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patrząc 
optymistycznie… 

Program Planowania 

Spłaty Długów 



Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje o Programie 
Planowania Spłaty Długów (DAS) i nie ma na celu 
wyczerpującego przedstawienia obowiązującego prawa. 

 

Program DAS jest ustawowym programem planowania spłaty 
długu lub długów wprowadzonym przez Rząd Szkocki w celu 
udzielenia pomocy osobom w spłacie ich długów w 
uzgodnionym czasie i bez groźby wszczynania postępowania 
sądowego przez wierzycieli. 

 

Niektóre osoby z różnych powodów znajdują się w sytuacji, 
która utrudnia im spłatę długu lub długów. Osoby te potrzebują 
pomocy w poradzeniu sobie ze swoim trudnym położeniem. 
Zasięgnięcie porady w możliwie najwcześniejszym terminie 
może im pomóc w rozwiązaniu problemów z ich długiem lub 
długami. 

 

Dane kontaktowe niektórych organizacji oferujących 
nieodpłatne porady znajdują się na końcu broszury. Broszura 
zawiera również dodatkowe informacje dotyczące niektórych 
innych alternatywnych możliwości podobnych do programu 
DAS.   

 

Głównym ustawodawstwem odnoszącym się do programu DAS 
jest Ustawa (Szkocji) o planach spłaty długów oraz zajęciu 
majątku z 2002 r. Więcej informacji o programie DAS, wszelkim  
związanym ustawodawstwie oraz wszelkich związanych 
publikacjach znaleźć można na stronie internetowej programu 
DAS: www.dasscotland.gov.uk/debtors 
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1. PROGRAM PLANOWANIA SPŁATY DŁUGÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ DAS jest jedynym w Szkocji 

oficjalnym rządowym 

programem zarządzania długami 

stworzonym, aby Ci pomóc w 

spłacie Twojego długu.” 



1.1  Na czym polega program DAS? 
Program Planowania Spłaty Długów jest ustawowym programem 
zarządzania długami wprowadzonym przez Rząd Szkocki, aby 
pomóc dłużnikom w spłacie ich długów. 
 
 

Dzięki programowi DAS można ubiegać się o uzyskanie planu spłaty 
długu (DPP), który wydłuża okres, w którym można spłacić dług lub 
długi. Plan DPP uwzględnia racjonalnie ustalone w oparciu o 
rozporządzalny dochód dłużnika kwoty, które może uiszczać w 
regularnych odstępach czasu. 
 
 

Plan DPP nie przewiduje żadnych ograniczeń wysokości długu lub 
okresu jego spłaty. Plan może być realizowany w tak długim czasie, 
jaki jest racjonalny w stosunku do wartości długu. Po zatwierdzeniu 
planu DPP wszystkie odsetki, kary pieniężne oraz inne opłaty, 
którymi obciążony byłby dłużnik, są zamrażane i umarzane po 
realizacji planu.  

 
 

Po zatwierdzeniu planu DPP plan może zapobiec egzekucji długu 
drogą sądową. Tak długo, jak dłużnik wywiązywać się będzie z 
uzgodnionego planu spłat DPP w ramach programu DAS, plan 
będzie uniemożliwiał objętym planem wierzycielom składanie 
wniosków o upadłość dłużnika.  
 

1.2  Jak program DAS może mi pomóc? 
DAS to szkocki rządowy program, który: 

pozwala na dokonywanie jednakowych regularnych wpłat na 
poczet spłaty długu, co oznacza, że dłużnik nie musi mieć 
osobistego kontaktu z wierzycielem. 
z dniem zatwierdzenia planu spłaty długu w ramach programu 
DAS zamraża związane z długiem odsetki, opłaty oraz koszty, 
które są umarzane po realizacji planu DPP.  
chroni dłużników przed postępowaniem egzekucyjnym, które 
mogą wszcząć wierzyciele w celu odzyskania swoich należności; 
oraz 
jest dla dłużników objętych zatwierdzonym planem spłaty długu 
DPP często wolny od opłat. Niektórzy doradcy finansowi mogą 
jednak obciążyć dłużnika opłatą za swoje usługi.   
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Doradcy finansowi pomagają w podjęciu decyzji, czy program DAS 
jest dla dłużnika odpowiedni. 
 

1.3  Czy program DAS coś kosztuje? 

Darmowe, poufne oraz bezstronne porady uzyskać można lokalnie 
lub płacąc za nie wielu organizacjom świadczącym usługi 
finansowe. 
 
 

Do osób, które oferują bezpłatne oraz bezpośrednie porady 
zaliczamy doradców z Biura Pomocy Obywatelskiej Citizens Advice 
Bureau oraz doradców finansowych lokalnych władz 
samorządowych.  
 
 

Ich dane kontaktowe znaleźć można na końcu niniejszej broszury. 
Lokalnych doradców finansowych znaleźć można również na 
stronie internetowej programu DAS: 
www.dassscotland.gov.uk/find-a-money-adviser. Niektóre 
instytucje informacji oraz porad udzielają również telefonicznie 
lub przez Internet.  
 
 

Należy pamiętać, że niektóre organizacje pobierają opłaty za 
udzielanie porad finansowych. Przed zawarciem umowy 
wybranego doradcę finansowego należy zapytać o koszty oraz 
informacje szczegółowe takiej usługi. 
 

1.4  Czy spełniam wymagane kryteria? 
Osobie możliwość wzięcia udziału w programie DAS przysługuje, 
gdy ma dług lub więcej długów i spełnia poniższe kryteria: 

zamieszkuje w Szkocji; 
zasięgnęła porady oraz pomocy zatwierdzonego w ramach 
programu DAS doradcy finansowego; 

pragnie spłacić swój dług lub długi bez groźby wszczynania 
przeciwko niej przez wierzycieli postępowania sądowego; 
po zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, na 
przykład (kredyt hipoteczny, czynsz, rachunki za media, 
jedzenie, opłata komunalna Council Tax), ma odpowiednią 
nadwyżkę dochodu. 
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Osobie nie przysługuje możliwość wzięcia udziału w programie DAS, 
jeżeli: 

jest stroną Chronionej Umowy Powierniczej, która ją wciąż 
obowiązuje; lub 

ma ogłoszoną upadłość lub podlega Nakazowi Restrykcji 
Upadłościowych lub Zobowiązaniu Restrykcji 
Upadłościowych; lub 
podlega w związku z danym długiem wytycznej o terminie 
spłaty, o której przewiduje art. 1 (wytyczne o terminach 
spłat) lub art. 5 (nakazy o terminach spłat) Ustawy 
(Szkocji) o dłużnikach z 1987 r.; lub 

podlega w związku z danym długiem nakazowi spłaty 
długu w określonym terminie, o którym przewiduje art. 
139 (nakazy spłat w określonym terminie) Ustawy o 
kredytach konsumenckich z 1974 r.(d); lub 
spłaca dług lub długi na podstawie wspólnego zajęcia majątku. 
 

Dłużnikowi może przysługiwać prawo do skorzystania z 
programu w przypadku, gdy dłużnika obowiązuje nakaz 
wspólnego zajęcia majątku a dany wierzyciel (bez względu na 
to, czy wierzyciel jest stroną nakazu wspólnego zajęcia 
majątku) próbuje prawnie wyegzekwować od niego inną 
należność.   
 

1.5  Kto bierze udział w realizacji planu spłaty długów? 

Dłużnik: Osoba, która ma osobisty dług/osobiste długi i zgodziła się 
na realizację planu spłaty długu DPP. 
Doradca finansowy zatwierdzony przez program DAS (doradca 
finansowy): Osoba, która spełnia kryteria, aby w ramach 
alternatywnej możliwości zarządzania długiem oferować plan DPP 
programu DAS. 
Wierzyciel: Osoba lub organizacja, której dłużnik winien jest 
pieniądze. 
Administrator programu DAS: księgowy ds. upadłości (szkocki 
pracownik rządowy), który nadzoruje realizację każdego planu DPP. 
Administrator podziału wypłaty należności: Organizacja, która 
rozlokowuje na rzecz wierzycieli kwoty pobrane od dłużników w 
ramach realizacji planu DPP. 
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1.6  Czy DAS jest tylko dla osób indywidualnych? 

O sporządzenie wspólnego planu DPP mogą wnioskować pary, 
które mają co najmniej jeden dług, za który są wspólnie 
odpowiedzialne i jeżeli ich związek należy do poniższych 
kategorii: 

mąż i żona lub osoby mieszkające ze sobą jako mąż i żona; 
rejestrowany związek partnerski; lub 

osoby żyjące w związku, który ma cechy charakterystyczne 
związku małżeńskiego, z wyjątkiem osób tej samej płci. 

 

Aby przystąpić do realizacji propozycji wspólnego planu DPP, na 
propozycję planu DPP muszą zgodzić się oboje wnioskodawcy.  

 

1.7  Czy wpłynie to na mój rating kredytowy? 

Dane dłużnika biorącego udział w programie DAS zapisywane 
są w rejestrze programu DAS. Jest to rejestr publiczny, do 
którego nieodpłatny wgląd ma każda osoba. Wierzyciele oraz 
agencje badające zdolność kredytową regularnie sprawdzają 
rejestr i mogą uaktualniać swoje akta dotyczące zdolności 
kredytowej dłużnika, aby odzwierciedlały one zdobyte  
informacje. 
 

W okresie realizowania planu DPP w ramach programu DAS 
dłużnik będzie w większości przypadków pozbawiony 
możliwości udzielenia mu dalszego kredytu, o ile nie jest on 
wymagany w celu przeprowadzenia koniecznych napraw. 
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2. UBIEGANIE SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE DAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Program DAS zamraża wszystkie 

odsetki, opłaty, kary pieniężne 

lub inne koszty, które miałyby 

zastosowanie w stosunku do 

długu i umarza je po 

zrealizowaniu planu DPP.” 



2.1 Jak starać się o uzyskanie planu spłaty długu DPP? 

Aby uzyskać plan DPP w ramach programu DAS, dłużnik musi 
zasięgnąć porady oraz pomocy doradcy finansowego. Doradca 
finansowy dłużnika omówi z nim kwestie jego dochodów oraz 
wydatków i wyliczy nadwyżkę dochodu dłużnika. Doradca poprosi 
o dokumenty potwierdzające sytuację finansową dłużnika. 
 

Jeżeli dłużnik oraz jego doradca finansowy zgodzą się, że dłużnik 
spełnia kryteria wzięcia udziału w programie DAS, doradca 
finansowy w imieniu dłużnika złoży wniosek o plan DPP. 
 

Informacje szczegółowe o propozycji planu DPP w ramach 
programu DAS wysyłane są wszystkim wierzycielom, których 
dłużnik uwzględni w planie DPP. 

 

2.2 Jakie informacje zawiera plan DPP? 

Propozycja planu DPP będzie jednoznacznie określała: 

całkowitą należną kwotę, którą winny jest dłużnik; 
uzgodnioną kwotę każdej raty spłaty; 
częstotliwość proponowanych wpłat; oraz 

proponowany okres realizacji planu DPP. 
 
 

Każdy z uwzględnionych w planie DPP wierzycieli będzie miał 
możliwość przyjęcia lub odrzucenia warunków propozycji planu 
DPP.  
 
 
 

Wierzycielom objętym planem DPP daje się okres 21 dni na 
udzielenie odpowiedzi na propozycję planu DPP. Jeżeli wszyscy 
wierzyciele przyjmą warunki lub uzna się, że warunki zostały przez 
nich przyjęte (ponieważ nie udzielili odpowiedzi w ciągu 21 dni), 
plan DPP w ramach programu DAS ulega automatycznemu 
zatwierdzeniu. Plan DPP, o ile dłużnik będzie przestrzegał jego 
warunków, będzie w efekcie w stosunku do objętych planem 
wierzycieli wiążący. 
 
 

Jeżeli wierzyciele uwzględnieni w planie DPP nie zgodzą się z 
warunkami propozycji planu DPP, Administrator Programu DAS 
może wciąż zatwierdzić plan DPP, jeżeli uzna, że będzie to zasadne 
i uczciwe. 
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2.3  Co się dzieje po zatwierdzeniu planu DPP? 
Jeżeli propozycja planu DPP zostanie zatwierdzona, dług lub długi 
spłacane będą pojedynczymi regularnymi wpłatami 
wyszczególnionymi w planie DPP dłużnika.  
 
 

Za dokonywanie płatności na rzecz wierzycieli odpowiedzialny 
będzie zatwierdzony administrator podziału wypłaty należności. 
Doradca finansowy dłużnika lub administrator programu DAS 
poczyni z zatwierdzonym administratorem podziału wypłaty 
należności odpowiednie czynności, aby rozpocząć realizację planu 
DPP.  
 
 

Płatności na rzecz administratora podziału wypłaty należności 
dokonywać można:  

poprzez umocowanie pracodawcy dłużnika do dokonywania 
wpłat;  
poprzez bankowe polecenie zapłaty lub stałe zlecenie płatnicze; 
kartami elektronicznymi, kartami magnetycznymi, kluczami 
typu smart key lub innymi kartami lub kluczami płatniczymi; lub  
inną metodą płatniczą zatwierdzoną przez administratora 
programu DAS.  

 
 

Pierwsza wpłata musi wpłynąć w ciągu miesiąca od dnia 
zatwierdzenia planu DPP. 

 

2.4  Co, jeśli mój plan DPP zostanie odrzucony? 

Jeżeli propozycja planu DPP dłużnika zostanie odrzucona, dłużnik 
zobowiązany jest skontaktować się ze swoim doradcą finansowym, 
aby omówić z nim dostępne możliwości, w tym możliwość 
przedłożenia skorygowanej propozycji planu. 

W związku z daną kwestią prawną od decyzji odrzucenia wniosku 
dłużnika wydanej przez administratora programu DAS można 
odwołać się do Sądu Okręgowego (Sheriff Court). 

 

2.5  Czym jest uczciwe i uzasadnione kryterium? 

Uczciwe i uzasadnione kryterium to takie kryterium, z którego 
korzystać będzie administrator programu DAS przy podejmowaniu 
decyzji, czy zatwierdzić lub odrzucić wniosek o plan DPP. 
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Przy decydowaniu, czy plan DPP w ramach programu DAS 
zatwierdzić lub odrzucić administrator programu DAS pod uwagę 
zobowiązany jest brać: 

całkowitą sumę długu; 
całkowity czas trwania proponowanego planu spłaty długu; 
metodę oraz częstotliwość regularnych wpłat; 
zakres zgody, którą wyrazili wierzyciele; 
inne opinie wierzycieli; 
uwagi doradcy finansowego dłużnika lub dłużników; 
wcześniejsze wnioski o przyznanie planu DPP; oraz 

inne czynniki, które administrator programu DAS uzna za 
stosowne. 

 

2.6  Czy podczas składania wniosku objęty(a) będę ochroną? 

W zależności od indywidualnych okoliczności, doradca finansowy 
może poprosić dłużnika o powiadomienie administratora 
programu DAS o swoim zamiarze złożenia wniosku o przyznanie 
planu DPP, co określane jest zawiadomieniem. 
 
 

Zawiadomienie chroniło będzie dłużnika przed egzekwowaniem 
spłaty długu lub długów przez tymczasowy okres do 6 tygodni 
bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku DPP. W ciągu 
okresu 12 miesięcy takie zawiadomienie można złożyć tylko raz. 
 

2.7  Co się dzieje po realizacji planu DPP? 

Po zrealizowaniu planu DPP dane dłużnika usuwane są z rejestru 
programu DAS a wierzyciele są informowani, że uwzględniona w 
planie DPP należność dłużnika została spłacona. 
 

Jeżeli uwzględniona w planie DPP należność potrącana jest 
bezpośrednio od wynagrodzenia dłużnika, administrator DAS lub 
doradca finansowy dłużnika pisemnie poprosi pracodawcę o 
zaniechanie potrącania należności od poborów. 
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3. ZMIANY W PLANIE DPP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jeżeli sytuacja finansowa dłużnika 

ulegnie zmianie, dłużnik może złożyć 

wniosek o wprowadzenie zmian do 

planu DPP.” 



3.1 Co, jeśli nie będę przestrzegał(a) warunków DPP? 

W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej 
płatności, w rezultacie czego zaległa kwota równowarta będzie 
wysokości dwóch uzgodnionych w planie DPP rat, plan DPP 
dłużnika może zostać uchylony. 
 

Plan DPP może zostać uchylony w przypadku naruszenia 
któregokolwiek z warunków planu DPP, w rezultacie czego 
wierzyciel lub wierzyciele będą mogli dochodzić egzekucji 
należności od dłużnika. 
 

3.2 Co mogę zrobić, jeżeli mój plan DPP zostanie uchylony? 

W przypadku uchylenia planu DPP, dłużnik odpowiedzialny będzie 
za wszystkie odsetki, opłaty oraz koszty, które poniósłby, jeżeli nie 
wziąłby udziału w planie DPP. Aby omówić swoje opcje, dłużnik 
powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym. 
Dłużnikowi w związku z daną kwestią prawną przysługuje prawo 
do odwołania do Sądu Okręgowego (Sheriff Court) od decyzji 
administratora programu DAS o uchyleniu planu DPP dłużnika. 
 

3.3 Co się stanie, gdy moja sytuacja finansowa zmieni się? 

Jeżeli sytuacja finansowa dłużnika ulegnie zmianie, w rezultacie 
czego nie będzie go stać na uiszczanie uzgodnionych wpłat lub 
będzie pragnął zwiększyć wysokość uiszczanych kwot, dłużnik 
może złożyć wniosek o wprowadzenie zmian do planu DPP. 
 

Przed tym jednak dłużnik taką możliwość może omówić ze swoim 
doradcą finansowym. 
 

Czasami z powodu krótkoterminowego szoku dochodowego, 
kiedy osoba lub członek gospodarstwa domowego doświadcza 
obniżenia wysokości swojego rozporządzalnego dochodu,  
zarządzanie planem DPP staje się niewykonalne. 
 

W takiej sytuacji, gdy dochód rozporządzalny  jest o przynajmniej 
50% mniejszy niż początkowo, dłużnik może ubiegać się o 
przyznanie mu 6-miesięcznej przerwy w spłatach. Do takich 
sytuacji zaliczamy: 

okres braku zatrudnienia lub zmiany zatrudnienia;  
okres znajdowania się na urlopie macierzyńskim dla matki lub 
ojca, urlopie dla osób adoptujących dziecko lub opiekujących 
się  osobami znajdującymi się na ich utrzymaniu; 
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okres choroby dłużnika; 

rozwód, rozwiązanie rejestrowanego związku partnerskiego 
lub separacja między dłużnikiem a osobą, z którą jest w 
związku małżeńskim lub partnerskim;  
śmierć osoby, z którą dłużnik dzielił się opieką (obowiązkami 
finansowymi lub innymi obowiązkami); 
przerwa w spłatach długu wstrzymuje realizację planu DPP, 
dlatego okres realizacji planu DPP jest przedłużony o okres 
trwania przerwy.  

 

3.4 Jak często mogę starać się o przerwę w spłatach? 

O ile osoba spełnia konieczne kryteria, nie istnieje limit ilości razy 
ubiegania się o przerwę w spłatach. Przed zatwierdzeniem zmiany 
administrator programu DAS pod uwagę weźmie, czy osoba 
korzystała już wcześniej z przerwy w spłatach. 

 

3.5 Jak ubiegać się o zmianę w planie? 

O wprowadzenie zmiany do planu DPP ubiegać się może dłużnik 
lub doradca finansowy dłużnika składając wniosek do 
administratora programu DAS. 
 
 

Wniosek o wprowadzenie zmiany do planu DPP można składać: 
w oparciu o zgodę między dłużnikiem a każdym z wierzycieli 
uwzględnionym w planie DPP; 

w oparciu o zgodę między dłużnikiem a wierzycielem, zgodnie 
z którą dłużnik ma być zwolniony z zobowiązania spłaty 
należności; 
w przypadku gdy doszło do znaczącej zmiany sytuacji 
finansowej dłużnika; 
w przypadku błędnego ustalenia należnej kwoty w planie DPP; 
w przypadku wyjścia na jaw dodatkowego długu/dodatkowych 
długów, którego/których nie uwzględniał początkowy plan 
DPP; oraz 
w przypadku, gdy dłużnikowi potrzebny jest kredyt w celu 
przeprowadzenia awaryjnych napraw, pokrycia wydatków 
pogrzebowych lub wydatków związanych z innymi 
wyjątkowymi okolicznościami. 
 

Przy ubieganiu się o zmianę w planie administrator programu DAS 
rozpatrzy nową sytuację finansową dłużnika i, jeżeli będzie to 
odpowiednie, uzgodniony zostanie skorygowany plan spłaty.  
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4. PORTAL INTERNETOWY PROGRAMU DAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Portal internetowy zapewnia 

możliwość internetowego dostępu 

do informacji i pozwala kontrolować 

spłatę długu.”



Program DAS ma własny portal internetowy, który zapewnia 
internetowy dostęp do systemu zarządzania sprawami programu 
DAS – Centrum Programu Spłaty Długów (DASH). Portal został 
opracowany z myślą o informowaniu dłużników o przebiegu ich 
sprawy w programie DAS. 

 
 

Doradca internetowy przekaże dłużnikom dane do logowania oraz 
hasło, co umożliwi im dostęp do systemu internetowego i pozwoli 
na wgląd w przebieg ich sprawy.  
 
 

Dalsze informacje w związku z tym, jak uzyskać dostęp do DASH 
znaleźć można na stronie www.dasscotland.gov.uk lub kontaktując 
się z administratorem programu DAS. 
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5. ALTERNATYWY DLA PROGRAMU DAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Umowę powierniczą można objąć 

ochroną. Oznacza to, że o ile dłużnik 

wywiązuje się z warunków umowy 

powierniczej, wierzyciele dłużnika nie 

mogą dochodzić sądownie długów, 

które należne były w momencie jej 

zawarcia.”



Plan Zarządzania Wierzytelnością (DMP) 

Dobrowolna umowa między dłużnikiem a jego wierzycielami, 
która określa ustalone wpłaty na poczet niespłaconej 
wierzytelności. 
 

Plany DMP zarządzane są przez tak zwane Firmy Zarządzające 
Wierzytelnościami, które negocjują z wierzycielami i zarządzają w 
ich imieniu spłatą długu. Uzgodniona wysokość wpłat zależna jest 
od tego, na jakie wpłaty stać dłużnika. Wpłaty te rozlokowywane 
są wśród wszystkich wierzycieli dłużnika. 

 

Przy opracowywaniu planu zarządzania wierzytelnością, 
wierzyciele mogą zgodzić się na zamrożenie jakichkolwiek odsetek 
oraz opłat, lecz nie mają obowiązku tego robić. W okresie, gdy 
dłużnik podlega planowi zarządzania wierzytelnością, wierzyciele 
są nadal uprawnieni dochodzić zwrotu wierzytelności. 

 

Dobrowolne plany DMP nie oferują takiego samego 
bezpieczeństwa, jakie oferuje plan DPP w ramach programu DAS. 

 

Należy zauważyć, że niektóre firmy oferujące plany DMP 
pobierają opłatę z tytułu udzielania porad oraz stałego 
zarządzania planem DMP. Przed zawarciem umowy należy to 
sprawdzić pytając się wybranego doradcy finansowego.  
 

 

Umowa powiernicza 

Oficjalna umowa między dłużnikiem a specjalistą od upadłości, 
który staje się powiernikiem dłużnika.  

 

Aby zawrzeć umowę powierniczą, dłużnik musi posiadać albo 
możliwy na sprzedaż majątek lub na rzecz powiernika z jego 
wynagrodzenia muszą być potrącane regularne płatności. 

 

Umowę powierniczą można objąć ochroną. Oznacza to, że o ile 
dłużnik wywiązuje się z warunków umowy powierniczej, 
wierzyciele nie mogą dochodzić sądownie długów, które należne 
były w momencie jej zawarcia. 
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Jeżeli wierzyciele dłużnika nie zgodzą się na objęcie umowy      
powierniczej ochroną, będą wciąż mogli sądownie dochodzić 
wierzytelności. Jeżeli dłużnik nie będzie współpracował ze swoim 
powiernikiem, umowa powiernicza może zostać rozwiązana, w 
rezultacie czego wierzyciele będą mogli sądownie dochodzić 
zwrotu należności, w tym spowodować upadłość dłużnika. Do 
upadłości dłużnika może również doprowadzić powiernik, jeżeli 
dłużnik nie będzie z nim współpracował.  
 

Należy zauważyć, że powiernik może ubiegać się o ogłoszenie 
upadłości dłużnika w jakimkolwiek czasie podczas 
obowiązywania umowy powierniczej, jeżeli uważa, że za 
pomocą tego ściągnie na rzecz wierzycieli pieniądze. Nie zdarza 
się to jednak często. 
 

 

Upadłość 

Upadłość jest prawną deklaracją, że osoba nie może spłacić 
swoich długów. 
 

W przypadku ogłoszenia upadłości, zarząd nad posiadanymi przez 
dłużnika rzeczami, w tym nad jego domem, przekazywany jest 
powiernikowi. Od wynagrodzenia dłużnika mogą być również 
potrącane regularne płatności.  
 

Dane osób z ogłoszoną upadłością lub które objęte są chronioną 
umową powierniczą, odnotowywane są w publicznym Rejestrze 
Upadłości. 

http://roi.aib.gov.uk/roi/ 
 

W celu uzyskania dalszych informacji w związku z powyższymi 
alternatywami dla programu DAS należy skontaktować się z 
miejscowym Centrum Porad Finansowych Money Advice Centre 
lub Biurem Porad Obywatelskich Citizens Advice Bureau. 
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6. DANE KONTAKTOWE ORAZ ŹRÓDŁA PORAD

„Zasięgnięcie porady  w możliwie jak 

najszybszym terminie może pomóc w 

rozwiązaniu problemów z długami.” 



Więcej informacji o programie DAS lub alternatywnych 
możliwościach umarzania długów lub zarządzania nimi 
uzyskać można kontaktując się z: 

DAS Administrator (administratorem programu DAS) 
Accountant in Bankruptcy (księgowym ds. upadłości) 
1 Pennyburn Road 
Kilwinning 
Ayrshire 
KA13 6SA 

Tel.: 0300 200 2770 
Faks: 0300 200 2601 
E-mail: das@aib.gov.uk (ogólne informacje o programie DAS)
Strona internetowa: www.dasscotland.gov.uk

Bezpłatne porady na temat długów: 
Money Advice Scotland (Centrum Porad Finansowych) 

Tel.: 0141 572 0237 
Strona internetowa: www.moneyadvicescotland.org.uk 
E-mail: info@moneyadvicescotland.org.uk

Citizens Advice Scotland (Biuro Porad Obywatelskich) 
Tel.: 0845 450 0351 
Strona internetowa: www.cas.org.uk 

National Debtline (Krajowa Infolinia dla Dłużników) 
Tel.: 0808 808 4000 
Strona internetowa: www.nationaldebtline.co.uk/scotland 

Trading Standards Scotland (Szkockie Normy Handlowe) Strona 
internetowa: www.scotss.org.uk 

Istnieją również organizacje oferujące alternatywy dla udziału 
w programie DAS. Niektóre z nich pobierają opłaty za swoje 
usługi. Dane kontaktowe tych organizacji znaleźć można w 
książce telefonicznej.   

mailto:das@aib.gsi.gov.uk
http://www.dasscotland.gov.uk/
http://www.moneyadvicescotland.org.uk/
mailto:info@moneyadvicescotland.org.uk
http://www.cas.org.uk/
http://www.nationaldebtline.co.uk/scotland
http://www.scotss.org.uk/


 

0300 200 2600 

0300 200 2600 

0300 200 2600 

0300 200 2600 

0300 200 2600 

Tha am f oillseachadh seo ri fhaot   ainn air iarrt  as ann an cànanan 

coimhearsnachd agus ann an cruthan eile. 

Cuiribh fios gu 0300 200 2600 air son seo a chur air dòigh.
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Na prośbę, niniejszą publikację uzyskać można w 
innych wersjach językowych lokalnej społeczności 
lub innych formatach. Aby taką prośbę zgłosić, 
prosimy o kontakt pod nr 0300 200 2600. 

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



Więcej informacji o programie DAS lub alternatywnych 
możliwościach umarzania długów lub zarządzania nimi 
uzyskać można kontaktując się z:  

DAS Administrator (administratorem programu DAS) 
Accountant in Bankruptcy (księgowym ds. upadłości) 
1 Pennyburn Road 
Kilwinning 
Ayrshire 
KA13 6SA 

Tel.: 0300 200 2770 
Faks: 0300 200 2601 
E-mail: das@aib.gov.uk (ogólne informacje o programie 
DAS)
Strona internetowa: www.dasscotland.gov.uk

http://www.dasscotland.gov.uk/


Dane osobowe przekazywane przez Państwa organizacji zajmującej się bankructwem 

(Accountant in Bankruptcy, AiB) mogą być wykorzystywane na wiele różnych 

sposobów w celu umożliwienia AiB działania zgodnie z ustawą o postępowaniu 

upadłościowym (Szkocja) z 2016 r. oraz innymi właściwymi przepisami prawa.  

Pełne informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz 

Państwa prawa do wglądu, zmiany lub usunięcia informacji, które posiadamy na 

Państwa temat, są publikowane na naszej stronie internetowej: www.aib.gsi.gov.uk. 

Jeśli życzą sobie Państwo kopii naszego oświadczenia o ochronie prywatności, mogą 

Państwo napisać do nas na adres

Accountant in Bankruptcy, 1 Pennyburn Road, Kilwinning, Ayrshire, KA13 6SA

Mogą Państwo również wysłać nam e-mail na adres: gdpr@aib.gov.uk lub zadzwonić 

do nas pod numer 0300 200 2600 i poprosić o rozmowę z nasym inspektorem ochrony 

danych.

Wersje językowe Wspólnoty i alternatywne formaty naszej prywatności są dostępne 

na żądanie. Prosimy o kontakt pod numerem 0300 200 2600 w celu uzyskania 

informacji na ten temat. 

  program wspierany jest przez 

Rząd Szkocki 

https://www.aib.gov.uk/guidance/information-management/privacy-statement
www.aib.gsi.gov.uk
mailto:aib@aib.gsi.gov.uk



