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Podstawowe pojęcia prawne
dotyczące osób zadłużonych
1. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien
świadczenie spełnić. Chodzi zatem o pewną relację, stosunek pomiędzy podmiotami. Jest to stosunek
prawny – polegający na tym, że norma prawna wyznacza (nakazuje) podmiotowi określone
zachowanie odniesione w pewien sposób do osoby czy spraw innego podmiotu;
2. Dług – w znaczeniu prawniczym świadczenie (obowiązek), wynikające
zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela

ze

stosunku

3. Zadłużenie - mówiąc o zadłużeniu, mamy na myśli sytuację, w której nie zostało wypełnione
zobowiązanie wobec pożyczkodawcy, czyli naruszyliśmy określony w umowie termin spłaty pożyczki.
4. Strony stosunku zobowiązaniowego – wierzyciel ca dłużnik.

W dobie wciąż mnożących się i komplikujących
się przepisów prawnych, a także przewlekłości
postępowań przed sądami powszechnymi, co raz
bardziej rośnie rola i popularność pozasądowych
metod służących przedsiębiorcom do rozwiązania
sporów związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą w sposób efektywny i profesjonalny.
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Pomoc prawna
oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów.
1. Pomoc prawna
a) Odpłatna ( z wyboru)
• Kancelarie adwokackie, radcowskie, doradcy podatkowi;
• Nieodpłatna ( z urzędu dla osób najuboższych)
b) Nieodpłatna (najczęściej instytucjonalna lub świadczona
przez organizacje pozarządowe:
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;
• Punkty nieodpłatnych porad prawnych;
• UOKiK oraz Powiatowi Rzecznicy Konsumentów;
• Rzecznicy Finansowi
• Organizacje pozarządowe

Podstawa pomoc prawna
dla osób zadłużonych
1. Analiza sytuacji prawnej dłużnika (osoby zadłużonej);
2. Pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o zwolnienie z kosztów postępowanie (oraz ewentualnie
ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
3. Pomoc w skompletowaniu dokumentów i załączników;
4. Pomoc w skonstruowaniu pisma ( odpowiedź na wezwanie do zapłaty, odpowiedź na pozew,
sprzeciw lub zarzuty nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, wniosek o prawidłowe doręczenie
nakazu zapłaty, w sytuacji gdy został doręczony na nieprawidłowy adres);
5. Pomoc w wypracowaniu propozycji ugody;
6. W skrajnych przypadkach pomoc w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
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Alternatywne (w stosunku do postępowań sądowych)
sposoby rozwiązywania sporów
1. Sądownictwo polubowne (arbitraż)
2. Mediacje
3. Rzecznicy
Rzecznicy są instytucjami powołanymi w celu wspierania jednej ze stron w rozwiązywaniu
sporu z drugą stroną. Ich istotą jest wspieranie strony słabszej (np. klienta) w sporze ze
stroną silniejszą (np. przedsiębiorcy, przedstawiciele określonej branży). Takie instytucje
mogą być powoływane zarówno przez państwo, jak i przez przedsiębiorców z określonej
branży. Pomagają oni w prowadzeniu sporu w oparciu o własne regulacje, posiłkując się
przy tym przepisami prawa. Do rzeczników powołanych przez państwo należą m.in.
rzecznicy konsumentów lub rzecznik ubezpieczonych.

Arbitraż (cechy)

1. Ma charakter adjukacyjny: spór jest władczo rozstrzygany przez arbitra, który
wydaje końcowe orzeczenie (dlatego też niektórzy kwestionują przynależność
arbitrażu do metod ADR)
2. Orzeczenie arbitra jest wiążące dla stron, nie przysługuje od niego apelacja
3. Strony muszą zgodzić się na arbitraż
4. Arbiter powinien być bezstronnym; zobowiązany jest zachować w tajemnicy
wszystkie pozyskane informacje
5. Strony, w zależności od modelu, wybierają lub uczestniczą w wyborze arbitra

MEDIACJA - dobrowolny i poufny proces dochodzenia do
rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w
tym sądowych) głównie tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma
rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony
sporu
UGODA - umowa, na mocy której strony czynią wzajemne ustępstwa
w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, by uchylić
niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, aby
zapewnić ich wykonanie lub uchylić spór już istniejący albo mogący
powstać.

Mediacja (cechy):
1. Ma charakter nieadjukacyjny, tzn. mediator, który przeprowadza mediację nie wydaje
końcowego orzeczenia, a jedynie zachęca strony do zawarcia ugody;
2. Strony muszą zgodzić się na postępowanie mediacyjne
3. W wyniku posiedzenia mediacyjnego strony mogą ale nie muszą zawrzeć ugody
4. Mediator powinien być bezstronnym; zobowiązany jest zachować w tajemnicy
wszystkie pozyskane informacje
5. Strony, w zależności od modelu, wybierają lub uczestniczą w wyborze mediatora;
6. Obecnie promuje się rozwiązanie polegające na prowadzeniu mediacji przez 2
mediatorów
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