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Anna Dąbrowska
IBRKK – Warszawa

Upadłość konsumencka – ujęcie teoretyczno-empiryczne

Streszczenie

Rosnące zadłużenia Polaków i niespłacane zobowiązania, 88 upadłości kon-
sumenckich ogłoszonych w latach 2009-2013 skłoniły ustawodawców do ponow-
nego przyjrzenia się treści ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Artykuł ma 
charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim najważniejsze kwestie 
wynikające z obowiązującej ustawy i postulowane kierunki zmian. Podejście teo-
retyczne wzbogacono wynikami badania własnego, które zrealizowano w sierpniu 
2013 roku na 1000 osobowej próbie dorosłych Polaków. 

Słowa kluczowe: upadłość konsumencka, wyniki badania ilościowego, kierunki 
zmian.

Kody JEL: D11, D12

Wstęp

Kwestia upadłości konsumenckiej jako pierwsze podjęło liberalne prawodawstwo ame-
rykańskie (znowelizowane w 2005 r. w celu ograniczenia jego nadużyć), na którym wzo-
rowały się inne kraje, m.in. Niemcy, Francja, ale także Polska (Upadłość konsumencka... 
2012). 

Upadłość konsumencka w naszym kraju nie ma długiego rodowodu prawnego. Ustawa 
o upadłości konsumenckiej została wprowadzona w życie w marcu 2009 roku. Znawcy pro-
blematyki uważali, że zastosowanie regulacji upadłości konsumenckiej zostało zbyt moc-
no zawężone zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Skutkiem tego 
można mówić o niewielkiej skali korzystania z dobrodziejstw ustawy. 

Przyczyny nie miały jednorodnego charakteru, dlatego wielokrotnie wskazywano także 
na potrzebę edukacji konsumentów1.

W artykule omówiono najważniejsze, z punktu widzenia konsumenta, zapisy w obo-
wiązującej ustawie, przedstawiono wyniki badania autorskiego przeprowadzone w sierpniu 
2013 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków, a także proponowane zmiany regulacji 
prawnej.

1  M.in. autorka artykułu zwróciła uwagę na ten problem podczas prezentacji pt. Upadłość konsumencka – aspekt ekonmiczno-
społeczny na seminarium Upadłość konsumencka – regulacje prawne, praktyka, aspekt społeczny, które odbyło się 29 maja 
2012 roku w Senacie RP na wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (34.) oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych (30.), http://www.senat.gov.pl/.../senat/.../senatkomisjeposiedzenia/.../034pcppw_egz...,  
s. 17-19 [dostęp: grudzień 2013]. 
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Upadłość konsumencka w świetle prawa

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w dniu 31 marca 2009 
roku, na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe 
i naprawcze oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych2. Od początku wzbu-
dzała ona kontrowersje. Adwesarze zwracali uwagę na zbytnią restrykcyjność ustawy, brak 
doprecyzowania określeń lub brak ujęcia sytuacji, które miały istotne znaczenie dla przyję-
tych rozwiązań.

Zastrzeżenia znalazły wyraz podczas konferencji zatytułowanej Upadłość konsumencka 
mity i fakty, którą zorganizowała „Gazeta Prawna” w dniu 27 lutego 2009 roku. Autorka 
miała przyjemność być moderatorem konferencji. Jej celem było przybliżenie stanowisk 
przedstawicieli różnych środowisk na temat niewypłacalności osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej i możliwości wpływu tego zjawiska na polską gospodar-
kę, sytuację uczestników rynku – dłużników i wierzycieli.

W momencie wejścia w życie ustawy poziom zadłużenia polskich gospodarstw domo-
wych był problemem stosunkowo nowym, ale przybierającym na sile, także z uwagi na 
kryzys finansowy. 

W lutym 2009 roku, według danych raportu InfoDług:
 - liczba klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła 1,29 mln osób,
 - łączna kwota zaległych płatności Polaków to 8,59 mld zł (w stosunku do sierpnia 2007 

roku wzrosło o 3,7 mld zł),
 - średnie, zaległe zadłużenie Polaka wobec banków, kontrahentów lub firm dostarczają-

cych usługi masowe wynosiło 6,64 tys. zł (InfoDług... 2009).
Na koniec września 2013 roku, jak wynika z raportu InfoDług:

 - liczba klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła 2,28 mln osób, czyli o 1 mln 
osób więcej niż w 2009 roku,

 - łączna kwota zaległych płatności Polaków to 39,03 mld zł, co oznacza, że wzrosła ona 
ponad czterokrotnie,

 - zobowiązań terminowo nie regulowało 6,0% Polaków (Ogólnopolski Raport... 2013).
Do zadłużania się Polaków, zaciągania kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, z jed-

nej strony zachęcała i zachęca rynkowa oferta towarów i usług, możliwość kupna własnego 
mieszkania, chęć zakupu usług medycznych, edukacyjnych, turystycznych, urządzenia uro-
czystości rodzinnej, czyli zaspokajanie coraz szerszej gamy odczuwanych potrzeb, które 
wcześniej z uwagi na uwarunkowania systemowe i luki rynkowe było długo odkładane lub 
zaspokajane fragmentarycznie. Z drugiej strony, takim zachowaniom konsumentów sprzy-
jały zmiany na rynku usług finansowych (liberalizacja warunków udzielania kredytu), na 

2  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572).
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którym banki, instytucje para- i pozabankowe zachęcały do sięgania po „łatwo dostępny” 
pieniądz. 

Generalnie upadłość konsumencka daje możliwość umorzenia zobowiązań osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej nie-
wypłacalności. Jest szansą na rehabilitację konsumenta jako uczestnika rynku. 

Już w marcu 2009 roku, w wywiadzie z A. Frankowską, Kamil Basaj z firmy Connect, 
zajmującej się doradztwem i obsługą dłużników podkreślał, że upadłość konsumencka cie-
szy się sporym zainteresowaniem, ale procedura tylko pozornie jest prosta. W miesiącu 
wejścia w życie ustawy do firmy zgłosiło się 600 osób, ale tylko cztery z nich spełniły 
wymogi konieczne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Prawnicy szacowali wówczas, 
że w roku 2009 roku upadłość konsumencką ogłosi niewielu Polaków (Upadłość konsu-
mencka... 2009).

Jak pokazało życie, upadłość konsumencka jest przeprowadzana w Polsce niezwykle 
rzadko, co obniża zainteresowanie tą instytucją zadłużonych Polaków. 

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że od 2009 roku sądy ogłosiły tylko 88 
upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wobec 2435 wnio-
sków, które wpłynęły (por. tabela 1). Warto zauważyć, że w 2013 roku ogłoszono najwię-
cej upadłości, ale wpłynęło najmniej wniosków. Głównym powodem oddalenia i zwróce-
nia wniosków był brak majątku po stronie dłużników wystarczającego choćby na pokrycie 
kosztów samego postępowania upadłościowego oraz źle wypełnione wnioski.

Tabela 1 
Ewidencja spraw dotyczących upadłości konsumenckiej w latach 2009-2013   

Wy-
szcze-
gólnie-

nie

Wpływ 
spraw 
o ogło-
szenie 

upadło-
ści

Ogłosze-
nie upa-
dłości

Załatwienie, w tym:

oddalenie 
wniosku

umorze-
nie postę-
powania

prawo-
mocne 
przeka-
zanie 

sprawy

połącze-
nie spra-

wy

prawo-
mocny 
zwrot 

wniosku

załatwione 
w inny sposób  
(np. odrzuco-
ne z powodu 
niedopusz-

czalności lub 
z przyczyn 

formalnych)
2009 985 10 335 28 10 10 422 16
2010 510 12 254 10 3 4 265 30
2011 380 14 171 11 7 7 169 12
2012 286 24 107 9 9 5 138 7
2013 274 28 120 3 b.d. b.d. 104 11
Razem 2435 88 987 61 29 26 1 098 76

Źródło: dane Wydziału Statystyki i Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Wśród mankamentów ustawy szczególną uwagę zwracano na następujące kwestie:
 - upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej 

raz na 10 lat (wcześniejszy projekt przewidywał ogłoszenie upadłości tylko raz w ży-
ciu);

 - upadłość mogą ogłosić osoby, które w kłopoty popadły wyłącznie w wyniku wyjątko-
wych, niezależnych od nich, zdarzeń losowych (zdarzenia te nie zostały doprecyzowa-
ne);

 - osoby, które nie mają trwałego majątku, albo go skutecznie ukryły, mogą traktować 
upadłość konsumencką jako sposób na wygodne pozbycie się raz na jakiś czas długów; 

 - sąd likwiduje majątek dłużnika, w tym mieszkanie, dom. Z pieniędzy uzyskanych ze 
sprzedaży nieruchomości wydzielona będzie dla dłużnika kwota na wynajem mieszkania 
przez okres około jednego roku;

 - w okresie planu spłat dłużnik nie może brak kredytów, ani kupować na raty (do tego 
zapisu negatywnie odnosił się Związek Banków Polskich);

 - po 5 latach (maksymalnie 7) pozostałe nieuregulowane długi są umarzane.
Jeżeli dłużnik nie będzie dobrowolnie spłacał swych zobowiązań zgodnie z planem lub 

zaciągnie kolejne zobowiązania, albo nie będzie współpracować z organami prowadzącymi 
postępowanie, zostanie ono umorzone. Tym samym swoje należności będzie musiał regulo-
wać na ogólnych zasadach.

Upadłość konsumencka w opinii Polaków

W sierpniu 2013 roku przeprowadzono badanie ilościowe przy wykorzystaniu kwestio-
nariusza ankiety (metoda CATI) na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków (18-74 lata) 
posiadających co najmniej minimalne kompetencje konsumenckie. Głównym celem bada-
nia było poznanie kompetencji polskich konsumentów i ich znaczenia dla stymulowania 
innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji. Badanie przebiegało dwuetapowo. 
W I etapie (wstępnym) przeprowadzono badanie omnibusowe (czerwiec/lipiec 2013 r.) na 
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków w wieku 15-74 lata. Były 
to wywiady face to face przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki PAPI. II etap (badanie 
główne) stanowiły wywiady przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety (technika CATI) 
przeprowadzone w sierpniu 2013 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków  
(18-74 lata). Do badania głównego kwalifikowano osoby mające przynajmniej minimalne 
kompetencje konsumenckie (ustalane na podstawie pięciu pytań testowych z zakresu te-
matyki zrównoważonej konsumpcji, wytypowanych przez zespół ekspertów – respondent 
musiał odpowiedzieć twierdząco na co najmniej 3 z nich).

Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Naukowego w ramach 
realizowanego projektu badawczego Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowa-
cyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, 2011/03/B/HS4/04417, którego autorka 
jest kierownikiem. Badanie zrealizował niezależny instytut badawczy ABM Agencję Badań 
Marketingowych Sp. z o.o. (ABM).
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Struktura próby badawczej (wybrane cechy) przedstawiała się następująco:

Płeć:
Kobiety – 51%
Mężczyźni – 49%

Wiek:
18-29 lat: 26%; 
30-39 lat: 16%; 
40-49 lat: 19%;
50-59 lat: 15%;
60+: 24%

Wykształcenie:
Podstawowe - 6%; 
Zawodowe - 14%;
Średnie - 46%; 
Wyższe- 34%

Dochód gospodarstwa 
domowego netto:
Do 2 tys. zł - 29%; 
2001-4000 zł – 34%
4001 zł i więcej – 16%
Odmowa – 21%

Miejsce zamieszkania:
Wieś – 39%;
Miasto poniżej 25 tys. – 13%
Miasto 25–49 tys. – 11%;
Miasto 50–99 tys. – 8%;
Miasto 100 tys. i więcej – 30%

Dzieci w gospodarstwie 
domowym:
Brak – 81%;
1 dziecko – 11%;
2 dzieci – 7%;
3 dzieci – 2%

Województwo: Dolnośląskie – 7%; Kujawsko-pomorskie – 5%; Lubelskie – 5%; Lubuskie – 3%; 
Łódzkie – 7%; Małopolskie – 9%; Mazowieckie – 14%; Opolskie – 3%; Podkarpackie – 5%; 
Podlaskie – 3%; Pomorskie – 6%; Śląskie – 12%; Świętokrzyskie – 4%; Warmińsko-mazurskie – 4%; 
Wielkopolskie – 9%; Zachodniopomorskie – 4%.

Źródło: opracowanie własne.

Założono poziom istotności α = 0,05. Wyniki uznano za istotne statystycznie, gdy wyli-
czone prawdopodobieństwo testowe p spełniało nierówność p < 0,05.

Jeden z obszarów badawczych dotyczył upadłości konsumenckiej. Respondentów po-
proszono o ustosunkowanie się do określonych rozwiązań ustawy dotyczących upadłości 
konsumenckiej – czy są one korzystne czy niekorzystne dla polskich konsumentów. 

Jak już wspomniano, upadłość możliwa jest tylko w przypadku niezawinionym np. cho-
roba, niezawiniona utrata pracy, śmierć. Zdaniem 27% respondentów taki zapis w ustawie 
jest korzystny dla konsumentów, przeciwnego zdania było 56% (por. wykres 1). Jednak co 
drugi respondent nie miał zdania na ten temat. 

Za zdecydowanie korzystne rozwiązanie, czyli możliwość ogłoszenia upadłości konsu-
menckiej tylko w przypadku niezawinionym, uznali je przede wszystkim mężczyźni, osoby 
w wieku 50-59 lat, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim, oceniający swoją 
sytuację materialną negatywnie, mieszkające w miastach do 100 tys. mieszkańców, osiąga-
jące dochody pow. 4 tys. zł, mające dzieci, pochodzące z województwa lubelskiego.

Za korzystne przyjęte rozwiązanie uznali przede wszystkim mężczyźni, osoby w wieku 
40-49 lat (zależność istotna statystycznie), legitymujące się wykształceniem wyższym (za-
leżność istotna statystycznie), oceniające swoją sytuację materialną pozytywnie (zależność 
istotna statystycznie), osoby mieszkające na wsi, osoby osiągające dochody pow. 4 tys. zł 
(zależność istotna statystycznie), osoby posiadające dzieci, z województwa łódzkiego.

Konsument może ogłosić upadłość konsumentów raz na 10 lat. 27% Polaków, uważało, 
że jest to korzystne rozwiązanie dla konsumentów, a 19%, że niekorzystne. Żadnego zdania 
nie miało 42% respondentów (por. wykres 2).
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Wykres 1 
Opinia respondentów nt. możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej  
tylko w przypadku niezawinionym (% odpowiedzi)

Źródło: badania własne (2013).

Wykres 2 
Opinia Polaków na temat ogłoszenia upadłości raz na 10 lat (% odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_1-2014.indd   38 2014-03-21   11:05:24



ANNA DĄBROWSKA 39

Za możliwością skorzystania z upadłości konsumenckiej raz na 10 lat zdecydowanie 
opowiedziało się 6% Polaków, a kolejne 21% uznało, że jest to korzystne dla konsumen-
tów. Wśród tych pierwszych przeważali mężczyźni, osoby w wieku 60+, legitymujące się 
wykształceniem średnim, oceniające swoją sytuację materialną pozytywnie, mieszkające na 
wsi lub w miastach do 100 tys. mieszkańców, osiągające dochody 2001-4000 zł, niepracują-
ce, pochodzące z województwa lubelskiego.

Za korzystne rozwiązanie uznały je osoby w wieku 50-59 lat, legitymujące się wy-
kształceniem wyższym, oceniające swoją sytuację materialną pozytywnie (zależność 
istotna statystycznie), mieszkające w miastach do 100 tys. mieszkańców (zależność istot-
na statystycznie), osiągające dochody powyżej 4 tys. zł, pracujące, pochodzące z woje-
wództwa łódzkiego.

Kolejnym elementem oceny była konieczność sprzedaży mieszkania/domu, celem spła-
cenia zadłużenia. Ten zapis budził wiele emocji już na etapie uchwalania ustawy. Przeciwnicy 
wskazywali na aspekty społeczne, rodzinne, a nawet na konsekwencje wobec polityki so-
cjalnej. Pozytywnie wyraziło się o tym zapisie 27% badanych Polaków, 22% negatywnie, 
nie miało zdania na ten temat 38% (por. wykres 3).

 Inni podkreślali, że wobec faktu, iż o upadłość może wystąpić tylko jedna osoba  
(np. współmałżonek), stwarza to możliwość omijania prawa. W omawianym badaniu 28% 
Polaków uznało, że ten zapis jest korzystny dla konsumentów, a 21%, że jest on niekorzyst-
ny, w tym 10%, że zdecydowanie niekorzystny.

Wykres 3 
Konieczność sprzedaży mieszkania/domu, celem spłacenia zadłużenia (% odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.
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W tym przypadku także starano się poznać profil respondentów, którzy pozytywnie usto-
sunkowali się do aktualnego zapisu ustawy. 

Zdecydowanie za zapisem o konieczności sprzedaży mieszkania/domu, celem spłacenia 
zadłużenia opowiedzieli się głównie mężczyźni, osoby w wieku 30-39 lat, legitymujące się 
wykształceniem wyższym, oceniające swoją sytuację materialną pozytywnie, mieszkające 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, osiągające dochody pow. 4 tys. zł, a także osoby 
nie posiadające dzieci oraz pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego.

Jako korzystne rozwiązanie ocenili je przede wszystkim mężczyźni, osoby w wieku 
30-39 lat, legitymujące się wykształceniem średnim, oceniające swoją sytuację materialną 
pozytywnie (zależność istotna statystycznie), mieszkające w miastach pow. 100 tys. miesz-
kańców, osoby osiągające dochody pow. 4 tys. zł (zależność istotna statystycznie), osoby nie 
mające dzieci, pochodzące z województwa łódzkiego.

Następnym zagadnieniem była ocena przyjętego rozwiązania, że w świetle ustawy 
upadłemu zapewnia się kwotę wystarczającą na wynajmowanie mieszkania przez 12 mie-
sięcy.

Według Polaków uznanych za bardziej kompetentnych, 29% uważało, że jest to dobre 
rozwiązanie, przeciwnego zdania był co piąty respondent, a 44% Polaków nie wyraziło zda-
nia na ten temat (por. wykres 4).

Wykres 4 
Zapewnienie upadłemu kwoty wystarczającej na wynajmowanie mieszkania  
przez 12 miesięcy (% odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Za zdecydowanie korzystne to rozwiązanie, uznali przede wszystkim mężczyźni, osoby 
w wieku 60+, legitymujące się wykształceniem wyższym, oceniające swoją sytuację mate-
rialną negatywnie, mieszkające w miastach co najmniej 100-tysięcznych, osiągające docho-
dy pow. 4 tys. zł, osoby niepracujące, z województwa warmińsko-mazurskiego.

Za korzystne przyjęte rozwiązanie uznały przede wszystkim kobiety, osoby w wieku 40-
59 lat, legitymujące się wykształceniem wyższym, oceniające swoją sytuację materialną 
pozytywnie (zależność istotna statystycznie), mieszkające na wsi, osoby osiągające dochody 
pow. 4 tys. zł, osoby niepracujące, z województwa świętokrzyskiego.

W ustawie o upadłości konsumenckiej przewidziano 5-letni plan spłaty. Pozytywną oce-
nę wobec przyjętego rozwiązania wyraziło 17% Polaków, a negatywną 18%, nie miało zda-
nia 44% respondentów (por. wykres 5).

Wykres 5 
Stosunek Polaków do 5-letniego planu spłaty (% odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

Za zdecydowanie korzystne to rozwiązanie uznali przede wszystkim mężczyźni, osoby 
w wieku 50+, legitymujące się wykształceniem wyższym, oceniające swoją sytuację mate-
rialną pozytywnie lub przeciętnie, mieszkające w miastach co najmniej 100-tysięcznych, 
osoby osiągające dochody pow. 4 tys. zł, nie posiadające dzieci, z województwa warmińsko-
-mazurskiego.

Za korzystne przyjęte rozwiązanie uznały przede wszystkim kobiety (zależność istotna 
statystycznie), osoby w wieku 50-59 lat, legitymujące się wykształceniem średnim (zależ-
ność istotna statystycznie), osoby oceniające swoją sytuację materialną pozytywnie (zależ-
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Za zdecydowanie korzystne to rozwiązanie uznały przede wszystkim kobiety, osoby 
w wieku 60+, legitymujące się wykształceniem wyższym (zależność istotna statystycznie), 
oceniające swoją sytuację materialną negatywnie, osoby mieszkające w miastach co naj-
mniej 100-tysięcznych, osiągające dochody pow. 4 tys. zł, osoby niepracujące, z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Za korzystne – przede wszystkim kobiety (zależność istotna statystycznie), osoby w wie-
ku 50-59 lat, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim, oceniające swoją sy-
tuację materialną pozytywnie, mieszkające w miastach co najmniej 100-tysięcznych, osoby 
osiągające dochody w granicach 2001-4000 zł, niepracujące, z województwa lubuskiego.

ność istotna statystycznie), mieszkające na wsi (zależność istotna statystycznie), osoby osią-
gające dochody pow. 4 tys. zł, osoby posiadające dzieci, z województwa dolnośląskiego.

W ustawie o upadłości konsumenckiej ustawodawca przyjął zapis, że niewielka poprawa 
sytuacji materialnej upadłego (np. podwyżka wynagrodzenia, znalezienie lepiej płatnej pra-
cy) nie musi wiązać się ze skróceniem czasu spłaty. 

W świetle wyników badania prawie co trzeci respondent uważał, że jest to korzystne 
rozwiązanie, a co piąta osoba, że wręcz przeciwnie. Odpowiedzi nie udzieliło 39% Polaków 
(por. wykres 6).

Wykres 6 
Niewielka poprawa sytuacji materialnej upadłego (np. podwyżka wynagrodzenia, 
znalezienie lepiej płatnej pracy) nie musi wiązać się ze skróceniem czasu spłaty  
(% odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_1-2014.indd   42 2014-03-21   11:05:25



ANNA DĄBROWSKA 43

W badaniu starano się poznać opinię Polaków w kwestii wprowadzenia nowych rozwią-
zań w ustawie o upadłości konsumenckiej. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 
Opinie Polaków w kwestii wprowadzenia nowych rozwiązań w ustawie o upadłości 
konsumenckiej 

Wyszczególnienie Tak Nie Trudno 
powiedzieć

Okres spłaty dłuższy niż 5 lat 23 20 57
Okres spłaty krótszy niż 5 lat 26 22 52
Brak konieczności sprzedaży domu/mieszkania 22 26 52
Obowiązkowe szkolenia i doradztwo w zakresie finansów 
gospodarstwa domowego 31 21 48
Możliwość ogłoszenia upadłości również w przypadku 
zawinionym przez dłużnika 22 22 57
Możliwość złożenia wniosku o upadłość razem przez 
współmałżonków 31 22 47
Możliwość zawarcia pozasądowej ugody z wierzycielami 
z pomocą zawodowych doradców/mediatorów 31 22 47

Źródło: badania własne (2013).

Według badanych w nowelizowanej ustawie powinny znaleźć się zapisy o krótszym okre-
sie spłaty niż 5 lat (skrócenie okresu bycia „niepełnym” konsumentem), możliwość złożenia 

Wykres 7 
Możliwość ogłaszania upadłości konsumenckiej (częstotliwość)

Źródło: jak w wykresie 1.
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wniosku o upadłość razem przez współmałżonków (chociaż było tyle samo przeciwników 
takiego rozwiązania). Uwagę zwraca fakt, iż istnieje zapotrzebowanie na możliwość zawar-
cia pozasądowej ugody z wierzycielami z pomocą zawodowych doradców/mediatorów oraz 
obowiązkowe szkolenia i doradztwo w zakresie finansów gospodarstwa domowego.

Szczególną uwagę zwrócono na aspekt, jak często konsument powinien mieć możliwość 
ogłaszania upadłości konsumenckiej. Częściej niż co trzeci Polak był zdania, że tak często, 
jak będzie to potrzebne (por. wykres 7). Z kolei 15% Polaków uważało, że nigdy nie po-
winna istnieć taka możliwość. Wśród przeciwników upadłości konsumenckiej dominowali 
mężczyźni, osoby w wieku 60+ (zależność istotna statystycznie), legitymujące się wykształ-
ceniem średnim, mieszkańcy wsi (zależność istotna statystycznie), osoby o dochodach do 
2 tys. zł (zależność istotna statystycznie), osoby mające dzieci, mieszkańcy województw: 
lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. 

Postulowane kierunki zamian regulacji prawnej upadłości 
konsumenckiej

Minister sprawiedliwości M. Biernacki, przedstawił założenia projektu dotyczące upa-
dłości konsumenckiej (Zmiany w upadłości... 2013). W projekcie pozostał zapis, że konsu-
ment będzie mógł ogłosić upadłość nie częściej niż raz na 10 lat. 

Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że wykluczony z możliwości ogłoszenia upadłości 
będzie tylko ten dłużnik, który stanie się niewypłacalny z winy umyślnej albo na skutek wła-
snego, rażącego niedbalstwa. Z kolei upadłość będzie dostępna dla osób, które przed kilkoma 
laty zaciągnęły kredyt na dom lub mieszkanie, a teraz na skutek kryzysu straciły pracę lub 
drastycznie obniżono im zarobki, co spowodowało, że nie są w stanie spłacać rat kredytowych.

Jak podkreślono, zmiana ta umożliwi skorzystanie z przywileju upadłości nie tylko w ra-
zie takiego zdarzenia, jak kataklizm, śmierć małżonka czy ciężka choroba, ale w każdej 
losowej sytuacji niezawinionej przez dłużnika.

C. Zalewski, sędzia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy, wyjaśnił, że sąd będzie 
mógł ogłosić upadłość także wtedy, gdy dłużnik nie będzie miał majątku – obecnie jest to 
niemożliwe, bo majątek dłużnika musi wystarczać przynajmniej na pokrycie kosztów postę-
powania. Projekt przewiduje, że jeśli dłużnik nie będzie miał majątku, to zaliczkę za niego 
wyłoży tymczasowo Skarb Państwa.

Przewidziano również, że upadłość będzie mógł ogłosić także konsument, który ma tylko 
jednego wierzyciela (obecnie nie jest to możliwe). Zasadność zmiany motywowano tym, że 
w praktyce konsumenci najczęściej zalegają ze spłatami wobec jednego banku lub jednej 
instytucji pożyczkowej.

Upadłość ma być mniej uciążliwym doświadczeniem. Według obowiązujących przepi-
sów prawa, syndyk przejmuje majątek upadającej osoby, sprzedaje, co się da i dzieli między 
wierzycieli. Zakłada się wprowadzenie możliwości zawarcia układu. Jak podkreślono, ma 
to być zachętą nie tylko dla dłużników, ale również dla banków i pozostałych wierzycieli. 
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Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że dla banku może być bardziej opłacalne pójście na 
układ z dłużnikiem i czekanie na spłatę rat według uzgodnionego z nim planu, niż powierze-
nie sprzedaży zadłużonego majątku syndykowi. Do czasu sprzedaży bank musiałby bowiem 
ponosić koszty utrzymania przejętego majątku (np. opłacać czynsz za mieszkanie zabrane 
dłużnikowi), a po sprzedaży oddać część przychodu syndykowi. Koncepcję tę dobrze oce-
niają banki. Według J. Bańki, wiceprezesa Związku Banków Polskich, ugoda z wierzycie-
lem powinna uzyskać priorytet i być warunkiem do podjęcia decyzji o umorzeniu pozosta-
łych długów (Bednarek 2013). Dla konsumenta-dłużnika oznacza to, że nie straci majątku, 
np. mieszkania, w którym do tej pory mieszkał.

Przewiduje się również uproszczenie wniosku o upadłość. Dotychczasowe doświadcze-
nia dowodzą, iż jest on na tyle skomplikowany, że dłużnicy, których z reguły nie stać na 
prawnika, łatwo popełniają błędy, a sąd nie może przyjąć ich błędnego wniosku. Planowana 
opłata stała od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powinna przekroczyć  
200 zł, ale nie może być niższa niż 40 zł3. 

W projekcie założono również obniżenie wynagrodzenia syndyków likwidujących majątek 
upadłego. Wynagrodzenie ma sięgać od ½ do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Ogłoszenia o upadłości byłyby publikowane w internetowym Centralnym Rejestrze 
Upadłości, a nie jak dotychczas w prasie. 

Podsumowanie

Wobec wzrastającego zadłużenia Polaków problem upadłości konsumenckiej nabie-
ra znaczenia, a niewielka liczba dłużników, którzy skorzystali z tego przywileju wskazu-
je na nadmierną restrykcyjność dotychczasowych rozwiązań i potrzebę rozsądnych zmian. 
Średnio w latach 2009-2012 z upadłości skorzystało 15 osób rocznie, wobec czego słuszny 
wydaje się zarzut, że ustawa z 2009 r. jest bierna, niedostosowana do sytuacji polskich kon-
sumentów. 

Potrzebę zmian podnoszono od chwili wejścia ustawy z życie. Należy jednak pamiętać, 
że nie może ona być rozgrzeszeniem dla korzystających z nadmiernej konsumpcji, z kon-
sumpcji „na kredyt” niedostosowanej do sytuacji finansowej gospodarstw domowych. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, postawy Polaków wobec zapisów obecnie 
obowiązującej ustawy i wobec zaproponowanych w badaniu zmian były zróżnicowane. Byli 
respondenci, którzy uważali, że upadłość powinno się ogłaszać tyle razy, ile jest to koniecz-
ne, ale byli i tacy respondenci, którzy uważali, że takiej instytucji w ogóle nie powinno być. 
Na postawy Polaków wpływały cechy społeczno-ekonomiczne.

Wydaje się, na co wskazują dotychczasowe badania autorki, że świadomość Polaków na 
temat upadłości konsumenckiej, nadal jest niska. Upadłość nie oznacza darowania „winy”, 
długi trzeba spłacać. Warto zwrócić uwagę, że wniosek ma być znacznie prostszy, co po-

3  http://ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/download,2391,13.html [dostęp: grudzień 2013].
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winno stworzyć lepszą sytuację dla potencjalnego „upadłego konsumenta”, który będzie 
mógł mieć tylko jednego wierzyciela. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że czasami 
dłużnicy nie wiedzą, ilu mają wierzycieli. 

Ministerstwo prognozuje, że wprowadzone zmiany przyczynią się do wzrostu liczby 
„upadłych konsumentów” kilkudziesięciu do kilkuset osób w kolejnych latach obowiązy-
wania ustawy. Umożliwią one również powrót z szarej strefy osób obciążonych bardzo wy-
sokim zadłużeniem. 

Zdaniem autorki, potrzebna jest edukacja finansowa konsumentów (szczególnie osób 
starszych i młodych), jak zarządzać budżetem domowym, racjonalnie zaspokajać potrze-
by (nie ulegać np. pokusom „kup dzisiaj zapłać jutro”), rozważnie zaciągać zobowiązania 
finansowe (coraz częściej konsumenci są namawiani na karty kredytowe, kredyty np. kon-
solidacyjne), a także niezbędne jest budowanie świadomości konsumenckiej na temat moż-
liwości skorzystania (w sytuacjach uzasadnionych) z upadłości konsumenckiej. 
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Consumer Bankruptcy – Theoretical and Empirical Approach

Summary

Rising debt and outstanding liabilities of Poles as well as 88 consumer bank-
ruptcy declarations announced in 2009-2013 induced the lawmakers to review the 
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content of the Law on Bankruptcy and Rehabilitation. The article is of the theoreti-
cal and empirical character. In her article, the author presents the main issues aris-
ing from the Law and recommended directions of changes. Theoretical approach is 
supplemented with the findings of the study which was carried out in August 2013 
on a 1000-person sample of adult Poles. 

Key words: consumer bankruptcy, quantitative research findings, directions of changes.

JEL codes: D11, D12

Потребительское банкротство – теоретико-эмпирическая 
трактовка

Резюме

Увеличивающаяся задолженность поляков и непогашаемые финансовые 
обязательства, 88 потребительских банкротств, объявленных в 2009-2013 гг., 
заставили законодателей вновь обратить внимание на содержание Закона  
о банкротстве и исправительных мерах. Статья имеет теоретико-эмпириче-
ский характер. Автор представила в ней основные вопросы, вытекающие из 
действующего закона, и предлагаемые направления изменений. Теоретиче-
ский подход обогащается результатами собственного исследования, которое 
провели в августе 2013 года на выборке взрослых поляков в 1000 человек. 

Ключевые слова: потребительское банкротство, результаты количественно-
го исследования, направления изменений.
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