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Prawna upadłość konsumencka (bankructwo)  
w aspekcie ekonomiczno-socjologicznej „moralności płatniczej” 

Uwagi wstępne

Przepisy prawne dotyczące bankructwa konsumenckiego (ich sens wprowadzenia) są przy-
kładem kreowania przez prawo braku etyki w zachowaniach społecznych. Sens tych przepisów 
z etycznego punktu widzenia powinien być napiętnowany. Oznaczają one bowiem możliwość 
„wykręcenia” się od obowiązku uregulowania zobowiązań, a wobec stosunkowo niskiej wie-
dzy prawnej w społeczeństwie budują przekonanie, że „istnieje takie prawo, które umożliwi: 
1) branie kredytów, 2) wydanie uzyskanych pieniędzy, 3) niewykonanie obowiązku ich zwro-
tu”. Prawo to kreuje więc postawy oszustów, którzy celowo się zadłużają, wiedząc z góry, że 
długów nie spłacą. Pomysłodawcy tej instytucji utworzyli system groźny dla istoty współcze-
snych stosunków gospodarczych opartych na zasadzie kredytowania, z której wynikał dotąd 
bezwzględny obowiązek zwrotu uzyskanych środków pieniężnych. Jedyną dopuszczalną hi-
storycznie instytucją była starorzymska niewola za długi, co w realiach współczesnego świata 
powinno oznaczać więzienie z obowiązkiem pracy do momentu odpracowania całości zadłu-
żenia. Dodatkową kwestią jest fakt, że kształtowanie jakichkolwiek form możliwości braku 
bezwzględnego obowiązku wypełnienia zobowiązań przeczy istocie etyki prawa, tzn. obrony 
pokrzywdzonego, a nie krzywdzącego. W tym wypadku bezwzględnie pokrzywdzonym jest 
wierzyciel, a nie nieregulujący zobowiązań dłużnik.

W niniejszym artykule uwzględniono (wg stanu prawnego na dzień 31.07.2011 r.):
• ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DzU. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
• ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (DzU. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
• ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: DzU. 

z 2009 r. Nr 175, poz.1361 z późn. zm.).

Problem długu konsumenckiego w rzeczywistości gospodarczej i etycznej

Termin „upadłość konsumencka” nie został użyty w znowelizowanej w grudniu 2008 r. 
ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, niemniej jest on po-
wszechnie akceptowany przez osoby dokonujące analiz wzmiankowanej ustawy ze wzglę-
dów prawnych1 lub ekonomicznych. Zaadoptowanie koncepcji upadłości konsumenckiej 
do polskiego prawa gospodarczego było konsekwencją wzrostu poziomu zadłużenia kon-
sumenckiego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w pierwszej 
dekadzie obecnego wieku. Na podstawie tych przesłanek w 2008 r. (w okresie, w którym 
wysokość tzw. złych długów konsumenckich zaczęła zbliżać się do sumy 20 mld zł2) zno-

1  A. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 7.
2  Zaległości w połowie 2010 r. wyniosły prawie 22 mld zł (wg danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA łączna 
kwota zaległych płatności konsumenckich w sierpniu 2010 r. wyniosła 21,97 mld zł, średnie zadłużenie 11 395 zł, a najwyższe 
84,77 mln zł — zob. M. Suchocka, L. Roman, M. Karasek, Info Dług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach 
podwyższonego ryzyka, http://infodlug.pl, 29.06.2011), a liczba klientów podwyższonego ryzyka (za takie uznaje się długi  
w kwocie co najmniej 200 zł, niespłacane przez okres min. 60 dni — zob. B. Świecka, Bankructwa gospodarstw domo-
wych jako problem badawczy finansów, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2007, nr 11) była równa 1,92 mln  
w sierpniu 2010 r. (tamże, s. 3–5).
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welizowano prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo to z ekonomicznego punktu widze-
nia przypomina restrukturyzację zadłużeniową osób prawnych, aczkolwiek o jednostkowo 
mniejszym „kalibrze” wartościowym. Dodatkową przesłanką „inicjatywy” ustawodawczej 
było wejście Polski do Unii Europejskiej i domaganie się obywateli podobnych uprawnień, 
jakie mają obywatele innego kraju (jest to więc zjawisko swoistej dyfuzji prawodawczej 
wewnątrz UE). Nie poddając analizie słuszności takiego podejścia i zważywszy, że system 
obowiązującego prawa jest m.in. wypadkową tradycji w relacjach społeczno-ekonomicz-
nych występujących w danym państwie, nie można abstrahować od tego czynnika „inicja-
tywy” legislacyjnej.

Koncepcja upadłości konsumenckiej jest typowa dla społeczeństw nierozsądnych, „żyją-
cych chwilą”, zadłużających się ponad miarę możliwości realizacji zobowiązań płatniczych 
lub dla grup osób będących oszustami gospodarczymi, chcących nagiąć obowiązujące pra-
wo do realizacji własnych zamierzeń gospodarczych. W społecznościach odpowiedzialnych 
obowiązuje bowiem zasada, że długi należy bezwzględnie regulować, której to zasady lo-
giczną pochodną jest stwierdzenie, że nie można się zadłużyć ponad możliwości spłaty po-
szczególnych rat zadłużenia. Tzw. łatwe bankructwa są powiązane z liberalnym podejściem 
do finansowych zobowiązań konsumenckich (np. w USA, Wielkiej Brytanii). Kwestia ta jest 
oparta na definiowaniu „złych kredytów” jako elementu ryzyka działalności kredyto- czy 
pożyczkodawców.

Podobnie, choć nieco bardziej restrykcyjnie, europejskie procedury insolwencji osób 
prywatnych zakładają, że odpowiedzialność za „złe długi” rozkłada się między obie stro-
ny umowy pożyczki (kredytu). W tym aspekcie, oprócz prawnego charakteru tej legislacji 
konsumenckiej, powstaje kwestia „moralności płatniczej”3. To aspekt etyczny, ale będący 
pochodną uprawnień niektórych osób. W systemie politycznym opartym na zasadzie równo-
ści przywileje części populacji są równoważne z dyskryminacją pozostałej ich części, ludzi 
odpowiedzialnych. 

Dotychczas o niewypłacalność wnosiło w Polsce ponad 1,3 tys. zadłużonych konsumen-
tów, sąd przychylił się do wniosku kilkunastu osób. Nie jest to więc zjawisko na tyle duże, 
aby stwarzało problemy gospodarcze na rynku finansowym, niemniej stanowi pewien pre-
cedens w dotychczas obowiązującym systemie bezwzględnej spłaty długów. Jest ono szcze-
gólnie groźne, zważywszy, że działania polityków zmierzają do wprowadzenia ułatwień  
w obowiązujących przepisach i umożliwienia bankrutowania (tj. niespłacania długów) 
większej części naszego społeczeństwa.

„Ekonomiczne ubezwłasnowolnianie” osób zbyt zadłużonych ma odniesienie do staro-
żytnej koncepcji czasowej niewoli za długi do momentu ich spłaty. Nie sięgając jednak 
tak daleko wstecz, genezy współczesnego podejścia do koncepcji upadłości konsumenc-
kiej można się doszukiwać w prawodawstwie fińskim z początku drugiej połowy XIX w.  
(1868 r.). 

W literaturze przedmiotu z reguły zwraca się uwagę na aspekty związane z prawidło-
wym funkcjonowaniem w życiu społeczno-gospodarczym niewypłacalnego dłużnika4, który 
znajduje się w spirali zadłużenia, zaciągając nowe pożyczki i kredyty na spłatę poprzednich 
długów. Przyjęcie założenia o współodpowiedzialności za niespłacany kredyt (pożyczkę) 

3  Termin „moralność płatnicza” — zob. W. Szpringer, Regulacja upadłości konsumenckiej (inspiracje z rozwiązań światowych), 
e-Biutetyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski, 
4.08.2011, s. 2.
4  Zob. K. Skoczek, A. Tomaszewska, Upadłość konsumencka, „Indos” 2008, nr 12/36, s. 1; J. Odorzyńska-Kondek,  
A. Bachanek, Upadłość konsumencka w polskich realiach społeczno-gospodarczych, „Handel Wewnętrzny” 2009, nr 3.
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u pożyczko(kredyto)dawcy powoduje konieczność redefinicji umowy. Na fakt ten zwrócił 
uwagę m.in. W. Szpringer5.

W analizach systemów prawnych i definiowaniu prawno-ekonomicznych modeli upa-
dłości konsumenckiej zwracano uwagę na swobodę legislacji krajowej w Unii Europejskiej6. 
Przykładowo, S. Gurgul wyróżnił trzy następujące modele upadłości konsumenckiej na 
świecie, stosując jako kryterium stosunek do problematyki bankructw konsumenckich oraz 
zakres wymagań warunkujących udzielenie zgody na postępowanie upadłościowe osoby 
fizycznej7:
• konserwatywny (Czechy) — bez możliwości oddłużenia bankruta,
• umiarkowany (earned fresh start; Polska, większość krajów UE) — umożliwiający umo-

rzenie części długu przy spełnieniu określonych wymagań,
• liberalny (fresk start; w krajach o systemach precedensowych w orzekaniu sądowym) 

— daje duże możliwości wykorzystania instytucji bankructwa konsumenckiego dla osią-
gania istotnych korzyści materialnych przez bankrutów żyjących na koszt innych, nie-
spokrewnionych.
Innym kryterium podziału może być odniesienie do organu orzekającego o bankructwie. 

W tym aspekcie wyróżnia się modele:
• sądowy,
• administracyjny.

Upadłość konsumencka w Polsce

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: DzU. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) definiuje trzy grupy podmiotów, do których mogą 
się odnosić jej przepisy. W pierwotnym brzmieniu dotyczyła ona wyłącznie osób prawnych 
oraz tej grupy osób fizycznych do których odnosiły się przepisy dotyczące osób prawnych8. 
Nowelizacja z dnia 5 grudnia 2008 r. wprowadziła trzecią grupę: osoby fizyczne niepro-
wadzące działalności gospodarczej, którą definiuje się jako konsumentów. Upadłość kon-
sumencką wprowadzono do tej ustawy w postaci tytułu V („Postępowanie upadłościowe 
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”) w ramach części III 
(„Odrębne postępowania upadłościowe”) ustawy.

Jak zwrócili na to uwagę R. Adamus i in., upadłość konsumencka ma charakter roz-
łączny w stosunku do pozostałych typów upadłości gospodarczej oraz może dotyczyć tych 
osób fizycznych, które nie są stroną w innych postępowaniach insolwencyjnych9. Problem 
powstaje wtedy, kiedy upadłość jest prowadzona wobec fizycznie tej samej osoby, która  
w sensie prawnym jest dwiema osobami. Sytuacja taka mogłaby mieć miejsce w wypadku 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólnika spółek definiowanych 
w prawie cywilnym (głównie spółek cywilnych). W tym wypadku pierwszeństwo mają prze-
pisy dotyczące upadłości przedsiębiorców, jednocześnie „sumując” cały „wolumen zadłuże-

5  Zob. W. Szpringer, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, 
Warszawa 2005, s. 61 i nast.; W. Szpringer, Upadłość konsumencka, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki 
Narodowej” 2005, t. 93, s. 241.
6  Zob. M. Dygas, G. Zadura, Padnij-powstań konsumencie, „Gazeta Bankowa” 2008, nr 30.
7  S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1252–1253. Zob. także  
M. Rutkowska, Upadłość konsumencka — przegląd regulacji wybranych systemów prawnych, „Bank i Kredyt” 2004, nr 11/12; 
J. Jacyszyn, Upadły konsument, „Rejent” 2009, nr 1.
8  Definiowanych także jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
9  A. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka…, jw., s. 24 i nast.
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nia”10. W ujęciu ustawy ma zastosowanie postępowanie nieprocesowe (zgodnie z typologią  
i wykładnią kodeksu postępowania cywilnego), obejmujące upadłość (likwidację mająt-
ku)11.

Aby umożliwić obywatelom niepłacenie zobowiązań, ustawodawca obniżył opła-
ty sądowe dla wnioskodawcy do 200 zł i ograniczył udział syndyka do czynności nad-
zorczych. Wobec możliwości zwolnienia wnioskodawcy przez sąd z opłat, szacunki  
A. Jankowskiego czy Spółdzielczego Instytutu Naukowego im. A. Stefczyka dotyczące 
całości kosztów postępowania (w tym kosztów ogłoszenia prasowego i wynagrodzenia 
syndyka) wydają się zdecydowanie przesadzone12. Nie jest też żadnym argumentem niski 
koszt w innych krajach13.

Jedną z cech omawianych zapisów prawa o upadłości konsumenckiej jest duże skom-
plikowanie ustawy, polegające na wielu odniesieniach do innych aktów prawa. Korzystanie  
z tych uregulowań prawnych przez obywatela bez profesjonalnej pomocy prawnej jest sto-
sunkowo trudne. O ile jednak ze społecznego punktu widzenia element ten może być uznany 
za problematyczny w ocenie jakości stanowionego prawa, o tyle z etycznego punktu widze-
nia utrudnienia w korzystaniu z zapisów ustawy są jak najbardziej na miejscu. Moralna oce-
nia umożliwienia nieregulowania jakiejkolwiek części długu przez kogokolwiek może być 
wyłącznie negatywna. Niepłacenie długów powinno skutkować całkowitą licytacją komor-
niczą połączoną z więzieniem i obowiązkowym odpracowaniem zadłużenia. Jakiekolwiek 
inne rozwiązania dają możliwość oszukania systemu przez obywatela. Budzenie przeświad-
czenia, że długów można nie płacić, ponieważ ogłosi się upadłość konsumencką, jest groźne 
dla współczesnej gospodarki opartej na „pieniądzu kredytowym”, który powinien być spła-
cony w całości, łącznie z narzutami finansowymi wynikającymi z zawartej umowy (odsetki).

Jakiekolwiek inne niż restrykcyjno-penitencjalne rozwiązania w stosunku do wierzycieli 
nieregulujących zobowiązań są godne napiętnowania. Również godne napiętnowania jest 
tworzenie w społeczeństwie przeświadczenia, że „jest jakieś prawo umożliwiające nabranie 
kredytów i pożyczek, których nie będzie się musiało w przyszłości spłacać”. W tym aspek-
cie sygnalizowane „wady” ustawy definiujące dużą trudność w dostępności do tej instytucji 
wśród obywateli, takie jak:
• brak utworzenia instytucji profesjonalnych obsługi prawnej na wzór doradztwa prawne-

go brytyjskiej Insolvency Services, 
• tworzenie odwołań interpretacyjnych do „ducha upadłości konsumenckiej” jako element 

dowolności interpretacyjnej,
można uznać za „etyczną deskę ratunku” w tych przepisach, które powinny tworzyć 
maksymalne bariery w wykorzystywaniu instytucji upadłości konsumenckiej, jeśli się  
w ogóle jej występowanie uznałoby za celowe.

O ile „duże skomplikowanie” prawne ustawy można uznać za pozytywny aspekt w świe-
tle koncepcji etycznych w stosunkach gospodarczych, o tyle nie można za nie uznać de-
finiowania osoby uprawnionej do przeprowadzania likwidacji majątku bankruta. Bankrut 

10  To podejście było też zgodne z przedwojennym prawem upadłościowym (ustawa z 1934 r.) dotyczącym upadłości „kupca”, 
którego wszystkie długi (związane z działalnością gospodarczą i prywatne) należało zsumować, uwzględniając, oczywiście, 
grupy pierwszeństwa uprawnionych do otrzymania pieniędzy po licytacji majątku dłużnika.
11  A. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka…, jw., s. 24.
12  A. Jankowski ocenił je na 6 tys. zł (A. Jankowski, Na upadłość konsumencką trzeba mieć pieniądze, „Gazeta Podatkowa” 
2009, nr 606), a Spółdzielczy Instytut Naukowy im. A. Stefczyka szacował je nawet na 20 tys. (www.instytutstefczyka.pl, 
5.08.2011). Coraz częściej postuluje się też zmniejszenie kosztów przez zamianę obowiązku publikacji z gazety ogólnopolskiej 
na lokalną.
13  Przykładowo, w Wielkiej Brytanii wynosi on ok. 500 £ (A. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka…, jw., 
s. 42).
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uzyskał prawnie zagwarantowaną możliwość ograniczenia roli syndyka do czynności 
nadzorczych przy powierzeniu sobie prawa likwidacji masy upadłościowej. Stawia to pod 
znakiem zapytania intencje oraz sposób rozumowania ustawodawcy. Powstaje pytanie, jak 
można wprowadzać przepis dający możliwość zarządzania majątkiem komuś, kto wyraźnie 
wykazał, że robić tego nie potrafi, gdyż w przeciwnym razie nie byłby bankrutem. Absurd 
takiego zapisu wydaje się być oczywisty. Dowód w sprawie niemożliwości poprawnego 
przeprowadzenia procedury likwidacyjnej przez bankruta spoczywa na syndyku — to nie 
bankrut musi udowodnić, że potrafi właściwie zarządzać majątkiem, ale syndyk, że bankrut 
tego właśnie nie potrafi.

Prawna charakterystyka osoby fizycznej  
w postępowaniu upadłościowym

Osoba nie mająca ochoty na to, aby regulować swe zobowiązania finansowe i licząca 
zarazem na częściowe ich umorzenie może w Polsce wystąpić o przyznanie statusu ban-
kruta konsumenckiego. Warunkiem sine qua non objęcia danego podmiotu postępowaniem 
upadłościowym jest posiadanie zdolności upadłościowej. Definiuje się ją na podstawie prze-
pisów prawa materialnego14. Można przyjąć za wystarczającą linię postępowania sądowe-
go w zakresie jej określenia, zdefiniowaną przez S. Gurgula i wskazującą na mechanizmy  
i podstawy działań sądu, a zarazem rozróżniającą „zdolność upadłościową” od np. zdolno-
ści procesowej15. Z proceduralnego punktu widzenia wyodrębnienie konsumentów mają-
cych „zdolność upadłościową” następuje na podstawie wykładni przepisów wspólnych dla 
wszystkich grup objętych ustawą upadłościową (art. 491).

Umotywowanie wniosku o ogłoszenie upadłości opiera się na dowodzie dwóch kwestii 
(rozpatrywanych przez sąd orzekający łącznie):
1) wyjątkowości sytuacji, w której powstało zadłużenie — ma to powodować społeczny 

odbiór możliwości skorzystania z prawa do niepłacenia długów przez określone oso-
by jako sytuacji nadzwyczajnej, ale kwestią otwartą pozostaje uznaniowe definiowanie 
„wyjątkowości”, ponieważ np.:
• jeśli dług powstał w związku z wydarzeniem losowym, to przecież od większości 

takich wydarzeń można się ubezpieczyć (podobnie i od bezrobocia16),
• jeśli dług jest następstwem np. bezrobocia, to przecież bezrobocie jest typowym 

kosztem makroekonomicznym kapitalizmu i gospodarki rynkowej, nie jest więc 
czynnikiem nadzwyczajnym; każdy pracobiorca musi się liczyć z faktem możliwo-
ści zostania bezrobotnym,

• jeśli dług jest skutkiem śmierci osoby utrzymującej dłużnika, to kwestie te są normo-
wane w odrębnych przepisach dotyczących pomocy społecznej i pieniężnych świad-
czeń gminnych dla obywateli w trudnej sytuacji egzystencjonalnej,

• wypadek zdrowotny jest przypadkiem otwierającym przed daną osobą dostęp do sys-
temu świadczeń opieki zdrowotnej i socjalnej17;

14  W. Głodowski, Zakres podmiotowy i podstawy ogłoszenia „upadłości konsumenckiej”, „Państwo i Prawo” 2010, nr 2.
15  S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze…, jw., s. 643.
16  Ciekawą kwestią jest też i to, że korzystniej byłoby obywatelom ubezpieczyć się od bezrobocia, niż mieć świadomość, że 
jedną z pochodnych ich wynagrodzenia dla pracodawcy jest opłacanie Funduszu Pracy, z którego (teoretycznie) bezrobotni 
powinni otrzymywać zasiłek. Gdyby zamiast ponosić te opłaty pracodawcy ubezpieczali pracowników, to świadczenie w wy-
padku bezrobocia wynosiłoby ok. 1240 zł (od składki od średniego wynagrodzenia).
17  Więcej na temat przyczyn zadłużania się gospodarstw domowych — zob. B. Świecka, Przyczyny niewypłacalności gospo-
darstw domowych: ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009.
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2) brak logicznego połączenia niewypłacalności z osobą dłużnika definiowanego jako 
obiektywność zjawiska (czy jednak, logicznie podchodząc do kwestii zadłużenia: dłuż-
nik może być „oderwany” od swojego długu w jakimkolwiek przypadku; zadłużenie się 
jest zawsze skutkiem wolnego wyboru dokonanego przez dłużnika: może wziąć kredyt 
lub pożyczkę lub ich nie brać, dokonać zakupu na raty lub nie).

Otwarta pozostaje także kwestia logiki zapisów prawa upadłościowego w aspektach nor-
mujących jego zastosowanie, skoro i tak zgodnie z art. 10 i 11 ustawy upadłość ogłasza się 
w stosunku do dłużnika, który zaprzestał spłacania swoich zobowiązań będących na daną 
chwilę wymagalnymi. Dłużnikom występującym o uznanie swego bankructwa nie chodzi 
jednak o uznanie niewypłacalności (wtedy wystarczyłyby zapisy art. 10 i 11 ustawy, defi-
niujące upadłość w sensie materialnym), ale „wykręcenie się” od obowiązku uregulowania 
zobowiązań, które osobom fizycznym umożliwił polski ustawodawca (a do tego jest im 
potrzebne uznanie niewypłacalności w sensie formalnym).

Za „resztki rozsądku” ustawodawcy można uznać działania zmierzające do utrudnienia 
uzyskania zdolności upadłościowej. W tym zakresie ustawodawca wprowadził przepisy 
umożliwiające niepłacenie długów raz na 10 lat oraz przepisy dotyczące bezskuteczności 
niektórych działań dłużnika wobec masy upadłości. Ma to na celu jej ochronę przed wy-
biórczym wyzbywaniem się jej składników przez dłużnika w celu pozyskania środków 
pieniężnych na własne bieżące potrzeby. W tym celu sięga się do informacji pochodzą-
cych z dokumentacji skarbowej, dotyczącej przede wszystkim podatku od czynności cy-
wilnoprawnych.

Przykłady podstaw do odrzucenia wniosku są oparte na udowodnieniu wnioskodawcy 
zaciągania zobowiązań w trakcie trwania zadłużenia i niewypłacalności (art. 491 ustawy 
upadłościowej). Oznaczać by to mogło zaciąganie kolejnych kredytów na spłatę poprzed-
nich długów, oczywiście kredytów w wyższych kwotach. Dyskusyjna jest kwestia kredytów 
konsolidacyjnych, typowej oferty większości banków działających w naszym kraju. Ich sens 
polega na „zsumowaniu” całkowitego zadłużenia z różnych tytułów w postaci nowego po-
jedynczego kredytu udzielonego z reguły na nie gorszych warunkach dla kredytobiorcy niż 
warunki któregokolwiek ze zsumowanych kredytów. Aczkolwiek dyskusyjna jest kwestia, 
czy jakikolwiek bank przyzna dłużnikowi kredyt konsolidacyjny, jeśli ma on niekorzystną 
historię kredytową (z Bankowej Informacji Kredytowej), a dłużnik niepłacący zobowiązań 
z całą pewnością nie będzie miał korzystnej historii kredytowej. Poza tymi przypadkami 
sąd może podjąć również decyzję o odrzuceniu wniosku wówczas, gdy istnieją przesłanki 
świadczące, iż wniosek ten jest przedwczesny, pod warunkiem że odrzucenie tego wniosku 
nie łączyłoby się z krzywdą dla wierzycieli.

Pewne wątpliwości wzbudza też kwestia związana z inną przesłanką do odrzuce-
nia wniosku dłużnika. Jest nią ustanie (rozwiązanie bądź wygaśnięcie) stosunku pra-
cy bankruta wskutek jego winy lub przy jego zgodzie, a więc na podstawie zarówno  
art. 30 §1 pkt 1 kodeksu pracy, jak i art. 52 §1 tej ustawy. Kwestia ta jest także dyskusyjna  
w przypadku rozwiązania umowy o pracę na skutek zastosowania art. 42 §3 oraz art. 53 
§1 kodeksu pracy.

Katalog pozostałych argumentów będących podstawą do odrzucenia przez sąd wniosku 
o ogłoszenie upadłości zawierają art. 13 ust. 1 i art. 491 ust. 2–4 przy uwzględnieniu braku 
adekwatności tego przepisu do uregulowań zawartych w art. 508 kodeksu cywilnego oraz 
art. 203 §1 kodeksu postępowania cywilnego. Opcjonalną możliwość decyzyjną w tym za-
kresie ma sąd w zastosowaniu art. 13 ust. 2 ustawy upadłościowej.
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Etapy procedury insolwencyjnej

Sądem właściwym dla rozpatrywania wniosków o bankructwo konsumenckie jest sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Samo ogłoszenie upadłości jest postanowie-
niem stwierdzającym, że dłużnik jest niewypłacalny. Niewypłacalność staje się wtedy for-
malna (w stosunku do wcześniej istniejącej materialnej).

Procedura jest inicjowana na wniosek dłużnika (złożony w formie pisma procesowego), 
którego zdolność upadłościowa przeszła pozytywną weryfikację przed organem sądowym. 
Zdolność upadłościowa jest warunkowana posiadaniem majątku przez dłużnika w wielkości 
co najmniej pokrywającej koszty postępowania sądowego (art. 13 ust. 1 ustawy upadłościo-
wej). Ponieważ wnioskowanie o upadłość konsumencką jest przywilejem, a nie obowiąz-
kiem dłużnika, nie ma rygorów „czasowych” związanych z obligum dopełnienia momentu 
złożenia wniosku. Jedynymi ramami czasowymi w upadłości konsumenckiej w Polsce jest 
brak możliwości ponownego ogłoszenia bankructwa wcześniej niż 10 lat po poprzednim 
takim fakcie18. 

Jakkolwiek zdolność upadłościowa jest weryfikowana w stosunku do każdego dłużnika 
osobno, to ze względu na charakter majątkowej wspólnoty współmałżonków ich „sprawa” 
może być rozpatrywana (na wniosek) łącznie na podstawie art. 35 ustawy upadłościowej  
w nawiązaniu do art. 219 kodeksu postępowania cywilnego.

Aby ułatwić niespłacanie długów przez obywateli, ustawodawca zastosował rozwiąza-
nie proceduralne praktycznie niestosowane w żadnym innym wypadku. Jest nim dopusz-
czenie wniosku dłużnika nawet w wypadku braków formalnych oraz niewniesienia opłaty. 
Wystarczy, że dłużnik nie jest reprezentowany przez zastępcę procesowego.

W celu określenia zdolności upadłościowej dłużnika sąd na pierwszym etapie orzekania 
występuje do odpowiedniego dla dłużnika urzędu skarbowego, aby ustalić wielkość przy-
chodów dłużnika, oraz do KRS-u, aby uzyskać wiedzę na temat ewentualnych udziałów 
dłużnika w spółkach handlowych.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne od północy (początku) dnia,  
w którym zostało wydane, aczkolwiek wykonalność likwidacji masy spadkowej może zo-
stać wstrzymana przez sędziego-komisarza do momentu uprawomocnienia się postanowie-
nia. Procedura może zostać wydłużona i być zależna od decyzji innych organów sądowych. 
Ma to miejsce np. w sytuacji sporu wnioskodawcy z poprzednim pracodawcą przed sądem 
pracy w związku z kwestionowaniem przez byłego pracownika formy lub sposobu rozwią-
zania stosunku pracy i ma odniesienie do art. 491 ust. 1 ustawy upadłościowej w aspekcie 
przesłanek do odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką.

Następny etap obejmuje ustalenie masy upadłościowej. W tym aspekcie szczególne zna-
czenie ma dwoistość prawnego faktu działania dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli.  
Z jednej strony, po udowodnieniu tego faktu dłużnikowi przez sąd wartość tak rozdyspono-
wanego majątku wraca do masy upadłościowej, z drugiej jednak takie działanie jest prze-
słanką do odrzucenia wniosku o upadłość. Zgodnie z logiką zapisu ustawowego, w takim 
wypadku powstawałaby konieczność rozpoczęcia całej procedury sądowej od początku,  
a następnie odrzucenia wniosku o upadłość.

18  Fakt ten uzasadniano 10-letnim terminem przedawniania się roszczeń określonym w kodeksie cywilnym.
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Konsekwencje uznania konsumenta za bankruta

Jak już wspomniano, upadłość konsumencka może być uznana przez sąd nie częściej niż 
co 10 lat. Procedura uznania dłużnika za niewypłacalnego oznacza:
• przekształcenie całego majątku bankruta łącznie z nieruchomościami w masę upadło-

ściową, przy czym przedmioty użytkowane, ale nie będące własnością upadłego są obję-
te instytucją wyłączenia z masy upadłości19;

• zlicytowanie masy upadłości (jeśli w wyniku licytacji bankrut utraci jedyne możliwe 
miejsce zamieszkania, może otrzymać środki na wynajem mieszkania przez okres 12 mie-
sięcy);

• jeśli środki uzyskane w wyniku licytacji nie pokryją całości zobowiązań, pozostała kwo-
ta długu zostanie objęta planem spłat przez okres najbliższych 5 lat (z możliwością jego 
wydłużenia do 7 lat);

• jeśli po wprowadzeniu planu spłaty okazałoby się, że nie jest możliwe wypełnienie 
wszystkich zobowiązań finansowych bez uszczerbku dla biologicznej egzystencji ban-
kruta, sąd pozostałą kwotę umorzy.
Po upływie 5 (albo 7 lat) bankrut może ponownie zaciągać długi, rozdysponowywać tak 

pozyskane środki pieniężne między członków rodziny i znajomych, a następnie po 3 (lub  
5 latach) ponownie wystąpić z wnioskiem o upadłość.

Podsumowanie

W artykule starano się wykazać brak zgodności z etyką kapitalistyczną rozwiązań sto-
sowanych w prawie zwalniającym zobowiązanego od realizacji jego zobowiązań. Przepisy 
zwalniające z obowiązku realizacji długów są sprzeczne z istotą etyki prawa: ochrony 
pokrzywdzonego i definiowania jego uprawnień. Są też sprzeczne ze standardami kultury 
opartej na zasadach prawa rzymskiego. Charakterystycznym dla niej pojęciem jest od-
powiedzialność za zaciągane zobowiązania wobec otoczenia przez osobę je zaciągającą. 
Przejawia się to w postaci rozwiązań wolnorynkowych i „podejścia kapitalistycznego”. 
Ważnym dla niej pojęciem jest „zobowiązanie”, które oznacza współwystępowanie „dłu-
gu” i „odpowiedzialności”20. W tym ujęciu brak odpowiedzialności za dług kwestionuje 
te zasady.

Summary

In his article, the author discussed the proceeding related to consideration of the applicant 
as a consumer bankrupt by the relevant adjudicating authority. In the article, there are taken 
into account the following acts: 1) the Law on Bankruptcy and Reorganisation, 2) the Civil 
Code, 3) the Labour Code. The issues are presented taking into consideration morality of the 
problem of legal authorisation of the possibility of failure to settle one’s financial liabilities 
by the debtor. The author discussed growth of the level of consumer indebtedness as the rea-

19  Wniosek o wyłączenie z masy upadłości jest rozpatrywany przez sąd w terminie miesiąca. Do złożenia takiego wniosku jest 
uprawniony każdy właściciel lub współwłaściciel rzeczonego przedmiotu. Instytucja ta daje duże pole do popisu w zakresie 
pomysłowości oszustów chcących wykorzystać analizowaną ustawę, również w aspekcie żądania wydania świadczenia wza-
jemnego po przeprowadzonej przez syndyka licytacji.
20  W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zakres wykładu wraz z wyborem źródeł, Ars Bonie Aequi, Poznań 1992, s. 143.
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son for undertaking legislative actions and presented the description of the consumer in the 
bankruptcy law and the issue of court procedure in the issues in question.

Резюме

В статье обсуждается производство, связанное с признанием заявителя потреби-
телем-банкротом компетентным органом, рассматривающим дела и выносящим ре-
шения. В статье приняли в учет законы: 1) Закон о несостоятельности (банкротстве) 
и реорганизации, 2) гражданский кодекс, 3) трудовой кодекс. Вопросы представлены 
с учетом этичности вопроса о правовом допущении возможности не регулировать 
должником его собственных финансовых обязательств. Рассматривается рост уровня 
потребительской задолженности как причина приступления к законодательным дей-
ствиям и представляется характеристика потребителя в Законе о несостоятельности 
(банкротстве) и вопрос о судебном производства в указанном масштабе.

PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI
Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych — Września

Menedżer sprzedaży na rynku jednostek zinstytucjonalizowanych 
(organizational market) — implementacja  
modelu kompetencyjnego

Jaki czynnik najsilniej wpływa na sprzedaż produktów na rynku dóbr przemysłowych? 
Nie jest nim konkurencyjna cena ani jakość produktu. Nie są nim innowacyjne cechy pro-
duktu ani możliwość oferowania przez daną firmę kompleksowych rozwiązań. Wszystko to 
wpływa na podejmowane przez klientów decyzje zakupu (co do tego nie ma wątpliwości), 
ale nie jest czynnikiem jedynym i najważniejszym. Na podstawie wyników badań własnych 
autor wnioskuje, iż tym, co najsilniej wpływa na wielkość sprzedaży na danym rynku, jest 
menedżer sprzedaży1. 

Zarządzanie sprzedażą firmy, a zwłaszcza kierowanie zespołem sprzedawców (handlow-
ców, przedstawicieli handlowych), jest także w stopniu daleko większym, niż chciałoby to 
przyznać wielu praktyków, poważnym wyzwaniem intelektualnym dla menedżerów, a nie 
tylko sprawdzianem ich wcześniej wyuczonych bądź nabytych umiejętności praktycznych. 
Sytuacja ta powinna skłaniać ich do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności, rozwoju 
cech osobowych, kształtowania postaw i zachowań oraz zdobywania nowych doświadczeń. 

1  Potwierdziły to badania, w których to sami klienci umieścili sprzedawcę na czołowym miejscu. Badania te pokazały, że 
kompetentny sprzedawca aż w 32% wpływa na podejmowaną przez klienta decyzję zakupu. Badanie przeprowadzono w marcu 
2011 r. Udział w nim wzięło 71 klientów obsługiwanych przez Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych we 
Wrześni. Szczegóły dotyczące badania — zob. Raport marketingowy, ZPCZ, Września 2011. Zdaniem autora, warto podkre-
ślić, iż dla respondentów wybierających dostawców znaczenie mają także: cena (dla 29%), jakość wyrobów (dla 21%) oraz 
kompleksowe zaopatrzenie (dla 18%).


