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„Długi – wspólny problem” 

 

Jak to robią inni? 

Irlandia 

 

 

W dziewiątym numerze biuletynu kontynuujemy prezentacje irlandzkich rozwiązań wsparcia osób 

zadłużonych. Artykuł został przygotowany przez naszego francuskiego partnera Laurenta Berthela. 

 

Ramy prawne w Irlandii niedawno się zmieniły. Uchwalona została nowa ustawa Personal 

Insolvency Act z 26.12.2012, która wprowadza, obok już istniejącej możliwości bankructwa trzy nowe 

możliwości wyjścia z długów, opisane poniżej: 

• Debt Relief Notices czyli sądowe umorzenie długu (przy długu do 20.000 Euro, w sytuacji gdy 

jest mało zasobów do spłaty długu). Umorzenie musi być przygotowane przez upoważnionego 

pośrednika (Approved Intermediary). MABS obecnie ubiega się  o przyznanie takiego 

upoważnienia przy irlandzkim Urzędzie ds. Niewypłacalności Insolvency Service of Ireland. 

• Debt Settlement Arrangements – jest stosowany tylko w przypadku długów niezabezpieczonych. 

• Personal Insolvency Arrangements stosowany jest również dla długów zabezpieczonych. W obu 

wariantach jest to ugoda między wierzycielami a dłużnikiem, zawarta przez Personal Insolvency 

Practicionner, zatwierdzona przez sąd. 
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Irlandzki model poradnictwa  charakteryzuje się następującymi głównymi cechami:  

• Współpraca z wierzycielami przy wczesnym wykrywaniu zadłużenia. 

• Jasne zasady działania przedstawione wierzycielom. 

• Umowy o współpracę zawarte z niektórymi wierzycielami dotyczące ustalenia planów spłaty dla 

klientów. 

• Coraz więcej klientów jest skierowanych przez wierzycieli. 

• Poradnictwo ma wzmocnić klienta, pomóc w odzyskaniu kontroli nad finansami. 

• Brana pod uwagę jest sytuacja całego gospodarstwa domowego, doradcy MABS pracują z 

członkami rodziny osoby zadłużonej. 

• Współpraca z innymi instytucjami (służbami społecznymi, Urzędami Pracy). 

 

Jeśli powyżej opisane rozwiązania są dla Państwa interesujące, lub nasuwają się jakieś pytania, prosimy 

- piszcie do nas. Zapraszamy również do wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie internetowej 

projektu. 

 

Pozdrowienia 

Zespół Biura Porad Obywatelskich w Warszawie. 

 


