
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 45. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan P. G. (zam. przy ul. …), prosząc o interwencję w sprawie 

postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice ‒ Wschód 

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS (sygn. akt GU 338/16/1), które zakończyło się 2 września 

2016 r. oddaleniem wniosku pana P. G. 

Moim zdaniem pan P. G. został pokrzywdzony poprzez literalne zastosowanie przepisów dotyczących 

upadłości konsumenckiej. Sąd oddalił jego wniosek na podstawie art. 491
4
 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, powołując się na okoliczność, iż pan P. G. poprzez rażące nie-

dbalstwo sam doprowadził się do stanu niewypłacalności i w związku z tym nie można było zastosować 

klauzuli, zgodnie z którą mimo zaistnienia przesłanki negatywnej istnieje możliwość ogłoszenia upadłości, 

jeżeli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

Jednocześnie sąd stwierdził, iż bez wątpienia pan P. G. stał się niewypłacalny, bowiem trwale zaprzestał wy-

konywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a suma jego zobowiązań jest znaczna w kontek-

ście osiągalnych dochodów. 

Pan P. G. jest osobą w podeszłym wieku (73 lata) i do końca nie będzie w stanie życia spłacić ciążących 

na nim zobowiązań. Prawdą jest, że zaciągał kredyty, ale ostatnie duże zobowiązanie zaciągnął w 2013 r. 

(w 2015 r. wziął niewielki kredyt na nieznaczną sumę). Od tego czasu starał się jedynie spłacać swoje zadłu-

żenia. Sąd nie wziął także pod uwagę stanu zdrowia pana P. G., u którego w 2013 r. wykryto tętniaka w 

przedniej części czaszki. Sąd uznał jedynie, że nie może podzielić stanowiska dłużnika, iż przyczyną jego 

niewypłacalności jest stan zdrowia i zaniki pamięci, bowiem po wypadku, jakiemu uległ na kopalni, konty-

nuował zatrudnienie aż do czasu uzyskania uprawnień do emerytury. 

Panie Ministrze, uważam, że przedstawiony stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania pana P. G., dla-

tego też sąd powinien zastosować wobec niego wyrażone w art. 491
4
 prawa upadłościowego względy słusz-

ności lub względy humanitarne i pomimo zaistnienia negatywnej przesłanki orzec o ogłoszeniu upadłości 

konsumenckiej. Względy słuszności to podstawowe i pierwotne normy moralne oraz obyczajowe będące 

wyrazem wrodzonego, instynktownego poczucia sprawiedliwości. Co ważne, pan P. G. spłacał wierzycieli, 

starał się o zawarcie z nimi ugody i rozłożenie swoich zobowiązań na więcej rat. Podejmował zatem wysiłek  

i wykazał się dobrą wolą w spłacie wierzycieli. 

Ponadto od 2013 r. nie zaciągał zasadniczo żadnych dużych zobowiązań finansowych. Nie podejmował 

także czynności zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli – nie miały miejsca czynności prawne umniej-

szające jego majątek. Względy humanitarne to okoliczności dotyczące bezpośrednio osoby dłużnika, niewąt-

pliwie odnoszące się do jego godności i czci jako osoby ludzkiej. Sąd dokonuje tu oceny ewentualnych skut-

ków braku przeprowadzenia postępowania upadłościowego w odniesieniu do danego dłużnika oraz stopnia 

ich dotkliwości, biorąc pod uwagę właściwości i warunki osobiste dłużnika. Dlatego należy wręcz stwierdzić, 

że następujące tu badanie czy „kara” w postaci braku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej nie będzie 

nazbyt dotkliwa dla danego dłużnika. Sąd bierze zatem pod uwagę takie okoliczności jak wiek dłużnika, jego 

stan zdrowia oraz to, czy wysokość emerytury otrzymywanej po zajęciu komorniczym pozwala na realizację 

podstawowych potrzeb życiowych, zapłatę bieżących należności, takich jak czynsz czy media, oraz kupno  

w aptece niezbędnych leków. W wyniku rażącej niesprawiedliwości pan P. G. został z długami, które będzie 

spłacał aż do swojej śmierci. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądu nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie  

i wymiarze sądownictwa. Mając to na uwadze i wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak  

i prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania oraz niezastosowanie klauzuli 

humanitaryzmu, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedstawioną kwestią i podjęcie zgodnych  



z prawem działań w niniejszej sprawie. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiada-

niu Sądu Rejonowego Katowice ‒ Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


