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UWAGA - Poniższych informacji nie 
należy ignorować

Większą ilość kopii niniejszej broszury lub 
innych broszur, które publikujemy, uzyskać 
można dzwoniąc do nas pod numer 0300 200 
2600

Broszury można również znaleźć na zakładce 
z publikacjami strony internetowej 
www.aib.gov.uk

Na prośbę, niniejszą publikację uzyskać można w 
lokalnie używanych językach i innych formatach. 
Prośbę taką zgłosić można dzwoniąc pod numer 
0300 200 2600



Niniejszą broszurę otrzymali Państwo, gdyż znajdują się 
Państwo w jednej z poniższych sytuacji lub znajdą się w 
niej wkrótce:

•	 	Osoba, której winni są Państwo pieniądze, korzysta z
procedur prawnych, aby odzyskać swoje należności; lub	

•	 	Osoba, której winni są Państwo pieniądze, zamierza 
wnieść do Sądu o ogłoszenie Państwa upadłości; lub

•	 	Omówiliście Państwo możliwość zawarcia umowy 
powierniczej z syndykiem masy upadłościowej; lub

•	 	Omówiliście Państwo, z upoważnioną do tego osobą,
kwestię wydania Zaświadczenia o Sekwestrze.

Prawo przewiduje, że przed podjęciem dalszych czynności 
prawnych, muszą zostać Państwu udzielone informacje o 
tym, gdzie można uzyskać porady finansowe, w tym porady 
w związku z zadłużeniem. Niniejsza broszura zawiera ważne 
informacje dotyczące tego, jak uzyskać te porady i jak one 
mogą Państwu pomóc w radzeniu sobie z Państwa wierzy-
cielami oraz Państwa zadłużeniem.

INFORMACYJNO-DORADCZY PAKIET O 
ZADŁUŻENIUUUU
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Niniejszych informacji nie należy ignorować.
Lekceważenie swoich długów może stworzyć Państwu poważne 
problemy. Mogą Państwo stracić swój majątek, w tym dom oraz 
oszczędności, lub może zostać ogłoszona Państwa upadłość. Jak 
najszybsze uzyskanie porady finansowej pomoże Państwu radzić
sobie z zadłużeniem oraz wierzycielami oraz może pomóc w poprawie 
Państwa sytuacji. 

Silnie zaleca się Państwu zasięgnięcie porady finansowej.
Jeżeli ktoś wręczył Państwu niniejszą broszurę, oznacza to, że
przeciwko Państwu prowadzone jest lub wkrótce będzie prowadzone 
postępowanie prawne. 

Kto może udzielić mi pomocy oraz porady?
Nieodpłatne porady finansowe uzyskają Państwo w miejscu 
Państwa zamieszkania.

Darmowych, poufnych oraz bezstronnych porad w cztery oczy mogą 
Państwo zasięgnąć u niektórych osób lokalnie. Niektóre organizacje 
porad oraz informacji udzielają również telefonicznie lub on-line. 

Osobami, które udzielają bezpłatnych porad w cztery oczy, są 
doradcy z Biur Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureaux) oraz 
doradcy finansowi lokalnego samorządu.

Miejscowych i darmowych doradców finansowych znaleźć można 
kontaktując się ze:

Szkockimi Służbami ds. Porad Finansowych
Money Advice Scotland
0141 572 0237
www.moneyadvicescotland.org.uk

Miejscowe Biuro Porad Obywatelskich znajdą Państwo kontaktując
się ze:

Szkockimi Służbami ds. Porad Obywatelskich
Citizens Advice Scotland
0131 550 1000
www.cas.org.uk
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Szkockie Służby ds. Porad Obywatelskich porad udzielają również
on-line na stronie:

www.adviceguide.org.uk/Scotland

Innymi organizacjami, które mogą udzielić nieodpłatnych porad, są:

Doradztwo Kredytowe Konsumenckie 
Consumer Credit Counselling Service
0800 138 1111
www.CCCS.co.uk

Krajowa Infolinia dla Dłużników
National Debtline
0808 808 4000
www.nationaldebtline.co.uk/scotland

Infolinia dla Zadłużonych Przedsiębiorstw
Business Debtline
0800 197 6026
www.bdl.org.uk/scotland.asp

Jeżeli nie mają Państwo dostępu do Internetu, z darmowego 
dostępu można skorzystać w lokalnej bibliotece. 

Porady zasięgnąć można również od syndyków, których należy 
się zapytać, czy za początkową poradę lub inną pracę, którą 
mogą wykonać w związku z Państwa zadłużeniem, pobierają
jakiekolwiek honorarium. Syndyka na obszarze Państwa 
zamieszkania znaleźć można kontaktując się ze Szkocką Izbą 
Licencjonowanych Księgowych (ICAS) dzwoniąc pod numer 
0131 347 0100 lub odwiedzając stronę Izby www.icas.org.uk
oraz ze Stowarzyszeniem Syndyków (IPA) dzwoniąc pod numer 
020 7623 5108 lub odwiedzając stronę Stowarzyszenia 
www.insolvency-practitioners.org.uk/ipsearch.aspx.

Można również skontaktować się z Firmą Zarządzającą 
Wierzytelnościami, radcą prawnym lub doradcą finansowym, którzy 
prawdopodobnie za świadczone usługi pobiorą od Państwa   
honorarium. Mogą również Państwu przysługiwać fundusze      
przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy prawnej udzielonej 
przez radcę prawnego.

Należy upewnić się, że osoba, u której zasięgają Państwo porady 
finansowej, w tym porady związanej z zadłużeniem, wie, że 
mieszkają Państwo w Szkocji.
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W jaki sposób te osoby mogą mi pomóc?
Osoby, które udzielają porad finansowych lub porad związanych z 
zadłużeniem, mogą przyjrzeć się Państwa sytuacji życiowej, omówić 
dostępne dla Państwa możliwości i pomóc w podjęciu decyzji, co 
najlepiej uczynić w Państwa sytuacji.  

Mogą również otrzymać Państwo informacje w związku z tym, jak 
zmaksymalizować swój dochód lub jak radzić sobie w sytuacjach 
krytycznych. Na przykład, mogą omówić z Państwem kwestię tego, 
czy przysługują Państwu świadczenia socjalne i co można zrobić w 
przypadku zamrożenia konta bankowego, odcięcia gazu lub prądu, lub 
gdy grozi Państwu eksmisja. 

Doradca finansowy pomoże Państwu zająć się wierzycielami. Osoby 
takie mogą również pomóc Państwu w składaniu wniosków do Sądu
lub reprezentować Państwo na rozprawach sądowych.

Co mogę zrobić w związku z moimi wierzycielami 
oraz zadłużeniem?
Najważniejszym jest nie lekceważyć swoich wierzycieli lub
zadłużenia. 

Jeżeli podejmą Państwo natychmiastowe czynności, istnieją 
możliwości poprawy sytuacji. Tymi możliwościami są:

•	 	Dojście do nieoficjalnej ugody z wierzycielami;

•	 	Poproszenie o dodatkowy czas na spłacenie należności;

•	 Zapisanie się do programu spłaty długu według Programu 
Planowania Spłaty Długów (DAS);

•	 	Zawarcie umowy powierniczej; lub

•	 W ostateczności wniesienie o ogłoszenie własnej 
upadłości, za co pobierana jest opłata z tytułu złożenia 
wniosku. 

W podjęciu decyzji, co należy uczynić, pomoże Państwu doradca 
finansowy, który udzieli Państwu porad w związku z każdą 
powyższą możliwością i poinformuje Państwa, czy istnieje w 
Państwa przypadku więcej opcji. Doradca finansowy poinformuje 
również Państwa o konsekwencjach wybrania każdej z tych 
możliwości.
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Konsekwencje zlekceważenia zadłużenia
Niniejszą broszurę otrzymali Państwo, gdyż znajdują się Państwo w 
jednej z poniższych sytuacji lub znajdą się w niej wkrótce:

1.  Osoba, której winni są Państwo pieniądze, w celu 
odzyskania swoich należności, korzysta z jednej z 
kilku możliwych procedur prawnych określanych 
postępowaniem egzekucyjnym

W Szkocji możliwych jest kilka procedur, z których osoby, którym dłużni są 
Państwo pieniądze (Państwa wierzyciele), mogą skorzystać, aby odzyskać 
swoją należność. Procedury te to różne rodzaje postępowania 
egzekucyjnego, które zazwyczaj w imieniu wierzycieli prowadzi komornik 
sądowy.

Postępowanie egzekucyjne może polegać na:

•	 	Poleceniu Państwa pracodawcy, aby ten na poczet spłaty zadłużenia 
dokonywał potrąceń z Państwa wynagrodzenia, co określamy terminem 
zatrzymania wynagrodzenia.

•	 Poleceniu bankowi, aby ten zamroził środki pieniężne znajdujące się na 
Państwa rachunkach bankowych oraz aby te środki po 14 tygodniach 
przekazał na rzecz wierzycieli, co określamy terminem zatrzymania 
środków pieniężnych.

•	 	Poleceniu osobie, która jest w posiadaniu należącej do Państwa 
własności osobistej, aby tą własność zamroziła. Taka własność 
może zostać następnie odebrana i sprzedana na aukcji.
Nazywamy to zatrzymaniem mienia.

•	 	Wierzyciel może poprosić komornika sądowego o zabezpieczenie 
pewnego rodzaju mienia znajdującego się w Państwa posiadaniu, co 
określamy terminem zajęcia. Mienie takie może być Państwu później 
odebrane i sprzedane na aukcji. Mienie znajdujące się w domu 
mieszkalnym zajęte może być tylko w wyjątkowych okolicznościach.

•	 Komornikowi można również zlecić odebranie Państwa środków 
pieniężnych poprzez tak zwane zajęcie środków pieniężnych.

•	 	Wierzyciele mogą również zarejestrować zakaz uniemożliwiający 
Państwu rozporządzenie Państwa domem lub innym Państwa 
majątkiem.

Prawo nakazuje wierzycielom, aby w przypadku prowadzenia przeciwko 
swoim dłużnikom postępowania egzekucyjnego, co dotyczy większości 
rodzajów tego postępowania, przekazali im niniejszą broszurę.
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2.   Osoba, której winni są Państwo pieniądze, 
zamierza wnieść do sądu o ogłoszenie 
Państwa upadłości

Jeżeli winni są Państwo swojemu wierzycielowi co najmniej 3000 GBP, 
wierzyciel może wnieść do sądu o ogłoszenie Państwa upadłości. W 
takim przypadku wierzyciel ma obowiązek przekazania Państwu 
niniejszej broszury. 

W Szkocji termin sekwestr jest prawnym terminem oznaczającym 
upadłość.

Upadłość pociąga za sobą poważne konsekwencje. Wpłynie na 
Państwa zdolność kredytową i w rezultacie utrudni zdobycie 
pożyczki w przyszłości. Wpłynąć może również na Państwa 
bieżące jak i przyszłe zatrudnienie. Państwa bank może zamrozić 
lub zamknąć Państwa rachunki bankowe. Upadłość może 
doprowadzić do utraty Państwa domu, samochodu lub innego 
majątku.

Po ogłoszeniu Państwa upadłości, Państwa mienie (rzeczy, które 
Państwo posiadają), takie jak dom, samochód, oszczędności oraz inny 
dobytek, automatycznie przechodzą pod zarząd Państwa powiernika, 
który może taki majątek sprzedać na rzecz Państwa wierzycieli w celu 
spłaty należności. Powiernik jest osobą, która jest odpowiedzialna za 
nadzorowanie Państwa upadłości.

3.   Omówiliście Państwo możliwość zawarcia 
umowy powierniczej z syndykiem masy 
upadłościowej

Zawierając umowę powierniczą zgadzają się Państwo, że realizacją 
umowy zarządzać będzie powiernik. Z powiernikiem należy 
współpracować. W umowie takiej zgadzają się Państwo, że zarząd
rzeczami, które Państwo posiadają, w tym Państwa domem, 
samochodem, oszczędnościami i innym mieniem, przechodzi w ręce 
powiernika, który może je sprzedać w drodze spłaty należności na 
rzecz wierzycieli. Poprzez umowę osoba zazwyczaj również wyraża
zgodę na potrącanie ze swojego wynagrodzenia lub innych dochodów 
regularnych kwot pieniężnych.
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Jeżeli wystarczająca liczba Państwa wierzycieli zgodzi się na 
warunki Państwa umowy powierniczej, umowa ta może zostać 
objęta ochroną. O ile będą Państwo przestrzegać uzgodnionych 
warunków, wierzyciele nie będą mieli prawa podejmować dalszego 
postępowania prawnego przeciwko Państwu.

Jeżeli zamierzają Państwo zawrzeć umowę powierniczą z          
syndykiem, prawo zobowiązuje go do przekazania Państwu 
niniejszej broszury. Broszurę tą syndyk zobowiązany jest Państwu 
przekazać przed podpisaniem umowy powierniczej.

4.   Omówiliście Państwo, z upoważnioną do tego 
osobą, kwestię wydania Zaświadczenia o 
Sekwestrze

Zaświadczenie o sekwestrze zaświadcza, że nie są Państwo w stanie 
terminowo spłacać swojego zadłużenia. Z takiego zaświadczenia 
można skorzystać na poparcie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upoważnionymi osobami, które takie zaświadczenie mogą wydać, 
jest większość doradców finansowych, syndyków lub niektóre oso-
by, które pracują dla syndyków.

Upoważniona osoba zobowiązana jest przedstawić Państwu    
wszystkie dostępne możliwości, a niniejszą broszurę przekazać 
Państwu przed wydaniem Zaświadczenia o Sekwestrze.



Pozostałe informacje

Dostępne są również inne broszury informacyjne przeznaczone 
dla dłużników oraz wierzycieli. Dotyczą one umów powierniczych 
oraz ograniczeń nakładanych na osoby, które ogłosiły upadłość.

Broszura zatytułowana „Zadłużenie oraz jego konsekwencje” jest 
źródłem dalszych informacji na temat tego, co może się zdarzyć, 
jeżeli osoba nie zainteresuje się swoim zadłużeniem lub wierzyciela-
mi. Broszura ta zawiera również inne informacje o możliwościach, 
które mogą być dla Państwa dostępne.

Wszystkie broszury zdobyć można na stronie internetowej Centrum 
Księgowości Upadłościowej (Accountancy in Bankruptcy)
www.aib.gov.uk. Kopię broszury można również zamówić drogą 
e-mailową pisząc na aib@aib.gsi.gov.uk lub dzwoniąc pod numer 
0300 200 2600.

Na stronie Centrum Księgowości Upadłościowej 
www.aib.gov.uk znajdują się dalsze informacje o upadłości, 
umowach powierniczych, Programie Planowania Spłaty 
Długów oraz o procedurach prawnych zwanych 
postępowaniem egzekucyjnym.
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Aby otrzymać niniejszy dokument w innej wersji językowej, na kasecie
lub w wersji z powiększonym drukiem, prosimy o kontakt:

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

0300 200 2600

Niniejsza broszura napisana została w celu udzielenia 
wyłącznie ogólnych wskazówek.  Broszura nie jest 
szczegółowym lub pełnym zbiorem przepisów prawnych.
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