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Wstęp
W związku z rozwojem gospodarczym temat długu, dłużników i zobo-

wiązań jest wciąż aktualny. Według ostatnich informacji przygotowanych 
przez ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA długi ma ponad 1,6 mln 
polskich konsumentów. Ponadto liczba płatników terminowo regulujących 
swoje zobowiązania systematycznie spada. Powodów niepłacenia na czas 
można upatrywać w typach osobowości, czynnikach zewnętrznych bądź 
świadomym popadaniu w spiralę zadłużenia. Tematyka dłużników jest 
intersująca z punktu widzenia prawnika, ekonomisty oraz socjologa. Dla 
każdego z nich problem zadłużonych będzie analizowany inaczej. Badacze 
z różnych dziedzin oraz eksperci na co dzień zajmujący się zagadnieniem 
długu dokonali podziału dłużników, przyjmując za każdym razem inne 
kryterium. W tekście scharakteryzowano dłużników według portretów 
psychologicznych, przyczyn zadłużenia, perspektyw postrzegania świata 
przez kredytobiorców, płci, historii płatniczej oraz sposobu podejścia do 
finansów osobistych. Zachowanie dłużnika w trakcie procesu windykacji 
jest ściśle powiązane z powodami, dla których dłużnik nie reguluje swoich 
zobowiązań. Znajomość typologii dłużników może okazać się przydatna 
dla osób zajmujących się ściąganiem długów. Określenie typu dłużnika 
już na początku procesu windykacji pozwoli przewidzieć pewne reakcje 
i zachowania zadłużonego. Dzięki temu windykator może okazać się sku-
teczniejszy w swoich działaniach.

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu obowiązujących typów 
dłużników-konsumentów zarówno w literaturze, jak i w zasobach inter-
netowych. Przyjęto następujący układ artykułu. W pierwszej części przed-
stawiono proces kształtowania się postawy polskiego dłużnika na prze-
strzeni XX i XXI wieku. Ponadto zebrano obowiązujące definicje i dokonano 
charakterystyki dłużnika. Drugą część stanowi prezentacja różnych typów 
dłużników w relacji business-to-consumer (B2C).

1. Przegląd definicji dłużnika
W Polsce definicja dłużnika pojawiła się wraz z wprowadzeniem 

własności prywatnej [Matela, 2011]. W połowie lat 80. XX wieku proces 
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odzyskiwania długów był prowadzony głównie przez kancelarie, które od 
razu kierowały sprawę do sądu. Był to czas, w którym pojawiły się dwa 
typy dłużników, a ich cechą wspólną było to, że urodzili się w czasach 
gospodarki socjalistycznej. Dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw państwo-
wych za wszelką cenę starali się odroczyć termin płatności. Z kolei celem 
właścicieli nowo powstałych prywatnych przedsiębiorstw było w ogóle 
unikać kontaktów z windykatorami lub podważać zasadność długu. Nowe 
realia rynkowe sprzyjały rozwojowi sektora prywatnego, tym samym 
doprowadzając do zmian zachowań biznesowych. Przełomowym momen-
tem okazał się rok 2005, kiedy to pojawiło się nowe pokolenie dłużni-
ków. To były osoby, które w przeciwieństwie do poprzedniego pokole-
nia rozumiały pojęcia z zakresu windykacji należności i nie obawiały się 
konsekwencji niespłaconego kredytu. Ponadto łatwy dostęp do różnego 
rodzaju kredytów oraz prowadzenie bardziej konsumpcyjnego stylu życia 
doprowadziło do większego zadłużania się Polaków. Polska mentalność 
i systemy wartości zmieniły się dramatycznie i są bardziej ukierunko-
wane na dobra materialne. J. Wąsowska-Wołkow [2016] podkreśla fakt, że 
obecnie istnieje nowe pokolenie dłużników, którzy są świadomi swojego 
zadłużenia i doskonale znają techniki prawne i psychologiczne.

Pojęcia dłużnika można szukać zarówno w literaturze prawa, jak i eko-
nomii. Eksperci z tych dziedzin odmiennie rozumieją pojęcie zadłużonego. 
Ponadto dla prawnika bądź ekonomisty konsekwencje wynikające z długu 
będą miały inne znaczenie. Z perspektywy prawnika efektem zadłuże-
nia jest obowiązkowe wszczęcie postępowania sądowo-egzekucyjnego 
i poniesienie związanych z tym kosztów [Wejer, Patterson, 2015]. Z kolei 
ekonomista będzie rozpatrywał dług w kategoriach powstania należności 
przeterminowanych, a co za tym idzie – zmniejszania zysków spowodowa-
nych koniecznością ponoszenia kosztów przeterminowanych należności 
[Kreczmańska-Gigol, 2015].

Z punktu widzenia prawa w Kodeksie cywilnym nie ma ujednoliconej 
definicji dłużnika, istnieje jedynie pojęcie zobowiązania [ustawa, 1964, 
art. 353]. Na bazie tego terminu można stwierdzić, iż dłużnik to osoba 
mająca obowiązek spełnienia świadczenia wobec wierzyciela. Stąd stroną 
uprawnioną w zobowiązaniu jest wierzyciel, gdyż to on żąda od dłużnika 
spełnienia świadczenia, a dłużnik jest stroną obciążoną obowiązkiem speł-
nienia tego świadczenia [Gnela, 2011]. Jeśli chodzi o ekonomiczną stronę 
definicji dłużnika, jest to osoba, która jest coś winna lub też ma zobowią-
zanie finansowe wynikające z tytułu sprzedaży na kredyt [Patterson, 2002]. 
Według R.H. Cole’a [1988] dłużnicy to osoby, które popadły w tarapaty 
finansowe, przeoczyły termin płatności, świadomie zaciągnęły dług bez 
pokrycia lub stały się niewypłacalne.
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Definicję dłużnika można również znaleźć w kanonach dobrych praktyk 
windykacyjnych wydanych przez przedsiębiorstwa finansowe, których 
podstawową działalnością jest odzyskiwanie długów. Pierwszym takim 
dokumentem był Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) wydany 
w 1978 r. w Stanach Zjednoczonych. Istotą tego aktu było zapewnienie 
ochrony prawnej przed nadużyciami związanymi z czynnościami windy-
kacyjnymi oraz promowanie działań etycznych [Hill, 1994]. W tymże doku-
mencie nie występuje termin dłużnik, lecz konsument, czyli każda osoba 
fizyczna zobowiązana lub rzekomo zobowiązana do spłaty długu. Ten akt 
opisuje również zasady komunikowania się windykatorów z dłużnikami. 
Z kolei w Polsce podobny dokument został wydany przez Konferencję 
Przedsiębiorstw Finansowych. „Zasady dobrych praktyk windykacyjnych” 
to zestaw działań, którymi powinien kierować się windykator podczas 
wszelkich kontaktów z dłużnikiem. W tymże dokumencie dłużnik opisany 
jest jako „osoba prawna lub fizyczna obowiązana do spełnienia określonego 
świadczenia wobec innej osoby prawnej lub fizycznej”. Z kolei w części 
II opisano zasady komunikowania się z dłużnikiem z uwzględnieniem 
ochrony interesów kontrahenta, przestrzegania prawa i dobrych obyczajów 
wraz z poszanowaniem praw zadłużonego.

Istotną kwestią jest również to, w jakich okolicznościach dochodzi do 
zadłużenia i kto jest wierzycielem. Transakcje biznesowe mogą zachodzić 
między trzema podmiotami: przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi 
oraz konsumentami [Frąckiewicz, 2006; Sznajder, 2002]. Te podmioty two-
rzą między sobą różne relacje biznesowe, z których najczęściej występu-
jącymi są B2B (przedsiębiorstwo–przedsiębiorstwo) i B2C (przedsiębior-
stwo–konsument). W relacjach B2C oferowane produkty są już gotowe 
do konsumpcji, podczas gdy w B2B produkty przeznaczone są do dal-
szej obróbki, by w efekcie powstał produkt finalny [Heryszek, 2012]. Na 
potrzeby tego artykułu skupiono się wyłącznie na relacjach B2C i opisano 
konsumentów, którzy popadli w długi, kupując produkty bądź usługi od 
przedsiębiorstw na kredyt.

2. Typy dłużników
Typologią dłużników zainteresowali się zarówno naukowcy, jak i eks-

perci z zakresu windykacji należności. Poniższe opracowanie stanowi 
kompilację typów dłużników opisanych w literaturze przedmiotu oraz 
przez praktyków biznesu.

W 2009 r. firma KRUK SA przedstawiła pięć portretów psychologicz-
nych dłużników, a mianowicie:

– współpracujący,
– depresyjny,
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– agresywny,
– z poczuciem mocy,
– dłużnik tak-tak.
Pierwszym typem dłużnika jest dłużnik współpracujący, którego 

cechami charakterystycznymi są między innymi chęć do współpracy oraz 
znalezienie kompromisu. Są to osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia 
wskutek splotu nieszczęśliwych zdarzeń. Wykazują się dużą motywacją, 
ponieważ są świadomi konsekwencji prawnych. Współpraca z windy-
katorem jest konstruktywna i zmierza do jak najszybszego znalezienia 
rozwiązania. Drugim typem jest dłużnik depresyjny, który boryka się 
z problemami nie tylko finansowymi, ale i zdrowotnymi czy rodzinnymi. 
Taka osoba jest negatywnie nastawiona do siebie oraz reszty otoczenia, nie 
widząc żadnego dobrego wyjścia z sytuacji. Rozmowy z dłużnikiem depre-
syjnym polegają na wskazaniu drogi wyjścia przy jednoczesnym wsparciu 
psychicznym. W sytuacji gdy windykator ma do czynienia z tego typu 
dłużnikiem, kluczowe jest dostosowanie sposobu prowadzenia rozmowy. 
Ponadto dłużnik depresyjny nie jest świadomy konsekwencji swojego 
zadłużenia, a jedyne na czym mu zależy to wsparcie i poczucie bezpie-
czeństwa. Przeciwieństwem depresyjnego jest typ dłużnika agresywnego, 
który nie radzi sobie z emocjami, a jedyną formą obrony jest atak. Taka 
osoba próbuje za wszelką cenę sprowokować windykatora, który z kolei 
powinien wykazywać się opanowaniem. Rozmowy z dłużnikiem agre-
sywnym są trudne, a wypracowanie wspólnego rozwiązania wymaga 
dużego zaangażowania windykatora. Czwartym typem zadłużonego jest 
dłużnik z poczuciem mocy. Ten typ osoby czuje się bezkarny wobec obo-
wiązujących przepisów prawa. Jest agresywny i z chęcią wdaje się w spory 
z windykatorem. Celem dłużnika z poczuciem mocy jest gra na zwłokę. 
Ostatnim wyróżnionym przez firmę KRUK SA typem zadłużonego jest 
dłużnik tak-tak. To osoba, która na wszystkie pytania windykatora odpo-
wiada twierdząco, przedstawiając obietnice bez pokrycia. Dłużnik tak-tak 
nie zdaje sobie konsekwencji wynikających z braku zapłaty, zależy mu 
wyłącznie na zakończeniu rozmowy z windykatorem.

W roku 2010 M. Bekas [2010] przedstawiła zarys typologii dłużników 
na podstawie przyczyn zadłużenia. I tak pierwszą grupę stanowią osoby, 
które zwyczajnie popadły w tarapaty finansowe wskutek błędnych decy-
zji lub dlatego, że ktoś im nie zapłacił. Tego typu dłużnicy nie są w sta-
nie uregulować swoich zobowiązań i są gotowi przedstawić stosowne 
dokumenty poświadczające ich sytuację. Drugą grupę tworzą oszuści, 
którzy od początku zawierania transakcji wiedzą, że nie zapłacą. Stąd już 
na początku działań windykacyjnych kontakt z takim dłużnikiem staje 
się utrudniony, a później niemożliwy. Oszuści są świetnie przygotowani 
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i doskonale orientują się w przepisach prawnych, a windykacja takiego 
dłużnika jest niezwykle trudna. Ostatnim typem zadłużonych są ryzykanci. 
Są to osoby, które mają środki finansowe na pokrycie długu, ale wolą te 
pieniądze przeznaczyć na inne cele, takie jak wakacje lub zakupy dóbr 
luksusowych. Windykacja ryzykantów to gra, w której dłużnikowi zależy 
na odroczeniu działań w czasie. W takiej sytuacji windykator powinien 
konsekwentnie prowadzić postępowanie windykacyjne.

Adam Mordzon [2011] zaproponował typy dłużników, biorąc pod 
uwagę perspektywę postrzegania świata przez kredytobiorców. Na tej 
podstawie wyróżnił cztery typy zadłużonych:

– (nie)świadomi konsumenci,
– rozgoryczeni konsumenci,
– ofiary,
– wyłudzający.
Kategoria (nie)świadomi konsumenci to osoby, które w pierwszej 

kolejności obwiniają siebie za stan swoich finansów. Częstym powodem 
zadłużania się tej grupy jest nieracjonalne korzystanie z kart kredytowych, 
zakupy środków trwałych bądź usług na raty. Tego typu zadłużeni oce-
niają, że sytuacja, w której się znaleźli, jest wynikiem złego oszacowania 
przyszłych wpływów do budżetu domowego oraz braku rozwagi kon-
sumpcyjnej. Kolejną kategorię stanowią rozgoryczeni konsumenci, którzy 
w przeciwieństwie do (nie)świadomych konsumentów obwiniają banki 
oraz inne instytucje finansowe za powstały dług. Ponadto czują się ofia-
rami działań marketingowych, w których kredyt przedstawiany był jako 
alternatywne źródło pozyskiwania pieniędzy. Kolejną grupą zadłużonych 
stanowią ofiary. Są to osoby, które wpadły w stan zadłużenia z powodów 
często niezależnych. Takimi sytuacjami są między innymi problemy zdro-
wotne najbliższych, wobec których dług zaciągany jest natychmiast i bez 
namysłu. Drugim powodem zadłużenia ofiary jest przyjęcie spadku wraz 
z długiem. Ostatnią grupę dłużników stanowią wyłudzający, czyli osoby 
które już od początku biorą pod uwagę możliwość zadłużenia. Wyłudza-
jący nie czują się odpowiedzialni za zaistniałą sytuację, choć są świadomi 
swoich działań.

W 2013 r. wiodąca firma windykacyjna Krajowy Rejestr Długów (KRD) 
ustanowiła podział dłużników według płci. W badaniu wzięły udziały 
wszystkie te osoby, które zostały wpisane na listę zadłużonych w syste-
mie KRD. Według wyników kobiety stanowią wyłącznie 36% badanych. 
Mężczyźni dużo gorzej radzą sobie ze spłatą zadłużenia, choć przyczyną 
może być to, że często rachunki rodzinne reguluje mężczyzna i w rezulta-
cie to on trafia do rejestru. Średnią kwotę zadłużenia ze względu na płeć  
zobrazowano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Średnia kwota zadłużenia kobiet i mężczyzn w przedziale 
wiekowym
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Źródło: [KRD, 2013].

Z powyższego rysunku wynika, że wraz z wiekiem zmienia się struktura 
zadłużenia wśród kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o kobiety, najwyższy 
poziom zadłużenia osiągają między 46–55 rokiem życia i średnio wynosi 
on 4944,47 zł. Mężczyźni popadają w długi zwłaszcza w wieku 36–45, a ich 
średnia wartość długu to 9962,35 zł. Według raportu przyczyn takiego 
zachowania należy upatrywać w różnicy w zarobkach oraz uczestnictwie 
w rynku pracy. Ponadto udowodniono, iż kobiety cechuje umiejętność 
rozsądnego gospodarowania pieniędzmi oraz mniejsza skłonność do podej-
mowania ryzyka.

Na zlecenie jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce Grupy 
KRUK SA [2015] przeprowadzono badanie wśród osób, które w ciągu pię-
ciu lat miały problemy z uregulowaniem zobowiązań w terminie. Na pod-
stawie otrzymanych wyników wyłoniono pięć typów zadłużonych wraz 
z charakterystyką (tab. 1):

– zapominalscy,
– zadłużeni dla innych,
– beztroscy,
– zagubieni,
– unikający.
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Tablica 1. Charakterystyka zadłużonych

Typ 
zadłużonych

Procent 
zadłu-
żonych

Średnia 
wysokość 
zobowią-

zań do 
spłaty

Powody opóźnienia spłaty

Średni 
wiek 

zadłużo-
nego

Zapomi nalscy 27% 10 935 zł Zapomnieli uregulować należ-
ność terminowo (39%); Nie 
pamiętali o zadłużeniu (16%).

45 lat

Zadłużeni dla 
innych

24% 35 876 zł Zła sytuacja materialna (61%);
Brak/ utrata pracy (42%);
Potrzeba opóźnienia spłaty, by 
wystarczyło na inne zobowią-
zania (31%).

43 lata

Beztroscy 19% 15 380 zł Zła sytuacja materialna (24%);
Potrzeba opóźnienia spłaty, by 
wystarczyło na inne zobowią-
zania (23%);
Brak/ utrata pracy (20%).

42 lata

Zagubieni 18% 17 489 zł Zła sytuacja materialna (67%);
Brak/ utrata pracy (47%);
Potrzeba opóźnienia spłaty, by 
wystarczyło na inne zobowią-
zania (22%).

47 lat

Unikający 12% 19 058 zł Zła sytuacja materialna;
Brak/utrata pracy;
Potrzeba opóźnienia spłaty, 
by wystarczyło na inne 
zobowiązania.

36 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [KRUK SA, 2015].

Najliczniejszą grupę stanowią zapominalscy (27%), którzy swoje 
opóźnienia tłumaczą niedbałością. Wysokość ich długu jest najmniej-
sza w porównaniu z pozostałymi grupami zadłużonych. Z kolei średni 
wiek zapominalskiego to 45 lat. Drugą w kolejności grupą dłużników są 
tzw. zadłużeni dla innych, charakteryzujący się tym, że zaciągają dług 
na potrzeby domu lub innych osób. Wśród tych dłużników dług osiąga 
najwyższą wartość, a najczęstszymi powodami nieregulowania zobowią-
zań w terminie są zła sytuacja materialna spowodowana brakiem lub utratą 
pracy. Typ beztroskich dłużników stanowi 19% wszystkich badanych. 
Według sondażu jest to grupa, która jest najaktywniejszą grupą zawodową, 
a ich problemy wynikają z braku umiejętności kontrolowania wydatków. 
Z kolei zagubieni stanowią 18% wszystkich badanych, którzy deklarują, 
że są w najgorszej sytuacji materialnej. Jak podaje KRUK SA liczącą część 
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tej grupy stanowią osoby starsze, które za swoją złą sytuację obarczają 
stan gospodarki. Ostatnią kategorią są unikający, którzy charakteryzują się 
najmłodszym wiekiem. Wśród tego segmentu zadłużonych jest najwięcej 
singli oraz osób bezdzietnych. Istotną cechą badania jest moralna postawa 
wobec zadłużenia. Zapominalscy oraz zadłużeni dla innych są zdania, że 
powstały dług należy uregulować, niezależnie od okoliczności. Z kolei 
pozostałe grupy upatrują przyczyn swojego zadłużenia w czynnikach 
zewnętrznych, takich jak stan gospodarki czy sposób funkcjonowania 
banków.

W tym samym roku firma KRD opublikowała informację prasową doty-
czącą własnej typologii dłużników [KRD, 2015]. Badanie zostało przepro-
wadzone wśród 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Na podstawie swoich 
danych eksperci wyróżnili pięć typów zadłużonych konsumentów (rys. 2):

– odpowiedzialni,
– wolne ptaki,
– zamożni,
– luzacy,
– zadłużający się.

Rysunek 2. Typologia finansowa Polaków

Odpowiedzialni
29%

Wolne ptaki
12%

Zamożni
18%

Luzacy
20%

Zadłużający się
21%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [KRD, 2015].

Warto zauważyć, iż nazwy dłużników nawiązują do sposobu podejścia 
do finansów. I tak najliczniejszą grupę stanowią odpowiedzialni – 29% 
badanych. Ta grupa respondentów reguluje swoje zobowiązania na czas, 
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uważając to za konieczność i obowiązek. Należy podkreślić, iż są to osoby, 
które nie były w przeszłości windykowane. Kolejną grupę stanowią zadłu-
żający się – 21% respondentów. Wśród tych osób przeważają kobiety, 
które najczęściej zapominają o zapłaceniu raty kredytowej i nie odbie-
rają telefonów od firm windykacyjnych. Zadłużający się to osoby, które 
w przeszłości miały już problemy z płatnościami. Z kolei kolejną grupę 
w większości reprezentują mężczyźni, to luzacy (20%). Płacenie rachun-
ków terminowo jest dla tej grupy przejawem uczciwości, choć sami często 
o tym zapominają. Luzacy nie obawiają się konsekwencji z powodu braku 
zapłaty, a swoją kondycję finansową określają jako dobrą. Eksperci z KRD 
wyszczególnili również typ zamożnych, który stanowi 18% badanych. 
Osoby z tej grupy deklarują terminowe wpłaty oraz brak jakichkolwiek 
kontaktów z firmami windykacyjnymi. Swoją sytuację finansową przedsta-
wiają jako dobrą i bardzo dobrą. Ostatnią grupę stanowią „wolne ptaki”, 
którzy mają trudności z określeniem ich bieżących wpływów i wydatków. 
Większość z nich deklarowała, iż nie posiada żadnych zobowiązań długo-
terminowych, takich jak kredyt bądź pożyczka.

Z powyższego zestawienia wynika, iż dla windykatora najkorzyst-
niej będzie, kiedy po drugiej stronie będzie miał kobietę współpracującą, 
która zwyczajnie zapomniała opłacić rachunku na czas. Najtrudniejszym 
dłużnikiem może okazać się mężczyzna, który jest agresywny w swoim 
zachowaniu, a o zamiarze braku spłaty zadłużenia wiedział od początku.

Zakończenie
W Polsce temat długu jest wciąż aktualny, choć pokolenie dłużników 

uległo znacznej metamorfozie. Dłużnik w obecnych czasach jest świadomy 
swojej sytuacji i w większości przypadków wie, jakie są konsekwencje 
nieuregulowanych płatności. I choć wydawać by się mogło, że wszystko 
już wiadomo, to jednak dłużnik dłużnikowi nierówny. Postawa dłużnika 
często jest związana z przyczynami powstania długu. Są osoby, które od 
początku wiedziały, że nie zapłacą w terminie. Z drugiej strony wyróżnić 
można dłużników, którzy mieli dobre intencje, ale wskutek błędnych decy-
zji finansowych stali się niewypłacalni. Bywają też tacy, którzy zwyczajnie 
zapomnieli opłacić rachunku, jest to typ współpracujący bądź odpowie-
dzialny. Istnieje również grupa, która od początku nie jest skłonna do 
współpracy, zachowując się agresywnie lub składając deklaracje bez pokry-
cia. Znając typy dłużników, przedsiębiorca bądź osoba odpowiedzialna za 
windykację jest w stanie zapobiec powstawaniu długów nieściągalnych.
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Streszczenie
Problem zadłużania się jest powszechnym zjawiskiem występującym w kra-

jach rozwijających się. W Polsce typ dłużnika ewoluował wraz ze zmianami 
polityczno-gospodarczymi. Współcześnie tematyka zadłużania to nie tylko pro-
blem o charakterze prawnym, lecz także ekonomicznym i społecznym. Definicji 
dłużnika lub długu można szukać zarówno w aktach prawnych, jak i książkach 
o tematyce ekonomicznej. Temat zadłużania jest o tyle interesujący, iż zajmują się 
nim naukowcy oraz praktycy biznesu. W artykule opisano dostępne w literatu-
rze, jak i te przygotowane przez wiodące firmy windykacyjne typy dłużników. 
Przedsiębiorstwo KRUK SA dokonało własnego podziału z uwzględnieniem 
portretu psychologicznego osoby zadłużonej. Z kolei eksperci z KRD swoją 
analizę oparli na dwóch kryteriach: płci oraz stosunku do finansów osobistych. 
W literaturze występuje podział dłużników ze względu na przyczyny zadłużenia 
oraz perspektywę postrzegania świata przez kredytobiorców. W ostatniej części 
publikacji dokonano podsumowania scharakteryzowanych typów dłużników 
i podjęto próbę wytypowania najlepszego i najgorszego dłużnika z punktu 
widzenia windykującego.

Słowa kluczowe
dłużnik, windykator, dług, typologia

Typology of debtors (Summary)
The problem of debt is a common phenomenon occurring in developing 

countries. In Poland, the type of debtor has evolved along with political and eco-
nomic changes. Today, the issue of debt is not only a legal but also an economic 
and social term. The definition of debtor or debt can be found in both legal acts 
and economic publications. The subject of debt is interesting enough for both 
researchers and business practitioners. In the article the phenomenon of debt 
is described on the basis of literature review as well as on the documents prepared 
by the leading debt collection companies. KRUK SA made its own typology 
of debtors, taking into account the psychological portrait of the debtor. In turn, 
KRD experts analyzed their analysis based on two criteria: sex and the attitude 
towards personal finance. In the literature there is a different division of debtors 
according to the causes of debt and the prospects of perceiving the world by 
the debtors. In the final part of the paper, the author summarizes the characterized 
types of debtors and attempts to identify the best and worst debtors from the debt 
collector’s point of view.
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debtor, debt collector, debt, typology




