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Wstêp
Instytucja upad³oœci konsumenckiej pe³ni wa¿n¹ funkcjê w spo³eczeñstwie i gospodarce ka¿dego kraju. Jest bowiem szans¹ dla niewyp³acalnego konsumenta na odd³u¿enie, a w konsekwencji na tzw. drugie ¿ycie
i mo¿liwoœæ dalszego normalnego rozwoju. Jest jednak traktowana jako
przywilej i zarezerwowana dla konsumentów, którzy zachowali tzw.
moralnoœæ p³atnicz¹, czyli nie przyczynili siê w sposób œwiadomy do niewyp³acalnoœci i nie zaci¹gali zobowi¹zañ, w przypadku gdy ich sytuacja
finansowa by³a ju¿ nadwyrê¿ona.
Celem artyku³u jest analiza przyczyn niskiego poziomu wykorzystania instytucji upad³oœci konsumenckiej w Polsce i wskazanie na ich podstawie mo¿liwych kierunków usprawnienia procedury odd³u¿eniowej.
W artykule wykorzystano dane Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz wyniki prac Zespo³u Ministra Sprawiedliwoœci ds. Nowelizacji Prawa Upad³oœciowego.
Artyku³ sk³ada siê z czterech czêœci. W pierwszej przedstawiono definicjê i za³o¿enia teoretyczne upad³oœci konsumenckiej. Druga jest poœwiêcona scharakteryzowaniu przyjêtej w Polsce koncepcji upad³oœci
konsumenckiej. W trzeciej czêœci przeanalizowano przyczyny niskiego
poziomu wykorzystania konsumenckiej procedury odd³u¿eniowej w Polsce. W ostatniej zaœ przedstawiono potencjalne kierunki usprawnienia instytucji upad³oœci konsumenckiej w naszym kraju.

1. Definicja upad³oœci konsumenckiej
W literaturze podmiotu pojêcie upad³oœci konsumenckiej nie jest definiowane jednoznacznie i jest zamiennie u¿ywane z pojêciem niewyp³acalnoœci i bankructwa gospodarstwa domowego. S³ownik jêzyka polskiego definiuje bankructwo jako s¹downie og³oszon¹ upad³oœæ lub te¿ jako
czêœciow¹ lub ca³kowit¹ niewyp³acalnoœæ. W literaturze ekonomicznej za
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upad³oœæ gospodarstw domowych uznaje siê postêpowanie prawne maj¹ce na celu wyjaœnienie kondycji finansowej gospodarstwa domowego
i ustalenia przyczyn bankructwa. Tam gdzie jest to zasadne, procedura
s¹dowa powinna umo¿liwiæ udzielenie pomocy w postaci zawarcia ugody z wierzycielami w zakresie nieuregulowanych zobowi¹zañ. Efektem
koñcowym procedury s¹dowej powinna byæ sp³ata czêœci lub ca³oœci
zobowi¹zañ oraz umorzenia czêœci/ca³oœci d³ugów [Œwiecka, 2008].
Nale¿y podkreœliæ, ¿e niewyp³acalnoœæ gospodarstw domowych prowadz¹ca do upad³oœci i og³oszenia bankructwa jest procesem wieloetapowym, której g³ówn¹ przyczyn¹ jest nadmierne zad³u¿anie siê konsumentów. Koncepcja upad³oœci konsumenckiej, odpowiadaj¹ca na
problem nadmiernego zad³u¿enia, powinna byæ jednak zaprojektowana
w taki sposób, aby nie dopuszcza³a do pokusy nadmiernego zad³u¿enia
siê konsumentów na koszt pozosta³ych obywateli. Upad³oœæ nie mo¿e
stanowiæ mo¿liwoœci odd³u¿enia i nowego startu dla tych osób, które
lekkomyœlnie lub nawet z zamiarem niesp³acenia d³ugu zad³u¿y³y siê
ponad swoje mo¿liwoœci. W Polsce spo³ecznie akceptowane jest podejœcie
umo¿liwiaj¹ce odd³u¿enie osób, które z przyczyn niezale¿nych od siebie
(œmieræ cz³onka rodziny, choroba, rozwód) popad³y w problemy finansowe. Nie mo¿na natomiast dopuœciæ do sytuacji, w której procedura
upad³oœciowa jest zbyt liberalna. Zachêca to bowiem do braku brania odpowiedzialnoœci za przyjête zobowi¹zania kosztem uczciwych konsumentów.
Doœwiadczenia Amerykanów w zakresie liberalnego podejœcia do
upad³oœci konsumenckiej pokaza³y, ¿e przywilej upad³oœci zacz¹³ byæ
przez konsumentów nadu¿ywany na wielk¹ skalê. Co wiêcej, lawinowego wzrostu liczby og³aszanych bankructw nie mo¿na by³o powi¹zaæ
z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej kraju. Wnioski o upad³oœæ
sk³adano w okresie prosperity ekonomicznej, spadku bezrobocia i liczby
rozwodów. W efekcie w 2005 r. amerykañskie prawo upad³oœciowe zosta³o zaostrzone. Kiedy prezydent George W. Bush podpisywa³ ustawê, powiedzia³, ¿e „upad³oœæ powinna byæ ostatnim krokiem w sytuacji zad³u¿enia, poniewa¿ jeœli ktoœ nie sp³aca swoich d³ugów, p³aci je za niego
reszta spo³eczeñstwa” [Lewicka-Strza³ecka, Bia³owolski, 2007].
Analizuj¹c kwestie upad³oœci konsumenckiej, nale¿y siê odnieœæ do
skutków, jakie niesie ze sob¹ bankructwo gospodarstw domowych. Instytucja upad³oœci konsumenckiej ma bowiem na celu m.in. niwelowanie negatywnych konsekwencji nadmiernego zad³u¿enia konsumentów. W lite-
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raturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e niewyp³acalnoœæ gospodarstw
domowych jest dotkliwa nie tylko dla nich samych, ale poœrednio wp³ywa
tak¿e na stan bud¿etu pañstwa, sektor bankowy i podmioty gospodarcze.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e negatywne implikacje niewyp³acalnoœci maj¹
charakter ekonomiczny i spo³eczny.

2. Koncepcja i skala upad³oœci konsumenckiej w Polsce
Pierwsze próby ustanowienia instytucji upad³oœci konsumenckiej
w Polsce podjêto w 2003 r. w poselskim projekcie ustawy o przeciwdzia³aniu niewyp³acalnoœci oraz o upad³oœci osoby fizycznej. Z uwagi na
liczne kontrowersje wokó³ projektu regulacji oraz zmiany uk³adu si³
w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej ustawa nie zosta³a przyjêta. Do
kwestii upad³oœci konsumenckiej wrócono w 2008 r. wraz z rz¹dowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze
oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych [Rz¹dowy projekt..., 2008]. Po pracach w komisjach Sejm RP 5 grudnia 2008 r. uchwali³
ustawê, któr¹ Prezydent RP podpisa³ 15 grudnia 2008 r. [Ustawa..., 2008].
Ustawa wesz³a w ¿ycie 31 marca 2009 r.
Regulacja upad³oœci konsumenckiej w Polsce ma celu dwie wa¿ne
funkcje:
–

umo¿liwiæ rozwi¹zanie problemu niewyp³acalnoœci, z którym d³u¿nik
nie mo¿e samodzielnie sobie poradziæ pomimo odpowiedzialnego
zaci¹gania zobowi¹zañ oraz prób porozumienia siê z wierzycielami,

–

zapewniæ wierzycielom maj¹cym problemem egzekucji od osób fizycznych przeprowadzenie tej likwidacji w sprawdzonych i wypróbowanych ramach postêpowania upad³oœciowego 1.

Generalnie koncepcja upad³oœci konsumenckiej w Polsce opiera siê
na restrykcyjnych zasadach dostêpu do mo¿liwoœci odd³u¿enia. Jest to
z jednej strony wynik ograniczeñ bud¿etowych naszego kraju. Z drugiej
natomiast wprowadzenie restrykcyjnych za³o¿eñ procedury odd³u¿eniowej podyktowane by³o chêci¹ stopniowego nadawania przywilejów w zakresie mo¿liwoœci og³oszenia upad³oœci. Pozwoli³o to na unikniêcie sytuacji, w której trzeba by³oby wycofywaæ siê z regulacji, które zapewnia³yby
nadmiern¹ ochronê. Skala upad³oœci konsumenckiej powinna byæ bo1

Interes wierzycieli jest chroniony dwutorowo – poprzez mo¿liwoœæ zaspokojenia siê
z masy upad³oœciowej konsumenta i w ramach planu sp³aty wierzycieli, okreœlaj¹cego
wysokoœæ miesiêcznych sp³at wierzytelnoœci, zatwierdzonych przez s¹d na wniosek upad³ego.
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wiem zawsze dostosowana do sytuacji gospodarczej kraju, w tym mo¿liwoœci bud¿etowych i rynków finansowych.
Upad³oœæ konsumencka w Polsce ma charakter procedury odd³u¿eniowej, z której mog¹ skorzystaæ osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej i których niewyp³acalnoœæ nast¹pi³a wskutek wyj¹tkowych i niezale¿nych od nich okolicznoœci (art. 4913). Upad³oœæ
konsumencka jest wy³¹cznie postêpowaniem likwidacyjnym, nie obejmuje bowiem mo¿liwoœci upad³oœci poprzez zawarcie uk³adu z wierzycielami. Z procedury upad³oœciowej nie mog¹ skorzystaæ ci konsumenci,
którzy, bêd¹c ju¿ niewyp³acalnymi, zaci¹gali dalej zobowi¹zania finansowe lub zrezygnowali z pracy.
Upad³oœæ jest traktowana jak przywilej dla d³u¿nika, u podstaw którego le¿y koncepcja tzw. zas³u¿onego nowego startu, z którego konsument mo¿e skorzystaæ raz na dziesiêæ lat.
Procedura upad³oœciowa mo¿e byæ wszczêta jedynie w sytuacji wystêpowania wiêcej ni¿ jednego wierzyciela oraz posiadania masy upad³oœciowej przez konsumenta. Oznacza to, ¿e konsument musi dysponowaæ maj¹tkiem, który pokryje koszty procedury upad³oœciowej oraz
wierzytelnoœci pierwszej kategorii.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci wynika, i¿ od pocz¹tku obowi¹zywania regulacji dotycz¹cej upad³oœci konsumenckiej (kwiecieñ 2009 r. –
grudzieñ 2012 r.) do s¹dów wp³ynê³o 2161 wniosków o og³oszenie upad³oœci. Skala z³o¿onych wniosków do s¹dów jest wiêc znikoma w stosunku
do szacunków przedstawianych w projektach ustaw zg³oszonych do sejmu w 2007 r. Liczba osób, które mog¹ byæ niewyp³acalne szacowana by³a
bowiem od 500 tys. do 2 mln konsumentów. Co wiêcej, analiza wniosków
z³o¿onych w poszczególnych latach œwiadczy o malej¹cym zainteresowaniu konsumentów procedur¹ upad³oœciow¹ w obecnym kszta³cie. O ile
w 2009 r. do s¹dów wp³ynê³o 985 wniosków, to w 2010 roku blisko dwukrotnie mniej (510), w 2011 r. 2,5-krotnie mniej (380), a w 2012 r. blisko
3,5-krotnie mniej (286).
Ponad 2 tys. z³o¿onych wniosków o upad³oœæ nie oznacza automatycznie analogicznej skali og³oszonych upad³oœci. Skala realnie og³oszonych upad³oœci przez s¹dy jest bowiem zgo³a odmienna. Mianowicie, na
przestrzeni czterech lat obowi¹zywania regulacji w zakresie upad³oœci
konsumenckiej og³oszonych zosta³o zaledwie 60 upad³oœci, co stanowi jedynie ok. 3% z³o¿onych w s¹dzie wniosków w latach 2009-2012.
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Rysunek 1. Liczba wniosków oraz og³oszonych upad³oœci osób fizycznych
nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce w latach 2009-2012

ród³o: Dane IBnGR na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

3. Przyczyny niskiego poziomu wykorzystania instytucji
upad³oœci konsumenckiej w Polsce
Wskazana powy¿ej dysproporcja miêdzy liczb¹ z³o¿onych wniosków
o og³oszenie upad³oœci konsumenckiej a liczb¹ faktycznie og³oszonych
przez s¹d upad³oœci jest bardzo wyraŸna. Warto zatem znaleŸæ przyczyny
niskiej skali upad³oœci konsumenckiej w Polsce w stosunku do zg³aszanego zapotrzebowania. Zdiagnozowane przyczyny mog¹ byæ bowiem
pomocne w usprawnieniu instytucji upad³oœci konsumenckiej w Polsce.
Analiza danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci z lat 2009-2012 wskazuje, ¿e œredniorocznie 96% z³o¿onych wniosków zosta³o prawomocnie
zwróconych przez s¹d, oddalonych lub odrzuconych z powodu niedopuszczalnoœci i z przyczyn formalnych.
Oko³o 49,3% z³o¿onych wniosków o og³oszenie upad³oœci w latach
2009-2012 zosta³o prawomocnie zwróconych, w tym ok. 55% wniosków
[Jaœlikowski, 2011] prawomocne zwrócenie nast¹pi³o w wyniku niezachowania warunków formalnych lub nieuiszczenia nale¿nej op³aty od
pisma procesowego (art. 130 Kodeksu postêpowania cywilnego). W odniesieniu natomiast do 37% prawomocnie zwróconych wniosków zastosowano art. 25 Prawa upad³oœciowego i naprawczego, odnosz¹cy siê do
sytuacji, w której do wniosku o og³oszenie upad³oœci d³u¿nika nie zosta³o
do³¹czone oœwiadczenie na piœmie co do prawdziwoœci danych zawartych we wniosku. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e s¹ to uchybienia formalne ze
strony zainteresowanych konsumentów, które przy odpowiednim po-
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ziomie edukacji finansowej i pomocy ze strony œrodowisk prokonsumenckich mo¿na wyeliminowaæ lub przynajmniej ograniczyæ.
Druga grupa przyczyn dysproporcji miêdzy liczb¹ z³o¿onych wniosków a skal¹ og³oszonych przez s¹d upad³oœci ma bardziej z³o¿ony charakter, niewynikaj¹cy ju¿ z uchybieñ czysto formalnych, i odnosi siê do œrednio ok. 43,4% wniosków, które zosta³y oddalone przez s¹d.
Tablica 1. Ewidencja spraw upad³oœciowych osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej w latach 2009-2012 (w %)
Wnioski o og³oszenie upad³oœci:

Rok

Og³oszenie
upad³oœci

Oddalone
przez s¹d

Za³atwione w inny
sposób (np.
Prawomocnie odrzucone z powodu
niedopuszczalnoœci
zwrócone
lub z przyczyn
formalnych)

2009

1,3

42,8

53,9

2,0

2010

2,1

45,3

47,2

5,3

2011

3,8

46,7

46,2

3,3

2012

8,7

38,8

50,0

2,5

2009-2012

4,0

43,4

49,3

3,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Zasadnicz¹ przyczyn¹ oddalenia wniosków (w przypadku ok. 70%
spraw) by³ fakt braku wystarczaj¹cego maj¹tku, bêd¹cego w posiadaniu
niewyp³acalnego d³u¿nika, na zaspokojenie kosztów postêpowania (art. 13
Prawa upad³oœciowego i naprawczego). W przypadku 27% wniosków
oddalenie przez s¹d nast¹pi³o na podstawie braku okolicznoœci wyj¹tkowych i niezale¿nych zaistnienia niewyp³acalnoœci konsumenta, a w 13%
na skutek zaci¹gania przez d³u¿nika zobowi¹zañ, gdy by³ ju¿ niewyp³acalny. Podstaw¹ oddalenia wniosku przez s¹d w niektórych przypadkach
by³o kilka wskazanych powy¿ej przes³anek jednoczeœnie.
Podsumowuj¹c, analiza przyczyn dysproporcji miêdzy liczb¹ z³o¿onych wniosków o og³oszenie upad³oœci a skal¹ realnie og³oszonych upad³oœci wynika w du¿ym stopniu z nieznajomoœci procedury upad³oœciowej
przez konsumentów i warunków dopuszczaj¹cych do przywileju odd³u¿enia. Wskazuje to na niski poziom edukacji finansowej konsumen-
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tów, którzy nie rozumiej¹ istoty upad³oœci konsumenckiej przewidzianej
w obecnych przepisach prawnych.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e skala og³oszonych upad³oœci jest
w Polsce bardzo niska w stosunku do potencja³u ludnoœciowego naszego
kraju, a instytucja upad³oœci konsumenckiej praktycznie nie funkcjonuje.
Doœwiadczenia krajów europejskich wskazuj¹ na znacznie wy¿sz¹ skalê
wykorzystania instytucji upad³oœci konsumenckiej i pomoc „w nowym
starcie” ¿yciowym. Bior¹c pod uwagê wskaŸnik og³oszonych upad³oœci
na 100 tys. mieszkañców, Polska osi¹ga poziom 0,04, podczas gdy w Hiszpanii wynosi on 2,1, we Francji – 86,2, w Niemczech – 158,8, a w Wielkiej
Brytanii – 193,4. Oczywiœcie, jak zosta³o to podkreœlone powy¿ej, skala
upad³oœci konsumenckiej musi byæ dostosowana do mo¿liwoœci gospodarczych i bud¿etowych kraju. Warto jednak zastanowiæ siê, czy obowi¹zuj¹c¹ obecnie ustawê mo¿na udoskonaliæ tak, aby odpowiada³a na
zapotrzebowanie spo³eczne i by³a adekwatna do mo¿liwoœci bud¿etowych.

4. Kierunki usprawnienia instytucji upad³oœci konsumenckiej
w Polsce
Analiza niskiego poziomu wykorzystania instytucji upad³oœci konsumenckiej w Polsce jest przedmiotem zainteresowania wielu œrodowisk,
w tym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Zwi¹zku Banków Polskich
(ZBP), organizacji konsumenckich. Analiza propozycji pozwoli³a na zidentyfikowanie kilku barier, których usuniêcie umo¿liwi³oby szerszy dostêp do procedury odd³u¿eniowej.
Po pierwsze, du¿y odsetek wniosków o upad³oœæ zosta³ oddalonych
przez s¹d w zwi¹zku z brakiem wystarczaj¹cego maj¹tku d³u¿nika na pokrycie kosztów postêpowania. Oznacza to tak¿e, ¿e z posiadanego maj¹tku nie bêd¹ mogli zaspokoiæ siê wierzyciele niewyp³acalnego d³u¿nika.
Mo¿na zatem wywnioskowaæ, ¿e dostêp do procedury odd³u¿eniowej posiada konsument, który dysponuje okreœlonym maj¹tkiem, wystarczaj¹cym wy³¹cznie na pokrycie kosztów postêpowania upad³oœciowego,
ale niegwarantuj¹cym zaspokojenia roszczeñ wierzycieli, w sytuacji gdy
niewyp³acalny d³u¿nik nie posiada zatrudnienia i nie ma perspektyw na
podjêcie pracy.
Z kolei z mo¿liwoœci skorzystania z procedury odd³u¿eniowej wy³¹czony jest konsument, którego potencja³ zarobkowy umo¿liwia pokrycie kosztów postêpowania i zaspokojenie wierzycieli (nawet w wiêkszym
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stopniu ni¿ w pierwszym przypadku), ale nie dysponuje na starcie maj¹tkiem, którego wymaga dzisiejsze uregulowanie prawne i dotyczy tzw.
problemu ubóstwa masy upad³oœciowej. Powstaje pytanie, czy taki konsument powinien byæ wy³¹czony z przywileju mo¿liwoœci og³oszenia
upad³oœci, przy za³o¿eniu oczywiœcie, ¿e niewyp³acalnoœæ powsta³a
z przyczyn od niego niezale¿nych.
Bior¹c pod uwagê, ¿e procedura upad³oœciowa powinna zmierzaæ do
jak najszerszego zaspokojenia roszczeñ wierzycieli i ochronê ich interesów, zasadna wydaje siê skala zaspokojenia, a nie sposób zaspokojenia.
Oznacza to, ¿e wykluczenie osób nieposiadaj¹cych maj¹tku w momencie
sk³adania wniosku, ale gwarantuj¹cych zaspokojenie s¹downie przedstawionych wierzytelnoœci w inny sposób, mo¿e godziæ w interesy wierzycieli.
Z punktu widzenia wierzyciela, celem postêpowania upad³oœciowego nie jest likwidacja maj¹tku d³u¿nika, ale optymalizacja poziomu
zaspokojonych wierzytelnoœci.
Wi¹¿e siê z tym tak¿e kwestia obecnej procedury upad³oœciowej uregulowanej wy³¹cznie jako postêpowanie likwidacyjne, uniemo¿liwiaj¹ce
tym samym zawarcie uk³adu z wierzycielami, analogicznie do prawa
posiadanego przez przedsiêbiorców. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w postêpowaniu w przedmiocie og³oszenia upad³oœci konsumenckiej zawarcia
uk³adu z wierzycielami gwarantowa³aby zaspokojenie roszczeñ wierzyciela, nawet w przypadku braku pocz¹tkowego maj¹tku. Zaspokojenie
wierzycieli i pokrycie kosztów postêpowania upad³oœciowego mog³oby
wówczas nastêpowaæ na podstawie planu sp³at zaproponowanego przez
niewyp³acalnego d³u¿nika i zatwierdzanego przez s¹d, w którym d³u¿nik
przyjmowa³by na siebie obowi¹zek comiesiêcznych okreœlonych sp³at, na
poziomie satysfakcjonuj¹cym stronê wierzycieli. Warunkiem uzyskania
przywileju odd³u¿enia by³oby obligatoryjne, zgodne z decyzj¹ s¹du, wykonanie planu sp³at przez d³u¿nika.
Mo¿liwoœæ wprowadzenia zawarcia uk³adu z wierzycielami da³aby
mo¿liwoœæ naprawienia b³êdnych decyzji finansowych z przesz³oœci, powsta³ych w okolicznoœciach niezale¿nych od konsumentów, a jednoczeœnie nie wyklucza³aby d³u¿ników nieposiadaj¹cych maj¹tku. Bezzasadna
wydaje siê bowiem dyskryminacja obywateli o znikomym maj¹tku w momencie sk³adania wniosku, ale posiadaj¹cych potencja³ do zaspokojenia
roszczeñ wierzycieli z osi¹ganych na bie¿¹co dochodów.
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Rekomendacje przygotowane przez Zespó³ Ministra Sprawiedliwoœci ds. Nowelizacji Prawa Upad³oœciowego i Naprawczego [Rekomendacje Zespo³u Ministra Sprawiedliwoœci, 2012] odnosz¹ siê ponadto
do zniesienia obecnego przepisu umo¿liwiaj¹cego wszczêcie procedury
upad³oœciowej w przypadku wystêpowania jednego wierzyciela.
Argumentem przemawiaj¹cym za takim rozwi¹zaniem jest m.in. fakt, ¿e
nie nale¿y stanowiæ prawa, które generuje pokusê zaci¹gniêcia przez
d³u¿nika zobowi¹zañ u wiêkszej iloœci wierzycieli tylko dlatego, ¿e gwarantowaæ to bêdzie mo¿liwoœæ ewentualnego og³oszenia upad³oœci. Wydaje siê, ¿e celowe by³oby nagrodzenie osób, którym zale¿a³o na terminowym regulowaniu pozosta³ych zobowi¹zañ pomimo znajdowania siê
ju¿ w trudnej sytuacji finansowej, i danie im równie¿ przywileju
odd³u¿enia.
Istotn¹ barier¹ dostêpu do procedury odd³u¿eniowej w Polsce jest
dzisiaj tak¿e problem w³aœciwego oszacowania wielkoœci kosztów postêpowania. Bior¹c pod uwagê, ¿e w ok. 70% wniosków oddalonych przez
s¹d, przyczyn¹ oddalenia by³ problem tzw. ubóstwa masy upad³oœciowej,
a wiêc brak dostatecznego maj¹tku na pokrycie kosztów postêpowania,
zasadne wydaje siê bardziej precyzyjne uregulowanie wysokoœci kosztów
postêpowania, np. w zale¿noœci od wielkoœci maj¹tku d³u¿nika i d¹¿enia
do ich minimalizacji, tym bardziej ¿e dzisiejsza praktyka s¹dów jest w tej
kwestii niejednoznaczna. Podjêcie procedury upad³oœciowej nie mo¿e bowiem zale¿eæ od miejsca z³o¿enia wniosku i praktyki danego s¹du
w kwestii ustalenia wysokoœci kosztów postêpowania, które powinny byæ
wystandaryzowane.
Pierwsz¹ wskazan¹ grup¹ przyczyn niskiego wykorzystania instytucji upad³oœci konsumenckiej w Polsce by³a kwestia prawomocnego zwrócenia wniosku (œrednio dotyczy³o to 49,3% ogó³u z³o¿onych wniosków).
Wiele œrodowisk, w tym Zespó³ Ministra Sprawiedliwoœci ds. Nowelizacji
Prawa Upad³oœciowego i Naprawczego, wskazuje na zawi³oœæ i niejasnoœæ wymogów formalnych we wniosku o og³oszenie upad³oœci jako
barierê w dostêpie do procedury odd³u¿eniowej. Powy¿sza sytuacja
w du¿ym stopniu wynika z faktu, ¿e zakres wymogów formalnych dotycz¹cych upad³oœci konsumenckiej znajduje siê w czêœci ogólnej prawa
upad³oœciowego i naprawczego. Takie uregulowanie przepisów wi¹¿e siê
z ograniczeniem ich przejrzystoœci i czytelnoœci dla przeciêtnego konsumenta, który musi podj¹æ decyzjê, czy dane przepisy dotycz¹ jego czy te¿
przedsiêbiorcy. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ, ¿e zakres wymogów for-

Bariery szerszego wykorzystania instytucji upad³oœci konsumenckiej...

477

malnych przewidziany dla przedsiêbiorcy powinien byæ zró¿nicowany
w przypadku konsumenta, który nie jest profesjonalist¹ i specjalist¹ w tym
zakresie i nie prowadzi ksi¹g handlowych.
Wi¹¿e siê z tym tak¿e kwestia licznych odniesieñ w procedurze upad³oœci konsumenckiej do innych przepisów zawartych w prawie upad³oœciowym i naprawczym. Celowa by³aby zatem poprawa spójnoœci i czytelnoœci
przepisów dotycz¹cych upad³oœci konsumenckiej poprzez umiejscowienie
wszystkich przepisów dotycz¹cych konsumenckiej procedury odd³u¿eniowej w jednym miejscu. Nale¿y ponadto uwzglêdniæ, ¿e postêpowanie
upad³oœciowe w przypadku przedsiêbiorstw ma odmienny charakter od
konsumenckiego, z uwagi m.in. na cel i sam proces prowadzonego postêpowania.

Zakoñczenie
Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e upad³oœæ konsumencka w obecnym kszta³cie prawnym nie pozwala na skuteczne przeprowadzenie procedury odd³u¿eniowej niewyp³acalnych konsumentów. Jedynie w przypadku 4% wniosków z³o¿onych do s¹dów og³oszona zosta³a s¹downa
upad³oœæ konsumencka. Co wiêcej, analiza wniosków z³o¿onych w poszczególnych latach œwiadczy o malej¹cym zainteresowaniu konsumentów
procedur¹ upad³oœciow¹ w obecnym kszta³cie. O ile w 2009 r. do s¹dów
wp³ynê³o 985 wniosków, to w 2010 r. blisko dwukrotnie mniej (510),
a w 2012 r. blisko 3,5-krotnie mniej (286).
Przedstawione w artykule bariery dostêpu do procedury upad³oœciowej w Polsce to przede wszystkim kwestie zawi³oœci formalnych z punktu widzenia konsumentów i tzw. ubóstwo masy upad³oœciowej, czyli brak
wystarczaj¹cego maj¹tku na pokrycie kosztów postêpowania i wierzytelnoœci pierwszej kategorii.
Bior¹c pod uwagê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ istotnoœæ mo¿liwoœci
og³oszenia upad³oœci konsumenckiej, celowe wydaje siê przemodelowanie obecnego kszta³tu procedury odd³u¿eniowej w Polsce, jednak¿e
bez zbytniej liberalizacji warunków. Prace Zespo³u Ministra Sprawiedliwoœci ds. Nowelizacji Prawa Upad³oœciowego i Naprawczego oraz
innych œrodowisk id¹ przede wszystkim w kierunku umo¿liwienia
og³oszenia upad³oœci osobom nieposiadaj¹cym maj¹tku w momencie
sk³adania wniosku, ale gwarantuj¹cym zaspokojenie s¹downie przedstawionych wierzytelnoœci w inny sposób. Celem postêpowania upad³oœ-
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ciowego nie jest bowiem likwidacja maj¹tku d³u¿nika, ale optymalizacja
poziomu zaspokojonych wierzytelnoœci.
Z drugiej strony, z uwagi na trudnoœci konsumentów z wype³nieniem wymogów formalnych wniosku o upad³oœæ celowa jest poprawa
spójnoœci i czytelnoœci przepisów dotycz¹cych upad³oœci konsumenckiej,
poprzez umiejscowienie wszystkich przepisów dotycz¹cych konsumenckiej procedury odd³u¿eniowej w jednym „miejscu”, by zakres wymogów
formalnych dotycz¹cych upad³oœci konsumenckiej nie dotyczy³ jednoczeœnie czêœci ogólnej prawa upad³oœciowego i naprawczego.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono za³o¿enia teoretyczne i koncepcjê przyjêtej
w Polsce procedury upad³oœciowej. Problemem badawczym podjêtym w artykule by³a analiza przyczyn niskiej skali wykorzystywania instytucji upad³oœci
konsumenckiej w Polsce. Na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci
zdiagnozowano, ¿e œredniorocznie 96% z³o¿onych wniosków zosta³o prawo-
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mocnie zwróconych przez s¹d, oddalonych lub odrzuconych z powodu niedopuszczalnoœci i z przyczyn formalnych. G³ównymi przyczynami braku przyjêcia
przez s¹d wniosków by³y uchybienia formalne oraz brak wystarczaj¹cego
maj¹tku na pokrycie kosztów postêpowania.
Na podstawie omówionych barier dostêpu do konsumenckiej procedury
odd³u¿eniowej w artykule przedstawiono potencjalne kierunki usprawnienia instytucji upad³oœci konsumenckiej, w tym m.in. poprawa spójnoœci i czytelnoœci
przepisów dotycz¹cych upad³oœci konsumenckiej oraz likwidacja problemu tzw.
ubóstwa masy upad³oœciowej.
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Barriers to wider use of the consumer bankruptcy in Poland
(Summary)
The paper presents the theoretical assumptions and adopted concept of consumer bankruptcy proceedings in Poland. The research problem undertaken in
the article was to analyze the causes of the low rate of use of the consumer bankruptcy in Poland. Based on data from the Ministry of Justice, it was diagnosed,
that the average 96 per cent. applications were finally returned by court, remote
or rejected on grounds of inadmissibility and formal reasons. The main reasons
for the lack of acceptance applications by the court were procedural shortcomings
and lack of sufficient assets to cover the costs of the proceedings.
On the basis of the identified barriers to consumer debt write procedures,
the article presents the potential ways to improve the consumer bankruptcy, including improve the coherence and readability of the provisions relating to bankruptcy and liquidation of the bankruptcy estate of poverty.
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