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Andrzej, lat 40, ma ˝on´
i dwójk´ cudownych dzieci.
Jednym s∏owem, szcz´Êliwa
rodzina. W Stanach miesz-
ka od 15 lat. Wybudowa∏
dom, za∏o˝y∏ firm´. Mia∏
wielkie plany na przysz∏oÊç. 

Co si´ wi´c sta∏o? Rok 2010 nie by∏
dla niego ∏askawy. Wiadomo, kryzys.
Âwietnie prosperujàca firma zacz´∏a
przynosiç straty. Coraz mniej zamó-
wieƒ, ni˝sze stawki. A zad∏u˝enia
w banku niebezpiecznie ros∏y. Pojawi∏y
si´ problemy finansowe. 

Na prze∏omie 2012 i 2013 roku An-
drzej, niestety, musia∏ oddaç dwie ci´-
˝arówki do banku, poniewa˝ nie by∏
w stanie d∏u˝ej ich sp∏acaç. Procenty
na kartach ros∏y z ka˝dym dniem. Cià-
g∏e telefony od kredytorów ˝àdajàcych
sp∏at zad∏u˝eƒ. Codzienne ˝ycie prze-
radza∏o si´ w koszmar. 

Pogoƒ za pracà, stres, wszystko to
spowodowa∏o, ˝e ˝ona Andrzeja znala-
z∏a si´ w szpitalu. Kilkudniowy pobyt
Moniki w jednym z “najdro˝szych ho-
teli” dobi∏ sedna. Idealna rodzina nie
widzia∏a wyjÊcia z sytuacji. 

W obliczu obecnej sytuacji ekono-
micznej, wiele osób staje przed ko-
niecznoÊcià trudnego wyboru. Czy
sp∏acaç zad∏u˝enie, które obcià˝a na-
sze karty kredytowe, czy p∏aciç za
dom, czy mo˝e uciec od tego i po pro-
stu og∏osiç bankructwo. To nie∏atwe
pytanie sp´dza sen z powiek setkom
rodzin przechodzàcych przez trudno-
Êci finansowe. ZwróciliÊmy si´ do me-
cenasa Micha∏a Worwàga, praktykujà-
cego ponad 16 lat prawo bankructwa,

z pytaniem, czy mo˝na zaczàç nowe
˝ycie bez d∏ugów i jakie mamy opcje. 
Jak, Pana zdaniem, zmieni∏a si´ sytu-
acja finansowa na przestrzeni minio-
nych lat? 

Od 2008 roku ekonomia w Stanach
Zjednoczonych zmieni∏a si´ diametral-
nie. Wielu naszych klientów to ludzie,
którzy stracili prac´. Polacy przez lata
byli zwiàzani z rynkiem nieruchomoÊci
czy te˝ kontraktorskim, traktowali
w∏asne domy jak “skarbonki”. Niestety,
obecny kryzys spowodowa∏ spadek
wartoÊci nieruchomoÊci, a do tego kar-
ty kredytowe podnios∏y oprocentowa-
nia. Ludzie borykajà si´ mi´dzy wybo-
rem sp∏aty zad∏u˝eƒ czy zakupami
spo˝ywczymi. Ka˝dego dnia spotykam
si´ z takimi przypadkami, a co najgor-
sze nie widaç koƒca tej sytuacji. 
Za∏ó˝my, ˝e w∏aÊnie ktoÊ znalaz∏ si´
w takiej drastycznej sytuacji ˝ycio-
wej, od czego powinien zaczàç? 

Najpierw nale˝y oceniç realnie swojà
sytuacj´ finansowà. Zrobiç miesi´cznà
kalkulacj´ bud˝etu. Odpowiedzieç so-
bie na pytanie, czy jestem w stanie
sp∏aciç moje zad∏u˝enia? Czy mam coÊ
wartoÊciowego i mog´ to sprzedaç, aby
sp∏aciç d∏u˝nikom? Je˝eli oka˝e si´, ˝e
miesi´czny dochód nie wystarcza na
sp∏aty zad∏u˝eƒ, balans wydatków jest
wy˝szy ni˝ przychodów, oznacza to, ˝e
czas coÊ z tym zrobiç i to jak najszyb-
ciej. 
Jakà mamy opcj´, kiedy nie jesteÊmy
w stanie sp∏acaç na czas czy te˝
w ogóle zad∏u˝eƒ? 

To zale˝y od konkretnej sytuacji fi-
nansowej. Zazwyczaj ci, którzy nie sà
w stanie dokonywaç takich sp∏at, pod-
legajà pod tzw. “Chapter 7”.
Co oznacza Chapter 7? 

Bankructwo typu,, Chapter 7' to pro-
ces, w którym nast´puje ca∏kowita li-
kwidacja zad∏u˝enia, bez konsekwencji
podatkowych. Pozwa∏a to nam na tzw.
“drugà szans´”, a z biegiem czasu na
odbudowanie ca∏kowicie historii kredy-
towej. 
Czy mo˝na zatrzymaç samochód i dom
podczas bankructwa? 

Dom czy samochód mogà zatrzymaç
ci, którzy sà w stanie je sp∏acaç. Istnie-
jà jednak inne opcje, jak na przyk∏ad
modyfikacja po˝yczki, co powoduje
zmniejszenie sp∏aty, nawet i o po∏ow´.
Wielu klientów, których staç na sp∏aca-
nie nieruchomoÊci czy samochodu, de-
cyduje si´ na bankructwo ze wzgl´du
na karty kredytowe bàdê rachunki me-
dyczne. 
Czy suma zad∏u˝enia jest wa˝na? 

W procesie bankructwa wszystko
bierzemy pod uwag´: sum´ zad∏u˝enia,
dochody oraz rozchody. Mamy klien-
tów, którzy decydujà si´ na za∏o˝enie
sprawy przy zad∏u˝eniu $15,000, a inni
przy $2,000,000. 
Co w takiej sytuacji dzieje si´ z histo-
rià kredytowà? Jak d∏ugo trwa jej od-
budowanie? 

Odbudowanie historii kredytowej
zajmuje oko∏o dwóch lat. Musimy pa-
mi´taç, ˝e utrzymanie dobrej historii
kredytowej to p∏acenie wszystkich
op∏at w terminie, je˝eli ktoÊ regularnie
si´ spóênia z p∏atnoÊciami, to jego kre-
dyt wyglàda gorzej ni˝ szeÊç miesi´cy
po og∏oszeniu bankructwa. 
Czy oboje ma∏˝onkowie muszà og∏a-
szaç bankructwo? 

Je˝eli zad∏u˝enia cià˝à tylko na jed-
nym z ma∏˝onków, to on(a) sam(a)
mo˝e og∏osiç bankructwo i wtedy dru-
ga osoba nie ponosi ˝adnych konse-
kwencji. 
Jak wyglàda sytuacja, je˝eli jesteÊmy
˝yrantem, tak zwanym co-signer? 

Niestety, sprawa tu nie wyglàda za
ciekawie dla tej osoby. Je˝eli pod˝yro-
waliÊmy po˝yczk´ osobie, która og∏osi-
∏a bankructwo, odpowiadamy ca∏kowi-
cie za d∏ug, nie polecam zatem decydo-
wania si´ na bycie co-signerem w obec-
nych czasach. Prosz´ pami´taç, ˝e co--
signer to wspó∏w∏aÊciciel zakupionej
rzeczy, a co si´ z tym wià˝e odpowiada
za po˝yczk´ jak wspó∏w∏aÊciciel. 
Czy proces bankructwa ma wp∏yw na
sprawy imigracyjne? 

Proces bankructwa nie wp∏ywa w ˝a-
den sposób na status imigracyjny czy
te˝ na przysz∏e ubieganie si´ o obywa-
telstwo. Wyjàtki stanowià sytuacje, kie-
dy kredytor udowodni, ˝e zosta∏o po-
pe∏nione oszustwo. 
Czym jest drugi rodzaj bankructwa,
czyli Chapter 13? 

“Chapter 13” to zatwierdzony i nad-
zorowany przez sàd plan sp∏at ustalo-
nej sumy z ca∏kowitego zad∏u˝enia.
Kwota, która musi byç sp∏acona, jest
ustalana na podstawie dochodu i war-
toÊci majàtku, jaki posiada klient.
W chwili sp∏acenia ostatniej raty, spra-
wa zostaje zamkni´ta. Proces ten trwa
najcz´Êciej od trzech do pi´ciu lat od
z∏o˝enia wniosku. 
Co jest bardziej korzystne: konsolida-
cja czy bankructwo? 

Zawsze ostrzegam klientów przed
konsolidacjà, zw∏aszcza w obecnych
czasach. Jest wiele firm na rynku, któ-
re chcà zarobiç “szybkie pieniàdze”
przekonujàc, ˝e w∏aÊnie konsolidacja
jest najlepszym rozwiàzaniem. Prawda
jest jednak inna. Oko∏o 80 proc. konso-
lidacji nie przynosi oczekiwanego efek-
tu. Ka˝dego tygodnia spotykam si´
z przypadkami, kiedy ludzie zdecydo-
wali si´ na proces konsolidacji i nadal
sà wzywani do sàdu przez karty kredy-
towe, czasami kredytor zamra˝a konta
bankowe lub nawet pobierajà op∏at´
z ka˝dego czeku z pracy. Dla wi´kszo-
Êci, konsolidacja nie jest dobrym roz-
wiàzaniem i zabiera du˝o wi´cej czasu
na odbudow´ kredytu ni˝ og∏oszenie
“Chapter 7”. Za∏ó˝my, ˝e klient decy-
duje si´ na pi´cioletnià konsolidacj´;
po trzech latach jego historia kredyto-
wa b´dzie w granicach 500 punktów,
a w przypadku bankructwa “Chapter
7” punktacja na kredycie b´dzie wyno-
siç ponad 650 punktów. 
W jaki sposób mo˝na si´ z Panem
skontaktowaç? 

Zapraszam do odwiedzenia naszej
strony internetowej worwagmalysz-
law.com, gdzie znajduje si´ dzia∏ “py-
taƒ i odpowiedzi”. W celu umówienia
si´ na konsultacj´ prosz´ dzwoniç pod
numer 847-533-3303 lokalizacja w Des
Plaines lub 773-586-4010 w Palos Hills.
Prosz´ pami´taç, “Najwi´kszym powo-
dem do chwa∏y nie jest to, ˝e nigdy nie
upadamy, ale to, ˝e potrafimy si´ po
upadku podnieÊç”. 
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