gospodarczym, co uzasadnia pewne obniżenie poziomu wymaganej od
niego należytej staranności (art. 355 k.c.)3. Wydaje się więc, że w opisanej sytuacji dłużnikowi nie można postawić zarzutu, że powinien mieć wyobrażenie o czasowym charakterze
uzyskiwanego dochodu. Nieznajomość przepisów prawa obcego nie może być poczytana
dłużnikowi jako przejaw jego rażącego niedbalstwa.

Case study nr 2
Stan faktyczny:
W latach 1996-2001 dłużnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Podczas jednej z kontroli Urząd Skarbowy zakwestionował prawo obniżenia kwoty należnego
podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego. Łączna kwota zakwestionowanego przez urząd skarbowy odliczenia wyniosła aż 136.000,-zł. W trakcie postępowania
ustalono, że jeden z kontrahentów dłużnika w ogóle nie był zarejestrowanym podatnikiem
VAT, a osoba podpisująca faktury nie figurowała w zbiorze PESEL. Drugi kontrahent od
1998 r. nie prowadził działalności pod wskazanym adresem oraz nie składał deklaracji
VAT. W dniu 25 maja 2001 r. dłużnik zakończył prowadzenie działalności gospodarczej
i wykreślił firmę z rejestru. Decyzja w sprawie wymiaru podatku została zaskarżona przez
dłużnika. Ostatecznie sąd administracyjny w 2005 r. oddalił skargę dłużnika. Po wydaniu
wyroku systematycznie pogarszała się sytuacja finansowa, zdrowotna i bytowa dłużnika.
Oprócz zaległości w urzędzie skarbowym, dłużnik ma długi z tytułu korzystania z mieszkania komunalnego, opłat abonamentowych i z tytułu niezapłaconych mandatów (dwa mandaty za przekroczenie prędkości). Dłużnik spłaca także zadłużenie (ok. 2.000,-zł) zaciągnię-
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te na prośbę i dla osoby trzeciej. Niestety pomimo porozumienia z dłużnikiem osoba, której
dłużnik przekazał środki, przestała spłacać swoje zobowiązanie. Łączna kwota zadłużenia
wynosi obecnie ok. 0,5 mln złotych wraz z odsetkami.

Problem:
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć długi publicznoprawne? Czy wobec
byłego przedsiębiorcy może zostać ogłoszona upadłość konsumencka? Czy zaciąganie kolejnych zobowiązań przez zadłużonego konsumenta może spowodować oddalenie wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Rozwiązanie:
Ze stanu faktycznego wynika, że głównym długiem jest zaległość podatkowa powstała
w czasie prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej. Zasadniczo w upadłości
konsumenckiej umorzeniu podlegają zarówno długi prywatnoprawne jak i publicznoprawne bez względu na źródło ich powstania. Wskazać należy, że art. 49121 ust. 2 p.u. wyczerpująco wymienia zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Zgodnie z tą normą nie podlegają umorzeniu zobowiązania
o charakterze alimentacyjnym, renty z tytułu odszkodowania za chorobę, niezdolności do
pracy, kalectwa lub śmierci, grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężne, obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, i zobowiązanie do naprawienia
szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, oraz zobowiązania, które upadły
umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Powyższy katalog
jest zamknięty i nie można go wykładać rozszerzająco. Dłużnik może uzyskać w konsumenckim postępowaniu upadłościowym umorzenie zobowiązań publicznoprawnych (zaległości
podatkowych) nawet jeśli mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zgodnie z art. 4914 ust. 2 p.u. sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
jeżeli w ciągu 10 lat od złożenia wniosku, dłużnik mając taki obowiązek, nie złożył w terminie
wniosku o ogłoszenie upadłości. Ze stanu faktycznego wynika, że ewentualna niewypłacalność mogła powstać w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużnik w 2001 r. wykreślił firmę z rejestru. W takim przypadku do złożenia wniosku o upadłość konsumencką
upłynęło więcej niż 10 lat od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Nawet
jeśli niewypłacalność powstała w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, wobec
dłużnika nie zachodzi przesłanka negatywna określona w art. 4914 ust. 2 p.u.
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Dłużnik zaciągając zobowiązania na prośbę i dla osoby trzeciej działał w zaufaniu, iż
osoba ta będzie respektowała swoje zobowiązanie. Zachodzi wątpliwość, czy w tym przypadku nie doszło do istotnego zwiększenia stopnia upadłości wskutek umyślnego działania dłużnika lub jego rażącego niedbalstwa. Zgodnie bowiem z art. 4914 ust. 1 p.u. sąd
oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Doprowadzenie do niewypłacalności, lecz także jej istotne pogłębianie wynikające z zawinionego zachowania się dłużnika (umyślność lub rażące niedbalstwo), stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zadłużenie zaciągnięte
na prośbę osoby trzeciej opiewa na kwotę ok. 2.000,-zł, co jest niewielką sumą, w porównaniu do kwoty całego zadłużenia obciążającego dłużnika. W doktrynie4 przyjmuje się, że
pogłębienie stanu niewypłacalności przez dłużnika oznacza istotne zmniejszenie majątku
dłużnika, który już jest niewypłacalny. Zaciągnięcie tego zobowiązania, choć najprawdopodobniej wynikające z rażącego niedbalstwa dłużnika, nie doprowadzi do oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ponieważ nie zwiększyło niewypłacalności w sposób „istotny”.

Case study nr 3
Stan faktyczny:
W 2007 r. dłużnicy pozostający w związku nieformalnym (konkubinat) zaciągnęli zobowiązanie kredytowe, zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. Z umowy kredytowej wynika,
że dłużnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązanie kredytowe. Kwota kredytu, opiewająca
na 1 mln zł, jest denominowana do waluty obcej (frank szwajcarski). Nieruchomość została
nabyta przez dłużników na współwłasności ułamkową w równych częściach (każdy w udziale
po 1/2). W związku ze zmianą kursu franka rata kredytu wzrosła z kwoty ok. 4 tys. , do ok.
6 tys. zł. W 2010 r. para rozstała się i od tego czasu próbuje bezskutecznie sprzedać mieszkanie. Byli partnerzy zawarli porozumienie co do spłaty kredytu w równych częściach. Wspólnie
zdecydowali, że wynajmą zadłużone mieszkanie, a z czynszu opłacą ratę kredytu. Niestety
kwota czynszu pozwala jedynie na opłacenie niewielkiej części raty. Bank zamierza wypowiedzieć kredyt. Jeden z dłużników w związku z brakiem możliwości spłaty kredytu zaciągnął
dodatkowe zobowiązanie na kwotę 50.000,-zł.
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Problem:
Jakie skutki dla dłużnika solidarnego wynikają z ogłoszenia upadłości jego współdłużnika? Czy w związku ze sprzedażą w postępowaniu upadłościowym wynajmowanego mieszkania dłużnikowi zostanie wypłacone świadczenie socjalne na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?

Rozwiązanie:
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa na zakres odpowiedzialności dłużników
solidarnych.
Zgodnie z zasadami ogólnymi wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od
wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 k.c.). Jeżeli
jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu
od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który
świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych (art. 376 § 1 k.c.).
Solidarność zobowiązania oznacza, że wierzyciel może dochodzić całego zobowiązania od dłużnika, który nie ogłosił upadłości konsumenckiej. Z chwilą ogłoszenia upadłości zobowiązania upadłego stają się natychmiast wymagalne (art. 91 ust. 1 p.u. w zw.
z art. 4912 ust. 1 p.u.). Wymagalność wierzytelności przysługującej wierzycielowi w stosunku do upadłego, jednak nie zmienia treści stosunku prawnego istniejącego pomiędzy
wierzycielem oraz współdłużnikami5. W konsekwencji, świadczenie pieniężne współdłużników płatne jest w terminie pierwotnym, wynikającym z treści zobowiązania. Wierzytelność upadłego wskutek ogłoszenia upadłości jest postawiona w stan natychmiastowej wykonalności, natomiast pozostali współdłużnicy odpowiadają w pełnej wysokości
zobowiązania, zgodnie z dotychczasowym terminem.
Przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze istotnie modyfikują stosunki wewnętrzne dłużników solidarnych. Na podstawie art. 49115 ust. 5 zd. 2 p.u. ustalenie planu
spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach
pomiędzy upadłym, a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego. Skutkiem
powyższego, dłużnik solidarny nie ma roszczenia regresowego wobec upadłego współ-
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dłużnika. Celem tego przepisu jest zabezpieczenie upadłego przed skutkami regresu
współdłużnika, tak aby upadły zmuszony zaspokoić umorzonego wobec wierzyciela zobowiązania. Oznacza to, że dłużnik solidarny, wobec którego nie ogłoszono upadłości konsumenckiej, może ponosić odpowiedzialność za całość zobowiązania podczas gdy wierzytelność wobec współdłużnika solidarnego, wobec którego ogłoszono upadłość konsumencką,
może zostać umorzona6.
Zaciągnięcie kredytu denominowanego w walucie obcej nie stanowi przejawu rażącego
niedbalstwa dłużnika7. Wskazuje się8, że „zawarcie przez konsumenta umowy o kredyt hipoteczny denominowany w walucie obcej, przy braku zabezpieczenia ryzyka zmian kursu walut
(albo poprzez otrzymywanie zarobków w tej samej walucie, albo poprzez ubezpieczenie tego
ryzyka) może być uznane za działanie niedbałe, ale jednak nie rażąco niedbałe (…) Możliwe,
że niestarannym działaniem było samo zaciągnięcie kredytu w walucie obcej, naturalnie bez
zabezpieczenia ryzyka zmiany kursu walut. Jednakże mając na uwadze powyższe, działania
takiego nie można uznać za działanie rażąco niedbałe”.
Zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 50.000,-zł może być poczytane jako istotne
zwiększenie stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli jednak dłużnik
zaciągając nowe zobowiązanie liczył, choć błędnie, na możliwość spłaty w przyszłości,
przesłanka „rażącego niedbalstwa” nie zostanie spełniona (art. 4914 ust. 1 p.u.). W tym
zakresie na korzyść zadłużonego konsumenta orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2015 r., VIII Gz 139/159, w którym wskazał, że "Jako przykład rażącego niedbalstwa wskazuje się zachowanie dłużnika, który zaciąga kredyty znacznie przekraczające w chwili ich udzielania jego możliwości zarobkowe, w sytuacji braku
perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Wedle bowiem rozsądnej oceny winien liczyć się
z tym, że w najbliższym czasie – bez dodatkowego zadłużenia – nie będzie w stanie obsłużyć
swojego długu, odmiennie natomiast należałoby ocenić takie zachowanie dłużnika w sytuacji, gdy zaciąga on kolejne zobowiązania z chęci uregulowania zobowiązań poprzednich,
licząc na to, że jego sytuacja majątkowa się poprawi. Sąd pierwszej instancji oceniając zachowanie wnioskodawczyni, polegające na zaciąganiu kolejnych długów w celu spłacenia
długów poprzednich (wpadnięciu w tzw. spiralę zadłużenia) na wyrost stwierdził, że przesłanka ta została spełniona. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wymaga uprzedniego ustalenia, czy w chwili zaciągania pierwszej pożyczki sytuacja majątkowa wnioskodawczyni
wskazywała na to, że zaciągane zobowiązanie znacznie przekracza jej możliwości zarobko-
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we, czy też mogła ona w sposób usprawiedliwiony przypuszczać, że zdoła spłacić dług, lecz
inne, niezależne od niej okoliczności jej to uniemożliwiły." Wymaga jednak podkreślenia, że
dłużnik powinien wykazać, że pomimo braku możliwości wykonania zobowiązania
w chwili jego zaciągnięcia, faktycznie liczył na możliwość uregulowania zadłużenia.
Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy
zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 p.u.. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.). W art. 49113
p.u. ustawodawca zabezpieczył potrzeby mieszkaniowe upadłego i osób pozostających
na jego utrzymaniu. Jeśli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego
sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu
lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do
dwudziestu czterech miesięcy (art. 49113 ust. 1 p.u.). Warunkiem przyznania tego świadczenia jest zamieszkiwanie dłużnika w lokalu. Pojęcie „zamieszkiwania” odnosi się do
stanu faktycznego – oznacza rzeczywiste i stałe przebywanie w danym lokalu10. Dłużnicy,
którzy nie zamieszkują w mieszkaniu (np. wynajmują mieszkanie), nie nabędą uprawienia do uzyskania świadczenia socjalnego na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych
(art. 49113 p.u.).

Case study nr 4
Stan faktyczny:
Dłużnik znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spirala kredytów, brak
wsparcia rodziny doprowadziły do usiłowania popełnienia samobójstwa. Dłużnik będąc
w ciężkiej depresji przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Siostra bardzo chciałaby pomóc
wyjść dłużnikowi z tej trudnej sytuacji. Dłużnik ma kilkanaście kredytów w bankach i dwie
pożyczki w parabankach. Część kredytów została zaciągnięta tylko po to, by spłacić poprzednie. Zobowiązania zostały zaciągnięte bez wiedzy i zgody męża. Małżonkowie są właścicielami mieszkania (wspólność majątkowa małżeńska).

32

Problem:
Czy dłużnik spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości? Czy siostra może reprezentować
dłużnika w konsumenckim postępowaniu upadłościowym? Jaki majątek dłużnika wejdzie do masy upadłości?

Rozwiązanie:
Zgodnie z art. 4914 ust. 1 p.u. sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik
doprowadził się do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa. Należy więc zastanowić się czy zachowanie dłużnika polegające na zaciąganiu zobowiązań powyżej swoich możliwości zarobkowych oznacza
doprowadzenia do niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. Problemy psychiczne dłużnika (stany depresyjne etc.), uniemożliwiające prawidłowe rozpoznanie konsekwencji własnego postępowania, mogą być okolicznością wykluczającą rażące niedbalstwo nawet jeżeli okaże się, że dłużnik zaciągał zobowiązania będąc już niewypłacalnym.
W każdym przypadku należy ustalić właściwy standard postępowania w analogicznej
sytuacji w stosunku do dłużnika o podobnym statusie i świadomości. Zaciąganie nowych
zobowiązań w celu spłaty poprzednich niekoniecznie musi być pogłębianiem stopnia
niewypłacalności, a wręcz przeciwnie, może być próbą jej zapobieżenia (czasem desperacką, czasem nawet ekonomicznie racjonalną).
Zgodnie z art. 4912 ust. 3 p.u. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może
złożyć tylko dłużnik, a w niektórych przypadkach – wobec dłużników, którzy prowadzili
działalność gospodarczą – także wierzyciel (art. 8 i art. 9 p.u.). Dłużnik może udzielić siostrze pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym. Pełnomocnikiem może być rodzeństwo mocodawcy (art. 87 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u. w zw. z art.
4912 ust. 1 p.u.). Udzielenie pełnomocnictwa będzie ważne o ile oświadczenie mocodawcy zostanie złożone w stanie niewyłączającym świadomego i swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli (art. 82 k.c.).
Na podstawie art. 124 ust. 1 p.u., który w oparciu o art. 4912 ust. 1 p.u. odpowiednio
stosuje się w upadłości konsumenckiej, z chwilą ogłoszenia upadłości z mocy prawa powstanie między małżonkami rozdzielność majątkowa. Do masy upadłości wejdzie cały
majątek wspólny, w tym wspólne mieszkanie. Współmałżonek, będzie mógł zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym.
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Case study nr 5
Stan faktyczny:
Komornik zajął dom jednorodzinny stanowiący własność dłużnika, w którym dłużnik
mieszka. Komornik zakończył czynność opisu i oszacowania nieruchomości. Dłużnik spodziewa się, że lada chwila otrzyma obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Pół roku temu
dłużnik dowiedział się o możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej i złożył stosowny
wniosek do sądu upadłościowego. Sąd upadłościowy już dwa razy zwracał wniosek ze
względów na braki formalne wniosku. Dłużnikiem jest 70-letnia, schorowana i nieporadna
osoba, która nie do końca wie jak poradzić sobie z tym postępowaniem. Dłużnik ma czterech wierzycieli; łączna kwota długu wynosi ok. 80.000,-zł. W postępowaniu egzekucyjnym
uczestniczy tylko dwóch wierzycieli. Wartość nieruchomości, która ma być zlicytowana wynosi ok. 180 tys. zł.

Problem:
Czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym jest dla dłużnika korzystniejsza niż sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym? Czy dłużnik, który złożył
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może doprowadzić do zawieszenia postępowania egzekucyjnego? Jakie są przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu?

Rozwiązanie:
Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu z mocy prawa z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej (art. 146 ust. 1 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.).
Ze stanu faktycznego wynika, że w interesie dłużnika jest doprowadzenie do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Korzystna dla dłużnika jest sprzedaż domu w postępowaniu upadłościowym ponieważ dłużnik, pod pewnymi warunkowymi, może uzyskać
świadczenie socjalne na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w postaci równowartości
przeciętnego czynszu najmu za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy (art.
49113 ust. 1 p.u.). Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym nie stanowi
podstawy do wydzielenia świadczenia socjalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, dłużnik, który w wyniku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, nie jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu
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cywilnego11. W przypadku eksmisji z nieruchomości zlicytowanej w postępowaniu egzekucyjnym, a która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego bliskich,
na żadnym etapie postępowania sąd nie jest uprawniony do orzekania o prawie wymienionych osób do lokalu socjalnego. W praktyce, jedynym możliwym zabezpieczeniem
przed bezdomnością wskutek zlicytowania nieruchomości stanowi uprawnienie do eksmitowania dłużnika i jego rodziny do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu (art. 1046 § 4 k.p.c.).
Stąd jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnik niezwłocznie powinien złożyć do
sądu upadłościowego wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Na mocy art.
39 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., sąd może na wniosek dłużnika zawiesić postępowanie
egzekucyjne, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania upadłościowego12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez sąd upadłościowy nie jest obligatoryjne (sąd upadłościowy „może” zawiesić postępowanie egzekucyjne) i następuje wyłącznie na wniosek dłużnika (sąd nie może zawiesić postępowania egzekucyjnego z urzędu).
Ze stanu faktycznego wynika, że dłużnik we wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego może argumentować, że w postępowaniu egzekucyjnym bierze udział tylko
dwóch wierzycieli, a przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości doprowadzi do sytuacji, w której środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przekazane tylko niektórym wierzycielom, z pominięciem pozostałych. Za zawieszeniem postępowania egzekucyjnego przemawia więc konieczność zaspokojenia interesu wszystkich wierzycieli,
przede wszystkim tych którzy nie prowadzą postępowania egzekucyjnego. Sprzedaż
nieruchomości dłużnika w postępowaniu upadłościowym pozwoli na równomierne
zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Na postanowienie co do zawieszenia postępowania egzekucyjnego (a więc co do uwzględnienia wniosku o zawieszenie lub jego oddalenia) przysługuje zażalenie (art. 828 k.p.c.).
Dłużnik na każdym etapie postępowania (nawet przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a także w toku trwania konsumenckiego postępowania) może domagać się
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 117 ust. 1 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1
p.u.). Taka sytuacja w przypadku osoby zadłużonej jest powszechna. Wniosek o ustano-

35

wienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na urzędowym formularzu wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach do sądu, w którym sprawa
ma być wytoczona lub już się toczy. Mimo zliberalizowania przepisów postępowanie
upadłościowe wobec konsumentów bywa skomplikowane, zwłaszcza dla osób nieporadnych i starszych. Z tego względu udział profesjonalnego pełnomocnika wydaje się być
nieodzowny.

Case study nr 6
Stan faktyczny:
Małżonkowie zaciągnęli wspólne zobowiązanie kredytowe na zakup domu (kredyt denominowany do waluty obcej). Przez kilka lat rzetelnie spłacali kredyt. Wspólnie prowadzili
działalność gospodarczą. Przez lata firma dobrze prosperowała. Wskutek zmian regulacji
prawnych koniunktura pogorszyła się na tyle, że małżonkowie zawiesili działalność gospodarczą i małżonkowie byli zmuszeni podjąć pracę za granicą. W związku z charakterem
pracy często wracają do Polski. Komornik zajął nieruchomość. Pomimo dwóch licytacji, nieruchomości nie udało się sprzedać.

Problem:
Czy polski sąd posiada jurysdykcję w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Rozwiązanie:
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny istnieje ryzyko uznania, że sąd polski
nie posiada jurysdykcji do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rozporządzenie Rady
1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego13 w art. 3
ust. 1 wskazuje, że sądem właściwym dla ogłoszenia upadłości jest, niezależnie od obywatelstwa dłużnika, sąd w kraju, w którym znajduje się tzw. COMI, tj. Centre of Main Interests (ośrodek interesów życiowych dłużnika). Z motywu 13 rozporządzenia 1346/2000
wynika, że główny ośrodek podstawowej działalności oznacza miejsce, w którym dłużnik
zazwyczaj zarządza swoją działalnością i jako takie jest rozpoznawalne przez osoby trzecie. Jurysdykcję sądu ustala się na chwilę złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 stycznia 2006 r., sprawa
C-1/0414, uznał, że przeniesienie głównego ośrodka podstawowej działalności po złoże-
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niu wniosku o ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na ocenę jurysdykcji krajowej sądu
upadłościowego.
Przy ustalaniu położenia COMI dłużnika będącego osobą fizyczną należy ocenić,
w jakim miejscu dłużnik zazwyczaj faktycznie zarządza swoimi interesami (zasada
pierwszeństwa faktycznego zarządzania swoimi interesami ekonomicznymi) oraz ustalić,
czy z uwagi na normalność i powtarzalność tego zachowania miejsce to może być postrzegane przez osoby trzecie jako główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika
(zasada pierwszeństwa odczuć osób trzecich)15. Podnosi się16, że w przypadku osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej kluczowe znaczenie ma miejsce
zamieszkania oraz miejsce pobytu, a kryteriami pomocniczymi jest miejsce pracy dłużnika oraz miejsce położenia majątku.
Zasadniczo, główny ośrodek podstawowej działalności osoby, która nie prowadzi
działalności gospodarczej, znajduje się tam, gdzie dłużnik wykonuje stałą pracę i otrzymuje wynagrodzenie. W dalszej kolejności konieczne jest ustalenie, czy miejsce wykonywania pracy jest postrzegane przez wierzycieli jako główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.
Ze stanu faktycznego wynika, że najprawdopodobniej COMI dłużników występuje za
granicą, co wykluczy jurysdykcję sądu polskiego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Na marginesie należy wskazać, że dłużnicy będąc przedsiębiorcami zaciągnęli zobowiązanie „prywatne”, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które było
denominowane w walucie obcej. Oceniając na gruncie polskiego prawa standard postępowania w ramach przesłanki winy w spowodowaniu niewypłacalności przyjmuje się17,
że „jeśli więc w czasie wykonywania działalności gospodarczej osoba fizyczna zawarła
umowę o kredyt w walucie obcej, a następnie, wobec wzrostu kursu tej waluty, nie była
w stanie go spłacać, to ocena postawy tej osoby fizycznej winna być oparta na standardach
zachowania przypisanym konsumentom, a nie przedsiębiorcom.”
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Case study nr 7
Stan faktyczny:
Dłużnik kilka lat temu rozwiódł się z żoną. Po rozwodzie i podziale majątku, dłużnik
kupił mieszkanie w innej miejscowości, przeprowadził się i starał się znaleźć tam pracę.
Mimo wysokich kwalifikacji i wieloletniego doświadczenia przez dłuższy czas nie mógł znaleźć pracy, postanowił więc skorzystać z pomocy oferowanej przez urząd pracy. Dłużnik
otrzymał pomoc finansową na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Zaciągnął też
kredyt w wysokości 10 tys. zł. Firmę prowadził przez 12 miesięcy. Po początkowych sukcesach działalność przestała być jednak opłacalna, dłużnik otrzymywał coraz mniej zleceń
i ostatecznie postanowił ją zamknąć. Dłużnik nie pracuje, nie ma prawa do zasiłku, bez powodzenia poszukuje nowej pracy. Korzysta z pomocy MOPS. W związku z brakiem dochodów po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnik przestał spłacać raty
kredytu, zadłużył się również na kwotę ok. 2.500,-zł. Dłużnik ma długi w spółdzielni mieszkaniowej. Łączna wysokość zadłużenia wynosi ok. 13.000,-zł. Problemy finansowe nie pozwalają na spłatę alimentów. Dług z tego tytułu wynosi ok. 25.000,-zł. Dłużnik chciałby
ogłosić upadłość konsumencką. Podkreśla jednak, iż bardzo zależy mu na zatrzymaniu
mieszkania, którego jest właścicielem.

Problemy:
Czy dług alimentacyjny może zostać umorzony w postępowaniu upadłościowym? Czy
można ogłosić upadłość, jeśli wartość majątku przewyższa wysokość długów?

Rozwiązanie:
Zgodnie z art. 49121 ust. 2 p.u. zobowiązania alimentacyjne nie podlegają umorzeniu
w konsumenckim postepowaniu upadłościowym.
Łączna wysokość zadłużenia, po odliczeniu zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, wynosi ok. 13-14 tys. zł. Wartość mieszkania przekracza wysokość długów. Biorąc
pod uwagę powyższe okoliczności zachodzi wątpliwość czy dłużnik może skorzystać
z upadłości konsumenckiej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 p.u. postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumentów należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postepowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe
zaspokoić wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Wobec nadwyżki wartości majątku nad
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długami, dłużnik w postepowaniu upadłościowym nie uzyska oddłużenia. Nie zostanie
zatem zrealizowany podstawowy cel postepowania upadłościowego. Prowadzenie postępowania upadłościowego jest dla dłużnika nieopłacalne. Sprzedaż przez dłużnika na własną rękę majątku (bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości), a następnie
spłata zadłużenia, pozwoli uniknąć kosztów jakie wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Alternatywą dla dłużnika, która wydaje się bardziej opłacalna niż upadłość
konsumencka, jest próba podjęcia negocjacji z wierzycielami w celu rozłożenia długu na
raty lub renegocjacji ich wysokości.
Oceniając oczekiwanie dłużnika co do zachowania mieszkania, trzeba podkreślić, iż
z chwilą ogłoszenia upadłości mieszkanie wejdzie do masy upadłości (art. 62 p.u. w zw.
z art. 4912 ust. 1 p.u.). W postępowaniu upadłościowym masa upadłości jest likwidowana, a środki uzyskane z likwidacji przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przepisy
nie przewidują żadnej możliwości wyłączenia z masy upadłości nieruchomości stanowiącej własność upadłego, nawet jeżeli byłoby to uzasadnione względami humanitarnymi
lub względami słuszności. Jedyną możliwością uniknięcia utraty nieruchomości w upadłości konsumenckiej, stanowi zawarcie układu, jeśli na takie rozwiązanie zgodzą się
wierzyciele. Wydaje się jednak, że w sytuacji, w której dłużnik nie posiada dochodów (ani
szans na ich uzyskanie), a nieruchomość stanowi jedyny istotny składnik majątku, szanse
na zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym są raczej niewielkie.

Case study nr 8
Stan faktyczny:
Dłużnik jest niewypłacalny. Jego zadłużenie wynosi ok. 70,000,-zł. Dłużnik od roku próbuje zawrzeć z wierzycielami porozumienia w zakresie rozłożenia na raty zaległości. Do tej
pory te starania nie odniosły żadnego skutku. Dłużnik nie pracuje. Dłużnik rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednak martwi go nieuregulowana kwestia mieszkania,
które odziedziczył razem z bratem 5 lat temu. Rodzeństwo zawarło pisemną umowę o dział
spadku, ustalając, że właścicielem mieszkania będzie brat dłużnika. Brat zgodnie z porozumieniem co miesiąc spłaca dłużnika.
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Problemy:
Czy mieszkanie wejdzie w skład masy upadłości?

Rozwiązanie:
Kazus abstrahuje od przesłanek ogłoszenia upadłości. Problem skupia się na konsekwencjach, jakie występują wskutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku
zawarcia przez dłużnika nieformalnych umów rozporządzających (w tym przypadku
działu spadku w zwykłej formie pisemnej).
Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomości, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy aktu notarialnego (art. 1037 § 2 k.c.). Nieformalny
dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomości, a który został dokonany w zwykłej formie pisemnej, jest nieważny. W konsekwencji mieszkanie w dalszym ciągu jest
przedmiotem współwłasności rodzeństwa. Comiesięczne spłaty brata na rzecz dłużnika
powinny być traktowane jako świadczenie nienależne. W przypadku ogłoszenia upadłości brat wraz z pozostałymi wierzycielami, będzie mógł dochodzić zwrotu spłat w postępowaniu upadłościowym.
Do masy upadłości wejdzie udział przysługujący dłużnikowi (art. 62 p.u. w zw. z art.
4912 ust. 1 p.u.). Syndyk będzie podejmował starania zmierzające do sprzedaży tego
udziału (nabycie przez brata nie jest wykluczone). Sprzedaż udziału w mieszkaniu uzasadnia zastosowanie art. 49113 ust. 2 p.u.18, tj. dłużnik może uzyskać świadczenie socjalne
na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w postaci kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.
Dłużnik, o ile zdecyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
nie powinien dążyć do uregulowania stanu prawnego mieszkania (np. przez zawarcie umowy we właściwej formie aktu notarialnego). Istnienie ryzyko uznania takiej czynności za
dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, co w konsekwencji może wpływać negatywnie
na spełnienie przesłanek warunkujących możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
W doktrynie przyjmuje się19, że „osobnymi kategoriami oceny powinien kierować się sąd
w sytuacji zawierania przez konsumenta umów, na skutek których dochodzi do pokrzywdzenia wierzycieli. Takie umowy również mogą prowadzić do niewypłacalności lub rażąco
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zwiększać jej zakres. Umowy te podlegać będą ocenie na podstawie art. 4914 ust. 2 pkt 4 albo
na podstawie ust. 1 tego przepisu. Jeśli sąd ustali, że dana umowa została zawarta w warunkach pokrzywdzenia wierzycieli (niezależnie, czy spełnia rygory określone dla skargi pauliańskiej, por. art. 527 i n. k.c., czy dla czynności z art. 59 k.c., czy dla czynności z prawa spadkowego), to przyjąć należy również, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności umyślnie,
a zatem wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega oddaleniu.” Z orzecznictwa
Sądu Najwyższego wynika, że dokonanie czynności prawnej polegającej na przeniesieniu
własności trwałego składnika majątkowego może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, ponieważ w zamian dłużnik uzyskuje środki pieniężne, z których egzekucja jest utrudniona. Prezentowany w tej kwestii jest pogląd, że otrzymanie przez dłużnika w zamian za
swoje świadczenie ekwiwalentu, z którego egzekucja jest niemożliwa, pozwala na uznanie
danej czynności prawnej za przyczynę niewypłacalności20. M. Pyziak-Szafnicka21 jednocześnie wprost twierdzi, iż otrzymanie przez dłużnika ekwiwalentu w postaci pieniędzy należy traktować tak samo, jak otrzymanie przedmiotów nie podlegających egzekucji, co
pozwala na każdorazowe potraktowanie takiej czynności prawnej jako przyczynę niewypłacalności i pokrzywdzenia wierzyciela.
Niezależnie od powyższego ryzyka, nawet jeśli sąd upadłościowy nie uzna zawarcia
umowy działu spadku za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, a w konsekwencji
ogłosi upadłość konsumencka, umowa najpewniej i tak zostanie uznana za bezskuteczną
w stosunku do masy upadłości (art. 127 i 128 p.u.22).

Case study nr 9
Stan faktyczny:
Dłużnik ma 71 lat. Dłużnik od 2001r. jest na emeryturze. Świadczenie z tego tytułu stanowi jego jedyne źródło utrzymania. Do 2009 r. dłużnik prowadził wspólne gospodarstwo
domowe z matką, którą się opiekował. Matka dłużnika również posiadała stałe źródło dochodu (emerytura). Dłużnik zaciągał pożyczki i kredyty „konsumpcyjne”, na zaspokajanie
codziennych potrzeb życiowych. Zobowiązania spłacał terminowo. Jednak w związku ze
zmianą sytuacji rodzinnej (śmierć matki), sytuacja finansowa dłużnika uległa pogorszeniu.
Dłużnik podjął starania o udzielenie konsolidacji zadłużenia zakładającego niższy stopień
oprocentowania rat. Instytucje parabankowe chętnie udzielały dłużnikowi kolejnych poży-
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czek. Ponadto poszukując możliwości polepszenia swojej sytuacji finansowej dłużnik zachęcony ogłoszeniem w lokalnej prasie, podpisał umowę pożyczki z pewną instytucją finansową.
Warunkiem podpisania umowy było przekazanie na konto instytucji tzw. opłaty przygotowawczej w wysokości 5% wnioskowanej kwoty. Choć dłużnik wpłacił kwotę, nie otrzymał
pożyczki. Doprowadziło to do zachwiania płynności finansowej. Prośby do banków, w których
dłużnik zaciągnął pożyczki, o obniżenie wysokości rat, bądź zawieszenie ich spłat na pewien
okres czasu, spotykały się z odmową. W krótkim czasie dłużnik otrzymał sądowe nakazy zapłaty, a sprawy kolejno stawały się przedmiotem postępowań komorniczych. Wiek i stan
zdrowia dłużnika nie pozwala na podjęcie pracy, a postępujące problemy zdrowotne generują
kolejne wydatki.

Problemy:
Czy zaciągnięcie kolejnych zobowiązań na spłatę długów stanowi przejaw „rażącego
niedbalstwa” dłużnika?

Rozwiązanie:
Kluczowym dla sprawy jest ustalenie momentu, w którym dłużnik stał się niewypłacalny a także przyczyn, które doprowadziły do powstania tego stanu. Zgodnie z obowiązującą do dnia 1 stycznia 2016 r. definicją niewypłacalności, dłużnik jest niewypłacalny,
jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.).
Przesłanką negatywną ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest doprowadzenie dłużnika
do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914 ust. 1 p.u.).
"Rażące niedbalstwo" jest czymś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności
w działaniu (art. 355 k.c.). O ile niedbalstwo określa się jako niedołożenie należytej staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, o tyle przez „rażące niedbalstwo” rozumie się niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego
zachowania się w danej sytuacji.
Klasycznym przykładem „rażącego niedbalstwa” jest zachowanie dłużnika, który zaciąga zobowiązanie znacznie przekraczające w możliwości zarobkowe, w sytuacji braku
perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że
rażącym niedbalstwem nie jest nieostrożne zachowanie dłużnika, do którego został zmu-
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szony wskutek okoliczności zewnętrznych23. W doktrynie24 wskazuje się również, że
stanowiąca coraz częstszy problem społeczny sytuacja spłacania długów w drodze zaciągania kolejnych jedynie wyjątkowo będzie mogła być rozpatrywana w kategoriach
umyślnego działania bowiem trudno ustalić świadomość wprowadzenia się w stan niewypłacalności lub jego pogłębienia w momencie, w którym uzasadnieniem długów jest
chęć wykonania już wymagalnych zobowiązań. Nie bez znaczenia jest również to, że zamiar doprowadzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia nie jest tożsamy z zamiarem faktu dokonania czynności, które do niewypłacalności doprowadziły.
Można więc argumentować, że skoro zobowiązania dotyczyły zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, to dłużnik był niejako zmuszony do ich zaciągania25. Ponadto,
zaciąganie nowych zobowiązań w celu spłaty uprzednio zaciągniętych długów nie musi
świadczyć o zamiarze pogłębienia stanu niewypłacalności. Zachowanie dłużnika należy
więc ocenić przez pryzmat standardu zachowania w analogicznej sytuacji dłużnika o tożsamym statusie oraz świadomości. Dłużnik mając wymagalne zobowiązania zaciągnął
nowe zobowiązanie (niżej oprocentowane) i przeznaczył je w całości na spłatę dotychczasowych długów. Takie zachowanie często bywa uzasadnione ekonomicznie. Normę
stanowiącą o „rażącym niedbalstwie” należy oceniać jako dyrektywę rozstrzygania sytuacji wątpliwych na rzecz konsumenta i tym samym obniżenia standardu rozsądnego akceptowalnego zachowania26.
W każdym jednak przypadku kwalifikowanie zachowania dłużnika jako „rażącego
niedbalstwa: należy do okoliczności konkretnej sprawy, wymagających jednak pogłębionej oceny sądu.

Case study nr 10
Stan faktyczny:
Dłużnik prowadził wraz z trzema wspólnikami spółkę jawną. Od 2008 r. spółka była
niewypłacalna. Dłużnik chciał złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, ale pozostali
wspólnicy nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Ostatecznie dłużnik nie zdecydował się na
złożenie wniosku. W 2009 r. dłużnik wystąpił ze spółki. Dłużnik jako konsument zaciągnął
kilka zobowiązań. Po jakimś czasie stał się niewypłacalny. Dłużnik złożył wniosek o ogło-
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szenie upadłości konsumenckiej. Po złożeniu wniosku do dłużnika zgłosił się wierzyciel
spółki z roszczeniem o zapłatę kwoty ok. 100.000,-zł. Zobowiązanie zostało przez spółkę
zaciągnięte w okresie, w którym dłużnik był jej wspólnikiem. Dłużnik nie wpisał do wniosku
o upadłość konsumencką wszystkich długów spółki, a które zostały przez nią zaciągnięte,
w czasie gdy dłużnik był jej wspólnikiem. Zdaniem dłużnika wierzytelności wobec spółki
jawnej są już przedawnione. Dłużnik szacuje, że długi spółki stanowią znaczną część jego
ewentualnego zadłużenia.

Problem:
Czy dłużnik powinien we wniosku ujawniać zobowiązania przedawnione, a jeśli tak to
jakie są konsekwencje tego zaniechania? Czy wspólnik spółki jawnej jest uprawniony do
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki mimo braku zgody pozostałych wspólników? Czy wierzyciel spółki jawnej może uczestniczyć w podziale funduszy masy upadłości jej wspólnika?

Rozwiązanie:
Były wspólnik spółki jawnej, o ile aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej
lub nie jest wspólnikiem innej spółki osobowej (odpowiadającym za jej zobowiązania bez
ograniczenia całym swoim majątkiem), posiada konsumencką zdolność upadłościową.
Wystąpienie ze spółki jawnej nie zwalnia dłużnika z odpowiedzialności za jej zobowiązania powstałe w czasie, w której był jej wspólnikiem27. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi
wspólnikami (art. 22 § 2 k.s.h.). Elementem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
jest spis wierzycieli wraz z informacją o wysokości wierzytelności (art. 4912 ust. 4 pkt 5
p.u.) oraz spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (art. 4912 ust. 4 pkt 6 p.u.). Wniosek powinien być kompletny
i zupełny. Sąd obligatoryjnie oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane
przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność
lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione
względami słuszności lub względami humanitarnymi (art. 4914 ust. 4 p.u.).
Dłużnik może powołać się na nieistotność braków (o ile faktycznie braki są nieistotne) albo braki niezwłocznie uzupełnić powołując się na tzw. „wentyl bezpieczeństwa”.
Ze stanu faktycznego wynika jednak, że braki wniosku mają charakter istotny. Dłużnik
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we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w ogóle nie podał długów spółki
jawnej.
Bez znaczenia przy tym jest okoliczność ich ewentualnego przedawnienia. Przedawnienie wierzytelności nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Dług dalej istnieje, tylko
przekształca się w zobowiązanie naturalne (niezupełne). Zgodnie z art. 117 k.c. po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od jego zaspokojenia przez podniesienie zarzutu przedawnienia. Przedawnionej wierzytelności można dochodzić przed
sądem, i to – przy braku podniesienia zarzutu przedawnienia – można dochodzić skutecznie. "Niezupełność" zobowiązania wyraża się w odjęciu uprawnionemu możliwości
skorzystania z przymusu państwowego w celu uzyskania należnego świadczenia, jednak
spełnienie świadczenia przez zobowiązanego nie jest świadczeniem nienależnym28.
Ze stanu faktycznego wynika, że kwestia przedawnienia może być sporna. Dłużnik
wystąpił ze spółki niedługo po pojawieniu się kłopotów finansowych. Trzeba podkreślić,
iż wierzyciele mogli doprowadzić do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia (np. przez złożenie wniosku o zawezwanie spółki jawnej do próby ugodowej). Wspólnicy mogą bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia z tytułu zawartej
przez spółkę umowy sprzedaży, ale tylko wówczas, gdy przysługuje on spółce (art. 35
k.s.h)29.
We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik powinien ujawnić także wierzytelności
przedawnione, z tym, że dłużnik od razu powinien podnieść zarzut przedawnienia roszczenia (wierzytelności przedawnione powinny być ujęte w spisie wierzytelności spornych). Zasadą jest, że dłużnik powinien zgłosić we wniosku o ogłoszenie upadłości
wszystkie swoje długi, również te przedawnione pod rygorem ewentualnego oddalenia
wniosku.
Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 p.u. każdy wspólnik odpowiadający bez ograniczenia
za zobowiązania spółki może zgłosić wniosek o upadłość spółki jawnej. Do złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie jest wymagana zgoda wszystkich jej
wspólników. Przyznanie tej legitymacji na celu ochronę podmiotu odpowiadającego bez
ograniczeń i umożliwienie mu samodzielnego, niezwiązanego ze zgodą wspólników,
działania w celu ogłoszenia upadłości i uzyskania ochrony z tego wynikającej. Osoby od-
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powiadające bez ograniczeń zobowiązane są do dołożenia należytej staranności i po wystąpieniu przesłanek ogłoszenia upadłości do wystąpienia do sądu właściwego z wnioskiem
o wydanie postanowienia w tej sprawie30. Przyjmuje się również, że norma ma na celu zapobieganie trudnościom, jakie mogłyby powstać w sytuacji, w której niektóre osoby uprawnione do reprezentowania nie wyrażają zgody na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości31.
Dłużnik miał obowiązek zgłosić wniosek o upadłości i zasadniczo nie może zasłaniać
się brakiem zgody pozostałych wspólników. Należy również zastanowić się czy zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki może wpłynąć na możliwość ogłoszenia przez dłużnika upadłości konsumenckiej. Na mocy art. 4944 ust. 2 pkt 4 p.u. sąd oddala wniosek, jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku, dłużnik mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na
tym tle powstała wątpliwość czy sformułowanie: „nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości” dotyczy zarówno obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie własnej
upadłości czy też podmiotu, którego dłużnik reprezentował. R. Adamus32 uznaje, że bez
znaczenia dla przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest sytuacja, w której jako
członek zarządu zaniechał złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Przeciwny
pogląd wyraził S. Gurgul33 wskazując, że „Jak wiadomo, dłużnik będący »konsumentem«
nie ma obowiązku zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości (jest to jego przywilej, który
łamie jedno z podstawowych wymagań porządku prawnego, by dłużnicy wykonywali swoje
zobowiązanie). Narzuca to rozumienie przepisu art. 4914 ust. 2 pkt 3 w taki sposób, że dłużnik wcześniej nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości, choć miał taki obowiązek jako
"przedsiębiorca" lub jako jedna z osób wymienionych w treści art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2
p.u.n.” Podobnie w tym zakresie również P. Zimmerman34. Lege non distinguente przepis
dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie
„własnej” niewypłacalności, jak również tych dłużników, którzy jako reprezentanci niewypłacalnego przedsiębiorcy uchylili terminowi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu. Istnieje więc ryzyko, że sąd upadłościowy uzna, że skoro dłużnik
pomimo obowiązku, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jawnej, i w takim
przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać uzasadnione względami
słuszności lub względami humanitarnymi.
Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, jeśli egzekucja
z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika wy-
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rażona w art. 31 § 1 k.s.h.). Nie stanowi to jednak przeszkody do wytoczenia przez wierzyciela spółki powództwa przeciwko wspólnikowi (art. 31 § 2 k.s.h.). Na gruncie przepisów p.u. oznacza to, że wierzyciel spółki będzie mógł zostać wpisany na listę wierzytelności, jednak będzie uczestniczył w podziale masy dopiero od chwili stwierdzenia
bezskuteczności egzekucji względem spółki.
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Rozdział III

Ograniczenia w dostępie
do oddłużenia na bazie
doświadczeń projektu Szansa 2.0
Uwagi ogólne
Z doświadczeń projektu Szansa 2.0 wynika, że nie wszystkie bariery w dostępie do
oddłużenia zostały zlikwidowane. Ograniczenia w dostępie do oddłużenia mogą wynikać
zarówno z kształtu regulacji upadłości konsumenckiej, ale mogą również wynikać z dokonywanej przez sądy upadłościowe wykładni klauzul generalnych. Sąd upadłościowy
rozpoznający wniosek w każdym przypadku ocenia stopień winy dłużnika w spowodowaniu swojej niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być uzależnione od występowania względów słuszności lub względów humanitarnych. Ocena tych
okoliczności niewątpliwie wpływa na zakres oddłużenia.
Stwierdzenie barier na bazie doświadczeń projektu Szansa 2.0 stanowi przyczynek
dla wypracowania rekomendacji w zakresie modelowego wsparcia osób nadmiernie zadłużonych.

Brak wiedzy i świadomości prawnej dłużników
Doświadczenia projektu Szansa 2.0 wskazują, że elementem istotnie ograniczającym
dostęp do oddłużenia jest powszechny brak wiedzy i świadomości prawnej społeczeństwa. Dłużnicy nie znają podstawowych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Świadczy o tym chociażby przypadek osoby, która ze zdziwieniem przyjęła wyjaśnienia, że
ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie umarza automatycznie jej zobowiązań. Osoby za-
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dłużone nie rozumieją prostego tekstu o tematyce prawnej. Z tego względu niezbędne jest
stworzenie mechanizmu wsparcia, który zakłada − komplementarnie - bezpośredni kontakt z osobami zadłużonymi. Portal internetowy nie może być jedynym źródłem komunikacji.
Upadłość konsumencka nie jest instytucją intuicyjną. Przeciwnie, w odbiorze społecznym powszechnie funkcjonują mylne (często nawet pejoratywne) wyobrażenia na jej
temat. Można zaryzykować twierdzenie, że przeciętny obywatel uważa, iż w każdym
przypadku można ogłosić upadłość konsumencką, a ta nie powoduje dla dłużnika żadnych
dodatkowych obowiązków. Dłużnicy nie są świadomi, że jednym z celów postępowania
upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli. Osoby zadłużone są często przeświadczone,
że w konsumenckim postępowaniu upadłościowym nie muszą w ogóle spłacać swoich wierzycieli. Trudno przesądzić, czy owe założenie jest wynikiem nieświadomości prawnej czy
też ma swoje źródło w roszczeniowej postawie dłużników, którzy traktują upadłość konsumencką jako rodzaj zawsze dostępnej pomocy społecznej. Doświadczenia projektu Szansa 2.0 wskazują na niewielką wiedzę prawną dłużników, stąd to przeświadczenie raczej
jest wynikiem braku wiedzy, a nie celowym i wyrachowanym założeniem dłużników.
Z pomocy w ramach projektu Szansa 2.0 korzystały przede wszystkim osoby nieporadne, które miały problem z zarządzeniem swoimi własnymi sprawami, nie znały podstawowych pojęć prawnych i ekonomicznych, a także nie znały konsekwencji dokonywanych
czynności prawnych. Z naszych doświadczeń wynika, że decyzje finansowe podejmowane
przez dłużników są zaburzone wskutek niskiej wiedzy ekonomicznej. Konsumenci w sposób niewystarczająco umiejętny zarządzają swoimi finansami oraz są skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka finansowego. Przeważnie Beneficjentami projektu „Szansa 2.0
były osoby, które nie były w stanie samodzielnie przygotować wniosku o ogłoszenie upadłości. Choć wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości zostały zliberalizowane,
jednak w dalszym ciągu należy w nim zawrzeć szczegółowe informacje, np. listę wierzycieli, wykaz majątku czy zabezpieczeń. Na etapie przygotowania wniosku specjalistyczne
doradztwo wydaje się w większości przypadków nieodzowne tym bardziej, że w pewnych
wypadkach złożenie niekompletnego lub niepełnego wniosku o ogłoszenie upadłości może
rodzić dla zadłużonego konsumenta negatywne konsekwencje. Właściwe przygotowanie
wniosku o upadłość konsumencką może znacząco ułatwić sądowi upadłościowemu dalsze
jego procedowanie, a przez to skrócić całą procedurę. Osoby zadłużone nie mają intuicji
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jakie aspekty ich sytuacji majątkowej mają znaczenie dla powodzenia wniosku. Ze względu na elastyczne ujęcie przesłanek ogłoszenia upadłości (klauzule generalne, stopniowanie winy dłużnika w spowodowaniu niewypłacalności), bywa konieczne uzyskanie dodatkowych informacji o sytuacji dłużnika, również w zakresie dotyczącym jego sytuacji
osobistej lub rodzinnej. Konsumenckie postępowania upadłościowe bywają postępowaniami skomplikowanymi pod względem stanu faktycznego (wielość wierzycieli, ilość
długów oraz ich wysokość) oraz problemów prawnych (np. osoby, które prowadziły
działalność gospodarczą muszą uzasadnić dopuszczalność ogłoszenia upadłości względami humanitarnymi lub względami słuszności).
Pomagając przygotowywać wnioski o ogłoszenie upadłości stażyści udzielający pomocy próbowali zaktywizować dłużników prosząc ich o przygotowanie niektórych elementów wniosku takich jak: spis wierzytelności, wykaz wierzycieli czy spis majątku. Często
jednak zdarzało się, że aktywizacja dłużników była utrudniona wskutek przyjmowanej
przez nich postawy wycofania. Zdarzało się, że byli niechętni do współpracy tłumacząc,
że problem zadłużenia ich przerasta.
Dłużnicy dysponowali korespondencją, która potwierdzała istnienie długu, ale często
nie pozwalała na określenie wysokości zobowiązania. W dokumentacji brakowało umów
oraz bankowych tytułów egzekucyjnych. Problematyczne dla dłużników było uzyskanie
dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku świadczącej o podstawie zobowiązania
i wysokości długu. Dłużnicy nie wiedzieli w jaki sposób ustalić dane niezbędne do wniosku, nie mieli wiedzy o procedurze uzyskania stosownych informacji od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Ze względu na ilość zaciąganych zobowiązań zdarzało się nawet, że osoby zadłużone w pewnym momencie całkowicie straciły kontrolę nad
swoimi długami; miały problem, aby wskazać łączną wysokość długów oraz wszystkich
swoich wierzycieli w związku z częstym zjawiskiem przenoszenia wierzytelności na firmy windykacyjne. Stwarza to istotny problem dla osób doradzających w uzyskaniu pełnej informacji o sytuacji majątkowej dłużnika, jak również w skompletowaniu potrzebnych dokumentów oraz informacji.
Dłużnicy nie mają środków na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, który
pomógłby im przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Stąd też, należy
postulować wzmocnienie sieci nieodpłatnego poradnictwa oddłużeniowego. W praktyce,

51

dłużnicy rzadko wykorzystują możliwość złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości. W tym miejscu warto również
wspomnieć o ustawie z dnia 5 sierpnia 2011 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej1, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje m.in. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach (art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy). Ustawa przewiduje kategorie osób, którym obligatoryjnie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, a mianowicie osobie fizycznej, która m.in. w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano
świadczenia z pomocy społecznej, osobie fizycznej posiadającej Kartę Dużej Rodziny, osobie fizycznej, która ukończyła 65 lat. Zakres podmiotowy ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej ma jednak wciąż wąski charakter, który zasadniczo odrywa się od sytuacji majątkowej osoby fizycznej (wyjątkiem w tym zakresie jest przyznanie pomocy osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej). Mankamentem systemu nieodpłatnej pomocy
może być brak specjalizacji.

Przesłanka „rażącego niedbalstwa” - art. 4914 ust. 1 p.u.
Doświadczenia projektu Szansa 2.0 wskazują, że dostęp do oddłużenia często limituje
przesłanka negatywna ogłoszenia upadłości konsumenckiej określona w art. 4914 ust. 1
p.u. W przeważającej ilości spraw Beneficjanci projektu Szansa 2.0 mieli trudności w wykazaniu, że dołożyli należytej staranności w prowadzeniu swoich spraw majątkowych,
a ich niewypłacalność nie powstała wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Na
podstawie art. 4914 ust. 1 p.u. sąd ma obowiązek oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa. A contrario sąd ogłasza upadłość konsumencką, jeśli
dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób nieumyślny lub niestanowiący rażącego niedbalstwa.
Rażące niedbalstwo zakłada, że dłużnik wysoce nagannie naruszył określone standardy postępowania. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r.2 wskazał, że „Przez rażące niedbalstwo rozumie się niezachowanie minimalnych (elementarnych)
zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy
w tej postaci decyduje więc zachowanie się przez nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej. Przy czym rażące niedbalstwo nie może być
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traktowane jako równoznaczne z niedochowaniem należytej staranności, o której mowa
w art. 355 k.c. Rażące niedbalstwo to coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności
w działaniu. Wykładnia tego pojęcia powinna uwzględniać kwalifikowaną postać braku
zwykłej lub podwyższonej staranności w przewidywaniu skutków działania. Chodzi tu
o takie zachowanie, które graniczy z umyślnością.” W tym miejscu wskazać również należy
na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r., VI ACa 1077/123,
z którego wynika, że „Wzorzec należytej staranności nie jest oparty na indywidualnych
cechach i właściwościach dłużnika, w szczególności na zapobiegliwości, jakiej sam on przestrzega, lecz na oczekiwaniach społecznych wobec osób, które znalazły się w określonej
sytuacji. Miernik należytej staranności jest więc zobiektywizowany, a ta obiektywizacja
wzorca chroni interes wierzyciela, jego zaufanie, że dłużnik zachowa się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w danej sytuacji.”
Rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd dokonuje oceny zachowania dłużnika, porównując je z wzorcowym typem postępowania w analogicznej sytuacji i rozstrzyga czy dłużnikowi można postawić zarzut, iż powinien była mieć wyobrażenie doprowadzenia do niewypłacalności. Generując standard postępowania trzeba pamiętać,
iż należy wziąć pod uwagę oczekiwane zachowanie dłużnika o podobnym stanie świadomości i statusie. W kontekście dostępu do oddłużenia niebagatelne znaczenie ma
więc jaki standard będzie formułowany przez sądy upadłościowe. W sytuacji gdy reguły staranności będą ustalane na rygorystycznym poziomie, dostęp do oddłużenia będzie ograniczony.
Modelowym przykładem, który wskazuje się jako spowodowanie niewypłacalności
wskutek rażącego niedbalstwa jest sytuacja, w której dłużnik zaciąga zobowiązania przekraczające jego możliwości zarobkowe4.
Biorąc pod uwagę konieczność oceny zawinienia dłużnika w powstaniu niewypłacalności dłużnicy powinni udowodnić, że w chwili zaciągania każdego zobowiązania
nie naruszyli w sposób rażący standardów postępowania. Większość beneficjentów
projektu Szansa 2.0 to osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia, a które często nie potrafią wskazać celu zaciągniętego zobowiązania, a także uzasadnić dlaczego sądziły, że
mogą dług spłacić. Wskutek tego deficytu, dokonanie właściwej oceny zawinienia, bywa utrudnione.
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Z dotychczasowej praktyki orzeczniczej wynika, że sądy upadłościowe oceniając właściwy standard postępowania nie stosują zbyt rygorystycznych kryteriów, które ograniczałyby dostęp do oddłużenia konsumenckiego. Przykładem takiego stanowiska jest postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2015 r., VIII Gz 139/155,
gdzie w uzasadnieniu przyjęto: „Jako przykład rażącego niedbalstwa wskazuje się zachowanie dłużnika, który zaciąga kredyty znacznie przekraczające w chwili ich udzielania jego
możliwości zarobkowe, w sytuacji braku perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Wedle
bowiem rozsądnej oceny winien liczyć się z tym, że w najbliższym czasie – bez dodatkowego
zadłużenia – nie będzie w stanie obsłużyć swojego długu, odmiennie natomiast należałoby
ocenić takie zachowanie dłużnika w sytuacji, gdy zaciąga on kolejne zobowiązania z chęci
uregulowania zobowiązań poprzednich, licząc na to, że jego sytuacja majątkowa się poprawi (…) W doktrynie wskazuje się, że rażącym niedbalstwem jest zachowanie dłużnika, polegające na niedołożeniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
konieczne jest przy tym ustalenie, że w konkretnych okolicznościach danego przypadku
dłużnik mógł zachować się z należytą starannością. Zakwalifikowanie zachowania dłużnika jako rażącego niedbalstwa uniemożliwiają przykładowo błędne informacje, na podstawie których dłużnik podejmował decyzję lub fakt, że do nieostrożnego zachowania dłużnik
został zmuszony warunkami, w jakich działał albo czynnikami wewnętrznymi.” Przydatne
dla dłużników może być również powoływanie się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 września 2005 r., I Aca 255/05, w którym sąd dokonał wykładni pojęcia
rażącego niedbalstwa6. Zgodnie z tym orzeczeniem „W doktrynie, jak i orzecznictwie
ugruntowane jest stanowisko, że stanowi ono kategorię pośrednią zawinienia pomiędzy
winą umyślną a niedbalstwem zwykłym (niedołożenie należytej staranności wymaganej
przez prawo). Cechuje je sposób zachowania się odbiegający w wysokim stopniu od ogólnych reguł zachowania których przestrzegania można wymagać, a także oczekiwać zgodnie z ogólnym wzorcem postępowania w danych okolicznościach. Jest to nieostrożność polegająca na niezachowaniu minimalnych środków bezpieczeństwa, których można wymagać,
a której to oceny należy dokonywać z uwzględnieniem kryteriów obiektywnych w okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy. Generalnie rzecz ujmując z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia wówczas, jeżeli stopień naganności postępowania jest szczególnie wysoki.”
Wnioski wynikające z powyższych judykatów mogą pomoc osobom zadłużonym
w uprawdopodobnieniu, że popadnięcie w tzw. spiralę zadłużenia (zaciąganie zobowią-
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zań na spłatę poprzednich), jak również zaciąganie zobowiązań na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji braku możliwości ich spłaty, nie uzasadnia oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Sytuacja byłych przedsiębiorców
Z naszych doświadczeń wynika, że skorzystanie z upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców może być istotnie utrudnione. Casus niewypłacalnego byłego
przedsiębiorcy dotyczył znacznej grupy Beneficjentów projektu Szansa 2.0 i wydaje się,
że często występuje w praktyce.
Z nowej upadłości konsumenckiej mogą skorzystać konsumenci –byli przedsiębiorcy
nawet w przypadku, gdy ich długi mają wyłącznie związek z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Ustawa nowelizująca wprowadziła istotną (z powyższego punktu widzenia) przesłankę negatywną ogłoszenia upadłości konsumenckiej (a więc i oddłużenia),
a mianowicie, iż były przedsiębiorca wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku (w ciągu 10 lat od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej) złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, w przypadku wcześniejszego wystąpienia jego niewypłacalności
jako przedsiębiorcy (art. 4914 ust. 2 pkt 3 p.u.).
We wszystkich rozpatrywanych w ramach projektu Szansa 2.0 przypadkach pojawiała się
wątpliwość czy nie zachodzi przesłanka negatywna wyrażona w art. 4914 ust. 2 pkt 3 p.u.
Norma ta obliguje sąd upadłościowy do oddalenia wniosku ogłoszenie upadłości, jeśli
w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek
wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba
że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W oparciu o art. 8 p.u. oraz art. 5 p.u. przesłankami
wyboru trybu postępowania nie jest rodzaj zobowiązań obciążających dłużnika. Dłużnicy
nie są świadomi, że również długi „prywatne” uzasadniają obowiązek złożenia wniosku
o ogłoszenie przedsiębiorcy. Jednocześnie uwzględnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie stoi na przeszkodzie fakt, że dłużnik ma zobowiązania z uprzednio
prowadzonej działalności gospodarczej.
Żaden z Beneficjentów projektu Szansa 2.0, który popadł w kłopoty finansowe w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, nie złożył jako przedsiębiorca wniosku
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o ogłoszenie swojej upadłości. Dłużnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą tłumaczą się, że nie wiedzieli o obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako
przedsiębiorca. Część z nich uważała, że problemy finansowe były przejściowe. Stąd
trwali w nadziei wyjścia z zadłużenia w razie poprawy koniunktury. Niestety te nadzieje
w większości przypadków okazały się złudne, doprowadzając tylko do nawarstwienia się
kłopotów finansowych. Byli przedsiębiorcy trwają w niewypłacalności od wielu lat.
Rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta sąd upadłościowy powinien
zbadać czy dłużnik prowadził działalność gospodarczą. W praktyce, wobec braku odpowiednich narzędzi, weryfikowanie twierdzeń dłużnika (choć jedynie uprawdopodobnionych – art. 4912 ust. 3 pkt 3 p.u.) na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości
może być utrudnione. Nie mniej, w każdym przypadku ujawnienie okoliczności uzasadniającej oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości może doprowadzić do umorzenia postępowania, bez szans na oddłużenie przez okres kolejnych 10 lat (art. 49110 ust. 3 p.u. oraz art.
4914 ust. 2 pkt 1 p.u.).
Każdy rozpoznawany przypadek byłego przedsiębiorcy na kanwie projektu Szansa 2.0
wymagał od dłużnika wykazania, że za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przemawiają
względy słuszności lub względy humanitarne. Z naszych doświadczeń wynika, że dłużnicy
nie są świadomi, że muszą uprawdopodobnić istnienie szczególnych okoliczności przemawiających za ogłoszeniem upadłości, jak również nie są świadomi kiedy takie szczególne
okoliczności zachodzą. Ocena czy dłużnik może powołać się na względy słuszności lub
względy humanitarne wymaga oceny okoliczności konkretnego przypadku.
Problematyczny dla byłych przedsiębiorców jest przede wszystkim kształt obowiązku
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, który obowiązywał do dnia
31 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 p.u., w brzmieniu obowiązującym do dnia
31 grudnia 2015 r., dłużnik będący przedsiębiorcą był obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości,
zgłosić wniosek w sądzie o ogłoszenie upadłości. Stan niewypłacalności oznaczał niewykonywanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przedsiębiorca musiał złożyć
wniosek o ogłoszenie upadłości jeśli opóźniał się w zapłacie co najmniej dwóch długów
pieniężnych7. Okazuje się więc, że niewypłacalnych jest bardzo wielu przedsiębiorców.
Wobec znaczącego rygoryzmu, w orzecznictwie Sądu Najwyższego uwidoczniła się ten-
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dencja do liberalizowania definicji niewypłacalności. Takie stanowisko zostało sformułowane w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r., IV CSK 211/10. Sąd Najwyższy wskazał
w nim, iż „krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie
jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1
p.u.n. można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań”. Ponadto, w wyroku z dnia 25 września
2014 r., II CSK 790/13, Sąd Najwyższy uznał, że czasem właściwym na złożenie wniosku
o ogłoszenie upadłości jest wystąpienie takiej sytuacji majątkowej, w której jest już wiadomo, że dłużnik nie będzie w stanie spłacić wszystkich wierzycieli.
Wobec nierealistycznego do spełnienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości należy postawić pytanie o możliwość uwzględniania tej okoliczności przez sąd
rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dotyczy to w szczególności
przypadku, w którym dłużnik będący przedsiębiorcą nie złożył, pomimo obowiązku,
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeśli jego zaniechanie nie doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli lub wniosek ten zostałby oddalony ponieważ
majątek nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania (tzw. ubóstwo masy –
art. 13 ust. 1 p.u.).

Sytuacja małżonków
Beneficjenci projektu Szansa 2.0 nie wiedzieli, że w pewnych sytuacjach konieczne
jest złożenie przez małżonków dwóch osobnych wniosków o upadłość konsumencką.
Beneficjenci nie potrafili samodzielnie ustalić czy ich współmałżonek ma własne długi.
Wątpliwość w tym zakresie potęgował brak posiadania dokumentów, w szczególności
umów kredytowych. Nie było dla nich intuicyjne, że oddłużenie jednego małżonka nie
musi skutkować oddłużeniem drugiego. Jeśli tak, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinni złożyć oboje małżonkowie. Szczególną uwagę należy zwrócić na art. 30
§ 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy8 (dalej: „k.r.o.”), który przewiduje solidarną odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte
przez jednego z nich, jeśli dotyczą zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Dłużnicy nie
wiedzieli, że w konsumenckim postępowaniu upadłościowym w skład masy upadłości
zawsze wejdzie cały majątek wspólny, niezależnie od tego czy małżonek dłużnika wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.
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Lęk przed utratą mieszkania
Upadłość konsumencka umożliwia oddłużenie, ale zakłada zlikwidowanie majątku
dłużnika stanowiącego masę upadłości. Część osób, które początkowo wykazywały
zainteresowanie upadłością konsumencką (i formalnie spełniały przesłanki upadłości
konsumenckiej), zrezygnowało jednak z szansy na oddłużenie po uzyskaniu informacji,
że zasadą w tym postępowaniu jest likwidacja całego majątku (włącznie z zajmowanym
mieszkaniem). Co istotniejsze, zdarzało się również, że dłużnicy rezygnowali z szansy na
oddłużenie choć realnie groziła im perspektywa utraty mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym.
Konieczne jest zatem precyzyjne informowanie dłużników o konsekwencjach związanych z ogłoszeniem upadłości. Dłużnik musi przed złożeniem wniosku wiedzieć, że ogłoszenie upadłości doprowadzi do sprzedaży mieszkania. W pewnych sytuacjach dążenie
dłużnika do zachowania nieruchomości może mieć pozorny wymiar, który w perspektywie czasowej może działać na swoją niekorzyść. Dłużnik musi być też świadomy, że utrata mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być dla niego korzystna
w sytuacji, w której realnie grozi mu utrata mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym.
Niewątpliwym atutem upadłości konsumenckiej jest możliwość wydzielenia z ceny
uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły i który stanowi jego własność lub spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, sumy odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za
okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy (art. 49113 ust. 1 p.u.). Element socjalny umożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie występuje w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie otrzyma równowartości czynszu, jeśli do sprzedaży
mieszkania dojdzie w postępowaniu egzekucyjnym. Co więcej w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik nie jest chroniony ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego9. Zgodnie z art.
999 § 1 zd. 2 k.p.c. prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem
wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia
znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli
wykonalności. Stosownie do art. 791 § 2 k.p.c w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 listopada 2012 r. tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości lub do
opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłuż-
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nikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa. Dłużnik, który w wyniku sprzedaży utracił tytuł własności do niej, nie
jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.
W przypadku eksmisji z nieruchomości zlicytowanej w postępowaniu egzekucyjnym,
a która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego bliskich, na żadnym
etapie postępowania sąd nie jest uprawniony do orzekania o prawie wymienionych osób
do lokalu socjalnego. W postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości zbytej
w postępowaniu egzekucyjnym nie orzeka się o przyznaniu dłużnikowi lokalu socjalnego10. Z powyższego względu uzasadnione wątpliwości budzi regulacja określona w art.
791 § 3 k.p.c., z której wynika, iż egzekucja prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego zobowiązującego do wydania nieruchomości nie wyłącza praw określonych
przepisami o ochronie lokatorów. W praktyce, jedynym możliwym zabezpieczeniem
przed bezdomnością wskutek zlicytowania nieruchomości stanowi uprawnienie eksmitowania dłużnika i jego rodziny noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej
miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia
lokalu podlegającego opróżnieniu (art. 1046 § 4 k.p.c.). Często to uprawnienie bywa iluzoryczne jako, że nie eliminuje zagrożenia bezdomnością11.
Biorąc pod uwagę niekorzystne dla dłużników skutki egzekucji z nieruchomości należałoby się spodziewać, że dłużnicy powinni w takiej sytuacji wybierać korzystniejsze postępowanie upadłościowe. Pomimo niewątpliwego atutu upadłości konsumenckiej i niekorzystnych skutkach sprzedaży mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym, wciąż
jednak zdarza się, że dłużnicy, którym realnie grozi sprzedaż egzekucyjna mieszkania,
nie decydują się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ten przykład wyraźnie wskazuje na konieczność informowania dłużników o korzyściach, które
upadłość konsumencka za sobą niesie, po to aby wykluczyć zachowania nieracjonalne
i ewidentnie godzące w ich interesy.

Przypisy
1
2
3
4

Dz. U. 2015 r., poz. 1255.
I ACa 1302/14.
orzeczenia.ms.gov.pl/
P. Zimmerman, Prawo upadłościowe …….., s. 962.
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5 http://orzeczenia.ms.gov.pl/
6 Dokonana przez Sąd Apelacyjny w Katowicach wykładnia „rażącego niedbalstwa” nie dotyczyła wprost przesłanki wyrażonej w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, jednak
z tego powodu, nie należy jej pozbawiać doniosłości.
7 Dla porównania w obecnym stanie prawnym przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości od chwili, w której utracił zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
8 Tekst jednolity Dz. U. z 1
9 Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 150.
10 Tak co do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu SN w wyroku
z dnia 19 listopada 2009 r., IV CSK 238/09.
11 Na wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przedmiotowego rozwiązania, w szczególności z zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji), a także z zasadą
ochrony i opieki Państwa wobec rodziny (art. 18 Konstytucji), osób niepełnosprawnych
(art. 69 Konstytucji), jak również z art. 75 Konstytucji, zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r., znak:
RPO-729759-IV/13/DZ.
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Rozdział IV

REKOMENDACJE
Uwagi ogólne
Z doświadczeń projektu Szansa 2.0 wynika, że wciąż występują niepożądane mechanizmy utrudniające oddłużenie. Przedstawione rekomendacje mają na celu zdefiniowanie występujących barier w dostępie do oddłużenia. Bazując na doświadczeniach projektu Szansa 2.0 przedstawiamy rekomendacje dotyczące systemu wsparcia osób zadłużonych, tak
w zakresie postulatów de lege ferenda odnoszących się do kształtu upadłości konsumenckiej, jak również propozycji wsparcia osób zadłużonych. Nadrzędnym celem tych rekomendacji jest aktywizacja osób zadłużonych, wyeliminowanie barier w dostępie do oddłużenia oraz usprawnienie specjalistycznego doradztwa dedykowanego osobom zadłużonym.
Na wstępie warto wskazać, że zliberalizowaną regulację upadłości konsumenckiej należy oceniać pozytywnie1. Widać wyraźnie (w szczególności w oparciu o dotychczasowe statystyki), że upadłość konsumencka ma swoją doniosłość praktyczną.
Umorzenie niewykonanych zobowiązań powinno być stosowane z dużą rozwagą, aby
przeciwdziałać promowaniu nieodpowiedzialnych zachowań dłużników. Z oczywistych
względów umorzenie zobowiązań nie może przysługiwać wszystkim dłużnikom, lecz takim, którzy spełniają kryteria tzw. moralności płatniczej. Dostęp do oddłużenia musi być
limitowany interesem wierzyciela, który jest zainteresowany w uzyskaniu zaspokojenia.
Nowelizacja przepisów upadłości konsumenckiej powyższy warunek spełnia. Całkowicie
otwarty model upadłości konsumenckiej niewątpliwie godziłby w interesy wierzycieli,
a także mógłby doprowadzić do zaaprobowania nieuczciwych zachowań dłużników. Ustawodawca nie pozwala na oddłużenie tym dłużnikom, którzy w sposób rażący naruszyli
standardy właściwego postępowania.
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Nie mniej jednak, co dobitnie wynika z doświadczeń projektu Szansa 2.0, obecnie obowiązująca regulacja w pewnych przypadkach w dalszym ciągu stanowi barierę dla dłużników, którzy popadli w trudności finansowe w czasie prowadzonej działalności gospodarczej.
W polskim porządku prawnym brakuje systemowego modelu pomocy osobom zadłużonym, na który – poza dostępem do upadłości konsumenckiej – składałyby się również mechanizmy mające na celu prewencję i zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu przez odpowiednie działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne, a także wspieranie integracji
osób nadmiernie zadłużonych w życiu społecznym. Walka ze zjawiskiem nadmiernego zadłużenia wymaga przede wszystkim prowadzenia działań mających na celu edukowanie
konsumentów w kierunku podejmowania właściwych decyzji finansowych. Konsumenci
w sposób niewystarczająco umiejętny zarządzają swoimi finansami oraz są skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka finansowego.

Lokalny i regionalny system pomocy i samopomocy osób
zadłużonych i nadmiernie zadłużonych
Popadnięcie w nadmierne zadłużenie często stanowi dopiero pierwszy etap kłopotów
finansowych. Bywa więc, że jedynym rozwiązaniem dla osób dotkniętych tym problemem jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań, często o charakterze konsolidacyjnym, które stanowią niejako tylko faktyczną prolongatę spłaty – jednak w wyższej wysokości –
w nadziei na jednoczesną odmianę stanu faktycznego w postaci znalezienia nowej bądź
lepiej płatnej pracy etc., które to oczekiwania niejednokrotnie są nierealistyczne. W konsekwencji dłużnik popada w tzw. „spiralę zadłużenia”, tak że nawet egzystując na granicy
minimum socjalnego i przeznaczając wszelkie nadwyżki na spłatę zobowiązań, te jednak
wskutek narastających odsetek i innych kosztów ubocznych nie tylko nie maleją, co
wręcz rosną. Zjawisko te może prowadzić do powstania uczucia beznadziei u dłużnika
i jego rodziny, poczucia bezradności, skutkując następnie wyobcowaniem jego oraz osób
mu bliskich oraz ich marginalizacją, szczególnie intensywnie odczuwaną wobec faktu
mimowolnego bycia adresatem wszechobecnych przekazów marketingowych najróżniejszego typu. Drastyczne ograniczenie możliwości finansowych dłużnika wpływa także na
poziom samorealizacji jego osób bliskich, często skłaniając je ku podjęciu działalności
zarobkowej kosztem własnej edukacji, w istocie znacząco ograniczając perspektywy życiowe tych osób.
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Z doświadczeń projektu Szansa 2.0 wynika, że osoby zadłużone w miejsce podejmowania aktywności wybierają bierność. Nie widzą właściwego rozwiązania swoich problemów.
Osoby zadłużone nie wykazują inicjatywy, chęci współpracy. Wyraźnie można zaobserwować symptom bezradności.
Przedstawiana rekomendacja jest oparta na potencjale organizacji społecznych i organizacji działających w formule ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce w formule
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej do prowadzenia skutecznych działań na rzecz
osób zadłużonych i nadmiernie zadłużonych zarówno w radzeniu sobie ze skutkami tego
zadłużenia jak i procesem oddłużania w możliwie najbardziej efektywny sposób.
W ramach projektu Szansa 2.0 odbyło się kilka spotkań i kilkanaście konsultacji z Podkarpacką Agencją Konsultingową, która prowadzi Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej na terenie południowej części województwa Podkarpackiego.
Na podstawie otrzymanej informacji, można stwierdzić, że wiele z organizacji społecznych działających na rzecz osób w trudnej sytuacji społecznej zdaje sobie sprawę z nadmiernego zadłużenia osób objętych pomocą w innych zakresach m.in. bezrobocie, choroba,
niepełnosprawność, itd.
Doświadczenia projektu Szansa 2.0 oraz zidentyfikowane w działaniu PAKD zbiory dysfunkcji społecznych pokazują możliwość wykorzystania modelu działania ekonomii społecznej jako narzędzia mogącego przyczynić się do pomocy osobom zadłużonym i nadmiernie zadłużonym.
Dotyczy to w szczególności:
1. wsparcia materialnego, szkoleniowego, psychologicznego, prawnego osobom zadłużonym i nadmiernie zadłużonym,
2. stworzenia legalnych sposobów na podejmowanie prac społecznie użytecznych,
które nie są poddane zajęciu komorniczemu,
3. pomocy w ustrukturyzowanym dialogu z wierzycielami oraz profesjonalnym
wsparciu w prowadzeniu takich rozmów służących polubownemu rozwiązaniu
problemu nadmiernego zadłużenia bez konieczności ogłaszania upadłości konsumenckiej.
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Można stwierdzić, że dla proponowanych działań istnieje duży potencjał tkwiący zarówno w zapleczu instytucjonalnym organizacji nie nastawionych na zysk, w których mandacie i misji są działania prospołeczne, ale także samym modelu działania ekonomii społecznej, której elementem są działania zarobkowe.
Realizacja takiego przedsięwzięcia np. w skali regionu lub jego części wymagałaby:
√ wypracowania metody i organizacji pracy – w której pomoc doradcza, konsultacyjna i informacyjna byłaby wspierana innymi narzędziami pomocy takimi jak możliwość podjęcia okresowej pracy w formule stażu, praktyki, użytecznych działań
w formule wynagrodzenia, która nie podlega zajętości komorniczej,
√ budowy mechanizmu profesjonalnej pomocy i wsparcia w negocjowaniu konstruktywnych, realistycznych i polubownych rozwiązań problemu nadmiernego
zadłużenia w porozumieniu z wierzycielami, a dzięki temu możliwość uniknięcia
upadłości konsumenckiej,
√ edukacji finansowej i ekonomicznej osób zadłużonych i nadmiernie zadłużonych
celem realistycznej oceny własnej sytuacji oraz możliwości wyjścia z niej poprzez
działania naprawcze.
Źródłem finansowania prowadzonych działań może z jednej strony być finansowanie trzeciej strony – w tym finansowanie ze środków publicznych, z drugiej strony to
może być także praca społeczna i wolontariat jak także odpłatna działalność pożytku
publicznego.
Źródłem inspiracji dla rekomendowanych działań jest tradycja konsensualnego rozwiązywania sporów obecna w krajach skandynawskich i w skandynawskiej kulturze prawnej.
Dzięki projektowi Szansa 2.0 i jego rozszerzeniu możliwe było poznanie dwóch takich modeli krajowych tj. norweskiego i islandzkiego. Doświadczenie to pomogło w dyskusjach
i konceptualizacji rozwiązań mogących stanowić realną pomoc dla osób zadłużonych i nadmiernie zadłużonych. W zamiarze autora rekomendacji ma to przyczynić się do zmniejszenia skali i ciężaru zadłużenia do takiego jakiemu mogą sprostać, z drugiej strony do wypracowania rozwiązania, które jest pragmatyczne i akceptowalne dla wierzycieli.
System profesjonalnej pomocy i wsparcia wyrównuje szanse w dochodzeniu do porozumienia wspierając osoby nadmiernie zadłużone pomocą i pewnego rodzaju osłoną instytu-

64

cjonalną, co także wierzycielom pomaga w trzeźwej kalkulacji kosztów i korzyści polubownego i kompromisowego rozwiązania problemu.

Europejskie Obserwatorium Zadłużenia, jako narzędzie wsparcia
rozwoju europejskiej współpracy terytorialnej
Kluczowe rekomendacje
Istotą przedstawianej rekomendacji jest przedstawienie wykorzystania doświadczeń pomocy osobom zadłużonym i nadmiernie zadłużonym w podjęciu inicjatywy stworzenia Europejskiego Obserwatorium zadłużenia jako narzędzia wspierającego europejską współpracę
terytorialną. Przedstawiane rekomendacje zostały wypracowane na podstawie doświadczeń
realizacji projektu Szansa 2.0 jak i diagnozy możliwości rozwoju inicjatywy w przyszłości
przez Instytut Allerhada, innych partnerów, adresatów i uczestników przedsięwzięcia.
Rekomendacje zostały wypracowane od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r. i są oparte
na konsultacjach, dyskusjach oraz analizie doświadczeń projektu Szansa 2.0 w świetle możliwości kontynuacji i rozwoju działań podjętych w projekcie ze środków innych programów pomocowych. Składają się z trzech elementów:
a) wskazania potrzeby powstania Europejskiego Obserwatorium Zadłużenia,
b) identyfikacji kompetencji Instytutu Allerhanda jako proponowanego lidera i wnioskodawcy w planowanych działaniach,
c) możliwości finansowania przedsięwzięcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
d) realizacja projektu Szansa 2.0 pokazała uniwersalne elementy narastania problemu
nadmiernego zadłużenia jako elementu rozwoju gospodarczego w Polsce, gdzie
wzrostowi gospodarczemu towarzyszy jeszcze szybszy wzrost aspiracji i przekonania o możliwościach ich realizacji poprzez kredyty i zadłużenie się. Na podstawie
gospodarek takich jak Włochy, Hiszpania i Portugalia, można stwierdzić, że zjawisko
nadmiernego zadłużenia ze względu na skalę, oraz doniosłe znaczenie społeczne
i gospodarcze ma swój wymiar terytorialny. Jego narastanie może zagrozić rozwojowi gospodarczemu, ale także prowadzić do szeregu niepożądanych zjawisk społecznych i trwałej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych problemem nadmiernego zadłużenia.
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Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Instytutu Allerhanda w poszukiwaniu
sposobów i narzędzi mogących stać się punktem odniesienia w pomocy osobom nadmiernie zadłużonym, można stwierdzić ze byłoby użyteczne i przydatne, by w systematyczny
sposób wymieniać się informacjami, rozwiązaniami i propozycjami działań związanymi
z obserwacją, zapobieganiem i zwalczaniem skutków nadmiernego zadłużenia w skali europejskiej.
Trzeba mieć świadomość, że ewentualna decyzja o ewentualnym zaangażowaniu
w przygotowanie takiego przedsięwzięcia wymaga uprzedniego stworzenia mechanizmu
współpracy w skali europejskiej oraz prefinansowania oraz administracji projektu w formule Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W trakcie trwania projektu warte rozważenie
jest wyodrębnienie osobnej jednostki organizacyjnej zajmującej się zarówno realizacją projektu jak też jego kontynuacją i rozwojem w przyszłości. Taką jednostką mogłaby być inicjatywa, która w przyszłości stałaby się Europejskim Obserwatorium Zadłużenia.
Rekomendowane cele, metoda i organizacja pracy
Przygotowanie (i w przypadku sukcesu wniosku dalszej realizacji projektu) działań
w projekcie EWT niezależnie w ramach której ścieżki programowej jest zależna od trafnego rozpoznania potrzeb interesariuszy w tym przede wszystkim potrzeb i wyzwań jakim
jest problem zadłużenia i nadmiernego zadłużenia dla rozwoju lokalnego i regionalnego –
w tym lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych oraz innych organizacji w tym m.in. zrzeszających osoby
i wspierające osoby zadłużone i nadmiernie zadłużone zainteresowane zarówno włączeniem się w rozwój systemu jak też wykorzystaniem planowanych usług.
Wstępne rozpoznanie zainteresowania zainicjowaniem takich rozwiązań pokazało duże
zainteresowanie zarówno partnerów norweskich oraz europejskich zainicjowaniem działań w szerszej europejskiej skali. Można też stwierdzić, że sama formuła Europejskiej
Współpracy Terytorialnej w tym przede wszystkim Interreg Europe, ale także Interreg Baltic i Interreg Central Europe pozwala na wypracowanie i rozwój takiego obserwatorium.
Analiza dotychczasowych doświadczeń polskich uczestników projektów, realizowanych
w Programie Interreg w świetle doświadczeń wdrażania projektu, komunikacji z instytucjami programu, rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami projektów (analiza in-
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tensywności oraz trwałości sieci współpracy), finansowania i rozliczania przedsięwzięć,
także pokazuje znacznych potencjał dla rekomendowanych działań. Istotna jest tu przede
wszystkim atrakcyjność i perspektywy rozwoju projektu w porównaniu z innymi programami publicznymi finansowanymi ze środków UE, krajowych środków publicznymi oraz
innych możliwości wsparcia rozwoju przedsięwzięcia.
Doświadczenia realizacji projektu Szansa 2.0 jako punkt odniesienia dla EWT
W przeciwieństwie do projektu Szansa 2.0 w ramach którego prowadzona była współpraca bilateralna z jednym partnerem, wypracowanie projektu Interreg wiąże się z koniecznością budowy złożonego partnerstwa europejskiego i wypracowania mechanizmu
finansowania odpowiadającego na problem refinansowania działań
Wyzwaniem dla organizacji społecznej jest także niższy poziom dofinansowania bo
tylko 85% kosztów prowadzonych działań. Wymaga to także zbudowania mechanizmów zarządczych pozwalających na sprawne wydatkowanie i występowanie o zwrot
środków.
Można stwierdzić, że doświadczenia rozwoju projektu finansowanego ze środków MF
EOG mogą być punktem odniesienia w przygotowaniu projektu Interreg szczególnie
w przypadku włączenia partnerów z Norwegii. Odnośnie do fazy generowania pomysłów
i aplikowania o środki z programu Interreg można stwierdzić, że doświadczenia projektu
Szansa 2.0 wprost mogą być przeniesione na do procesu powstawania nowego projektu.
Składają się na to następujące czynniki:
1. doświadczenie w realizacji projektów Szansa 2.0 usprawniło proces pozyskiwania
i utrzymania partnerów oraz pozwoliło na zgromadzenie niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu takich działań.
2. wypracowane w trakcie projektu relacje z instytucjami publicznymi i społecznymi
dają dość dobre rozeznanie do ich potrzeb, a w konsekwencji takiej organizacji
pracy, która może być najbardziej użyteczna dla sukcesu planowanego przedsięwzięcia.
Doświadczenie innych projektów Interreg pokazuje, że decydujące dla powodzenia starań o wsparcie ma inicjatywa i doświadczenie lidera, który ma decydujący wpływ na dobór
środków i narzędzi w projekcie.
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W przypadku Instytutu Allerhanda rekomendowane byłoby znalezienie władzy publicznej czy to szczebla lokalnego czy regionalnego, która podjęłaby się roli lidera przedsięwzięcia i współpracowały w rozwoju planowanego projektu. Wiąże się to z głównym
wyzwaniem dotyczącym projektu Interrreg jakim jest model finansowania projektów
zakładający prefinansowanie działań projektowych z własnych środków budżetowych
i następnie refinansowanie ze środków europejskich.
W ramach dyskusji, konsultacji i nieformalnych spotkań towarzyszących działaniom
podejmowanym w ramach projektu Szansa 2.0 w tym spotkaniom interesariuszy podjęto
próbę dotarcia do potencjalnie zainteresowanych osób, instytucji i organizacji włączeniem
się w przygotowanie projektu EWT oraz skonsultowano ich oczekiwania. Pokazały one
duże zainteresowanie wykorzystania w szczególności takimi narzędziami pomocy publicznej, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska nadmiernego zadłużenia
oraz wymianą informacji na temat samego zjawiska.

Prewencja i edukacja oraz zindywidualizowana pomoc doradcza,
jako narzędzia zapobiegania nadmiernego zadłużenia
Doświadczenia realizacji pomocy doradczej na rzecz osób zadłużonych pokazują wagę
zindywidualizowanej pomocy służącej zrozumieniu i lepszemu zarządzaniu własnymi finansami. Wymaga to pogłębionej analizy wydatków oraz wsparcia doradczego w ich optymalizacji. Pewną pomocą w tych działaniach może być oprogramowanie pomagające
w optymalizacji wydatków. Przedstawiana rekomendacja została opracowana na przykładzie z jednej analizy działań islandzkiej firmy Meniga.
Firma Meniga powstała w 2009, tuż po islandzkim kryzysie finansowym. Jej istotą jest
tworzenie oprogramowania służącego indywidualnemu zarządzaniu finansami. Oprogramowanie jest dedykowane bardziej odpowiedzialnemu zarządzaniu finansami poprzez
lepsze zrozumienie struktury i sposobu wydatków indywidualnych czy rodzinnych. Aplikacja ma ułatwiać użytkownikom kontrolowanie wydatków, pokazując ile przeznaczają co
miesiąc na poszczególne kategorie. Firma na początku zatrudniała 5 osób. Od tamtej pory
liczba pracowników wzrosła do 100, a z usług firmy aktualnie korzysta 25 milionów osób
z 16 krajów. Obroty firmy przekroczyły 1 miliard koron.
Program pozytywnie oddziałuje na kapitał społeczny. Zdaniem rozmówców z firmy –
użytkownicy informują, że korzystanie z oprogramowania uczyniło ich bardziej odpowie-
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dzialnymi za swoje finanse. Dowodem jest choćby to, że firma została nagrodzona w konkursie ONZ World Summit Award. Laureaci, reprezentujący 24 kraje, zostali nagrodzeni za
cyfrowe innowacje wpływające na społeczeństwo; Meniga zdobyła nagrodę w kategorii
biznes i handel. W tym roku nominowanych było 386 firm ze 178 państw. Wyniki ogłoszono 12 października 2015.
Na podstawie budowy narzędzi opartych na rozwiązania ICT w ramach projektu Szansa 2.0 narzędzie jakim jest Kwalifikator mogłoby być rozszerzone o wykorzystanie rozwiązań firmy MENIGA w zakresie dotyczącym budowy bardziej złożonych narzędzi informatycznych ułatwiających budowanie realistycznych i długoterminowych planów spłaty
zadłużenia. Wymagałoby to integracji obu narzędzi a w przyszłości budowania bardziej
złożonego systemu, który mógłby stanowić element budowy systemu informowania
o przeszłych zdarzeniach, ale predykcji i prognozowania wydatków.
Wymagałoby to zintegrowanego wykorzystania i udostępnienia doświadczeń indywidualnej pomocy osobom zadłużonym do budowy statystycznych zasobów wspierających
lepsze zrozumienie sytuacji zadłużenia i nadmiernego zadłużenia na podstawie historii
indywidualnych wydatków oraz istotnych danych dotyczących sytuacji gospodarczej.
Celem ewentualnej współpracy mogłoby być wykorzystanie potencjału dostępnych danych i informacji dotyczących indywidualnej sytuacji finansowej osób zadłużonych do prowadzenia skutecznych analiz, w sposób zgodny z metodologią badań naukowych bezpośrednio stosowanych w praktyce społecznej i gospodarczej. Na ich podstawie mogą być
tworzone także zbiory anonimowych danych służących także analizom statystycznym dla
celów prowadzenia polityk publicznych oraz wsparcia podejmowania działań podejmowanych przez instytucje publiczne oraz organizacje społeczne na rzecz osób zadłużonych
i nadmiernie zadłużonych.
Realizacja takich działań wymagałaby stworzenia infrastruktury programistycznej do
zbierania oraz udostępniania informacji o sytuacji osób nadmiernie zadłużonych, opracowane procedury organizacyjno-prawne udostępniania tych danych w celu zapewnienia ich
anonimowości jako danych statystycznych i przeprowadzenia działań informacyjnych na
temat pożytków i ograniczeń tego przedsięwzięcia (debata z udziałem zarówno organizacji
społecznych jak i instytucji publicznych). Działanie takie mogłoby posłużyć racjonalizacji
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działań na rzecz osób zadłużonych oraz większej samoświadomości samych osób zadłużonych o ich sytuacji i sposobach ewentualnego poprawienia swojej sytuacji.
W efekcie rekomendowanych działań będzie możliwe zintegrowanie i udostępnianie
informacji służącej:
1. indywidualnej pomocy optymalizującej zarządzanie finansami w skali pojedynczych osób i gospodarstw domowych.
2. tworzeniu zintegrowanych zanonimizowanych zbiorów danych statystycznych na
różnych poziomach agregacji (interfejs importu w wybranym formacie) – służących ośrodkom naukowych oraz dla obywateli (dane na poziomie agregacji niezbędnym do zachowania zasad ochrony danych osobowych i prywatności obywateli);
3. wypracowaniu zbiorów wskaźników statystycznych ilustrujących zjawiska zadłużenia i nadmiernego zadłużenia w Polsce i w przyszłości w innych krajach

Postulat włączenia art. 124 ust. 1 zd. 2 p.u. do katalogu
określonego w art. 4912 ust. 1 p.u., który określa expressis verbis
przepisy nieznajdujące zastosowania w postępowaniu
upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów
Niepożądaną barierą w dostępie do oddłużenia jest obowiązywanie zasady, że w skład
masy zadłużonego konsumenta wchodzi cały majątek wspólny (art. 124 ust. 1 zd. 2 p.u.
w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.), natomiast małżonek jest uprawniony do zgłoszenia wierzytelności z tytułu spłaty do sędziego-komisarza (art. 124 ust. 2 p.u.)2. Praktyka pokazuje, że
uzyskanie przez małżonka zaspokojenia swojego udziału jest wątpliwe, gdyż małżonek
uczestniczy w podziale funduszy masy upadłości na równi z innymi wierzycielami (bez
zapewnienia pierwszeństwa).
Rozwiązanie to godzi w interesy dłużników.
Ta zasada ma uzasadnienie w przypadku upadłości przedsiębiorców. Przyjmuje się, że
w takim przypadku majątek wspólny został nabyty z dochodów przedsiębiorstwa. C. Zalewski słusznie wskazuje, że „ratio legis rozwiązań prawnych dotyczących przedsiębiorców
(tak niekorzystnych dla ich małżonków) wiąże się z założeniem, że w przypadku przedsiębiorców największy wpływ na uzyskanie majątku wspólnego małżonków mają przychody
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osiągane z prowadzonej działalności gospodarcze (…). Jednak w przypadku przedsiębiorcy
ustawodawca ustanawia prymat interesów wierzycieli nad interesem małżonka przedsiębiorcy” 3. W upadłości konsumenckiej takie założenie nie ma racji bytu tym bardziej, iż nadrzędną
funkcją tego postępowania jest oddłużenie konsumenta, a nie zaspokojenie interesu wierzycieli. Należy zatem postulować włączenie do katalogu z art. 4912 ust. 1 p.u. normy
określonej w art. 124 ust. 1 zdanie 2 p.u., co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że
z chwilą ogłoszenia upadłości wspólność majątkowa małżeńska przekształci się we
współwłasność w częściach ułamkowych, a w skład masy upadłości wejdzie jedynie
udział dłużnika w majątku wspólnym. Takie rozwiązanie koresponduje z art. 41 § 1 k.r.o.,
który uprawnia wierzyciela do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego o ile drugi
małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Otwarte pozostaje pytanie czy
małżonek będzie mógł domagać się ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku
(art. 43 § 2 k.r.o.). Przyznanie takiego uprawnienia może doprowadzić do znaczącego
wydłużenia całej procedury upadłościowej.
Proponowane rozwiązanie może zachęcić dłużników do korzystania z możliwości
uruchomienia procedury upadłościowej, jednak w pewnych wypadkach może godzić
w interesy wierzycieli. Ze względu na gradację celów postepowania upadłościowego wyrażoną w art. 2 ust. 2 p.u. interes dłużnika w uzyskaniu oddłużenia, jako cel priorytetowy, przeważa nad interesem wierzycieli w uzyskaniu zaspokojenia. Postulowane rozwiązanie będzie zbieżne z celem konsumenckiego postępowania upadłościowego.

Postulat dopuszczania możliwości „wspólnej”
upadłości małżonków
Brak regulacji w zakresie możliwości „wspólnej” upadłości małżonków, stwarza istotne
problemy proceduralne. Konsekwencją konieczności złożenia przez małżonków dwóch
odrębnych formalnie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest powstanie
dwóch mas upadłości. W obecnym stanie prawnym majątek wspólny wejdzie do masy upadłości tego małżonka, w stosunku do którego wcześniej ogłoszono upadłość konsumencką.
Nawet jeśli upadłość konsumencka zostanie orzeczona w tym samym czasie, zachodzi wątpliwość do której masy upadłości wejdzie majątek wspólny. Wobec braku stosowanej regulacji problematyczne wydaje się prowadzenie „wspólnego” postępowania upadłościowego
jeśli małżonkowie mają różnych wierzycieli lub w różnym stopniu odpowiadają za zobo-
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wiązania. Stwierdzona bariera proceduralna wpływa na efektywność postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumentów.

Postulat dalszej liberalizacji przesłanek
dla byłych przedsiębiorców, których niewypłacalność
powstała przed dniem 1 stycznia 2016 r.
Szanse na oddłużenie przez byłych przedsiębiorców, którzy nie zgłosili w terminie
wniosku o ogłoszenie upadłości, wydają się być raczej niewielkie. Trzeba również zwrócić
uwagę, że do osób, które w chwili zaciągania zobowiązania były przedsiębiorcami, stosuje
się wyższe standardy postępowania w zakresie przewidzenia swojej niewypłacalności5.
Niektóre sądy upadłościowe oceniając możliwość ogłoszenia upadłości w oparciu
o względy słuszności lub względy humanitarne stosują rygorystyczne kryteria, limitując
tym samym dostęp do oddłużenia. W konsekwencji zadłużeni byli przedsiębiorcy są zmuszeni oczekiwać okresu 10 lat od chwili powstania stanu niewypłacalności. Bezrobocie,
znaczne zadłużenie, nieposiadanie majątku zdaniem niektórych sądów nie są zdarzeniami
nadzwyczajnymi, uzasadniającymi ogłoszenie upadłości wobec byłych przedsiębiorców6.
Podobnie traktuje się podejmowanie leczenia psychiatrycznego7. Podkreśla się8 że „regulacja pozwala skorzystać dłużnikowi z dobrodziejstwa oddłużenia w sytuacjach gdy niewypłacalność była skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym (np. kalectwa, choroby,
niezawinionej utraty źródeł zarobkowania i obiektywnej niemożność powrotu do poprzedniego
stanu), a także gdy przemawiają za tym silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym czy humanitarnym – wynikające przede wszystkim z aktualnej sytuacji konsumenta.
Rację ma zatem Sąd Rejonowy wskazując, że dłużniczka jest osobą młodą, nie jest chora i nie
ma przeszkód, aby podjęła działalność zarobkową”. Wskazuje się9, że „iż działalność gospodarcza w założeniu powinna być prowadzona w sposób profesjonalny i zawodowy, przy zachowaniu należytej staranności, a złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest
wymogiem o charakterze zupełnie podstawowym. Nagannie należy zatem ocenić fakt braku
takiego wniosku w sytuacji niewykonywania wymagalnych zobowiązań względem wielu wierzycieli, co z uwagi na charakter zobowiązań - zadłużenia z tytułu kredytów - skutkuje narastaniem zadłużenia, to zaś należy uznać za krzywdzące dla ogółu wierzycieli. W doktrynie
słusznie podnosi się, że powyższa regulacja pozwala skorzystać dłużnikowi z dobrodziejstwa
oddłużenia w sytuacjach gdy niewypłacalność była skutkiem okoliczności o charakterze
obiektywnym (np. kalectwa, choroby, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania i obiektyw-
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nej niemożność powrotu do poprzedniego stanu), a także gdy przemawiają za tym silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym czy humanitarnym − wynikające przede
wszystkim z aktualnej sytuacji konsumenta. Trafnie w tym względzie wskazał Sąd Rejonowy,
że dłużniczka jest młoda, ani ona ani jej dziecko nie są osobami chorymi, nadto zarówno dłużniczka, jak i jej mąż pracują. W ocenie sądu okoliczność związana z tym, że długi w wysokości
przeszło 200.000 zł stanowią zadłużenie konsumenckie, a długi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oscylują w granicach 40.000 zł nie przemawia za zaistnieniem względów słuszności. W przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności − jak zaznaczono powyżej
−nie ma bowiem ostatecznie znaczenia kwota zaległości i czas opóźnienia, w szczególności
jednak co istotne gro długów niezależnie od ich źródła, powstało właśnie w trakcie prowadzenia działalności.”
W świetle przytoczonego wyżej orzecznictwa byli przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni przed dniem 1 stycznia 2016 r., mogą korzystać z oddłużenia w sytuacjach bardzo
wyjątkowych. Wydaje się również, że praktycznie taka możliwość jest przekreślona jeśli
dłużnik jest osobą stosunkową młodą i posiada możliwości zarobkowe. Ten niekorzystny
dla dłużników stan rzeczy znalazł potwierdzenie w projekcie Szansa 2.0 Byli przedsiębiorcy, którzy uchybili terminowi złożenia wniosku o ogłoszenie własnej upadłości, którzy często nie mają żadnych możliwości spłaty zadłużenia, aby skorzystać z oddłużenia muszą
odczekać 10-letni okres karencji. Wobec powyższego, wydaje się więc pożądane dalsze
zliberalizowanie przesłanki wyrażonej w art. 4914 ust. 2 pkt 4 p.u., w szczególności przez
dopuszczenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej jeśli uchybienie terminowi
wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę nie doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli.

Postulat pouczania przez komornika o upadłości konsumenckiej
W aktualnym stanie prawnym pouczenia dokonywane w związku ze wszczęciem postepowania egzekucyjnego dotyczą wyłącznie praw i obowiązków dłużnika w tym postępowaniu. Zasadne wydaje się – na wzór regulacji obowiązującej w Norwegii – aby komornik
z chwilą wszczęcia postepowania upadłościowego miał obowiązek pouczenia dłużnika.
Doświadczenia projektu Szansa 2.0 wskazują, że decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej często jest podejmowana w ostatniej chwili, nierzadko nawet po
przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości. Biorąc pod uwagę niski stopień świadomości prawnej i wiedzy na temat oddłużenia konsumenckiego, wprowadzenie obowiąz-
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ku pouczenia o upadłości konsumenckiej przez komornika wydaje się bardzo pożądanym
instrumentem informacyjnym dla dłużników, tym bardziej, iż będzie pochodziło od organu
władzy publicznej. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego stanowi ostateczny sygnał dla
dłużników dla uruchomienia procedury oddłużeniowej. Niewątpliwie dokonywanie przez
komornika stosownych pouczeń dotyczących upadłości konsumenckiej, na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, mogłoby doprowadzić do zwiększenia liczby postępowań
upadłościowych.

Postulat wzmocnienia sieci specjalistycznego poradnictwa
prawnego pozwalającego osób nadmiernie zadłużonych
Z naszych doświadczeń wynika, że istotnej grupy dłużników nie stać na wynagrodzenie
profesjonalnego pełnomocnika, stąd poszukują nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczącej
upadłości konsumenckiej. Szczególnie istotne wydaje się być zapewnienie specjalistycznego wsparcia na etapie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. System
nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej10, ze względu na jego ograniczony zakres podmiotowy, nie jest w tym zakresie wystarczający. Ustawodawca niekonsekwentnie dopuścił
możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej niezależnie od uzyskiwanego dochodu, tj. dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny lub osób, które ukończyły 65 lat. Korzystniejszym z perspektywy zadłużonych konsumentów rozwiązaniem jest stosowanie
obiektywnego generalnego, a więc dla wszystkich osób zainteresowanych, kryterium dochodowego, które nie byłoby uzależnione od uzyskiwania świadczeń z pomocy społecznej.
Uzależnienie nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie od przedstawienia decyzji lub zaświadczenia o przyznaniu pomocy społecznej, Karty Dużej Rodziny wyklucza osoby znajdujące się w złej sytuacji finansowej, które stosownych dokumentów nie posiadają. Należy
również postulować poszerzenie zakresu bezpłatnego doradztwa oferowanego przez powiatowych rzeczników konsumentów o doradztwo upadłościowe11. Nierzadko bowiem
rzecznicy konsumentów wykonując swoje ustawowe zadania mają bezpośredni kontakt
z zadłużonymi konsumentami. To założenie wynika również z doświadczeń projektu Szansa 2.0 Rzecznicy konsumentów byli zainteresowani projektem i samą instytucją upadłości
konsumenckiej. Niektórzy Beneficjenci projektu Szansa 2.0 uzyskali informację o bezpłatnym doradztwie właśnie od rzeczników konsumentów.
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Postulat wprowadzenia urzędowej instrukcji wypełnienia wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Przepisy ustawy nowelizującej zakładają również mniej sformalizowaną formę wniosku
o ogłoszenie upadłości stanowiąc w tym zakresie istotne novum w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. Ustawodawca zrezygnował z wielu rygorystycznych i wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości. Po dniu 31 grudnia 2014 r. wniosek
o ogłoszenie upadłości powinien zawierać m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz
numer PESEL dłużnika, wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; spis wierzycieli z podaniem ich
adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a tym spis wierzytelności spornych, a także ustanowionych zabezpieczeń. Ustawodawca uchylił dotychczasowy obowiązek informowania we wniosku o spłacie długów w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na urzędowym formularzu. Wzór wniosku reguluje Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej12. Uzasadnieniem dla wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej była znaczna liczba składanych wniosków, które zawierały
braki formalne. Z oceny skutków regulacji13 wynika, że wprowadzenie formularza wniosku ma na celu ułatwienie konsumentom złożenia pozbawionego braków formalnych
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bowiem w I półroczu 2015 r. aż 24, 5%
spośród rozpoznawanych spraw zostało zwróconych z powodów braków formalnych
tegoż wniosku.
Doświadczenia wynikające z realizacji projektu Szansa 2.0 wskazują, że większość konsumentów nie wie w jaki sposób poprawnie wypełnić formularz.
Proponowany wzór formularza składanego przez dłużnika (nieprowadzącego działalności gospodarczej) nie jest intuicyjny, nie zawiera pouczeń i wyjaśnień, które umożliwiłyby sprawne wypełnienie wniosku przez samego dłużnika. Warto podkreślić, iż wzór jest
kierowany do osób, które – ze względu na złą sytuację finansową – nie mogą pozwolić so-
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bie na poniesienie kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Nasze doświadczenia wskazują, że dłużnicy to często osoby nieporadne, nierozumiejące podstawowego tekstu o tematyce prawnej. Osoby te mogą mieć znaczne trudności w samodzielnym
przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości tym bardziej, że nie wiedzą jakie okoliczności mają istotne znaczenie dla jego powodzenia. Konieczność wprowadzenia instrukcji
wypełniania wniosku wzmacnia również to, że ustawodawca w pewnych wypadkach wiąże
złożenie niezupełnego wniosku z negatywnymi konsekwencjami.
Stąd należy postulować przygotowanie, na wzór deklaracji podatkowych, urzędowej
(oficjalnej) instrukcji wypełniania wniosku o ogłoszenie upadłości. Instrukcja mogłaby
krok po kroku pomagać dłużnikowi wypełnić wniosek (np. wyjaśnić niezrozumiałe sformułowania). W naszej ocenie warto rozważyć wprowadzenie sugestii co dłużnik powinien
zawrzeć w uzasadnieniu, np., wyszczególnienie miesięcznych dowodów netto, źródła dochodów, przyczyn, dla których dłużnik przestał spłacać swoje długi, określenia sytuacji
rodzinnej, zdrowotnej, osobistej dłużnika, a także informacji o wysokości oszczędności.
Sformułowanie pomocniczych pytań wydaje się być konieczne biorąc pod uwagę brak intuicji dłużników co do okoliczności, które mają prawnie relewantne znaczenie.

Postulat rozpoznawania konsumenckich spraw upadłościowych
przez wydziały cywilne sądów rejonowych
Na dostęp do narzędzi oddłużeniowych wpływa dostęp do sądu. Ustawodawca ostatecznie zdecydował, że konsumenckie sprawy upadłościowe będą rozpoznawane przez
niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Znaczne oddalenie sądu od miejsca
zamieszkania może stanowić istotną barierę dla oddłużenia. Praktyka wskazuje, że rozpoznawanie spraw upadłościowych w wydziałach gospodarczych sądów rejonowych może
prowadzić do dysfunkcji (przewlekłość postępowania, znaczne oddalenie sądu od miejsca
zamieszkania dłużnika etc.). Umożliwienie prowadzenia tego postępowania przed wydziałami cywilnymi sądów rejonowych, co wielokrotnie było już postulowane na etapie prac
legislacyjnych, z perspektywy dłużników będzie sprzyjało realizacji dostępu do sądu
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Należy również
wskazać, ze na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych
sądów okręgowych i sądów rejonowych14 z 44 wydziałów, które były właściwe dla konsu-
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menckich postępowań upadłościowych, w dniu 1 stycznia 2016 r. pozostało jedynie 30
wydziałów. Oznacza to likwidację 14 wydziałów upadłościowych15.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. konsumenckie sprawy upadłościowe rozpoznają
następujące sądu:
1. Sąd Rejonowy w Białymstoku
2. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
3. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
4. Sąd Rejonowy w Częstochowie
5. Sąd Rejonowy w Elblągu
6. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
7. Sąd Rejonowy w Gliwicach
8. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
9. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
10. Sąd Rejonowy w Kaliszu
11. Sąd Rejonowy Katowice-Wchód w Katowicach
12. Sąd Rejonowy w Kielcach
13. Sąd Rejonowy w Koszalinie
14. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
15. Sąd Rejonowy w Legnicy
16. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
17. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
18. Sąd Rejonowy w Olsztynie
19. Sąd Rejonowy w Opolu
20. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
21. Sąd Rejonowy w Płocku
22. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
23. Sąd Rejonowy w Radomiu
24. Sąd Rejonowy w Rzeszowie
25. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie
26. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
27. Sąd Rejonowy w Toruniu
28. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
29. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
30. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
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Tytułem przykładu Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII
Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych rozpoznaje wnioski o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej dłużników, którzy mieszkają w Nowym Sączu i Tarnowie.
W konsekwencji, dłużnicy, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach, zostają często
zmuszeni do pokonania znacznej odległości również po to, aby uzyskać informacje dotyczące postępowania upadłościowego. W sytuacji osób starszych lub schorowanych
odległość sądu od ich miejsca zamieszkania nierzadko wynosząca nawet ponad 100
km16 może utrudniać uzyskanie oddłużenia w konsumenckim postępowaniu upadłościom. Trzeba również pamiętać, że osoby zadłużone często nie mają środków na zaspokojenie swoich potrzeb, a co dopiero na koszty podróży do sądu. Wszystkie te okoliczności powodują, że obecna struktura sądownictwa upadłościowego może stanowić
barierę dla oddłużenia. Ponadto, zmiany w zakresie struktury sądownictwa polegające
na likwidacji części wydziałów upadłościowych, przy jednoczesnym braku wzmocnień
kadrowych, spowodują, że konsumenckie postępowania upadłościowe będą postępowaniami przewlekłymi.
Właściwe dla rozpatrywania konsumenckich spraw upadłościowych sąd wydziały cywilne, które odmiennie niż wydziały gospodarcze, są tworzone przy każdym sądzie rejonowym.

Przypisy
1 Odmiennie A. Witosz, Przesłanki ogłoszenia …….., s. 27, który z dużą ostrożnością podchodzi do akceptacji lekkomyślnych zachowań dłużników, które nie cechuje „rażące niedbalstwo”. Nietrafnie autor jednak uznaje, że „pomimo stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa rozpoczęcie postępowania może bowiem nastąpić z uwagi na zasady słuszności
lub względy humanitarne”. Należy wskazać, że przesłanka ogólna wyrażona w art. 4914
ust. 1 p.u. abstrahuje od klauzul generalnych w postaci względów humanitarnych lub
względów słuszności.
2 Wskazać należy, że art. 124 p.u. jest stosowany „odpowiednio” w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Umożliwia to ocenę czy dana norma ma zostawanie bez żadnych
modyfikacji, z ewentualnymi modyfikacjami lub nie powinna być w ogóle stosowana. Zdecydowana większość doktryny opowiada się za stosowaniem art. 124 p.u. bez modyfikacji.
Tak: P. Zimmerman, Prawo upadłościowe ………, s. 959; R. Adamus, B. Groele, Upadłość konsumencka ………, s. 118-119; S. Gurgul, Prawo upadłościowe ………, s. 1294; A. Witosz, Prawo
Upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012 r.,
s. 946. Odmiennie: C. Zalewski, Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków, Monitor Prawniczy, 2015 r., Nr 22, system Legalis.
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3 C. Zalewski, Skutki ogłoszenia ………, system Legalis.
4 Postulowane rozwiązanie godzi w interesy wierzycieli, którzy w postępowaniu egzekucyjnym mogliby uzyskać zaspokojenie z całego majątku wspólnego, a więc w sytuacji, w której wierzytelność została zaciągnięta za zgodą współmałżonka (art. 41 § 1 k.r.o.).
5 P. Filipiak, A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka…….., s. 123. Zgodnie z art. 355 § 2
k.c. należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Autorzy
przyjmują jednak, że jeśli przedsiębiorca zaciągnął zobowiązanie „prywatne” właściwy jest
standard przyjmowany dla konsumentów.
6 Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015 r., XV GU 211/15,
http://orzeczenia.ms.gov.pl/.
7 Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015 r., VIII Gz 144/15,
wskazał, że „W szczególności należy podnieść, że dłużniczka jest osobą stosunkowo młodą,
sam zaś fakt podejmowanego leczenia psychiatrycznego nie może świadczyć również o zaistnieniu szczególnie uzasadnionego przypadku w rozumieniu wskazanej normy. Brak bowiem
podstaw do przyjęcia (nie przedłożono w tym zakresie żadnego orzeczenia), iż podejmowane
leczenie uniemożliwia dłużniczce podejmowanie prac zarobkowych.”
8 Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2015 r., VIII Gz 69/15,
http://orzeczenia.ms.gov.pl/.
9 Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2015 r., VIII Gz 194/15,
http://orzeczenia.ms.gov.pl/.
10 Dz. U. z 2015 r., poz. 1255.
11 Aktualnie do zadań rzeczników konsumentów należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 184).
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 2276.
13 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12278717/12321363/12321364/
dokument192945.pdf
14 Dz. U. z 2015 r., poz. 2185.
15 Na mocy rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2015 r. zlikwidowano wydziały gospodarcze
w następujących sądach: Sądzie Rejonowym w Koninie, Sądzie Rejonowym w Krośnie,
Sądzie Rejonowym w Łomży, Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Sądzie Rejonowym
w Ostrołęce, Sądzie Rejonowym w Przemyślu, Sądzie Rejonowym w Siedlcach, Sądzie Rejonowym w Sieradzu, Sądzie Rejonowym w Słupsku, Sądzie Rejonowym w Suwałkach,
Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Sądzie Rejonowym
we Włocławku, a także w Sądzie Rejonowym w Zamościu.
16 Na mocy przywołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r.
sprawy dotychczas rozpoznawane w okręgu sądu rejonowego w Słupsku z dniem
1 stycznia 2016 r. zostały przekazane Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ (odległość ok.
125 km).
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Rozdział V
Mathias Smith-Meyer, William Diego Tidemann-Andersen,
Eline Christoffersen Våge: Juss-Buss: Klinika nieodpłatnej pomocy
prawnej w Oslo, Norwegia
Juss-Buss jest to klinika pomocy prawnej, która nieodpłatnie udziela pomocy prawnej.
Pomoc jest udzielana przez studentów wydziału prawa usytuowana w stolicy Norwegii Oslo. Organizacja podzielona jest na cztery oddzielne grupy zajmujące się różnymi obszarami prawnymi. Poza poradami prawnymi dla osób nawiązujących kontakt, Juss-Buss
udziela informacji na temat obowiązujących przepisów oraz pomocy różnym grupom
docelowym dzięki współpracy z opiekunami społecznymi. Jednocześnie organizacja prowadzi działania na rzecz opracowywania nowej polityki w tym zakresie oraz zmiany obowiązujących przepisów, które obecnie nie są korzystne dla klientów korzystających
z usług naszej organizacji.
Działania skupiają się w następujących czterech obszarach roboczych:
√ prawo imigracyjne: Juss-Buss prowadzi sprawy na gruncie Ustawy o imigrantach;
√ prawo penitencjarne: osoby osadzone w więzieniach w Norwegii to grupa, która
ma ograniczone możliwości egzekwowania swoich praw, przy czym wielu jej
członków posiada wielką potrzebę uzyskania pomocy w związku ze swoją sytuacją. Pracownicy Juss-Buss udają się do jednostek odosobnienia znajdujących się
w obszarze administracyjnym Oslo;
√ zadłużenie oraz kwestie lokatorskie: organizacja Juss-Buss prowadzi sprawy związane z problematyką zadłużeniową. Oferujemy porady z zakresu informacji ogólnych i sprawy indywidualne. Równolegle Juss-Buss udziela pomocy sprawach
związanych z wynajmem lokali;
√ prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: Juss-Buss pomaga licznej rzeszy klientów,
którzy borykają się z problemami wynikającymi z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
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Celem działań jest udzielanie pomocy prawnej osobom, które nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z usług odpłatnych lub innych form prywatnej pomocy prawnej. Organizacja wyraża przekonanie, rząd powinien wziąć odpowiedzialność za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej tego typu osobom. Temat ten stanowi tylko jeden przykład
projektów związanych ze zmianami stanu prawnego, jakie Juss-Buss prowadzi.

Sprawy
Co roku do Juss-Buss wpływa od 5500 do 6000 różnego rodzaju wniosków i zapytań.
Niektóre sprawy są kierowane do odpowiednich kancelarii prawnych lub organów administracji. Dwa razy w tygodniu Juss-Buss przyjmuje nowe sprawy - zarówno telefonicznie, jak i podczas spotkań bezpośrednich w biurze. Dodatkowym źródłem spraw jest także współpraca z opiekunami społecznymi.
Co tydzień odbywają się spotkania plenarne (“SP”) różnych grup tematycznych.
W spotkaniach tych biorą także udział studenci z wyższych lat, którzy pracują na rzecz
Juss-Buss w niepełnym wymiarze godzin. Dzięki tym spotkaniom Juss-Buss może zagwarantować wysoką jakość udzielanych porad i opinii prawnych. Po omówieniu poszczególnych przypadków na SP, osoba wyznaczona do prowadzenia sprawy kontaktuje się
z klientem i udziela porady bezpośrednio lub telefonicznie. Zamknięcie sprawy z reguły
trwa od jednego do dwóch tygodni. Nie mniej jednak, w sprawach bardziej złożonych lub
dotyczących szerszych obszarów, Juss-Buss reprezentuje swoich klientów.

Procedury i instrukcje w zakresie oddłużania
stosowane w Norwegii
Prawo w tym zakresie uchwalono w Norwegii w 1992r. Cel przepisów jest określony
w § 1-1. Artykuł ten stanowi, że prawo stworzy osobom poważnie zadłużonym możliwość przejęcia kontroli nad swoją własną gospodarką finansową.
W celu oddłużenia, osoba dotknięta tym problemem powinna skontaktować się z lokalnym przedstawicielem organów ścigania. W Norwegii, sprawy tego rodzaju prowadzone są przez odpowiedni wydział policji. Osoba prowadząca sprawę z ramienia tej instytucji ma obowiązek udzielenia informacji zarówno przed jak i w trakcie procedury
związanej z oddłużaniem.
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Warunkiem wdrożenia przymusowej procedury oddłużenia jest uprzednie zwrócenie
się przez tę osobę do swoich wierzycieli w celu zawarcia ugody na gruncie prywatnym.
W przypadku odmowy, dłużnik może złożyć wniosek o wdrożenie procedury przymusowego oddłużenia do odpowiedniego przedstawiciela organów ścigania. Oficer kieruje
następnie sprawę do sądu, który wydaje postanowienie w sprawie oddłużenia
(pozytywną lub negatywną). Proces ten jest nieodpłatny w Norwegii.
Aby uzyskać tego typu pomoc w Norwegii należy spełnić dwa zasadnicze warunki. Po
pierwsze, dłużnik musi być w sposób trwały niezdolny do obsługi swojego zadłużenia.
Podczas oceny sytuacji dokonuje się porównania całkowitego zadłużenia wnioskodawcy
z możliwościami zarobkowymi i spłaty zaciągniętych zobowiązań. Ocena ta zależna jest od
wieku zadłużonego oraz możliwości pracy lub uzyskiwania dochodów z innych źródeł.
Drugim istotnym warunkiem jest, aby oddłużenie nie było ze szkodą dla dobra publicznego lub innych dłużników. W trakcie oceny sytuacji, należy rozpatrzyć przyczyny
prowadzące do zaciągnięcia nadmiernych zobowiązań. Jeżeli zadłużenie jest wynikiem
działalności przestępczej lub skutkiem unikania podatków, można wyciągnąć wniosek, że
oddłużenie będzie szkodliwe społecznie. Okres zadłużenia jest także istotnym czynnikiem. Jeżeli nie jest on zbyt długi, jest bardzo prawdopodobne, że wniosek o oddłużenie
zostanie odrzucony.
Trzeba jednak pamiętać, że ocena jest uznaniowa i w każdym przypadku występują
inne czynniki, które są brane pod uwagę. Prowadząc sprawy związane z oddłużaniem,
Juss-Buss udziela klientom informacji na temat obowiązujących przepisów i procedur.
Uznając, że klient ma szanse na oddłużenie, Juss-Buss informuje go o tym, które aspekty
jego szczególnego przypadku mogą przyczynić się do oddłużenia. Mogą to być na przykład zaawansowany wiek klienta (trwałe inwalidztwo/niezdolność od obsługi zadłużenia) lub uznanie oddłużenia za mało szkodliwe społecznie.
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Stanisław Alwasiak1: Praktyczne możliwości wykorzystania wzorów islandzkich w zakresie wsparcia osób zadłużonych i nadmiernie zadłużonych do sytuacji w Polsce
Niniejsze opracowanie stanowi zestaw rekomendacji wypracowanych na podstawie
doświadczeń islandzkich. Jego celem jest wskazanie praktycznych możliwości wykorzystania wzorów islandzkich w zakresie wsparcia osób nadmiernie zadłużonych do sytuacji
w Polsce, a w perspektywie za pośrednictwem Polski do innych krajów w Europie Środkowej i Wschodniej.
Podstawą dla przedstawianych obserwacji są doświadczenia realizacji przez Instytut
Allerhanda projektu służącego rozszerzeniu współpracy o potencjalnych partnerów
z Islandii mogących wesprzeć działania podjęte w projekcie Szansa 2.0, a dzięki temu
wsparcie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych upadłością konsumencką. Rozszerzenie projektu o wykorzystanie perspektywy i doświadczeń Islandzkich
pozwoliło na rozszerzenie wypracowanego przez Instytut Allerhanda modelu wsparcia
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o rekomendacje wynikające z kontaktów
i dyskusji zarówno z rzecznikiem osób wykluczonych jak i instytucjami i organizacjami
społecznymi działającymi w obszarze aktywizacji społecznej.
Niniejszy dokument pozwolił na zrozumienie szerszego kontekstu sytuacji islandzkiej
jak i działań na rzecz osób zadłużonych otrzymanych od partnerów islandzkich.
Niniejsze opracowanie składa się z trzech części:
A. przedstawienia szerszych uwarunkowań pomocy dla osób zadłużonych na Islandii
B. wypracowane w oparciu o doświadczenia islandzkie rekomendacje:
1. potrzeba mechanizmu wsparcia klientów instytucji finansowych finansowanego
ze środków publicznych
2. możliwości wykorzystania doświadczeń islandzkich w ewentualnym tworzeniu
przez Instytut Allerhanda otwartego systemu zbierania informacji o zadłużeniu
C. przedstawienia założeń współpracy, wpisujących się w możliwości praktycznego
wykorzystania wzorów islandzkich w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.
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A. Uwarunkowania pomocy dla osób zadłużonych na Islandii
Islandia, w spektakularny sposób zbankrutowała pod koniec 2008 r. Upadek trzech największych banków tj. Glitnir, Kaupthing i Landsbanki i przejecie ich zobowiązań przez rząd
spowodowały niewypłacalność kraju. Ciążące na tych instytucjach zobowiązania w większości zagraniczne przeszły w całości na państwo. Łączne aktywa tych banków dziesięciokrotnie przekraczały PKB Islandii, które wynosi ok. 14 miliardów euro. W przeciwieństwie
do Grecji, Islandia wybrała bankructwo jako sposób na poradzenie sobie z zaistniałą katastrofą gospodarczą. Jej konsekwencją było załamanie reputacji Islandii jako kredytobiorcy,
inflacja i załamanie gospodarcze. Jednym z objawów kryzysu był wzrost zadłużenia publicznego kraju z ok. 10% do ponad 100%. Towarzyszyła temu głęboka recesja i kurczenie
się gospodarki w tempie -7% Kapitalizacja giełdy spadła o przeszło 90%.
Podejście Islandii do wyzwań związanych z radzeniem sobie z zaistniałą sytuacją pokrótce można scharakteryzować jako wykorzystanie ogłoszenie bankructwa do kontrolowanej upadłości. Państwo gwarantując zobowiązania banków wobec islandzkich firm
i osób prywatnych długami zagranicznymi obciążyło akcjonariuszy banków. Proponowaną
politykę wsparli mieszkańcy Islandii dwukrotnie odrzucając w referendach ugody z wierzycielami. Elementy tych działań stanowiło rozliczenie polityków, którzy doprowadzili
Islandię do katastrofy gospodarczej. We wrześniu 2011 r. parlament zdecydował postawić
polityków odpowiedzialnych za dramatyczną sytuację kraju przed Trybunałem Stanu.
Podejście islandzkie charakteryzowało się tym, że nie ratowano banków – ale
klientów Banków. Klientom zapewniono zwrot ich bankowych depozytów, a mającym problemy finansowe zadłużonym gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom przyznano ulgi w spłacie zaciągniętych zobowiązań, co miało uratować ich
przed bankructwem.
Stworzono Biuro Rzecznika Dłużników, którego zadaniem jest wsparcie obywateli w negocjacjach podejmowanych z bankami. Podstawą finansową tych działań było opodatkowanie Banków działających w Islandii opłatami z których utrzymywana jest
praca rzecznika. Działania Rzecznika wspiera ustawa, która pozwala dłużnikom hipotetycznym zmniejszyć w konsultacji z bankami swój dług do 110% wartości nieruchomości
obciążonej hipoteką.
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Jak powiedziała autorowi w trakcie spotkania Pani Rzecznik Zadłużonych jej
działanie wynika z przekonania, że obywatele nie mogą ponosić wyłącznej odpowiedzialności za nieodpowiedzialne lub nawet nieuczciwe działania podejmowane
przez Banki, a jej działanie wynika z chęci wyjścia wyrównania szans obywateli
w relacji z instytucjami finansowymi.
B. Wypracowane w oparciu o doświadczenia islandzkie rekomendacje:
1. Potrzeba mechanizmu wsparcia klientów instytucji finansowych finansowanego ze środków publicznych
Doświadczenie islandzkie może być przykładem skutecznego wsparcia klientów instytucji finansowych ze środków publicznych. Kryzys finansowy z 2008 r. przyczynił się
do wzrostu bezrobocia z niecałych 1,6% do 8,00% w 2009 r.. Ponad 20% wszystkich gospodarstw domowych było zadłużonych, co ograniczało możliwości radzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją finansową. Problemy finansowe, przekładały się na problemy
społeczne, a te z kolei na działania podjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, instytucje finansowe i działania legislacyjne. W efekcie tych działań stworzono biuro
Centrum porad w sprawach zadłużenia. Twórcami były gminy, banki i Ministerstwo
Spraw Społecznych. Biuro zatrudniało 8 osób. Sukces podjętych działań przyczynił się do
przekształcenia tego biura w biuro Rzecznika Zadłużonych. W pierwszym roku funkcjonowania miało ono ma 7 tyś odwiedzin w roku.
Jego głównym zadaniem jest działanie jako pośrednik wspierający ochronę interesów
zadłużonych w komunikacji i dialogu z wierzycielami. Innym zadaniem Rzecznika jest
wsparcie w samych negocjacjach i w końcu pośrednictwo i wsparcie w samym procesie
oddłużenia.
Działania te przyniosły znaczące rezultaty – wg. ocen Rzecznika – ok. 3% gospodarstw
domowych aplikowało o pośrednictwo w umorzeniu długów. Regułą jest, co wynika
z konsensualnego i pragmatycznego sposobu podejścia do rozwiązywania problemu nadmiernego zadłużenia stosowanego na Islandii dojście do porozumienia. Wierzyciele godzą się ze stratą części długów w zamian za zwrot jego części.
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Regułą jest zawieranie długich kontraktów – i rozłożenia spłat długów na kilka lat
oraz takie ustalenie warunków spłaty by były one wykonalne przez pożyczkobiorcę.
Alternatywą dla tego porozumienia jest porozumienie ustalone przez sąd. Specyfiką
islandzką jest także dotrzymywanie zawartych dobrowolnych porozumień. Sporadycznie
nie są one dotrzymywane.
Istotnym narzędziem, które wpływa na wszystkie strony procesu, stało się moratorium na wywłaszczanie właścicieli domów, które z różnymi zmianami funkcjonowało od
2010 do 2014 r.
Problemami, na które natknął się Rzecznik był brak wystarczających zasobów ze strony wsparcia prawnego w negocjowaniu ugód, co wynikało z niewielkiego doświadczenia
w tym zakresie na Islandii.
Można stwierdzić, że działania Rzecznika stały się istotnym elementem wsparcia dla
cywilizowanego radzenia sobie w sytuacji nadmiernego zadłużenia wynikającego z zapaści gospodarczej. W miarę stabilizowania się sytuacji i powrotu Islandii na ścieżkę rozwoju gospodarczego znaczenie Rzecznika spada, co przejawia się spadkiem zatrudniania
i redefiniowania swojej roli także w wymiarze społecznym.
Można stwierdzić, że istotnym czynnikiem powołania i rozwoju funkcji Rzecznika
osób zadłużonych była nierównowaga sytuacji osób zadłużonych i instytucji finansowych
– co do wiedzy, umiejętności, kompetencji i zasobów finansowych co stawiało osoby zadłużone w trudnej do obrony sytuacji. Stworzenie mechanizmu dialogu i wsparcia dla
osób zadłużonych było korzystne dla zadłużonych jak i w dłuższej perspektywie także
dla samych instytucji finansowych, które pokazały swoją dobrą wolę i zaangażowanie
w radzeniu sobie ze skutkami załamania gospodarczego.
Odnośnie do fazy tworzenia samego mechanizmu pomocy, można stwierdzić że instytucje finansowe w niewielkim stopniu angażowały się w proces powstawania projektu,
ale też ze względu na skalę społecznego oburzenia, związanego z kryzysem przystały
pragmatycznie na proponowane rozwiązanie.
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Złożyły się na to zdaniem rozmówców następujące czynniki:
1. doświadczenie kryzysu i próby poradzenia intelektualnego z tym wyzwaniem
składniały do poszukiwania nowych innowacyjnych odpowiedzi na zaistniałą sytuację,
2. duża mobilizacja społeczna osób zadłużonych i ich dramatyczna sytuacja skłaniała
do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie,
3. tradycje i pragmatyzm wskazywał, że ustrukturyzowane oddłużenie – będzie najbardziej społecznie akceptowalnym sposobem na łagodzenie skutków kryzysu.
Przedstawiany przykład pokazuje, że w ramach szerokich konsultacji społecznych
możliwie było wypracowanie akceptowalnego dla wszystkich rozwiązania, łagodzącego
radykalizm z jednej strony instytucji finansowych oczekujących bezwzględnej spłaty długów oraz radykałów odmawiających prawomocności działanio wierzycieli i jakichkolwiek spłat długów, denominowanych często w obcych walutach.
2. Możliwości wykorzystania doświadczeń islandzkich w ewentualnym tworzeniu
przez Instytut Allerhanda otwartego systemu zbierania informacji o zadłużeniu
Wykorzystanie doświadczeń islandzkich mogłoby być interesujące w tworzeniu
otwartego systemu zbierania danych o nadmiernym zadłużeniu. Odpowiedź na kryzys
w 2008 roku stanowiły działania podjęte przez czynniki publiczne, ale także przez sektor
komercyjny. Konieczność radykalnych i drastycznych oszczędności przyczyniła się do
wzrostu zapotrzebowania na proste osobiste systemy optymalizacji wydatków. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było powstanie firmy Meniga, która specjalizuje się w tworzeniu takich systemów.
Korzyściami rozwoju systemu indywidualnego doradztwa finansowego była możliwość sprzedaży takich usług poza Islandią, Podstawą dla usług firmy było zgromadzenie
doświadczenia niezbędnego w przygotowaniu realizacji i ocenie usług świadczonych Islandczykom. Pociągało to konieczność gromadzenia różnego rodzaju dokumentacji i danych o finansowej kondycji finansowej Islandczyków w zamian za pomoc i doradztwo
w dziedzinie optymalizacji wydatków. Obecnie firma działa w kilkudziesięciu krajach
świata i jej obroty przekraczają 1 miliard koron islandzkich. Jej doświadczenia zostały
wykorzystane w rekomendacjach do ewentualnej replikacji i współpracy.

88

Z punktu widzenia Instytutu Allerahanda jako organizacji społecznej o profilu badawczym i naukowym interesujące i przydatne mogłoby być połączenie misji publicznej
i analizy danych finansowych z punktu widzenia lepszego zrozumienia samego mechanizmu nadmiernego zadłużenia i sposobami radzenia sobie z nim.
Dlatego użyteczne byłoby udostępnianie w oparciu o rozwiązania ICT indywidualnej pomocy doradczej osobom zadłużonym oraz budowy statystycznych zasobów
tworzonych na podstawie historii indywidualnych wydatków oraz istotnych danych dotyczących sytuacji gospodarczej.
Celem ewentualnej współpracy mogłoby być wykorzystanie potencjału dostępnych
danych i informacji dotyczących sytuacji finansowej do prowadzenia skutecznych analiz,
w sposób zgodny z metodologią badań naukowych bezpośrednio stosowanych w praktyce społecznej i gospodarczej. Na ich podstawie mogą być tworzone także zbiory anonimowych danych służących także analizom statystycznym dla celów naukowych oraz
wsparcia podejmowania działań na rzecz osób zadłużonych i nadmiernie zadłużonych.
Realizacja takich działań wymagałaby stworzenia infrastruktury programistycznej do
zbierania oraz udostępniania informacji o sytuacji osób nadmiernie zadłużonych, opracowane procedury organizacyjno-prawne udostępniania tych danych w celu zapewnienia
ich anonimowości jako danych statystycznych i przeprowadzona działań informacyjnych
na temat pożytków i ograniczeń tego przedsięwzięcia (debata z udziałem zarówno organizacji społecznych jak i instytucji publicznych). Działanie takie mogłoby posłużyć racjonalizacji działań na rzecz osób zadłużonych oraz większej samoświadomości samych
osób zadłużonych o ich sytuacji i sposobach ewentualnego poprawy swojej sytuacji.
W efekcie rekomendowanych działań byłoby możliwe zintegrowanie i udostępnianie
informacji poprzez:
1. indywidualną pomoc optymalizującej zarządzanie finansami w skali pojedynczych
osób i gospodarstw domowych,
2. tworzenia zintegrowanych zanonimizowanych zbiorów danych statystycznych na
różnych poziomach agregacji – służących ośrodkom naukowych oraz dla obywatelom (dane na poziomie agregacji niezbędnym do zachowania zasad ochrony danych osobowych i prywatności obywateli),
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3. tworzenia zbiorów wskaźników statystycznych ilustrujących zjawiska zadłużenia
i nadmiernego zadłużenia w Polsce i w przyszłości w innych krajach.
C. Przedstawienia założeń współpracy, wpisującej się w możliwości praktycznego wykorzystania wzorów islandzkich w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.
Doświadczenia islandzkie w świetle potrzeb Instytutu Allerahanda.
W ramach dyskusji, konsultacji i nieformalnych i formalnych spotkań na przełomie
listopada i grudnia w Islandii podjęto próbę dotarcia do potencjalnie zainteresowanych
osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w system pomocy osobom zadłużonym
oraz będących interesariuszami tego procesu ora zachęcenie ich do podzielenia się wiedzą jak działa system pomocy osobom nadmiernie zadłużonym. Na podstawie rozmów
i dyskusji skonsultowano ich oczekiwania, podejście i możliwości wsparcia dla proponowanych działań.
Na podstawie dotychczasowych dyskusji oraz doświadczeń Instytutu Allerahnada
decyzja o ewentualnym zaangażowaniu w rozwój działań na rzecz adaptacji wzorów islandzkich do potrzeb polskich wymaga uprzedniego stworzenia mechanizmu prefinansowania oraz zarządzania takim procesem. W trakcie przygotowań do takich działań warte
rozważenie jest wyodrębnienie osobnej jednostki organizacyjnej zajmującej się zarówno
przygotowaniem takiej współpracy jak też jego kontynuacją i rozwojem w przyszłości.
Taką jednostką mogłaby być nowa struktura organizacyjna tworzona przy współpracy
z Islandią realizująca takie zadania w formule ekonomii społecznej.
Potencjalni partnerzy we rozwoju współpracy po stronie islandzkiej to zarówno
Rzecznik Osób Zadłużonych jak i instytucje społeczne czy firmy komercyjne uczestniczące w procesie edukowania, aktywizacji obywateli czy sprzedaży usług doradztwa
finansowego. Takie zróżnicowane i wielosektorowe podejście jest zarówno ograniczeniem – ze względu na złożoność i wielorakość perspektyw jak i szansą na wypracowanie nowatorskich innowacyjnych rozwiązań. Na podstawie przeprowadzonych rozmów
można stwierdzić, że potencjalni partnerzy są wstępnie zainteresowani współpracą
przy rozwoju współpracy i dzieleniu się doświadczeniami islandzkimi. Skalę tego zainteresowania można oceniać na podstawie deklarowanego zainteresowania zarówno

90

włączeniem się w przygotowanie nowych projektów współpracy jak i włączeniem się
w ich przygotowanie.

Oczekiwania i sugestie potencjalnych islandzkich adresatów
i potencjalnych partnerów współpracy
W związku z tym że pomoc osobom zadłużonym w Islandii ma charakter systemowy,
ewentualna współpraca przy przenoszeniu i adaptacji wzorów islandzkich powinien zdaniem rozmówców spełniać kilka warunków:
a) oczekiwania co do kształtu partnerstwa – zakłada się potrzebę stworzenia zbalansowanego partnerstwa obejmującego nie tylko Polskę i Islandię ale też inne kraje
m.in. te, dla których Polska mogłaby stać się punktem odniesienia. Pojawiały się
także postulaty włączenia podmiotów z krajów takich jak Ukraina – co jest możliwe w świetle stowarzyszenia tego kraju z programem Horyzont 2020,
b) oczekiwania co do roli w partnerstwie – ze względu na brak doświadczeń, brak
kompetencji oraz wiedzy po stronie publicznej w wykorzystaniu środków współpracy europejskiej najczęściej proponowany model współpracy polegał na propozycji nieformalnej współpracy popartej ewentualnie listami popierającymi inicjatywę, która cieszyła się dość powszechnym uznaniem i deklaracjami wsparcia co
do innowacyjności i oryginalności,
c) oczekiwania co do możliwości współpracy: zidentyfikowane deklaracje pomocy
dotyczyły ewentualnej pomocy logistycznej, organizacyjnej, promocyjnej. Nie udało się pozyskać deklaracji zainteresowania wsparcia finansowego proponowanej
inicjatywy,
d) nie zgłaszano konkretnych preferencji i oczekiwań co do konkretnego programu –
raczej perspektywa samej współpracy wydawała się interesująca i pożyteczna
w świetle potencjalnej replikacji i skalowania potencjalnych prac w projekcie,
e) na podstawie rozmów z osobami i instytucjami będącymi elementami systemu
wsparcia osób nadmiernie zadłużonych oraz interesariuszami tego systemu zebrano wiele cennych uwag i sugestii.
f) wykorzystanie doświadczeń islandzkich może być punktem wyjścia do zainicjowania szerokiej debaty publicznej w zakresie wsparcia doradczego klientów instytucji
finansowych w zakresie informacji, rady i benchmarkingu usług finansowych by
bardziej poinformowani klienci mogli świadomie podejmować decyzje finansowe,
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g) zaangażowanie instytucji publicznych może zachęcić i wpłynąć na dobrowolne
zaangażowanie instytucji finansowych jako strony w tych staraniach,
h) proponuje się wypracowanie w ramach współpracy zarówno nowej platformy internetowej jak i wsparcie jej mobilną aplikacją internetową, która będzie podstawą do prewencji i edukacji w zakresie edukacji finansowej,
i) integracja przedstawianego modelu usług z mediami społecznościowymi w szczególności z Facebookiem, Linkedin oraz tematycznymi serwisami służącymi pomocy finansowej,
j) uzupełnieniem przedstawianych działań może być tworzenie wirtualnych systemów wymiany informacji i dzielenia się informacja i wsparciem w zakresie radzenia sobie i przezwyciężenie problemu nadmiernego zadłużenia.

Założenia i koncepcja współpracy z potencjalnymi partnerami
islandzkimi w przeniesieniu doświadczeń islandzkich do Polski
W trakcie spotkań i dyskusji podnoszono kwestię przydatności wzorów islandzkich
w dwóch kontekstach – mała skala kraju pozwala na dość dobre poznanie i zrozumienie
funkcjonowania rozwiązań i mechanizmów pomocy osobom zadłużonym. Jednocześnie
trudnością jest kwestia skalowalności przyjętych w tym kraju rozwiązań. Warte w tym
celu byłoby w szczególności odwołanie się do doświadczeń islandzkiego aktywizmu społecznego. Szeroka debata publiczna, uprzystępnienie wzorów islandzkich, może być paradoksalnie skuteczniejsze dzięki wypracowanym w Islandii narzędziom ICT wspierającym
debatę publiczną i dzielenie się informacją. Przykładem takiej organizacji jest stowarzyszenie które powstało w wyniku oburzenia obywateli działaniem władz www.citizens.is
Celem takich działań może być rozszerzenie w świadomości potencjalnych użytkowników, partnerów i innych interesariuszy założeń debaty jako punktu wyjścia do szerszego zaistnienia tego pomysłu w świadomości osób i organizacji mogących być zainteresowanymi w rozwoju wsparcia osobom nadmiernie zadłużonym. Zwiększa to szanse na
bardziej trafne i dobrane do realnych potrzeb i możliwości działania planowane w proponowanych działaniach, oraz może być testem zainteresowania społecznego takimi rozwiązaniami.
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Uczestnictwo partnerów islandzkich w rozważaniu przygotowaniu
projektu Horyzont 2020
Doświadczenie Szansy 2.0. pokazuje potrzebę włączenia przygotowań kontynuacji już
podjętych działań projektowych w ramy i metodykę wdrożenia samego projektu. Jednym
z takich działań w ramach projektu Szansa 2.0 były spotkania interesariuszy. Zgłaszane
na nich potrzeby były punktem wyjścia do zgłoszenia postulatów i oczekiwań wobec rozmówców islandzkich w zakresie pomocy w tworzeniu dojrzałych koncepcji wniosków,
mających szanse na sukces w rywalizacji europejskiej.
Tego rodzaju wsparcie świadczone przez znających lokalny kontekst doświadczonych
partnerów islandzkich takich jak Iceberg Innovation może podnieść jakość przygotowanych propozycji grantowych. Dodatkowym elementem, który musi być uwzględniony
przez składających wniosek jest zgodność z założeniami Programu Horyzont 2020
i konkretnych uwarunkowań Instrumentu wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Przedstawiany zidentyfikowany potencjalny projekt wychodzi od realnego problemu
i rozpoznania szansy rynkowej mogącej być zaspokojonej przez usługi w formule Ekonomii
Społecznej – są nimi możliwości stworzenie dojrzałej usługi rynkowej polegającej na pomocy osobom nadmiernie zadłużonym w mechanizmie współfinansowanym przez instytucje finansowe. Źródłem finansowania takiej usługi mógłby być np. Program Horyzont 2020
a w szczególności Instrument wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw − SMEInst-122016-2017 - TOPIC : New business models for inclusive, innovative and reflective societies
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/6113-smeinst-12-2016-2017.html. Nie jest to jedyna możliwość uzyskania wsparcia
na kontynuacje i rozwój współpracy ale jedna z najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia partnerów islandzkich ze względu zarówno na potencjał rynkowy jak i skalowalność
i replikowalność wybranych elementów doświadczeń islandzkich.
Obszary potencjalnej współpracy z partnerami islandzkimi obejmują zarówno wsparcie intelektualne, doradcze, możliwość pomocy organizacyjnej i prawnej w przeniesieniu
i adaptacji doświadczeń islandzkich do potrzeb polskich. Na podstawie dyskusji i rozmów realne jest uzyskanie wsparcia Rzecznika osób zadłużonych w postaci listów intencyjnych, listów poparcia i generalnie pomocy na etapie formułowania projektu i wsparcia
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doskonalenia fiszki projektowej w świetle potrzeb i priorytetów zidentyfikowanych
przez Instytut Allerhanda w ramach projektu Szansa 2.0.
Warunki ewentualnego zaangażowanie Rzecznika osób zadłużonych na Islandii
i ewentualnie innych partnerów wymaga stworzenia i sprecyzowania oczekiwań dotyczących zakresu wsparcia dla realizacji projektu w świetle możliwości przeniesienia
wzorów islandzkich do Polski. W tym sensie szczególnie atrakcyjnie może wyglądać perspektywa oferowana przez Instytut Allerahanda integracji działań lokalnych i regionalnych na rzecz projektów i realnego wykorzystania efektów w skali systemowych zmian
prawnych. Proponowany przez Instytut Allerahanda system doskonalenia i upowszechnienia systemu pomocy osobom nadmiernie zadłużonym jest skalowalnym i replikowalnym przedsięwzięciem, łączy się z możliwościami wsparcia takiej interwencji z innych
funduszy publicznych i środków pozabudżetowych. Dlatego ewentualna oferta współpracy ma szanse na sukces.
Przedstawiana propozycja wpisuje się w obszar związany zarówno z opieką społeczną, prawem, edukacją finansową oraz innowacjami społecznymi. W tym zakresie może wpisać się w polityki społeczne prowadzone na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Z punktu widzenia islandzkiego ciekawą ofertą mogłoby być rozszerzenie oferty
współpracy w rozwijanych projektach tak by dotykane w projekcie zagadnienia – Ekonomia Społeczna, łączyć w klastry zagadnień, które wykraczają poza jeden temat tworzą
podstawę szerszej współpracy podmiotów publicznych, społecznych i biznesu. W tej perspektywie najważniejszym problemem i wyzwaniem jest wykorzystanie wartości dodanej organizacji pozarządowej działającej w sferze ekonomii społecznej jako pośrednika
i facylitatora współpraca administracji z sektorem MŚP – a przedstawiając to w kategoriach korzyści – bezpośrednio przedsiębiorcami - wykorzystując doświadczenia Islandii
w tworzeniu rozwiązań prospołecznych.
Propozycja projektu przygotowanego w ramach Programu Horyzont 2020 składana
przez Instytut Allerhanda może być użyteczna z punktu widzenia tworzenia modeli
współpracy, modeli biznesowych oraz realizowanych polityk publicznych także w innych
dziedzinach, dlatego sam proces dochodzenia do współpracy może być interesujący
z punktu widzenia – skuteczności i efektywności proponowanych działań.
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Podsumowanie i wnioski dotyczące możliwości praktycznego
wykorzystania doświadczeń islandzkich w pracach nad rozwojem
projektu
W projekcie Szansa 2.0 perspektywa projektu siłą rzeczy była skupiona na osiągnięciu
jak najbardziej wymiernego celu wsparcia osób nadmiernie zadłużonych. Wynikało to
zarówno z ograniczeń wynikające z krótkiej perspektywy trwania projektu, ale też braku
możliwości analizy i wykorzystania wszystkich dostępnych możliwości rozwoju przedsięwzięcia.
Doświadczenie i zainteresowanie rozmówców islandzkich skłania do pozytywnej oceny współpracy w przygotowaniu przede wszystkim potencjalnych projektów finansowanych ze środków publicznych w ramach programu H2020 służącego rozwojowi i testu
nowej innowacyjnej usługi łączącej potencjał i możliwości oraz doświadczenia islandzkie
z potrzebami społecznymi w Polsce w formule ekonomii społecznej. Na podstawie rozpoznanie potencjalnych korzyści jak i ograniczeń przygotowania takiego przedsięwzięcia
można stwierdzić, że skuteczne przygotowanie takiego projektu wymagać będzie systemowego wsparcia podejmowanego przez wszystkich potencjalnych partnerów zarówno
publicznych jak i komercyjnych planowanego projektu zarówno po stronie islandzkiej
jak i polskiej. Deklarowane zainteresowanie i wsparcie oraz okazana życzliwa pomoc
w zrozumieniu specyfiki islandzkiej daje nadzieje, na ewentualne dalsze wsparcie w próbach przeniesienia doświadczeń islandzkich na grunt Polski i Środkowo Europejski.
Lista Rozmówców:
a) Spotkanie z ambasadorem Polski w Islandii Lechem Mastelarzem –rozmowa
30 listopada 2015 r.
b) Spotkanie z przedstawicielem środowisk innowatorów społecznych i technologicznych na Islandii p. Bala Kamallakharan rozmowa 30 listopada 2015 r.
c) Spotkanie z przedstawicielem firmy zbudowanej na koncepcji pomocy w polepszeniu zarządzania finansami osobistymi – Andrew Harperem z firmy Meniga 1 grudnia 2015 r.
d) Spotkanie, warsztaty i prezentacje biura rzecznika osób zadłużonych – spotkanie
z rzecznikiem Ásta Sigrún, dyrektorka ds. komunikacji Svanborg Sigmarsdóttir
2 grudnia 2015 r.
e) Spotkanie z Finnur Sveinssonem konsultatem banku Landesbankinn 3 grudnia 2015 r.

95

f) Spotkanie z Hulda Herjolfsdóttir Skogland - Iceberg Innovation 3 grudnia 2015 r.
g) Spotkanie z „inicjatywa oburzonych obywateli Reykiaviku” reprezentowanym
przez Dyrektora wykonawczego Roberta Bjarnasona rozmowa odbyła się 4 grudnia 2015 r.

Paulina Koczwara2: Wpis w rejestrze przedsiębiorców
a konsumencka zdolność upadłościowa – uwagi na tle art. 8 p.u.n.
sprzed nowelizacji
I. Wstęp
Prawo upadłościowe przewiduje dwa główne tryby upadłości z uwagi na charakter
zadłużenia i działalności dłużnika – upadłość na zasadach ogólnych, czyli upadłość
przedsiębiorcy i tzw. upadłość konsumencką. Jedynie osoby fizyczne mogą podlegać obu
trybom upadłości. W przeciwieństwie do osób prawnych osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą może zrezygnować z tej formy zarobku i sprawnie powrócić do
statusu konsumenta. Pojawia się zatem zasadna wątpliwość, który z trybów będzie właściwy wobec takiej osoby.
Kwestia ta znalazła częściowo odzwierciedlenie w art. 8 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe i naprawcze – dalej p.u.n. (obecnie od 1 stycznia 2016 r. – Prawo
upadłościowe – dalej pr.upadł.), który w brzmieniu sprzed nowelizacji regulował możność ogłoszenia upadłości osoby fizycznej – byłego przedsiębiorcy wpisanego obowiązkowo do ewidencji przedsiębiorców. Przepis ten, na pozór jednoznaczny, nie wyjaśniał
jednak problematycznej kwestii typu zdolności upadłościowej osoby fizycznej posiadającej jedynie fikcyjny wpis w rejestrze przedsiębiorców. W praktyce pojawiły się bowiem
przypadki osób, które na wiele lat przed wykreśleniem z ewidencji zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, lecz z poczuciem niesprawiedliwości przyjmowały
orzeczenia sądów odmawiających im wszczęcia upadłości konsumenckiej.
1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która zmieniła
brzmienie art. 8 p.u.n. Nowelizacja nie umniejsza jednak ważkości zarysowanego problemu. Gros postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub już właściwych postę-
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powań upadłościowych, wszczętych jeszcze przed dniem 1 stycznia 2016 r., toczy się bowiem na zasadach sprzed nowelizacji. Na tle dawnego brzmienia art. 8 ust. 1 pr.upadł.
pojawiły się zatem przede wszystkim dwa pytania:
a) czy w rozumieniu art. 8 ust. 1 p.u.n. wpis do rejestru przedsiębiorców wprowadzał
jedynie wzruszalne domniemanie prowadzenia działalności gospodarczej?
a jeśli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, to:
b) w jakim terminie fikcyjny przedsiębiorca uzyskał konsumencką zdolność upadłościową?

II. Wpis w rejestrze przedsiębiorców jako domniemanie
– argumenty za oraz przeciw
W pierwszej kolejności należy pochylić się nad samą treścią oraz rozumieniem art. 8
ust. 1 p.u.n. w brzmieniu sprzed nowelizacji. Przepis ten przewidywał możliwość żądania
ogłoszenia upadłości osoby fizycznej wpisanej do ewidencji przedsiębiorców, o ile od
dnia wykreślenia z ewidencji nie upłynął rok. Można więc pokusić się o konkluzję, że
ustawodawca zakładał pewną iluzję, iż każda osoba wpisana do ewidencji przedsiębiorców jest rzeczywiście przedsiębiorcą, a na dodatek kontynuuje tę działalność do samego
dnia wykreślenia. Przepis ten w zupełności jednak pomijał wątpliwość, który z trybów
upadłości był właściwy wobec osoby fizycznej, która jedynie fikcyjnie pozostawała wpisana do rejestru przedsiębiorców ze względu przede wszystkim na wcześniejsze zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadała taki wpis bez faktycznej
styczności z jakąkolwiek formą działalności gospodarczej.
Pytanie zatem, czy w odniesieniu do dawnego brzmienia art. 8 ust. 1 p.u.n. osoby takie
mogły złożyć skuteczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i czy osoby, które dokonały tego jeszcze przed nowelizacją, mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie ich
wniosku. Oba tryby postępowania upadłościowego odznaczają się różnymi przesłankami
ich zastosowania i różnymi skutkami. Nie było zatem obojętne dla wierzycieli lub dłużnika, czy sąd upadłościowy przychyli się do wniosku o upadłość przedsiębiorcy, czy upadłość konsumenta. Z jednej strony występował były lub fikcyjny przedsiębiorca, który
chciał upaść jako konsument z uwagi na względniejsze wobec niego skutki takiej upadłości, z drugiej zaś wierzyciel, który po pierwsze – nie mógł wnosić o upadłość konsumencką swego dłużnika, a po drugie – upadłość dłużnika jako przedsiębiorcy była dla wierzy-
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ciela korzystniejsza ze względu na cele tego postępowania (zaspokojenie wierzycieli
w jak największym stopniu).
Należy zgodzić się, że o posiadaniu zdolności upadłościowej przedsiębiorcy – osoby
fizycznej decyduje przede wszystkim status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c.
(art. 5 ust. pr.upadł.). Czy można zatem postawić tezę, że o właściwym trybie postępowania upadłościowego decydował rzeczywisty termin zaprzestania działalności gospodarczej, a wpis w rejestrze wprowadzał jedynie obalalne domniemanie prowadzenia działalności gospodarczej? A inaczej: czy o typie zdolności upadłościowej decydowało bycie
przedsiębiorcą z materialnoprawnego punktu widzenia? Poniżej przedstawione zostaną
argumenty aprobujące i zaprzeczające wskazanej tezie.

Argumenty przeciw
1. Wykładnia literalna
Art. 8 ust. 1 p.u.n. w brzmieniu sprzed nowelizacji statuował, że: „Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego
rejestru nie upłynął rok.”
Z literalnego brzmienia omawianego przepisu można wysnuć, że osoba fizyczna nadal
posiadała zdolność upadłościową przedsiębiorcy (a zatem nie mogła posiadać konsumenckiej zdolności upadłościowej), jeśli po pierwsze – widniała w rejestrze przedsiębiorców, a po drugie – nie minął rok od wykreślenia jej z właściwego rejestru. Art. 8 ust.
1 p.u.n. w żaden sposób nie różnicował przy tym sytuacji dłużnika ze względu na przyczyny pozostawania w rejestrze lub przyczyny jego wykreślenia.
W literaturze przedmiotu ciężko szukać zdecydowanego stanowiska obranego w omawianej sprawie. Wynika to bądź z niedostrzeżenia problemu, bądź z zaakceptowania literalnego brzmienia przepisu i skutków z tego wynikających. Zdaje się, że, pomimo braku
bezpośredniego odniesienia się do omawianego problemu, większość przedstawicieli doktryny prawa upadłościowego opowiadała się za literalną, a przy tym dosłowną interpretacją art. 8 ust. 1 p.u.n. Podkreślano bowiem, iż przyczyny wykreślenia z rejestru nie mają
wpływu na żądanie ogłoszenia upadłości przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działal-
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ność na podstawie art. 8 p.u.n. Wobec tych osób wskazanych w art. 8 p.u.n. będzie można
prowadzić postępowanie upadłościowe uregulowane w art. 4911-49123 p.u.n. dopiero po
upływie roku od dnia prawomocnego (ostatecznego) wykreślenia z właściwego rejestru.3
Nadto, wobec osób już wykreślonych z rejestru w doktrynie podnoszono, iż, mimo że
z formalnego punktu widzenia osoby takie były osobami fizycznymi nieprowadzącymi
działalności gospodarczej, nie mogły one skorzystać z procedury oddłużeniowej przewidzianej dla upadłości konsumenckiej, lecz stosowana była wobec nich procedura upadłościowa przewidziana dla upadłości przedsiębiorców. W zakresie jednak podmiotów
wskazanych w art. 8 była ona stosowana jedynie w ciągu roku od dnia wykreślenia takiej
osoby z właściwego rejestru. Po tym okresie właściwe były już przepisy art. 4911-49123
p.u.n. Przepis art. 8 p.u.n. nakazywał, aby osoby w nich wymienione - z formalnoprawnego punktu widzenia nieprowadzące działalności gospodarczej - traktować jako przedsiębiorców w razie ich niewypłacalności.4
W tym kontekście P. Zimmerman przyjął także, że upadłość na zasadach ogólnych będzie mogła być ogłoszona względem osoby, która prowadziła działalność gospodarczą
i zaprzestała jej dowolnie dawno (kilka lat temu), jeśli tylko od momentu wykreślenia
z ewidencji do dnia skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie minął rok.5
Komentatorzy, interpretując zapisy art. 8 p.u.n., najczęściej jednak nie rozróżniali sytuacji, w której dłużnik na długo przed wykreśleniem z rejestru zaprzestał prowadzenia
działalności gospodarczej, a opóźnione wykreślenie było związane chociażby z brakiem
świadomości prawa lub też opieszałością organu administracyjnego wydającego decyzję
o wykreśleniu. Aprobata literalnego brzmienia omawianego przepisu nie tłumaczyła
również procedury względem osób, które nie były nigdy przedsiębiorcami, a ich wpis
w ewidencji był czysto pozorny.
2. Cel przepisu
Doktryna podkreślała przede wszystkim ochronny charakter wprowadzonego przepisu względem wierzycieli. Celem przepisu było bowiem uniemożliwienie ucieczki od upadłości przez doprowadzenie do wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej. Co
więcej, przesłanki niewypłacalności mogły ziścić się dopiero po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.6 Gdyby zatem wraz z wykreśleniem z właściwego rejestru
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odmówić dłużnikowi zdolności upadłościowej przedsiębiorcy, mogłoby to odbyć się
z pokrzywdzeniem wierzycieli, w szczególności w kontekście braku legitymacji wierzyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej względem swego dłużnika. Wypada bowiem przypomnieć, że prawo upadłościowe sprzed nowelizacji przyznawało legitymację do wystąpienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko samemu
dłużnikowi.
Omawiając ratio wprowadzonego przepisu, wskazywano również, iż postępowanie
upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie
mogło być wszczęte nie tylko wobec przedsiębiorców (co oczywiste), ale także wobec
podmiotów, niebędących przedsiębiorcami, w stosunku do których z wyraźnej woli ustawodawcy można ogłosić upadłość na podstawie m.in. art. 8 p.u.n.7 Tutaj zatem powoływano się na wolę ustawodawcy, który dostatecznie klarownie (o ile uznać, że wykładnia
literalna przepisu jest wystarczająco jasna) przyznał zdolność upadłościową przedsiębiorcy wszystkim osobom wpisanym do odpowiedniego rejestru, a nadto w ciągu roku
od wykreślenia z tegoż rejestru.
Trudno odmówić pewnych racji wykładni literalnej omawianego przepisu. Nie oznacza to jednak, iż, dokonując interpretacji art. 8 p.u.n., należało pomijać względy racjonalne. Argumenty aprobujące przedstawianą tezę skupiają się wokół właśnie racji praktycznych.

Argumenty za
1. Wykładnia funkcjonalna
O ile nie można zanegować literalnego brzmienia art. 8 ust. 1 p.u.n., o tyle wypada
mieć na uwadze, iż, oceniając konsumencką zdolność upadłościową, nie należy poprzestawać tylko na wpisach w ewidencji działalności gospodarczej, które mogą zawierać
dane fikcyjne.8 Jak podnosił R. Adamus, oddaleniu powinien był podlegać wniosek osoby
fizycznej, która tylko fikcyjnie dokonała wpisu do rejestru przedsiębiorców, aby uzyskać
dostęp do upadłości na zasadach ogólnych.9 Uwaga ta miała szczególnie ważkie znaczenie na gruncie dawnych (i de facto martwych) przepisów o upadłości konsumenckiej
sprzed grudnia 2014 r., które zakreślały zbyt rygorystyczne przesłanki dostępu do tej
upadłości. Uznać zatem należy, że sąd upadłościowy winien był badać powody wpisu do
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rejestru pozornego przedsiębiorcy, tak samo jak przyczyny braku wykreślenia osoby,
która zaprzestała działalności gospodarczej.
Podobnie autor ten zauważył praktyczny problem przypadków, w których pracodawca zmusza pracowników do rejestrowania działalności gospodarczej, a tym samym zamianę umów o pracę na umowy z „przedsiębiorcami”. Tak samo zatem trudno byłoby
z góry pozbawić konsumenckiej zdolności upadłościowej pozornego „przedsiębiorcy”,
który tylko czysto formalnie pozostaje wpisany w rejestrze.10 Wypada bowiem przypomnieć, że postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych zakłada oddłużenie przedsiębiorcy także poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub w części, a nadto umożliwia kontynuowanie działalności przez syndyka. Oczywistością jest twierdzenie, że nie
jest to możliwe wobec osoby, która nigdy nie prowadziła przedsiębiorstwa lub już je zlikwidowała.11
Należy zważyć, iż sądy na podstawie dawnego brzmienia art. 8 ust. 1 p.u.n. nie powinny były (i nadal nie powinny, jeśli wciąż rozpoznają wnioski na podstawie ustawy sprzed
nowelizacji) tracić z pola widzenia pewnych praktycznych elementów sytuacji faktycznej
i aprobować takiej interpretacji przepisów, która zaprzeczała stanowi faktycznemu i popierała podtrzymywanie fikcji. Podobnie przytacza Sąd Okręgowy w Białymstoku, który
stwierdza, że prowadzenie działalności gospodarczej w dacie rozpatrywania wniosku
o ogłoszenie upadłości „nie przesądza jeszcze o niemożności orzeczenia w stosunku do
niego tzw. upadłości konsumenckiej”.12 Z osnowy tego orzeczenia można wywnioskować
bardzo istotną konkluzję: należy zawsze brać pod uwagę stan faktyczny w danej konkretnej sprawie, mając na uwadze charakter zaciągniętych zobowiązań oraz cel wpisu w ewidencji. Nie można bowiem bezkrytycznie opierać się li tylko na treści wpisu w rejestrze.
Skoro zatem sąd ten dopuścił ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec osoby, która
rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej po złożeniu wniosku, ale przed jego
rozpoznaniem, tym bardziej zasadne byłoby dopuszczenie możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby, która rzeczywiście nie prowadziła działalności gospodarczej na
długo przed rozpoznaniem wniosku lub nigdy nie prowadziła takiej działalności, a widniała w rejestrze jedynie w sposób czysto formalny.
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2. Wykładnia systemowa
Kontekst, w jakim obowiązywał art. 8 p.u.n. również nie pozostawał bez znaczenia dla
jego interpretacji. Podobne rozumienie omawianego przepisu jak wedle wyżej opisanej
wykładni funkcjonalnej wypływało również z powiązanego z nim art. 9 p.u.n., który
przed nowelizacją stanowił, iż można było żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej,
która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła
obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze. Z art. 9 p.u.n. wynosiło się, że można
było żądać ogłoszenia upadłości takiej osoby, jeżeli nadal prowadziła ona faktyczną działalność gospodarczą albo osoba fizyczna zaprzestała prowadzenia takiej faktycznej działalności gospodarczej, a od tego zdarzenia nie upłynął rok (powiązanie z art. 8 p.u.n.).13
Gdyby zatem przyjąć za wykładnią literalną, że wszystkie osoby wpisane do rejestru
przedsiębiorców podlegały bezwzględnie reżimowi z art. 8 ust. 1 p.u.n., należałoby zaakceptować w zupełności nieuzasadnione różne traktowanie osób fizycznych, które dokonały wpisu do ewidencji i tych, które zaniechały tego obowiązku. Byłoby to pewne aprobowanie i polepszanie sytuacji osoby podlegającej odpowiedzialności karnej (wykonywanie nierejestrowanej działalności gospodarczej stanowi wykroczenie z art. 601 k.w.).
Skoro wobec osób, które – co ważne wbrew prawu – nie dopełniły obowiązku wpisu do
rejestru, należało badać upływ terminu rocznego od dnia faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej (a nie od hipotetycznego dnia, kiedy organ wydałby decyzję o wykreślenie z rejestru), brak racjonalnego powodu, dla którego odmówić takiego rozumienia upływu terminu rocznego dla osób, które widniały w rejestrze w sposób czysto fikcyjny.
Na tle tego przepisu wskazano, że wpis do właściwego rejestru przedsiębiorców nie
jest warunkiem sine qua non żądania ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Istotne było,
aby osoba fizyczna faktycznie prowadziła działalność gospodarczą.14 Czy podobnie więc
nie należało uznać, iż faktyczny brak prowadzenia działalności gospodarczej i pozostawanie przedsiębiorcą jedynie z formalnoprawnego punktu widzenia nie przeczy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
Należy również spojrzeć na powiązanie omawianego przepisu z art. 5 ust. 1 p.u.n., który od początku istnienia ustawy regulował, że przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie zaś w rozumieniu przepisów normujących obowiązek wpisu do ewidencji. Wedle art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Definicja ta
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nie ogranicza się do stosunków cywilnoprawnych regulowanych bezpośrednio przez
przepisy kodeksu cywilnego, a z uwagi na wiodącą rolę kodeksu cywilnego w systemie
prawa prywatnego omawiana definicja odnosi się zasadniczo do całego obszaru stosunków prywatnoprawnych.15 Zgodnie ze stanowiskiem judykatury działalność gospodarczą
wyróżniają pewne specyficzne właściwości, do których należy zaliczyć zawodowy
(a więc stały) charakter, związaną z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym.16 O ile zatem osoba wykonuje działalność odznaczającą się wskazanymi cechami,
jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a przez to również prawa upadłościowego i to niezależnie od wpisu w odpowiednim rejestrze.17 Tym samym z dniem rzeczywistego (a nie formalnego) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej traci
ona status przedsiębiorcy, a zyskuje status konsumenta, co powinno mieć odpowiednie
przełożenie na tryb upadłości przedsiębiorcy lub konsumenta.
Wykładnia funkcjonalna oraz systemowa zakładały spojrzenie na omawianą regulację
w sposób racjonalny. Niezależnie bowiem od literalnego brzmienia przepisu nie można
było bowiem analizować go w oderwaniu od aspektów praktycznych, a przy tym także
słusznościowych.

III. Termin uzyskania konsumenckiej zdolności upadłościowej
Jeśli przyjąć na podstawie wyżej zarysowanych przemyśleń, iż dłużnik mógł obalić w
trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości fakt, iż jest przedsiębiorcą, pojawia się pytanie, w jakim terminie utracił on zdolność upadłościową przedsiębiorcy, a zyskał konsumencką zdolność upadłość. Analizę tego zagadnienia należy podzielić na dwie części ze
względu na następujące kryteria: (i) wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa były lub fikcyjny przedsiębiorca oraz (ii) wniosek o ogłoszenie upadłości na zasadach
ogólnych składa wierzyciel.
W pierwszym z przypadków, biorąc pod uwagę treść art. 9 p.u.n., należało uznać, iż
przedsiębiorca, który zaprzestał rzeczywistego wykonywania działalności gospodarczej,
uzyskiwał konsumencką zdolność upadłościową z upływem terminu rocznego od dnia
faktycznego zaprzestania tej działalności. Jeśli zaś chodzi o osobę, która nigdy nie była
przedsiębiorcą, a jej wpis miał charakter czysto fikcyjny, należałoby przyjąć, iż nie straciła ona konsumenckiej zdolności upadłościowej, a na jej ramionach spoczywał ciężar nale-
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żytego wykazania, że nigdy nie stała się ona przedsiębiorcą, a tym samym jej długi mają
charakter wyłącznie konsumencki.
W przypadku, w którym to wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, odpowiedź na zadane pytanie nie jest prosta. Z jednej strony mamy bowiem do
czynienia z fikcyjnym przedsiębiorcą, a z drugiej strony z wierzycielem, który zasadnie
działał w zaufaniu do danych ujawnionych w ewidencji. W takich okolicznościach zdaje
się, że należało przyznać wierzycielowi legitymację do wystąpienia z wnioskiem i w trakcie obowiązywania fikcyjnego wpisu, i rok po wykreśleniu z rejestru. Działo się tak zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wedle
którego dłużnik nie mógł zasłaniać się wobec wierzyciela, działającego w dobrej wierze,
zarzutem, że dane ujawnione w ewidencji nie były prawdziwe. Nie można bowiem ukryć,
że celem omawianego artykułu rzeczywiście była/jest ochrona wierzycieli i to tym bardziej na zasadach sprzed nowelizacji, gdy wierzyciel nie mógł domagać się upadłości konsumenckiej swojego dłużnika. Wierzyciel nie musiał przecież wiedzieć, że jego dłużnik faktycznie zakończył działalność gospodarczą. Liczenie zatem terminu rocznego od tego
momentu byłoby krzywdzące dla wierzycieli, nawet jeśli uznać, że dłużnik dawno utracił
zdolność upadłościową przedsiębiorcy. Można było wyobrazić sobie sytuację, w której wierzyciel nie mógłby żądać upadłości dłużnika ze szkodą dla siebie i być może pozostałych
wierzycieli, a dłużnik nie skłaniałby się ku wnoszeniu o upadłość konsumencką. Taka sytuacja doprowadziłaby niejako do karania aktywności wierzyciela, a gratyfikowania bierności dłużnika. Jeżeli dłużnik chciał uniknąć upadłości przedsiębiorcy, powinien był wykazać
się należytą starannością i złożyć wniosek o upadłość konsumencką przed ruchem wierzyciela, który co do zasady zawsze dowiaduje się o niewypłacalności dłużnika później.

IV. Konkluzja
Konkludując przemyślenia zebrane w niniejszej pracy, należy podnieść, iż trafnym
było przyjęcie na tle dawnego brzmienia art. 8 ust. 1 p.u.n., że o zdolności upadłościowej
powinno przede wszystkim decydować rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej, nie zaś posiadanie statusu przedsiębiorcy jedynie z formalnego punktu widzenia.
Jest to jednak konkluzja ostrożna, a zarazem nie wolna od wyjątków. Zaakceptować bowiem należy, że niezasadnym byłoby odmawianie racji wierzycielowi, działającemu
w zaufaniu do danych ujawnionych w ewidencji działalności gospodarczej i wnoszącemu
o upadłość dłużnika na zasadach ogólnych.
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Najważniejszym jednak wnioskiem winno być stwierdzenie, iż sądy powinny były
zawsze pochylić się uważniej nad wnioskami osób, które twierdziły, iż zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub nigdy nie były przedsiębiorcą. Każdy stan faktyczny może bowiem przynieść inne rozstrzygnięcia i nie sposób postawić jednej, najbardziej trafnej tezy w omawianym problemie. Decydując o typie zdolności upadłościowej,
należy mieć na uwadze cele obu trybów upadłości, a także ich skutek względem wierzycieli lub dłużnika. Konkluzja ta pozostaje aktualna również na tle znowelizowanego art.
8 pr.upadł.
Jednocześnie podkreślenia wymaga, co zostało już wyżej zasygnalizowane, że od dnia
1 stycznia 2016 r. art. 8 p.u.n. uległ zmianie, a przy tym sytuacja dłużników – byłych
przedsiębiorców polepszyła się. Takie osoby mogą bowiem wnioskować o upadłość konsumencką już na drugi dzień od rzeczywistego zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej. Jedynie na marginesie wskazać wypada, że nie zasługują na akceptację pojawiające się w doktrynie głosy, które nadal łączą konsumencką zdolność upadłościową
z wykreśleniem z odpowiedniego rejestru.18 Nowe brzmienie przepisów nie wtóruje takiemu twierdzeniu.

Łukasz Mróz19: Wybrane zagadnienia związane z upadłością
byłego przedsiębiorcy
Jak sama nazwa wskazuje, tzw. upadłość konsumencka, co do istoty ma dotyczyć
osób, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy. Jednak wśród dłużników, osób które
nie prowadzą działalności gospodarczej są również i takie, które tą działalność w bliższej
lub dalszej przeszłości prowadziły. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy również
i one mogą skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia i możliwości ogłoszenia upadłości na
podstawie ustawy Prawo upadłościowe (dalej: p.u.), a w szczególności według przepisów
tytułu V części trzeciej tego aktu. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana przepisów p.u., która poprawiła sytuację niewypłacalnych byłych przedsiębiorców i ułatwiła im złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości.
1.
Nie ulega wątpliwości, iż nie można ogłosić upadłości na podstawie przepisów
w tytułu V części trzeciej p.u. (tzw. upadłość konsumencka) wobec osób posiadających
status przedsiębiorcy albowiem nie posiadają one tzw. „konsumenckiej” zdolności upa-
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dłościowej. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Nadto konsumenckiej zdolności
upadłościowej nie posiadają np. wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszących
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem czy
wspólnicy spółek partnerskich (art. 5 p.u.).
Na tym tle pojawia się jednak pytanie co z osobami, które co prawda już nie prowadzą
działalności gospodarczej (utraciły status przedsiębiorcy), ale taką działalność uprzednio
prowadziły a część lub całość ich niespłaconych zobowiązań powstała właśnie w tym
czasie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.
Żaden przepis p.u. wprost nie reguluje tej materii, jednak na tle poprzedniego brzmienia art. 8 p.u.20 powszechnie wyrażany i przyjmowany był pogląd zgodnie, z którym nie
można było ogłosić upadłości konsumenckiej w stosunku do osób, które prowadziły
działalność gospodarczą, jeżeli od wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.21
Z dniem 01.01.2016 r. została wprowadzona zasadnicza zmiana do treści tego przepisu polegająca na dodaniu zdania o treści: „Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.”
A zatem w obecnym stanie prawnym, już następnego dnia po utracie statusu przedsiębiorcy22 można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 491(1) p.u.
– („konsumenckiej”). Jest to zmiana niewątpliwie korzystna dla byłych przedsiębiorców,
likwidująca istniejący do tej pory roczny okres „karencji”.
Możliwość ta istnieje niezależnie od tego czy zobowiązania dłużnika powstały w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa czy w ramach czynności, których dokonywał on
jako konsument. Upadłość będzie obejmować zobowiązania powstałe zarówno przed
uzyskaniem statusu przedsiębiorcy, w czasie gdy dłużnik status przedsiębiorcy posiadał,
a także zobowiązania powstałe po zakończeniu działalności.
Jeśli chodzi o zagadnienia intertemporalne to należy zwrócić uwagę, iż wprowadzone
zmiany odnoszą się wyłącznie do wniosków złożonych począwszy od 01.01.2016 roku
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albowiem do wniosków złożonych przed tą datą stosuje się przepisy obowiązujące
uprzednio (art.449 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 r., Dz. U. Z 2015 r. poz
978 z późn. zm). Wydaje się, iż w przypadku upadłości konsumenckich nie jest to najtrafniejsze rozwiązanie skoro złożenie wniosku przez konsumenta jest jego przywilejem
a nie obowiązkiem a ustawa nie nakłada żadnej sankcji na konsumenta, który wniosku
nie złoży, brak bowiem w przypadku konsumentów odpowiednika artykułu 21 p.u., który
nakłada na „nie konsumentów” obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
w stosownym czasie. Wszak dla uniknięcia negatywnych skutków wynikających z poprzedniego, rygorystycznego brzmienia art. 8 p.u. wystarczy cofnąć uprzednio złożony
wniosek (konsument – dłużnik jest jego dysponentem) i złożyć ponownie wniosek, już na
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
2.
Formalne ułatwienie w postaci modyfikacji treści art. 8 p.u. nie oznacza, iż jednocześnie poluzowano kryteria, przy spełnieniu których do ogłoszenia upadłości dojść może.
Przede wszystkim byli przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na fakt, iż sądy upadłościowe wnikliwie badają, czy nie zachodzą tzw. negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości,
o których mowa w art. 491 (4) p.u. Jak się wydaje, w stosunku do byłych przedsiębiorców sądy mogą stosować, pytanie czy słusznie, nieco surowsze kryteria niż w stosunku
do konsumentów, którzy takiej działalności nie prowadzili. W przypadku byłych przedsiębiorców, sądy upadłościowe zwracają szczególną uwagę na to kiedy powstał stan wypłacalności, a w konsekwencji czy na byłym przedsiębiorcy nie ciążył obowiązek złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości „gospodarczej”. Zaistnienie tzw. przesłanki negatywnej
w zasadzie zmusza sąd do oddalenia wniosku, chyba że ogłoszenie upadłości jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Do negatywnych przesłanek
ogłoszenia upadłości konsumenckiej p.u. zalicza m.in. niezgłoszenie w terminie wniosku
o ogłoszenie upadłości „gospodarczej” pomimo wystąpienia takiego obowiązku, doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub na
skutek rażącego niedbalstwa, prawomocne uznanie czynności dłużnika za dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli (na skutek tzw. skargi pauliańskiej). Jeżeli dłużnik mając
taki obowiązek zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lecz został on oddalony ze względu na tzw. ubóstwo masy (brak środków na pokrycie kosztów postępowania – art. 13
p.u.) wówczas nie zachodzi podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
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Osoby składające wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mogą bagatelizować wskazanych wyżej przesłanek negatywnych ani zbyt pochopnie liczyć na sięgnięcie
przez sąd do względów humanitarnych czy względów słuszności. Należy pamiętać, iż
tzw. tradycyjny nurt doktryny prawa upadłościowego stoi na stanowisku, iż możliwość
oddłużenia jest wyjątkiem od zasad wywodzących się jeszcze z prawa rzymskiego, wedle
których umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda) i wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań. Stanowiska tego nie osobiście nie podzielam, gdyż nie uwzględnia ono
złożoności procesów gospodarczych jakie zachodzą we współczesnym świecie, które nie
muszą, i często nie są, zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta czy nawet przedsiębiorcy. Uważam też, iż każdorazowo sądy powinny badać okoliczności, w których doszło do
powstania zadłużenia byłego przedsiębiorcy oraz jakiego typu działalność dany przedsiębiorca prowadził. Wiadomo przecież powszechnie, iż wiele osób zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) jest przedsiębiorcami z li tylko formalnego punktu widzenia – w rzeczywistości świadczą oni usługi
dla wyłącznie jednego klienta – swojego „pracodawcy”, pod jego nadzorem i z pomocą
udostępnionych im materiałów czy narzędzi. Trudno do takich „przedsiębiorców” przykładać taką samą miarę zawodowej staranności jak do osób prowadzących przedsiębiorstwa dużych rozmiarów.
Z praktyki sądowej, jeszcze nieutrwalonej, wyłania się obraz dość rygorystycznego
podejścia sądów do badania okoliczności negatywnych skutkujących oddaleniem wniosku oraz do wykładni pojęć: względy humanitarne, względy słuszności, rażące niedbalstwo. Niektóre sądy upadłościowe, stoją na stanowisku, iż prowadzenie działalności gospodarczej samo w sobie powinno uwzględniać jej zawodowy charakter i nakłada na
przedsiębiorcę dodatkowe wymogi w zakresie sumienności i staranności. I tak przykładowo w jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził, że „działalność gospodarcza w założeniu powinna być prowadzona w sposób profesjonalny i zawodowy,
przy zachowaniu należytej staranności, a złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest wymogiem o charakterze zupełnie podstawowym. Nagannie należy zatem ocenić fakt braku takiego wniosku w sytuacji niewykonywania wymagalnych
zobowiązań względem wielu wierzycieli, co z uwagi na charakter zobowiązań – zadłużenia z tytułu licznych kredytów – skutkowało narastaniem zadłużenia w postaci odsetek,
to zaś należy uznać za krzywdzące dla ogółu wierzycieli.”23
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Podobne podejście wyrażane jest w odniesieniu do pojęcia rażącego niedbalstwa, które w stosunku do byłych przedsiębiorców również zapewne będzie wykładane ściśle.
Wspomniany już wcześniej Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w cytowanym orzeczeniu
stwierdził, że z dobrodziejstwa oddłużenia można skorzystać „w sytuacjach gdy niewypłacalność była skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym (np. kalectwa, choroby, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania i obiektywnej niemożność powrotu do
poprzedniego stanu), a także gdy przemawiają za tym silne argumenty o charakterze
społecznym, słusznościowym czy humanitarnym – wynikające przede wszystkim z aktualnej sytuacji konsumenta. Rację ma zatem Sąd Rejonowy wskazując, że dłużniczka jest
osobą młodą, nie jest chora i nie ma przeszkód, aby podjęła działalność zarobkową.”24
Na podobnym stanowisku stanął Sąd Okręgowy w Łodzi, który stwierdził, że „Wykluczone jest ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna z własnej winy, czyli na przykład na skutek rozrzutności (systematycznie konsumowała więcej niż wynoszą jej dochody). Nie może domagać
się oddłużenia także dłużnik, którego niewypłacalność powstała z przyczyn zwykłych,
niecechujących się wyjątkowością. Przykładem może być osoba, która zaciągnęła liczne
zobowiązania kredytowe, zakupy na raty, wiedząc, iż przed upływem terminu ich spłaty
jej dochody znacząco spadną.”25
Reasumując, należy stwierdzić, iż pomimo korzystnych dla byłych przedsiębiorców
zmian jakie zostały wprowadzone w p.u. muszą oni liczyć się z nieco bardziej rygorystycznym podejściem sądów do rozpoznawania złożonych przez nich wniosków. Powinni
w sposób staranny podejść do wykazania iż nie ciążył na nich wcześniej obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości „gospodarczej”. Jeżeli zaś temu obowiązki uchybili
winni wskazać i udowodnić okoliczności, które pozwolą sądowi ogłosić upadłość ze
względów humanitarnych lub słusznościowych. Jeżeli nie sprostają temu wymogowi, ich
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać oddalony przez co nie będą
mogli skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia.
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Alicja Sobota26: Praktyczne aspekty układu
w upadłości konsumenckiej – wybrane zagadnienia
Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych27 (dalej: ustawa nowelizująca), znowelizowano m.in. przepisy Tytułu V ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej: „p.u.”) dotyczące upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Atutem, który dzięki ustawie nowelizacyjnej, nabiera praktycznego znaczenia, jest możliwość umorzenia zobowiązań, które nie
zostaną zaspokojone w toku likwidacji masy upadłości lub w ramach ustalanego przez sąd
upadłościowy planu spłaty. Jedną z istotnych zmian wynikających z ustawy nowelizującej
jest dopuszczenie możliwości zawierania w konsumenckim postępowaniu upadłościowym
układu. Przepisy dopuszczające taką możliwość mają na celu zwiększenie praktycznego
stosowania upadłości konsumenckiej przez wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego
zachowanie przez upadłego części majątku, w szczególności mieszkania wchodzącego
w skład masy upadłości, w którym dłużnik zaspokaja potrzeby mieszkaniowe.

W każdym przypadku sąd ogłasza upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w opcji likwidacyjnej (art. 4912 ust. 1 p.u. i art. 4915 pkt 3 p.u. w brzemieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.) oraz wyznacza syndyka (art. 4915 pkt 5
p.u.). Nie jest więc możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej w opcji układowej28.
W myśl art. 49122 ust. 1 p.u. jeśli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem
zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Na postanowienie o odmowie
zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie (art. 49122 ust. 2 p.u.).
Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy
upadłości pozostawia się bez rozpoznania (49122 ust. 3 p.u.). Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom (art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne29 w zw. z art. 49123 p.u. w zw. z art. 266f p.u.).
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Bywa, że dla dłużnika kwestia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ma znaczenie
pierwszorzędne niż szansa na oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Dla dłużników
wciąż istotniejsze nie jest oddłużenie, lecz to czy mogą uniknąć całkowitej likwidacji majątku. Aby zachować mieszkanie dłużnicy są gotowi dokonywać nieodpłatnych rozporządzeń swoim mieniem, nie mając świadomości, że takie zachowanie może co do zasady
przekreślić szanse na oddłużenie. Dokonanie nieodpłatnego rozporządzenia, jako czynność skutkująca pokrzywdzeniem wierzycieli30, może być poczytane przez sąd upadłościowy za istotne zwiększenie niewypłacalności wskutek winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa (art. 4914 ust. 2 p.u.), chyba że dłużnik udowodni, że taka czynność nie została podjęta bezpośrednio w celu uszczuplenia masy upadłości. Nawet jeśli w takiej sytuacji uda się ogłosić upadłość konsumencką, to czynność najpewniej zostanie uznana za
bezskuteczną wobec masy upadłości (art. 127 i nast. p.u.). Stąd też dłużnicy stawiają pytania o szanse na zawarcie układu z wierzycielami. Wydaje się, że wierzyciele będą zainteresowani zawarciem układu w jednym przypadku, a mianowicie w sytuacji, w której
sąd ma podstawy umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, które jest
warunkowane ustaleniem, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje,
że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli (art. 49116 ust. 1 p.u.). Z oczywistej przyczyny w takiej sytuacji zawarciem układu
nie będzie zainteresowany sam upadły. Biorąc pod uwagę oczekiwania upadłego dążenie
do zawarcia układu dotyczy sytuacji, w której upadły posiada majątek, który zamierza
zachować.
Ustawa nowelizująca dopuszczając możliwość zawarcia układu w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, wyszła naprzeciw oczekiwaniom dłużników, którzy chcąc
się oddłużyć, liczą również na zachowanie części swojego majątku. Biorąc pod uwagę
powyższe oczekiwania dłużników na wstępie należy poczynić kilka uwag natury ogólnej.
W wyniku uchwalenia ustawy nowelizującej oddłużenie konsumenckie jest zasadą, od
której p.u. przewiduje ledwie kilka wyjątków. Wyjątki te zasadniczo zakładają ewidentnie złą wolę dłużnika w spowodowaniu lub w istotnym zwiększeniu stanu niewypłacalności. Zgodnie z art. 4914 ust. 1 p.u. sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli
dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W istocie ryzyka związane z chorobą, utratą pracy
i innymi niezależnymi okolicznościami, które od niepamiętnych czasów z natury rzeczy
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zwykły spoczywać na dłużniku, zostają niejako przerzucone na wierzyciela. Co istotne,
wierzyciel upadłego, podobnie jak sam dłużnik, może posiadać status konsumenta. Wobec braku przepisów intertemporalnych przewidujących odmienne skutki w zakresie
umorzenia zobowiązań w zależności do tego kiedy zobowiązanie zostało zaciągnięte31,
umorzone będą mogły zostać długi powstałe również w dacie obowiązywania poprzednich przepisów, w zaufaniu do których działał wierzyciel, a które przewidywały odmienny rozkład ryzyk.
Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec przedsiębiorców ma cechy egzekucji
generalnej, zakładającej istnienie co najmniej dwóch wierzycieli (art. 1 ust. 1 pkt 1 p.u.).
Ta zasada doznaje przełamania w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Wyraźnie zastrzeżono, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego
wierzyciela (art. 4912 ust. 2 p.u.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 p.u. postępowanie uregulowane
ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe - zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak
najwyższym stopniu. Truizmem jest stwierdzenie, że umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym narusza interes wierzycieli; ten skutek jest przecież oczywisty,
choć niekiedy wierzyciele ze względów obiektywnych tego interesu nie mogą zrealizować (brak majątku i dochodów dłużnika). Cele postępowania konsumenckiego postępowania upadłościowego w postaci oddłużenia i zaspokojenia interesów wierzycieli (lub
wierzyciela) są wobec siebie przeciwstawne. Ustawodawca dokonując gradacji funkcji
uznał, że celem priorytetowym jest umorzenie zobowiązań upadłego. Prawdą jest, że
w pewnych przypadkach interes wierzyciela ma wymiar tylko pozorny, bowiem dłużnik
nie mając żadnego majątku, z którego wierzyciel uzyskałby zaspokojenie, i tak nie będzie
w stanie spełnić swojego zobowiązania.
Odmiennie jeśli dłużnik ma majątek lub dochody – w takim przypadku interes wierzyciela wymaga, że powinien zostać przynajmniej częściowo zaspokojony wskutek likwidacji masy upadłości. Zakres przedmiotowy masy upadłości zasadniczo jest zbliżony do
majątku podlegającego egzekucji (art. 63 ust. 1 pkt 1 p.u.). W konsekwencji, wyłączanie
składników majątkowych z masy upadłości, a które podlegają egzekucji, uznać należy za
krzywdzące dla wierzyciela. Oddłużenie nie powinno być traktowane jako przywilej
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dłużnika. Skutek w postaci oddłużenia w postępowaniu konsumenckim wymaga od dłużnika poświęcenia swojego majątku i przekazania środków pochodzących z jego likwidacji
wierzycielom. W przeciwnym wypadku, poza wywołaniem efektu demoralizującego, doszłoby do nieuzasadnionego promowania dłużnika kosztem wierzyciela, który w toku
egzekucji singularnej mógłby uzyskać pełniejsze. Dłużnik nie może dowolnie decydować
o wszczęciu postępowania upadłościowego (wierzyciel generalnie nie ma legitymacji do
złożenia wniosku z wyjątkiem art. 8 p.u. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia
2016 r.) oraz doprowadzić do sytuacji, w której ciężar oddłużenia zostałby w całości
przerzucony na wierzyciela. Słusznie wskazuje się32, że wyłączenie z masy upadłości
nieruchomości godziłoby w pewność obrotu poprzez niemożność racjonalnego prognozowania stopnia zaspokojenia się z zabezpieczonej nieruchomości w przypadku ewentualnej upadłości danego konsumenta. Zapewnienie ochrony prawa własności lokalu
mieszkalnego należącego do upadłego prowadziłoby także do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji konsumentów dysponujących mieszkaniem (w szczególności nabytym za
środki z zaciągniętego kredytu) i konsumentów, którzy mieszkania nie posiadają, gdyż
np. powstrzymali się przed zaciągnięciem kredytu na jego zakup.
Dłużnik może złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia
układu już we wniosku o ogłoszenie upadłości33. W takiej jednak sytuacji dopuszczalność
zawarcia układu będzie oceniana przez sędziego-komisarza po ogłoszeniu upadłości,
a ściślej po sporządzeniu listy wierzytelności. Złożenie wniosku o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości będzie prawnie skuteczne34. Wniosek w tym przedmiocie powinien zostać
po ogłoszeniu upadłości przekazany przez sąd upadłościowy do organu właściwego tj. do
sędziego komisarza (art. 4912 § 1 p.u. w zw. z 229 p.u. w zw. z art. 200 § 1 k.p.c.)35. Przepisy p.u. zawierają wyłącznie regulację odnoszącą się do terminu końcowego, w jakim
upadły może złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu zastrzegając, że taki wniosek złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania. Stąd należy uznać, że dłużnik taki wniosek może złożyć również na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Zdarza się, że dłużnicy deklarują, że złożą wniosek „na próbę”; w przypadku niezawarcia układu z wierzycielami dłużnik zrezygnuje z dalszego prowadzenia postępowania
upadłościowego. Oczywiście upadły może na każdym etapie postępowania złożyć wnio-
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sek o umorzenie postępowania (art. 49110 ust. 1 p.u.). Trafnie przyjmuje się w doktrynie36, że dłużnik nie ma obowiązku uzasadniać tego wniosku. Sąd upadłościowy jest
związany wnioskiem dłużnika o umorzenie postępowania upadłościowego, a więc nie
może go oddalić powołując się na naruszenie prawa, zasad współżycia społecznego czy
też obejścia prawa. Zgodnie z art. 4914 ust. 2 pkt 1 p.u. sąd oddala wniosek o ogłoszenie
upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do
dłużnika prowadzono konsumenckie postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie
to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. Umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek dłużnika nie wyklucza możliwości złożenia ponownego
wniosku. Z umorzeniem postępowania na wniosek dłużnika wiążą się jednak dwie istotne konsekwencje, których dłużnik składający „wniosek na próbę” musi być świadomy. Po
pierwsze, w razie umorzenia postępowania na wniosek dłużnika zostanie on obciążony
kosztami postępowania, w tym wynagrodzeniem przysługującym syndykowi. Druga konsekwencja może być dla dłużnika dotkliwsza, jeśli wskutek ogłoszenia upadłości długi
zostały postawione w stan natychmiastowej wymagalności. Zgodnie z art. 91 ust. 1 p.u.
zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Na podstawie art. 372 ust. 1
p.u. zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują
upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego, chyba że przepisy odrębnej ustawy stanowią inaczej. Jeśli więc wskutek ogłoszenia upadłości dług stał się natychmiast wymagalny, umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek dłużnika tego skutku nie zniweluje. W takiej sytuacji, dłużnik musi
się liczyć z tym, że złożenie przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości „na próbę” spowoduje natychmiastową wymagalność długów, a ten skutek utrzyma się również po
umorzeniu postępowania.
Przesłanką dopuszczalności zawarcia układu w konsumenckim postępowaniu upadłościowym jest uprawdopodobnienie, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania (art. 49122 ust. 1 p.u.). Na podstawie art. 2 ust. 2 p.u. celami konsumenckiego
postępowania upadłościowego jest umorzenie zobowiązań oraz „w miarę możliwości”
wierzycieli w jak największym stopniu (art. 2 ust. 2 p.u.). Podobnie jak w przypadku postępowania prowadzonego w formie likwidacyjnej podstawowym celem układu jest spełnienie funkcji oddłużeniowej. Propozycje układowe powinny więc zakładać zmniejszenie
ogólnej sumy zobowiązań. W doktrynie pojawia się wątpliwość czy przesłanką zawarcia
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układu jest uprawdopodobnienie, że w drodze jego wykonania wierzyciele zostaną
zaspokojeni w wyższym stopniu niż w przypadku upadłości prowadzonej w opcji likwidacyjnej. Zgodnie z wyrażonym poglądem37 konieczne jest, aby układ dał wierzycielom
więcej niż likwidacja masy upadłości i ustalony plan spłaty. Choć literalnie taki wymóg
z przepisów nie wynika, jednak pod względem praktycznym od tego aspektu będzie niezwykle trudno odejść. Większe zaspokojenie wierzycieli w układzie w porównaniu do
szacowanego zaspokojenia w likwidacji będzie skłaniało wierzycieli do głosowania za
jego przyjęciem. W praktyce wierzyciele będą zainteresowani układem o ile ten będzie
dla nich korzystniejszy lub równoważny likwidacji majątku. Sprawia to trudność dla
dłużnika przekonania wierzycieli, że układ jest dla nich korzystny, jeśli propozycje układowe zakładają pozostawienie dłużnikowi części majątku. Wydaje się, że dłużnikowi może się udać doprowadzić do zawarcia układu jeśli ma stałe dochody, które będą mogły
zostać przeznaczone na spłatę wierzytelności. W przeciwnym wypadku, upadły może nie
mieć żadnych atutów negocjacyjnych, które pozwoliłyby mu na zatrzymanie części majątku.
W doktrynie wyrażono wątpliwość w zakresie dopuszczalności układu w upadłości
konsumenckiej w sytuacji, w której wierzyciel posiada zabezpieczenie rzeczowe na majątku stanowiącym masę upadłości38. Zgodnie z art. 273 ust. 2 p.u., który obowiązywał do
dnia 31 grudnia 2015 r., a który znajdował odpowiednie zastosowanie na mocy art. 49123
p.u. do postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumentów, układ nie
obejmował wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej
pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej
objęcie układem. Analogiczna regulacja obowiązuje również od dnia 1 styczna 2016 r.
Zgodnie z art. 49123 ust. 1 p.u. do zawarcia układu w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów niniejszego tytułu, do jego skutków, zmiany oraz uchylenia przepisy o układzie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorców
stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przepisów art. 192 ust. 1 i 2 p.u. Na podstawie art.
266f p.u. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do układu i jego skutków
przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio, przy czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego lub zarządcy wykonuje syndyk. Na podstawie art. 151
ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy
oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem

115

rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie
w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej
układem. Jeśli wierzyciel posiadający zaspokojenie rzeczowe na nieruchomości, której
wartość przewyższa wierzytelność, nie wyrazi zgody na objęcie układem, nie zostanie
spełniona podstawowa funkcja postępowania upadłościowego w postaci oddłużenia. Zawarcie układu jest niedopuszczalne, jeśli dłużnik posiada wierzyciela hipotecznego bowiem jego wykonania nie dojdzie do umorzenia wszystkich zobowiązań dłużnika. Wydaje się, że otwarta jest możliwość negocjowania układu z wierzycielami posiadającymi
wierzytelności, których zabezpieczenie hipoteczne jest niższe niż wartość nieruchomości. Wierzyciel posiadający niedobór zabezpieczenia może być zainteresowany zawarciem układu, ponieważ układ będzie wiązał wierzyciela w zakresie, w której wierzytelność nie jest zabezpieczona. Możliwość zawarcia układu jest możliwa w przypadku tzw.
frankowiczów, których wierzytelności wskutek wzrostu kursu franka szwajcarskiego nie
mają pełnego zabezpieczenia hipotecznego.
Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi pamiętać, że w każdym przypadku zawarcie układu jest uzależnione od woli wierzycieli. Ważne
jest, aby dłużnik decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w każdym
przypadku liczył się z koniecznością likwidacji swojego majątku, w tym sprzedaży mieszkania, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe. Nie jest więc możliwe zagwarantowanie dłużnikowi na etapie przed ogłoszeniem upadłości, że układ zostanie zawarty. Wszystko zależy bowiem zależy od konkretnej sytuacji, w której znajduje się dłużnik.
Zaleca się, aby dłużnik przed złożeniem wniosku podjął rozmowy ze swoimi wierzycielami. Pozwoli to zweryfikować czy wierzyciele będą oni zainteresowani zawarciem układu.
Wydaje się, że szanse na zawarcie układu wzrosną jeśli dłużnik posiada stałe dochody.
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z którego a contrario należy wyprowadzić wniosek, że wobec osoby fizycznej, która była
przedsiębiorcą można prowadzić postępowanie upadłościowe uregulowane w art. 491 1 491 12 p.u.n. dopiero po upływie roku od dnia prawomocnego (ostatecznego) wykreślenia
z właściwego rejestru, albo dnia, w którym zaprzestała swego uczestnictwa w spółce (art.

117

22

23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
35

36
37
38

8), a wobec osób, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą, po upływie roku
albo od dnia, w którym zaprzestały prowadzenia takiej działalności.”
W przypadku przedsiębiorców wpisanych do odpowiednich rejestrów dzieje się to z chwilą uzyskania przez decyzję o wykreśleniu przymiotu ostateczności, zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania administracyjnego
Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 18.06.2015 roku, sygn.. akt. VIII Gz
69/15
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, tamże.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1 lipca 2014 roku, sygn. akt XIII Gz 101/14
Adw. Alicja Sobota, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, Labe
i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka jawna.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1306.
Podkreślić należy, że umorzenie zobowiązań według nowych zasad obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2016 r. nie jest warunkowane datą zaciągnięcia zobowiązania. Zgodnie
z art. 448 prawa restrukturyzacyjnego przepisy o skutkach wszczęcia postępowania co do
osoby, majątku i zobowiązań dłużnika lub upadłego stosuje się również do zdarzeń prawnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych (przedsiębiorców) należy prowadzić również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia (art. 2 ust.
1a p.u.).
Dz. U. z 2015 r., poz. 978.
Tak: P. Flipiak, A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz, Poznań 2015 r., s. 126-127.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe
i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych do postępowań upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Tak m.in.: Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, Warszawa, dn. 10 grudnia 2012 r., s. 276.
Podobnie: A. Witosz, Układ w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2015 r.,
Nr 2, s. 19.
Wydaje się, że podobnie przyjmuje R. Adamus, Układ w upadłości konsumenckiej, Monitor
Prawniczy 2015 r., Nr 5, system Legalis.
Odmiennie A. Witosz, Układ w ………, s. 19, który uznaje, że w przypadku złożenia wniosku
o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu, decyzję w tym zakresie podejmuje sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.
R. Adamus, B. Groele, Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 219.
P. Zimmerman, Prawo upadłościowe ………, s. 1008. Odmiennie: P. Wołowski, Układ w upadłości konsumenckiej – wybrane zagadnienia, Rejent 2015 r., Nr 8, s. 123.
R. Adamus, Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2015 r., Nr 2, s. 37.
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Instytut Allerhanda to niezależny polski think tank, ośrodek zaawansowanych studiów
prawnych, który działa na styku prawa i ekonomii. Misją Instytutu jest działanie na rzecz poprawy jakości i przejrzystości prawa, oraz wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa.
Instytut specjalizuje się w prawie handlowym, prawie upadłościowym, prawie własności intelektualnej, prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości, legislacji a także prawach człowieka w kontekście biznesu i CSR.
Trzonem działań, które przekładają wiedzę ekspercką członków i współpracowników Instytutu na wymierne działania na rzecz poprawy jakości systemu prawnego w Polsce, jest działalność naukowa, oparta na ekonomicznej analizie prawa i studiach prawnoporównawczych.
Przy Instytucie działa Towarzystwo Akademickie oraz sekcje naukowe m.in.: Prawa Upadłościowego, Rozwiązywania Sporów, Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego, Własności Intelektualnej, Prawa Człowieka i Biznes, Energii i Zasobów Naturalnych, których zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań w wybranych dziedzinach. Zadaniowo pracują nieformalne grupy
robocze, m.in. eksperci Instytutu konsultują projekty polskich i europejskich aktów legislacyjnych.
Kolejnym filarem, na którym wspiera się Instytut jest aktywność sygnowana znakiem Allerhand Advocacy, która obejmuje interwencje, litygacje strategiczne i współpracę z mediami.
Misję szerzenia wiedzy Instytut realizuje organizując konferencje, seminaria i szkolenia
z zakresu prawa oraz prestiżowy cykl ogólnokrajowych kongresów tematycznych Allerhand
Summits, które tworzą płaszczyznę dla dyskusji ekspertów, i których ambicją jest wypracowywanie rozwiązań usprawniających działanie polskiego systemu prawa gospodarczego
i otoczenia instytucjonalnego.
W dorobku wydawniczym Instytutu znajdują się: książki, raporty, analizy i ekspertyzy, working papers oraz rekomendacje merytoryczne dla organów ustawodawczych. W 2013 r. Fundacja Instytut Allerhanda otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Więcej informacji o Instytucie jest dostępnych na stronie www.allerhand.pl
Zapraszamy do współpracy!
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