
 
Warszawa, 26 czerwca 2014 r. 

 
Sejm przyjął ustawę o upadłości konsumenckiej – ogromne ułatwienie dla zadłużonych konsumentów 

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. (o godzinie 9.21) 430 głosami za (przy 442 głosujących) Sejm przyjął 

projekt ustawy o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczący upadłości konsumenckiej (druk 

sejmowy nr 2474). 

Projekt stanowi od dawna oczekiwaną naprawę instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce i przyczyni się do 

oddłużenia tysięcy Polaków w trudnej sytuacji materialnej. Dotychczas niewiele osób mogło skorzystać z 

upadłości konsumenckiej ze względu na trudne do spełnienia warunki wszczęcia i wymóg pokrycia kosztów 

postępowania przez dłużnika. 

W świetle obecnych ostrych sporów politycznych, wspólne poparcie dla projektu ze strony wszystkich partii 

obecnych we Sejmie jest pokrzepiającym dowodem na to, że możliwa jest zgoda tam, gdzie wymaga tego 

interes obywateli. 

Projekt zakłada znaczące obniżenie kryteriów ogłoszenia upadłości konsumenckiej tj. zawęża możliwość 

oddalenia wniosku przez sąd (główną przyczynę klęski upadłości konsumenckiej w dotychczasowym kształcie) 

do sytuacji, w której dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie 

lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dotychczas trzeba było wykazać całkowity brak winy w powstaniu 

niewypłacalności, co najczęściej okazywało się niemożliwe. 

Drugim niezwykle istotnym elementem ułatwiającym stosowanie upadłości konsumenckiej jest tymczasowe 

przejęcie kosztów postępowania przez Skarb Państwa, jeżeli dłużnik składając wniosek nie dysponuje 

majątkiem wystarczającym na pokrycie kosztów. Nie trzeba więc gromadzić gotówki tylko po to, by złożyć 

wniosek o ogłoszenia upadłości, jak do miało miejsce dotychczas, tym bardziej, że większość dłużników nie 

dysponowała już żadnymi środkami. Koszty te Skarb Państwa odzyska w toku postępowania z przychodów z 

likwidacji majątku, natomiast jeżeli majątek nie wystarczy na ich pokrycie, koszty poniesie ostatecznie Skarb 

Państwa.  

Można będzie ogłosić upadłość konsumenta, który ma tylko jednego wierzyciela (dotychczas koniecznych było 

co najmniej dwóch wierzycieli). Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona wyłącznie na wniosek samego 

dłużnika, zatem jest wyłącznie jego uprawnieniem (nie obowiązkiem), co wyklucza agresywne użycie tego 

instrumentu na przykład przez Banki. 

W ten sposób Sejm usunął podstawowe przyczyny oddalenia większości złożonych w Polsce wniosków o 

ogłoszenie upadłości konsumenckiej, umożliwiając oddłużenie i powrót do normalnego życia tysiącom Polaków. 

Nowe regulacje ponownie zbliżają nas do czołówki krajów przyjaznych konsumentowi w zakresie przepisów o 

upadłości, takich jak Wielka Brytania. Tysiące Polaków będą mogły zacząć życie od nowa. 

Projekt został przekazany do Senatu. Jeżeli Senat przyjmie projekt bez poprawek, zostanie on przekazany 

Prezydentowi do podpisu i wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 
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