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Niewypłacalność a epidemia 
COVID-19
STATYSTYKI I ANALIZY



Kryzys gospodarczy związany z epidemią COVID-19 dotknie
wszystkie firmy. Część z nich - nawet pomimo pomocy państwa - nie
przetrwa lub będzie wymagała restrukturyzacji. Na poniższym
wykresie uszeregowaliśmy branże według tego jak bardzo
poszczególne z nich odczuwają załamanie koniunktury. Najbardziej
wrażliwe są firmy usługowe (handel odzieżą, turystyka, linie lotnicze)
oraz zajmujące się produkcją dóbr konsumenckich trwałych
(samochody, meble, RTV). Uderzenie w firmy jest i będzie
wielokanałowe i rozłożone w czasie – pierwszy, powoli kończący się,
etap to hibernacja i załamanie popytu. Po odmrożeniu gospodarki
nasilą się problemy z łańcuchami dostaw, dostępnością pracowników
czy utratą płynności przez kontrahentów. Uderzy to pośrednio w
branże zależne od koniunktury – m.in. transport, reklamę oraz
produkcję dóbr inwestycyjnych.

Dużą odporność na kryzys cechują się branże dóbr pierwszej
potrzeby (żywność) oraz branża farmaceutyczna. Relatywnie dobrze
radzą sobie branże cyfrowe – e-commerce, telekomunikacja czy IT.
Obecny kryzys zmusi całe branże do ogromnych dostosowań.

ANALIZA SPECJALNA– RANKING WRAŻLIWOŚCI FIRM

Które branże ucierpią najbardziej? 

Ranking wrażliwości firm

Wykres 1. Klasyfikacja branż wg wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, dane GUS

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ WG BRANŻ

Jak zmienia się liczba restrukturyzacji 

wszystkich firm w branżach? (część 1)

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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O ile procent zmieniła się 12-miesięczna suma 
niewypłacalności w danym miesiącu do 

analogicznego miesiąca rok temu?

Im bardziej czerwone pole, tym 
wyższa zmiana na tle 

pozostałych branż

Nazwa branży
Liczba restrukturyzacji za 

ostatnie 12 miesięcy
paź 19 lis 19 gru 19 sty 20 lut 20 mar 20

Przetwórstwo żywności (PKD 10-12)
19 -45% -29% -11% 13% 29% 46%

Przetwórstwo odzieży i wyrobów tekstylnych (PKD 13-14)
6 50% 50% 100% 80% 80% -14%

Produkcja skór (PKD 15)
1 -33% -33% -33% -67% -67% -67%

Produkcja wyrobów z drewna (PKD 16)
8 -29% -29% -14% -14% 17% 60%

Produkcja papieru oraz poligrafia (PKD 17-18)
5 25% 33% 67% 67% 67% 67%

Wytwarzanie i przetwórstwo koksu i ropy naftowej (PKD 19)
0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Produkcja wyrobów chemicznych i leków (PKD 20-21)
2 200% 200% -67% -67% -33% -50%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw (PKD 22)
8 33% 100% 233% 267% 150% 60%

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

(PKD 23) 2 -20% -50% -50% -67% -67% -67%

Produkcja wyrobów metalurgicznych (PKD 24-25)
20 -52% -52% -44% -39% -44% -35%

Produkcja komputerów i urządzeń elektyrcznych (PKD 26-

27) 6 133% 133% 75% 167% 75% 20%

Produkcja maszyn i urządzeń (PKD 28)
9 43% -11% -11% -50% -38% -10%

Produkcja samochodów i sprzętu transportowego (PKD 29-

30) 3 -25% -40% -40% 0% 0% -40%

Produkcja mebli i pozostałych dóbr (PKD 31-32)
14 71% 180% 180% 86% 100% 100%

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 

33) 3 -33% -57% -57% -50% -50% -40%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, parę i 

powietrze (PKD 35) 6 67% 13% 50% 14% 33% -25%

Dostawa wody i gospodarka odpadami (PKD 36-39)
8 20% 20% 50% 75% 250% 300%

Budownictwo (PKD 41-43)
46 -12% -7% -20% -18% -8% -21%

Handel hurtowy i detaliczny samochodami i motocyklami 

(PKD 45) 7 0% -18% -9% 10% -25% -46%

Handel hurtowy z wyłączeniem samochodów (PKD 46)
41 12% -3% -3% -17% -28% -42%

Handel detaliczny (PKD 47)
32 -6% -11% -8% -22% -21% -24%

Transport lądowy i rurociągowy (PKD 49)
22 -4% 8% 4% -4% -4% -15%

Transport wodny (PKD 50)
0

Transport lotniczy (PKD 51)
0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Magazynowanie (PKD 52)
4 -50% -33% 100% 100% 100% 300%

Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)
1



STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ WG BRANŻ

Jak zmienia się liczba restrukturyzacji 

wszystkich firm w branżach? (część 2)

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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O ile procent zmieniła się 12-miesięczna suma 
niewypłacalności w danym miesiącu do 

analogicznego miesiąca rok temu?

Im bardziej czerwone pole, tym 
wyższa zmiana na tle 

pozostałych branż

Nazwa branży
Liczba niewypłacalności 

za ostatnie 12 miesięcy / 

liczba firm w branży
paź 19 lis 19 gru 19 sty 20 lut 20 mar 20

Zakwaterowanie (PKD 55)
4 -25% -38% -60% -73% -60% -56%

Działalność związana z wyżywieniem (PKD 56)
8 75% 20% 40% 80% 17% 14%

Działalność wydawnicza (PKD 58)
3

Działalność filmowa (PKD 59)
2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nagrywanie programów ogólnodostępnych (PKD 60)
0 -100%

Telekomunikacja (PKD 61)
0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Działalność związana z programowaniem i doradztwem w 

zakresie informatyki (PKD 62) 7 50% 14% 14% 33% 33% -13%

Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
2 -50% -75% -75% -67% 0% 0%

Działalność finansowa (PKD 64)
3 -17% -17% 0% 0% -33% -50%

Działalność ubezpieczeniowa (PKD 65)
0 -100% -100% -100%

Działalność wspomagająca usługi finansowe i 

ubezpieczeniowe (PKD 66) 6 -75% -75% -43% -33% -17% 20%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
8 14% 33% 14% 50% -13% -11%

Działalność prawnicza i księgowa (PKD 69)
3 -33% 0% 33% 33% 33% -25%

Działalność centrali i doradztwa (PKD 70)
10 -18% -10% -27% 0% 0% 25%

Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 71)
4 167% 75% 0% -17% -43% -43%

Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
2 0% 0% 100% 200% 200% 0%

Pozostała działalność profesjonalna (PKD 74)
3 -25% -33% 50% 50% 50% 50%

Działalność weterynaryjna (PKD 75)
0 -100% -100%

Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
1 100% -50% -50% -50% -50% -50%

Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
2 0% 100%

Działalność organizatorów turystyki (PKD 79)
0 -100% -100%

Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)
0 -50% -50% 0% -100% -100% -100%

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku i 

zagospodarowaniem terenów zielenii (PKD 81) 3 0% 0% 100% 100% 200% 200%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (PKD 82) 5 100% 150% 67% 67% 67% 67%
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Dostępne dane o rozpoczętych restrukturyzacjach i upadłościach nie
uwzględniają jeszcze wpływu pandemii. Po pierwsze, wynika to z
opóźnienia między wystąpieniem problemów w firmie, złożeniem
wniosku o otwarcie postępowania oraz jego rozpoznaniem przez sąd.
Po drugie, ograniczenia związane z pandemią wydłużyły działalność
sądów. Po trzecie, zgodnie z zapisami z „Tarczy Antykryzysowej 2.0”
podmioty w trakcie restrukturyzacji lub upadłości nie mogą
skorzystać z pomocy w ramach Tarczy – będzie to zniechęcać firmy
do rozpoczynania postępowań restrukturyzacyjnych. Można więc
oczekiwać wzrostu liczby postępowań insolwencyjnych dopiero w
drugiej połowie roku o około 50-100 proc.

Z analizy obwieszczeń opublikowanych w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku łącznie
rozpoczęto 302 postępowania insolwencyjne, z czego 121 to
postępowania restrukturyzacyjne, a 181 to postępowania
upadłościowe. Liczba postępowań minimalnie wzrosła o 2,4 proc. w
porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku. Wynika to z 7 proc.
wzrostu liczby upadłości i 4 proc. spadku liczby restrukturyzacji.
Liczba niewypłacalności na przestrzeni ostatnich kwartałów
pozostawała stabilna.

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji 

w pierwszym kwartale 2020 r.

W PIERWSZYM KWARTALE 
OGŁOSZONO ROZPOCZĘCIE

121
POSTĘPOWAŃ 

RESTRUKTURYZACYJNYCH

Wykres 1. Liczba upadłości i restrukturyzacji, dane kwartalne wg daty publikacji w monitorze*

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.03.2020 r.
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STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wykres 3. Liczba otwartych postępowań 
układowych*

Wykres 4. Liczba otwartych przyspieszonych 
postępowań układowych*

Wykres 5. Liczba postępowań o zatwierdze-
nie układu*

Wykres 6. Udział otwartych postępowań
w pierwszym kwartale 2019 roku*
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Wykres 7. Udział otwartych postępowań
w pierwszym kwartale 2020 roku*
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* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.03.2020 r.



W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2020 roku otwartych zostało
1632 postępowań restrukturyzacyjnych – aż 62 proc. w formie
przyspieszonego postępowania układowego, 25 proc. w formie
sanacyjnego, 11 proc. w formie postępowania układowego i tylko 2
proc. w formie postępowania o zatwierdzenie układu. Zatwierdzonych
zostało łącznie 457 układów – można to traktować jako sukces
restrukturyzacji, a umorzeniem – niepowodzeniem procesu - zakończyło
się 547 postępowań. Najwyższym odsetkiem zatwierdzonych układów
do otwartych postępowań stale cechuje się postępowanie o
zatwierdzenie układu (94 proc.), następne w kolejności jest
przyspieszone postępowanie układowe (31 proc.), postępowanie
układowe (25 proc.) oraz sanacyjne (16 proc.). Z kolei najwyższy odsetek
umorzeń dotyczy postępowania układowego (41 proc.), następnie
sanacyjnego (37 proc.) oraz przyspieszonego układowego (32 proc.).

W przyszłości powyższe statystyki mogą się istotnie zmienić jeżeli
zapisy „Tarczy Antykryzysowej” będą preferowały rozpoczynanie przez
firmy konkretnych form postępowań np. przez warunki przyznania
pomocy finansowej na restrukturyzację od Ministerstwa Rozwoju lub
Agencji Rozwoju Przemysłu. Na chwilę obecną wydaje się, że najpełniej
warunki zapisane w ustawie spełnia postępowanie sanacyjne. Można
więc oczekiwać, że przedsiębiorcy będą wybierać ten rodzaj
postępowania restrukturyzacyjnego. Szacunek ten obarczony jest
jednak większą niż zwykle niepewnością.

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY

Efektywność procedury 

restrukturyzacyjnej

Tabela 1. Postępowania restrukturyzacyjne w podziale na rodzaje i etapy, od początku 2016 r.*

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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W PRZYPADKU 
WSZYSTKICH RODZAJÓW

POSTĘPOWAŃ 

28 proc.
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 

ZATWIERDZENIEM UKŁADU

przyspieszone 
postępowanie 

układowe

postępowanie 
sanacyjne

postępowanie 
układowe

postępowanie
o zatwierdzenie 

układu

otwarte postępowania 1014 413 173 32

postępowania w toku 372 196 58 -

umorzone postępowania 325 151 71 -

zatwierdzone układy 317 66 44 30

?

* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.03.2020 r.



Wykres 9. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych ogółem 
dane miesięczne, od stycznia 2016 r.*

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY
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Wykres 8. Udział procentowy postępowań restrukturyzacyjnych 
dane miesięczne, kumulowane od stycznia 2016 r.*
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* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.03.2020 r.



Struktura branżowa podmiotów rozpoczynających restrukturyzację
nieznacznie się zmienia. Najbardziej zauważalny jest wzrost nowych
restrukturyzacji w rolnictwie, co jest wynikiem ułatwienia dostępności
postępowania restrukturyzacyjnego dla mających problemy
gospodarstw rolnych. Można zaobserwować niewielki wzrost liczby
nowych restrukturyzacji w budownictwie – choć i tak kondycja
branży budowlanej w przededniu pandemii pozostawała bardzo
dobra. Sumaryczna liczba restrukturyzacji w przemyśle pozostawała
na tym samym poziomie (ok. 30 kwartalnie) - występowały jednak
różnice na poziomie branż. Podwyższoną, na tle historycznym, liczbę
nowych postępowań (średnia 12-miesięczna) można było
zaobserwować w meblarstwie, produkcji tworzyw sztucznych oraz
gospodarce odpadami, a obniżoną w branży mineralnej, metalurgii
oraz motoryzacji.
Kryzys zmieni tę strukturę. W ciągu najbliższego roku
prawdopodobnie nowe restrukturyzacje pochodzić będzie z branż
najbardziej wrażliwych, opisanych w pierwszym rozdziale –
motoryzacji, meblarstwie, handlu i wśród producentów odzieży.
Relatywnie mniej powinno być nowych restrukturyzacji z branży
spożywczej, farmaceutycznej czy IT.

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Struktura branżowa 

restrukturyzacji

Wykres 10. Struktura branżowa restrukturyzujących się podmiotów* 
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Wykres 11. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w rolnictwie i górnictwie (PKD 1-9)*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Wykres 12. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w przemyśle (PKD 10-39)*

Wykres 13. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w budownictwie (PKD 40-43)*

Wykres 14. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w handlu (PKD 45-47)*

Wykres 15. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w transporcie (PKD 49-52)*
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Wykres 16. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w pozostałych usługach (PKD 53-99)*
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.03.2020 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 
Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Wykres 17. Struktura branżowa restrukturyzacji według najważniejszych sekcji PKD*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA
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Wykres 18. Struktura branżowa podmiotów wobec, których ogłoszono upadłość lub otwarto 
restrukturyzację*
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.03.2020 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 
Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Kontynuowany jest trend wydłużania czasu trwania wszystkich
pięciu kluczowych, analizowanych przez nas etapów postępowań
restrukturyzacyjnych. Medianowa liczba dni od otwarcia
postępowania do zatwierdzenia układu wynosi już 248 dni.
Umorzenie postępowania medianowo odbywa się po 205 dniach od
otwarcia. Nieznacznie dłużej trwa również okres od złożenia do
zatwierdzenia spisu wierzytelności oraz okres między
zabezpieczeniem majątku i otwarciem postępowania.

Ze względu na obowiązywanie zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii sądy orzekały w ograniczonej skali (tylko w
sprawach pilnych), co przełoży się z jednej strony na wydłużenie
procesu restrukturyzacji, a z drugiej jeszcze większe opóźnienia w
publikowaniu obwieszczeń w Monitorach Sądowych i
Gospodarczych – głównym źródle informacji. Dane prezentowane
w kolejnych raportach będą więc obarczone zdecydowanie większą
niepewnością w porównaniu do dotychczasowych.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania

postępowań układowych

Wykres 19. Porównanie czasu trwania poszczególnych etapów wszystkich postępowań* 

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

15

W DALSZYM CIĄGU 
SPRAWNOŚĆ 

POSTĘPOWAŃ 
RESTRUKTURYZACYJNYCH, 

MIERZONA CZASEM 
TRWANIA 5 KLUCZOWYCH 

ETAPÓW, POGARSZA SIĘ

209,5

51,5

44

118,5

186,5

248

56

48

121,5

205

0 50 100 150 200 250 300

Od otwarcia do
zatwierdzenia układu

Od otwarcia do złożenia
spisu wierzytelności

Od zabezpieczenia
majątku do otwarcia

postępowania

Od złożenia do
zatwierdzenia spisu

wierzytelności

Od otwarcia do
umorzenia

postępowania

dni 

Do marca 2020 Do marca 2019

*Wskazane okresy trwania postępowania wyliczono na podstawie mediany wszystkich spraw restrukturyzacyjnych. Ustalając czas trwania postępowania 
przyjęto okres od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG o otwarciu danego postępowania do daty ukazania się obwieszczenia w MSiG o zaistniałym 
zdarzeniu. Jako jednostkę przyjęto dzień. W przeprowadzonej analizie uwzględniono obwieszczenia w MSiG o wydaniu przez sąd postanowienia, które 
zostały  opublikowane do 31.03.2020 r. Uwaga: w przypadku gdy w obwieszczeniu nie było daty postanowienia sądu za datę postanowienia przyjmowano 
datę publikacji w MSiG.



Po co Polsce prawo restrukturyzacyjne
Analiza prawna
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Postępowania 
restrukturyzacyjne w 
okresie epidemii COVID-19
WYBRANE ZAGADNIENIA
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> P. Filipiak

Usprawnienie postępowania pozasądowego

Nie jest konieczne wprowadzenie do systemu prawnego nowego, odrębnego
postępowania restrukturyzacyjnego. Wystarczy że odpowiednie przepisy zostaną
wprowadzone do regulacji art. 210 i n. Pr.restr. o postępowaniu o zatwierdzenie
układu. Niezależnie jednak od modelu rozwiązania legislacyjnego następujące
środki powinny zostać zastosowane.

Ochrona przedsiębiorstwa bez orzeczenia sądu

Jeśli dłużnik postuluje o ochronę przedsiębiorstwa w postaci zakazu egzekucji
oraz zakazu wypowiadania kluczowych kontraktów, to skutek ten powinien być
przypisany do upublicznienia informacji o udzieleniu ochrony, a nie do orzeczenia
sądowego. A zatem po zawarciu umowy z nadzorcą układu, powinno dojść - na
wniosek nadzorcy układu - do obwieszczenia w MSiG informacji o dniu
układowym. Z tym momentem zaczyna działać minimum czteromiesięczny okres
ochronny. Może on być jednorazowo przedłużony przez sąd, jeśli negocjacje
układowe z wierzycielami są zaawansowane.

Wierzyciele posiadają środki ochronne w postaci wniosku do sądu
restrukturyzacyjnego o uchylenie skutków obwieszczenia o dniu układowym.
Podstawą uchylenia skutków jest pokrzywdzenie ogółu wierzycieli poprzez
wspomniane ograniczenia w realizacji praw podmiotowych. Rozpoznanie tej
podstawy merytorycznej czyniłoby nowe przepisy spójnymi z dotychczasowymi
unormowaniami o podstawach otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Brak pozytywnej ingerencji sądu na etapie wszczęcia ochrony byłby
rekompensowany przyznaniem wierzycielom prawa do wywołania postępowania,
w którym doszłoby do weryfikacji podstaw ochrony. Obecnie wierzyciele nie
uczestniczą w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego, w tym nie przysługują im środki zaskarżenia na
postanowienie o otwarciu.

Obwieszczenie w MSiG nie jest obligatoryjne w sytuacji, gdy dłużnik nie oczekuje
ochrony prawnej. Wtedy postępowanie będzie prowadzone według
dotychczasowego modelu postępowania o zatwierdzenie układu. Ochrona
przedsiębiorstwa będzie udzielona dopiero po zatwierdzeniu układu przez sąd.

Środki ochrony przedsiębiorstwa dłużnika

Podstawowym i koniecznym w obecnej sytuacji narzędziem ochronnym jest zakaz
egzekucji oraz ustanowienia zabezpieczeń w postępowaniu zabezpieczającym na
rzecz wierzycieli. Skutek ten zachodziłby wraz z obwieszczeniem o dniu
układowym w MSiG. Zakaz powinien objąć wszystkich wierzycieli, nie wyłączając
wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Ochrona wierzycieli zapewniona byłaby
zarówno poprzez przyznanie im prawa do złożenia wniosku o uchylenie skutków
dnia układowego, jak również poprzez ograniczenie prawa dysponowania
majątkiem przez dłużnika.
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Podobnie do dotychczasowej regulacji o nadzorcy sądowym na wszelkie
czynności przekraczające zwykły zarząd potrzebna byłaby zgoda nadzorcy
układu.

Ponadto skutkiem obwieszczenia byłby zakaz wypowiadania kluczowych dla
działalności dłużnika kontraktów na podstawie okoliczności mających miejsce
przed dniem układowym. Katalog takich umów zostałby określony ustawowo,
przy czym byłby on szerszy, aniżeli obecny katalog umów objętych zakazem
wypowiadania (art. 256 pr.restr.). Dodatkowo nadzorca układu miałby
kompetencje do określenia, iż dana umowa korzysta z zakazu wypowiadania na
skutek naruszeń mających miejsce przed dniem układowym. W tym przypadku,
aby zapewnić ochronę wierzycielom, celowe byłoby przyznanie prawa złożenia
do sądu wniosku o zniesienie zakazu wypowiadania.

Spełnianie świadczeń ze zobowiązań powstałych przed dniem układowym

W tym zakresie można przyjąć dwa modele. Zgodnie z jednym z nich, dłużnik
może spełniać również zobowiązania powstałe przed dniem układowym, nie
wprowadza się zakazu potrąceń oraz zabezpieczenia roszczeń powstałych przed
dniem układowym. W tym modelu uznaje się, że postępowanie trwa bardzo
krótko, zaś spełnianie świadczenie jest istotne dla kontynuowania działalności
gospodarczej.

Drugi model zakłada skutki podobne do skutków otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego. Dłużnik objęty jest zakazem spełnienia świadczeń sprzed
dnia układowego, obowiązuje zakaz potrąceń oraz zakaz obciążania majątku
dłużnika na zabezpieczenie roszczeń objętych układem. W razie przyjęcia takiego
modelu konieczne jest dookreślenie, iż wykonywane mogą być tak zwane umowy
wzajemne w toku. Nie jest celowe ingerowanie w aktywne gospodarczo umowy,
co prowadzi do pokrzywdzenia obu ich stron, a pośrednio do pokrzywdzenia
pozostałych wierzycieli. Nadzorca układu miałby kompetencje do wskazywania,
które umowy traktuje się jako umowy w toku i dozwala się ich kontynuacji.
Podobna kompetencja jest znana polskiemu prawu: syndyk masy upadłości ma
możliwość decydowania o wykonaniu umowy wzajemnej, a nie o odstąpieniu od
niej.

Głosowanie nad układem i zatwierdzenie układu przez sąd

Do głosowania nad układem dochodzi w trybie samodzielnego zbierania głosów.
Można przy tym wprowadzić możliwość zwołania przez nadzorcę układu
zgromadzenia wierzycieli w modelu obowiązującym od niedawna w
postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osoby
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (przepisy Tytułu VI Działu III
ustawy - Prawo upadłościowe).

Bez zmian można zachować obecne przepisy o zatwierdzeniu układu przez sąd na
skutek wniosku dłużnika, do którego załącza się sprawozdanie nadzorcy układu.
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> B. Sierakowski

Od kilkunastu tygodni nasza gospodarka mierzy się ze skutkami kryzysu
wywołanego COVID-19. Kryzys dotknął nie tylko dobrze prosperujące
przedsiębiorstwa, ale i te, które już wcześniej borykały się z problemami
płynności. Mam tu na myśl zarówno przedsiębiorców objętych postępowaniami
restrukturyzacyjnymi, jak i tych którzy dopiero planowali skorzystać z sądowej
pomocy przewidzianej ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

Tarcza 2.0., czyli zapowiedź końca toczących się restrukturyzacji

Ustawodawca uchwalając szereg ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysowa
niemal całkowicie zapomniał, że w naszym porządku prawnym istnieją instytucje
prawne pozwalające skorzystać przedsiębiorcy z odpowiednich narzędzi wsparcia
w razie popadnięcia w stan niewypłacalności. Ich celem jest ratowanie biznesu, w
tym ochrona miejsc pracy oraz zachowanie integralności przedsiębiorstwa. Są to:
układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz pre-pack w postępowaniu
upadłościowym.

Jest oczywiste, że prowadzące działalność operacyjną podmioty w
restrukturyzacji również zostały dotknięte skutkami COVID-19, a w związku z
tym powinny mieć – w imię konstytucyjnej zasady równości – możliwość
skorzystania z pomocy oferowanej w ramach tzw. Tarczy 2.0. na takich samych
zasadach jak pozostali przedsiębiorcy. Idzie tu o uzyskanie takiego wsparcia (np.
pożyczki), które pozwoli wyrównać uszczerbek majątkowy, jaki powstał po
stronie przedsiębiorcy wskutek działania koronawirusa, a przez to utrzymać i
kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą. Niestety, ustawodawca
wyłączył spod działania Tarczy 2.0. wszystkie podmioty, wobec których złożono
wniosek restrukturyzacyjny lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. Takie
bezwzględne wyłączenie wszystkich przedsiębiorców w restrukturyzacji spod
systemu wsparcia państwa należy ocenić jednoznacznie negatywnie. O ile nie
budzi wątpliwości, że wsparcie nie powinno być przeznaczane na inne działania
niż te mające na celu utrzymanie biznesu i niwelowanie uszczerbku
spowodowanego COVID-19, o tyle nie można z góry zakładać, że niewypłacalny
podmiot w restrukturyzacji hipotetyczne wsparcie przeznaczy na cele inne aniżeli
„utrzymanie i kontynuacja prowadzonej działalności gospodarczej”.

Innymi słowy, przedsiębiorcy w restrukturyzacji poprzez kształt Tarczy 2.0.
zostali pozbawieni efektywnych narzędzi wsparcia, co w wielu wypadkach może
przyczynić się do umorzenia postępowań restrukturyzacyjnych, a w konsekwencji
ich upadłości. Ta negatywna prognoza może jeszcze się jednak zmienić…
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Projekt ustawy o pomocy na restrukturyzację, czyli jest jeszcze nadzieja

W Sejmie jest bowiem procedowany projekt ustawy o udzielaniu pomocy
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowa
nr 300). W projekcie przewidziano narzędzia wsparcia dla podmiotów
wymagających podjęcia względem nich niezwłocznych działań naprawczych.
Wsparcie ma być dedykowane głównie małym i średnim przedsiębiorcom
znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Co do zasady poprzez trudną
sytuację ekonomiczną rozumie się przedsiębiorcę zagrożonego niewypłacalnością
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne lub przedsiębiorcę
niewypłacalnego w rozumieniu art. 11 ustawy – Prawo upadłościowe.

W zależności od skali problemu oraz fazy działań naprawczych – wsparcie może
być udzielone w następujących formach:

• pomoc na ratowanie,

• tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,

• pomoc na restrukturyzację.

Pierwsze dwie formy pomocy polegają na udzieleniu pożyczki (odpowiednio na 6
lub 18 miesięcy) w wysokości niezbędnej do utrzymania podstawowej
działalności operacyjnej. Pożyczka jest zwrotna, a warunkiem jej udzielania jest
ustanowienie zabezpieczenia co najmniej do wysokości 50% udzielonego
wsparcia (nie musi to jednak być zabezpieczenie rzeczowe, wystarczające będzie
np. poddanie się egzekucji z aktu notarialnego czy wystawienie weksla in blanco).
Z kolei trzecia forma pomocy stanowi bardziej rozbudowany instrument wsparcia
ingerujący znacząco w strukturę restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. Pomoc
na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy – w
przeciwieństwie do podmiotów korzystających z tymczasowego wsparcia
restrukturyzacyjnego – nie byliby w stanie samodzielnie przeprowadzić procesu
restrukturyzacyjnego. Pomoc na restrukturyzację obejmuje szerszy wachlarz
instrumentów i – poza pożyczką – możliwe jest wsparcie w formie objęcia akcji
lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcia obligacji, konwersji
wcześniejszej pożyczki pomocowej na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Mając na uwadze obecnie panującą sytuację związaną z COVID-19, projektowane
zmiany należy oceniać pozytywnie. Szybkie uchwalenie ww. ustawy jest
konieczne, ponieważ w przeciwnym wypadku podmioty objęte postępowaniami
restrukturyzacyjnym po prostu upadną. Skuteczność projektowanych przepisów
będzie jednak uzależniona w dużej mierze od puli środków w budżecie państwa
na dofinansowanie przedsiębiorców (obecnie zakładana na 2020 r. pula 120 mln
zł jest absolutnie niewystarczająca) oraz od sprawności rozpatrywania wniosków
przez urzędników. Każdy bowiem dzień bez otrzymanego wsparcia może
prowadzić do nieodwracalnych zmian w zakresie płynności przedsiębiorstwa.
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> M. Romańska

Panująca epidemia COVID-19 wywiera negatywny wpływ na uzyskiwane przez
przedsiębiorców przychody. Część przedsiębiorców z dnia na dzień utraciło
wpływy z bieżącej działalności gospodarczej będąc jednocześnie zobowiązanym
do pokrywania jej kosztów. Przedsiębiorcy, których sytuacja ekonomiczna przed
wystąpieniem epidemii była dobra, a na jej skutek uległa pogorszeniu, mogą
skorzystać z restrukturyzacji sądowej. Jednak co mają zrobić przedsiębiorcy,
którzy zakończyli postępowanie restrukturyzacyjnie, a obecnie są na etapie
wykonywania układu.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują układ, a których sytuacja ekonomiczna uległa
pogorszeniu mogą skorzystać z możliwości złożenia wniosku o zmianę układu
(art. 173 ust. 1 p.r.).

Każdy dłużnik po zatwierdzeniu układu, który jest w trakcie jego wykonywania
może złożyć wniosek o zmianę układu. Wniosek może złożyć zarówno na
początku wykonywania układu, w trakcie, jak i pod koniec jego wykonywania.
Ważnym jest wyłącznie, aby wniosek o zmianę układu został złożony po
zatwierdzeniu układu, a przed jego wykonaniem. Przepisy nie ograniczają ilości
wniosków, dlatego dłużnik może je składać wielokrotnie w trakcie wykonywania
układu.

Składając wniosek przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania trwałego
zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa. Zmiana układu może zostać dokonana
wyłącznie, gdy zmniejszenie dochodów nie jest tymczasowe tj. w dłuższej
perspektywie widzimy, że sytuacja przedsiębiorcy nie ulegnie szybkiej poprawie.
Ważnym jest zatem, aby skutek w postaci zmniejszenia dochodu z
przedsiębiorstwa nie był jednorazowy, a rozciągnięty w czasie.

Przedsiębiorca weryfikując obecnie swoją sytuację ekonomiczną musi dokonać
długofalowej prognozy wpływu epidemii COVID-19 na jego działalność
gospodarczą. W części sytuacji może się okazać, że po lockdownie przedsiębiorcy
w stosunkowo krótkim czasie odzyskają swoje dotychczasowe dochody. Nie
mniej jednak część z nich będzie potrzebowała więcej czasu. Podkreślenia
wymaga, że każdy z przedsiębiorców wykonujących układ, nawet jeśli działa w tej
samej branży, ma inną ilość zleceń, innych kontrahentów. Zatrudnia inną ilość
pracowników i ma inny skład majątku. Dlatego składając wniosek o zmianę
układu musi pamiętać, że sąd przeprowadza indywidualną analizę w zakresie
trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa. Pomimo negatywnego
wpływu epidemii COVID-19 na sytuację przedsiębiorców nie u wszystkich z nich
wystąpi trwałe zmniejszenie dochodu. Brak będzie zatem podstaw do otworzenia
przez sąd postępowania o zmianę układu.
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Kolejną istotną kwestią jest fakt, że zmiana układu dotyczy zobowiązań objętych
dotychczasową treścią układu. Zmiana układu nie dotyczy zobowiązań
powstałych po otwarciu pierwotnego postępowania restrukturyzacyjnego.
Przygotowując zmienione propozycje układowe przedsiębiorca musimy wziąć
pod uwagę wierzytelności dotychczasowych wierzycieli wobec, których
wykonywał układ. Musi także uwzględnić dokonane na ich rzecz spłaty kwot w
ramach dotychczasowych propozycji układowych. Ponadto musi wziąć pod
uwagę wierzycieli posiadających wierzytelności warunkowe, jeśli w trakcie
wykonywania układu spełnił się warunek. Jak również wierzytelności sporne,
które po przyjęciu układu zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub
ostateczną decyzją administracyjną.

Samo złożenie wniosku czy otwarcie przez sąd postępowania w przedmiocie
zmiany układu nie zwalnia przedsiębiorcy od wykonywania dotychczasowego
układu. Istotnym jest stosunkowo szybkie podjęcie decyzji w przedmiocie
złożenia wniosku, aby do czasu jego zmiany posiadać wystarczające środki na
jego wykonywanie. Brak wykonywania układu np. poprzez zaprzestanie
regulowania rat układowych będzie stanowiło podstawę nie do zmiany układu, a
do jego uchylenia. W dalszej perspektywie nawet do ogłoszenia upadłości.
Ważnym jest zatem, aby przedsiębiorcy podejmowali decyzje o złożeniu wniosku
o zmianę układu jak najszybciej.

Jeszcze przed złożeniem wniosku o zmianę układu przedsiębiorca powinien
porozumieć się ze swoimi wierzycielami. Po otwarciu przez sąd postępowania w
przedmiocie zmiany układu zwoływane jest zgromadzenie wierzycieli. W ramach
zgromadzenia wierzycieli wierzyciele głosują za lub przeciwko zmianie układu.
Brak wcześniejszego porozumienia z wierzycielami może uniemożliwić dokonanie
zmiany układu. Dlatego przedsiębiorca już na etapie przygotowywania wniosku
powinien kontaktować się ze swoimi wierzycielami informując o zaistniałej
sytuacji, która zmusiła go do jego złożenia. Kontakt z wierzycielami może
stanowić o powodzeniu postępowania o zmianę układu, które może przesądzić o
dalszym być albo nie być przedsiębiorcy.
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> M. Waberski

W normalnych warunkach rynkowych wierzyciele zazwyczaj nieprzychylnie
reagują na informację o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego swojego
dłużnika. Nic w tym dziwnego, gdyż postępowania te, jeśli nie prowadzą do
przynajmniej częściowego umorzenia ich wierzytelności, to na pewno wstrzymują
możliwość odzyskania „zamrożonych” środków przez jakiś czas. Wydaje się, że
panująca obecnie pandemia powinna jednak zmienić perspektywę spojrzenia
wierzycieli na sięganie przez dłużnika po koło ratunkowe w postaci
restrukturyzacji sądowej.

Wirus wskaże kto ma największe szanse przeżycia

Po pierwsze, wierzyciele będą obecnie mniej obciążeni ryzykiem wszczęcia przez
dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego, które nie będzie miało szans
powodzenia. W otoczeniu ograniczonej konsumpcji, swobody przemieszczania
ludzi i towarów oraz rozmaitych restrykcji państwowych w prowadzeniu biznesu,
weryfikacja rzetelnych restrukturyzacji od tych „a nóż się uda” nastąpi bardzo
szybko. O ile w czasach przed kryzysem dłużnik mógł starać się ubarwiać swój
plan ratowania przedsiębiorstwa, o tyle dziś ciężko będzie takim dłużnikom w
sposób wiarygodny uprawdopodobnić choćby zdolność do bieżącego
zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań
powstałych po jego otwarciu. Jeśli dziś podmiot działający np. w branży
turystycznej nie osiąga żadnych przychodów i prawdopodobnie nie będzie ich
osiągał na dotychczasowym poziomie do sezonu 2021, to bez odpowiedniej
rezerwy finansowej nie da się uzasadnić zasadności prowadzenia takiej
restrukturyzacji. Postępowania takie albo nie będą wcale otwierane, albo będą
szybko umarzane. Słowem, realia gospodarcze wywołane przez pandemię
bezwzględnie obnażyły dłużników przed obliczem sądu i wierzycieli. Dzięki temu
mniej pieniędzy „przepalanych” będzie na prowadzenie restrukturyzacji, które nie
mają szans powodzenia.

W upadłości będzie wolno i mało; w restrukturyzacji przynajmniej będzie więcej

Wspomniane wyżej spowolnienie gospodarcze z pewnością nie przyczyni się do
wyższego poziomu zaspokojenia wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.
Inwestorzy prawdopodobnie będą trzymali się za portfele, a ci, którzy będą chcieli
coś od syndyka kupić, będą mogli wykorzystać mniejszą konkurencję dla
uzyskania jak najniższej ceny. Likwidacja majątku w upadłości może zatem
sprowadzić się do sprzedawania za bezcen, jak również do wydłużenia czynności
likwidacyjnych (wielokrotne przetargi z obniżaniem ceny). Powstaje również
pytanie jak na szybkość postępowania upadłościowego wpłyną kwestie
techniczne związane z jego prowadzeniem w warunkach pandemii. Oczywiście,
podobne zarzuty można kierować wobec postępowań restrukturyzacyjnych,
które miałyby być prowadzone w tym czasie. Obciążenie sądów wnioskami o
upadłość konsumencką po nowelizacji, wzrost zainteresowania restrukturyzacją
sądową, prognozowana fala upadłości – z pewnością nie przyczyni się to do
przyjęcia, że restrukturyzacja będzie szybka.
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Nie będzie ona szybka również z innego względu – może się okazać, iż wielu
przedsiębiorców będzie musiało w ramach restrukturyzacji maksymalnie
ograniczyć koszty i niejako zahibernować się do momentu poprawy sytuacji na
rynku. Myślenie o spłatach na rzecz wierzycieli może zostać przełożone na czas
po pokonaniu zapowiadanej już drugiej fali zachorowań. Niemniej jednak jest to
wciąż korzystna dla wierzycieli perspektywa na odzyskanie swoich
wierzytelności. Jeśli dłużnik radził sobie dobrze przed kryzysem
koronawirusowym, jego biznes nie miał chorób współistniejących, to
prawdopodobnie będzie w stanie odbudować swoją pozycję, kiedy kryzys
zostanie ostatecznie zażegnany. W takiej sytuacji wierzyciele nie otrzymają
zaspokojenia w krótkim czasie, ale będą mogli liczyć na to, że otrzymają je w
ogóle i to w stopniu wyższym niż w upadłości.

Zawieszenie wniosków upadłościowych – chwila spokoju dla dłużnika i
zmartwienie dla wierzycieli

Omówienia wymaga również wprowadzone obecnie zawieszenie obowiązku
składania wniosków o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, których stan
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Nie wchodząc w kontrowersje
związane z oceną konstrukcji i zasadności wprowadzenia tej regulacji, z
pewnością ograniczy ona spodziewaną obecnie falę wniosków upadłościowych.
Trudno jednak uznać, iż 30 dniowy termin na złożenie wniosku upadłościowego,
który zacznie biec na nowo po zakończeniu stanu epidemii, będzie czasem
wystarczającym na odzyskanie płynności przez przedsiębiorcę. W efekcie może
się okazać, iż zawieszenie tego obowiązku przesunie jedynie moment masowego
składania wniosków o ogłoszenie upadłości na czas po zakończeniu stanu
epidemii, z oczywistą szkodą dla wierzycieli. Jeśli przedsiębiorca podejmie w
okresie zawieszenia nieefektywne próby ratowania swojego biznesu, to nie dość,
że może doprowadzić tym do zmniejszenia stanu swoich aktywów, to może się
również okazać, iż globalnie wzrośnie suma jego zobowiązań o te, których nie był
w stanie regulować na bieżąco w tym okresie.

Można sądzić, iż zawieszenie obowiązku składania wniosków o ogłoszenie
upadłości w swoim obecnym kształcie nie zmobilizuje dłużników do sięgania po
restrukturyzację sądową. Wielu z nich będzie prawdopodobnie starało się
uratować biznes na własną rękę, co obniży efektywność prowadzonych działań
naprawczych. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w takim przypadku
byłoby o wiele korzystniejsze dla wierzycieli. Po pierwsze, przedsiębiorca
uzyskałby profesjonalne wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego, co zwiększałoby
realne szanse na uniknięcie upadłości. Po drugie, wierzyciele poprzez aktywne
uczestnictwo w postępowaniu mieliby wpływ na jego przebieg. Składane przez
zarządcę bądź nadzorcę sprawozdania z czynności oraz rachunkowe gwarantują
wierzycielom wgląd w bieżącą sytuację ekonomiczną dłużnika i efekty
przedsiębranych działań restrukturyzacyjnych. Cały proces restrukturyzacji byłby
transparentny, w przeciwieństwie do tego, który dłużnik starałby się realizować
samodzielnie. Po wtóre, dłużnik w trakcie postępowania uzyskałby ochronę przed
egzekucją, co gwarantowałoby wierzycielom uwzględnienie ich zbiorowego
interesu i równego traktowania przy zaspokojeniu przysługujących im
wierzytelności w ramach układu. W przeciwnym razie poszczególni wierzyciele
mogliby w ramach prowadzonych indywidualnie postępowań egzekucyjnych
uzyskiwać wyższe niż inni zaspokojenie w myśl zasady prior tempore potior iure.
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Wideokonferencja na stałe zagości w radach wierzycieli?

Na koniec warto również zastanowić się nad tym, czy koronawirusowa
rzeczywistość pracy zdalnej nie przyczyni się do zintensyfikowania
zaangażowania wierzycieli w prowadzone postępowania restrukturyzacyjne.
Wykształcone obecnie kanały komunikacji wpłynęły na zmianę świadomości
społecznej o konieczności odbywania każdego spotkania przy osobistej
obecności. Można upatrywać w tym szansy dla większego zainteresowania
uczestnictwem wierzycieli w radzie wierzycieli. Tryb przeprowadzania posiedzeń
rady wierzycieli w formie wideo lub telekonferencji powinien stać się regułą w
przyjmowanych przez nie regulaminach. Wiążące się z tym ograniczenie kosztów
funkcjonowania rady oraz oszczędność czasu wynikająca z podejmowania decyzji
w takiej formie, może działać stymulująco na wierzycieli, którzy dotychczas
niechętnie podchodzili do aktywnego uczestnictwa w postępowaniach
restrukturyzacyjnych. To zaś może znacząco przysłużyć się efektywności
prowadzonego postępowania. Biorąc pod uwagę wspominane wyżej obciążenie
sądów restrukturyzacyjnych, rada wierzycieli jest w stanie znacznie szybciej
podjąć decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na czynność dłużnika bądź
zarządcy, którą w braku istnienia rady musiałby podejmować sędzia-komisarz.
Działania legitymizowane przez radę wierzycieli stwarzają również mniejsze
ryzyko ich kontestowania przez pozostałych wierzycieli uczestniczących w
postępowaniu. Wydaje się zatem, iż opisywany tu, niejako uboczny skutek
pandemii, może przyczynić się do jeszcze silniejszego uwierzytelnienia interesów
wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
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> H. Zieliński

Nikt nie ma wątpliwości, że zahamowanie gospodarki związane z pandemią
koronawirusa przyczyni się w dłuższym terminie do zwiększenia liczby
przedsiębiorstw niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością. Obok
przedsiębiorców, których problemy zaczną się na skutek wprowadzonego
lockdownu, nie można jednak zapominać o tym, że kryzys szczególnie mocno
może odbić się na przedsiębiorcach, którzy znacznie wcześniej doświadczyli
problemów z wypłacalnością i od wielu miesięcy znajdują się w trakcie sądowej
restrukturyzacji. Wielu z nich, dzięki czasowemu zamrożeniu obowiązku spłaty
wierzytelności oraz podjętym działaniom naprawczym, regulowało bieżące
zobowiązania oraz ze znacznym prawdopodobieństwem, byłoby w stanie
zaproponować wierzycielom akceptowalne spłaty w ramach przyjętego układu.
W świetle obecnej sytuacji, w wielu branżach przedsiębiorcy, nadzorcy/zarządcy
oraz sędziowie mogą stanąć przed koniecznością podjęcia decyzji, czy w obecnej
sytuacji gospodarczej postępowanie restrukturyzacyjne powinno być
kontynuowane.

Prawo restrukturyzacyjne w art. 325-326 przewiduje szereg podstaw umorzenia
postępowania. W perspektywie wpływu wprowadzonego lockdownu szczególnie
aktualne mogą okazać się dwie z nich. Po pierwsze, zgodnie z art. 326 ust. 1 p.r.
sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik
utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań
powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte
układem. Jest to typowa przesłanka płynnościowa, związana z obowiązkiem
regulowania bieżących zobowiązań oraz kosztów w toku restrukturyzacji. Wydaje
się, że wykładnia pojęcia „utracił zdolność” powinna być w tym przypadku
analogiczna jak przy pojęciu niewypłacalności z art. 11 p.u., tzn. powinna
uwzględniać, że utratą zdolności nie są tymczasowe i przejściowe problemy w
regulowaniu zobowiązań, tym bardziej jeżeli wynikają one ze zdarzeń o
charakterze nadzwyczajnym. Drugą z istotnych podstaw jest dotyczący wyłącznie
postępowania sanacyjnego art. 326 ust. 3 p.r., zgodnie z którym sąd umarza
postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości przywrócenia
dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Ocena „realnych możliwości”
przywrócenia dłużnikowi wypłacalności w obecnej sytuacji może być jednak
bardzo trudna, jeżeli nie niemożliwa.

Jest to efekt tego, że na skutek zamknięcia gospodarki część branż straciło nawet
do 90-100% przychodów w ciągu kilku dni i aktualnie nie da się w żaden sposób
przewidzieć ich przyszłości w perspektywie nawet wielu miesięcy. Prognozy
zawarte w przygotowanych i nawet zatwierdzonych planach restrukturyzacyjnym
całkowicie się zdezaktualizowały, a prognozowany stopień zaspokojenia
wierzycieli w ramach układu będzie w wielu przypadkach musiał być
zrewidowany. Sędziowie mogą wkrótce stanąć przed dylematem, czy w sytuacji,
w której nie da się w żaden sposób prognozować przyszłych wyników
przedsiębiorstwa dłużnika w restrukturyzacji, postępowanie to powinno być
kontynuowane.
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Interpretacja przesłanek umorzenia 

postępowania restrukturyzacyjnego w 

kontekście kryzysu wywołanego COVID-19



Nie ma bowiem wątpliwości, że nie powinno ono trwać w nieskończoność w
oczekiwaniu na gospodarczy cud. Przedłużająca się restrukturyzacja oznacza
przecież także wstrzymywanie możliwości odzyskania swoich należności przez
wierzycieli, którzy obecnie także mogą mieć problemy z wypłacalnością.
Jednocześnie z drugiej strony, przedwczesne umorzenie restrukturyzacji może
doprowadzić do przekreślenia dotychczasowych wysiłków i „skazać” na upadłość
cześć przedsiębiorstw, które mimo kryzysu w perspektywie czasu mogłyby „wyjść
na prostą”.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu postępowania sędziowie w sądach
restrukturyzacyjnych z pewnością powinni brać pod uwagę wyjątkowość obecnej
sytuacji, a w szczególności oceniać perspektywy restrukturyzacji
przedsiębiorstwa i zawarcia układu w szerokiej perspektywie poszczególnych
branż, niejednokrotnie wspomagając się danymi dotyczącymi „otwierania”
gospodarki w innych krajach oraz ważąc interesy przedsiębiorstwa dotkniętego
kryzysem i jego wierzycieli. Nie można jednak udawać, że kryzys nie doprowadzi
do szeregu upadłości. Należy pogodzić się z faktem, że część przedsiębiorstw nie
będzie mogła być uratowana, a z punktu widzenia całej gospodarki, korzystniej
będzie, jeżeli ich aktywa przejmą podmioty wypłacalne. „Podtrzymywanie”
trwających od wielu miesięcy postępowań restrukturyzacyjnych powinno trwać
wyłącznie tak długo, jak długo jest to niezbędne do oceny, czy konkretne
przedsiębiorstwo będzie w stanie przetrwać kryzys. Jeżeli po otwarciu
gospodarki, dłużnik nie wykazuje wzrostu przychodów analogicznego do innych
przedsiębiorstw w branży, postępowanie takie najpewniej będzie kwalifikowało
się do umorzenia. Należy pamiętać, że dla większości wierzycieli korzystniejsze
może być szybkie otwarcie postępowania upadłościowego niż sztuczne
przedłużanie pozbawionej perspektyw restrukturyzacji.

O ile zgodnie z instrukcyjnym terminem z art. 321 ust. 1 p.r., zgromadzenie
wierzycieli powinno zostać zwołane w terminie 12 miesięcy od dnia otwarcia
postępowania sanacyjnego, wydaje się, że w sytuacji, w której przedsiębiorca ma
realne perspektywy odzyskania wypłacalności, w skrajnych przypadkach takie
postępowanie będzie mogło potrwać nawet 24-36 miesięcy. Należy także
pamiętać, że nawet jeżeli w części postępowań złożono propozycje układowe,
które w obecnej sytuacji nie będą mogły być wykonane, to mogą być one
zmienione aż do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. Przypadek ten będzie
dotyczył w szczególności przyspieszonych postępowań układowych, w których
plan restrukturyzacyjny powinien odnosić się do propozycji wskazanych we
wniosku, a samo postępowanie powinno zakończyć się w okresie kilku miesięcy.
Ze względu na wysoki stopień niepewności co do przyszłych przychodów
dłużnika, bardziej zasadne od sztucznego wydłużania postępowania może okazać
się dokonanie zmiany propozycji układowych poprzez wprowadzenie
kilkumiesięcznego odroczenia początkowego terminu wykonywania układu. W
przypadku, w którym wpływ pandemii na przedsiębiorstwo uniemożliwi
wykonanie układu w całości, Dłużnik ma możliwość wszczęcia postępowania w
przedmiocie zmiany układu.
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> N. Frosztęga

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymusił na ustawodawcy wprowadzenie
sprawnego i efektywnego programu wsparcia finansowego dla polskich
przedsiębiorstw – specustawy nazwanej tarczą antykryzysową. Choć od wejścia
w życie jej pierwszej wersji (dnia 31 marca 2020 r.) minęło zaledwie kilka tygodni
– już wiadomo, że jest niewystarczająca, jeśli chodzi o zakres dostępnej na jej
podstawie pomocy finansowej. Wydaje się, że wiele nie zmieniły także nowe
rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza
antykryzysowa 2.0), które zadedykowano głównie samozatrudnionym,
mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom. Pakiet ten rozszerzył krąg
podmiotów mogących skorzystać ze zwolnień podatkowych, dopuścił możliwość
odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę z tytułu należności publiczno-
prawnych oraz pozwolił kontynuować w kolejnych okresach dofinansowanie
otrzymane w ramach „Tarczy Antykryzysowej 1.0”.

Co więcej, przedłużające się przestoje działalności firm związane z zamknięciem
granic, ograniczeniem w ruchu międzynarodowym i krajowym czy zamknięciem
zakładów pracy uderzyły w niemal każdy sektor polskiej gospodarki. Brak
generowanych przychodów spowodował nawarstwianie się zatorów płatniczych,
będących pierwszym krokiem do powstania spirali zadłużenia, a w rezultacie –
całkowitej niewypłacalności kontrahenta.

Choć z końcową oceną skutków pandemii koronawirusa na polski rynek
gospodarczy należy się jeszcze wstrzymać, to już teraz można stanowczo
stwierdzić, że jedyną formą ochrony przed upadkiem wielu przedsiębiorców
będzie uruchomienie odpowiedniej sądowej procedury restrukturyzacyjnej.
Polskie prawo przewidziało cztery tryby restrukturyzacji, przy czym statystyki
sądowe wskazują na znaczną popularność przyspieszonego postępowania
układowego.

Zalety

Każde z prawem przewidzianych postępowań restrukturyzacyjnych ma swoje
cechy wyróżniające, które pozwalają na odpowiedni dobór procedury do potrzeb
aktualnej sytuacji finansowo-gospodarczej dłużnika. Najistotniejszym walorem
przyspieszonego postępowania układowego jest „czas”, w tym znaczeniu że
kwestie terminów ogrywają na gruncie tej procedury szczególne znaczenie.
Najlepiej świadczy zresztą o tym sama nazwa postępowania, które ma być
„przyspieszone” względem pozostałych. Przyspieszenie to uwidacznia się na kilku
płaszczyznach.
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Po pierwsze, w krótkim czasie na rozpoznanie wniosku przez sąd, gdyż taki
wniosek restrukturyzacyjny powinien być załatwiony w terminie tygodnia od dnia
jego złożenia. W realiach bieżącej sytuacji gospodarczej może to odegrać istotną
rolę dla końcowego planu naprawczego firmy, choć nie należy zapominać, że jest
to termin tylko instrukcyjny, który nie zawsze jest przez sądy dotrzymywany. W
każdym razie, możliwie niezwłoczne rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie
złożonego wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
pozwala uchylić stan niepewności związany z kierunkiem rozstrzygnięcia. Im
szybciej zaś wniosek zostanie rozpoznany, tym szybciej można skupić się na
działaniach czysto operacyjnych, mając zapewniony choćby „komfort” przed
potencjalnymi egzekucjami ze strony wierzycieli.

Po drugie, nie tylko sam wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego powinien być rozpoznany szybko, ale też cała procedura powinna
trwać możliwie krótko. Modelowy czas trwania takiego postępowania to około 4
miesięcy. W praktyce postępowania ta trwają nieco dłużej, natomiast nadal są
one krótsze niż np. postępowanie sanacyjne. Z punktu widzenia kłopotów
finansowych wynikłych z COVID-19 można przyjąć, że niedługi czas trwania
postępowania restrukturyzacyjnego ma ten walor, że pozwoli poddać
restrukturyzacji powstałe dotychczas zadłużenie, a jednocześnie nie będzie
zniechęcał potencjalnych kontrahentów do zawierania nowych umów. Pomimo
dostrzeganych zmian w społecznym odbiorze procedur restrukturyzacyjnych,
nadal wielu uczestników obrotu gospodarczego sceptycznie podchodzi do tematu
współpracy z restrukturyzowanym dłużnikiem.

Po trzecie, przepisy regulujące przebieg omawianego postępowania istotnie
zawężają ramy czasowe na przygotowanie przez nadzorcę sądowego spisu
wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, czy planu restrukturyzacyjnego.
Czynności te należy wykonać w ciągu dwóch tygodni od otwarcia
restrukturyzacji. To termin bardzo krótki, który niewątpliwie ma motywować do
sprawnych działań tak dłużnika, jak i nadzorcę sądowego. Sprawność działania
dłużnika i jego determinacja to są nie tylko klucz do osiągnieciu celu jakim jest
zawarcie układu z wierzycielami, ale też istotny czynnik w zyskiwaniu sobie
przychylność ze strony wierzycieli.

Przedstawione aspekty szybkości przyspieszonego postępowania układowego
mają istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu postępowania
restrukturyzacyjnego. Obok nich istotną rolę ogrywają także: zachowanie zarządu
własnego dłużnika na czas trwania postępowania, ochrona przed egzekucjami ze
strony wierzycieli osobistych, czy też możliwość zablokowania na określony czas
egzekucji ze strony wierzycieli rzeczowych. Jeśli dołoży się do tego regulację,
przewidującą brak możliwości wypowiedzenia po otwarciu postępowania m.in.
umów najmu, dzierżawy czy leasingu z powodu niewykonywania tej umowy przez
dłużnika przed dniem otwarcia, to mamy już pełny obraz zalet przyspieszonego
postępowania układowego.
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Układ z wierzycielami to dopiero połowa sukcesu

Przyspieszone postępowanie układowe choć jest najczęściej wybieraną
procedurą restrukturyzacyjną i – statystycznie – daje największe szanse
powodzenia, to jednak nigdy samo otwarcie takiego postępowania nie jest
równoznaczne z wyjściem z kryzysu. Zakazy i ograniczenia wprowadzone w
związku z panującą pandemią doprowadziły do powstania zadłużenia wielu
przedsiębiorców, a co gorsza – zadłużenie to ciągle rośnie. Tarcze antykryzysowe
są tylko kroplą w morzu potrzeb, a odmrażanie gospodarki, co zrozumiałe,
następuje stopniowo.

Wbrew często spotykanemu wśród przedsiębiorców wnioskujących o otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego przekonaniu, że otwarcie takiego
postępowania stanowić będzie rozwiązanie napotkanych problemów, trzeba
jasno powiedzieć, że tak nie jest. Wdrożenie procedury restrukturyzacyjnej jest
niewątpliwie dużym i ważnym krokiem w kierunku ratowania firmy, ale jest
krokiem niewystarczającym. Obok sądowej procedury restrukturyzacyjnej, która
daje chwilę wytchnienia przed egzekucją i która pozwala zarządzić problemem już
powstałego zadłużenia, równie ważne są działania operacyjne, w tym
determinacja i siła walki ze strony kadry menedżerskiej. O odzyskanie pozycji na
rynku sprzed okresu pandemii trzeba zawalczyć i to nierzadko ciężej niż walczyło
się o osiągnięcie dotychczasowej pozycji. Restrukturyzacja to bowiem nie tylko
zainicjowanie postępowania przed właściwym sądem. Restrukturyzacja to także
liczne spotkania z wierzycielami, długie i często żmudne negocjacje nowych
kontraktów oraz renegocjacje już zawartych, współpraca z organami
postępowania restrukturyzacyjnego, konieczność wdrożenia nowych pomysłów,
a często także nawet znaczna zmiana dotychczasowego modelu funkcjonowania
danego przedsiębiorstwa.

Szybkość reakcji

Z punktu widzenia szans na skuteczną restrukturyzację bardzo istotne znaczenie
ma także czas reakcji kadry zarządzającej. W tym zakresie praktyka dostrzega
dość bezwzględną regułę. Sprowadza się ona do tego, że im szybciej
postępowanie restrukturyzacyjne jest wdrażane, tym większa szansa na jego
pomyślne zakończenie, w tym na zawarcie układu z wierzycielami.

Z jednej strony zrozumiałe może się wydawać, że borykający się z problemami
finansowymi przedsiębiorca stara się ratować biznes „na własną rękę”, a sądowe
postępowanie restrukturyzacyjne jest dla niego jedną wielką wiadomą i
ostatecznością. Z drugiej strony takie właśnie podejście jest często głównym
źródłem niepowodzeń postępowań restrukturyzacyjnych, które są inicjowane
zbyt późno. Złotym środkiem wydaje się być w tym zakresie współpraca z
odpowiednio doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie w
stanie pomóc przedsiębiorcy już na pierwszym etapie jego problemów. Dobry
doradca restrukturyzacyjny nie tylko pomoże dobrać właściwe postępowanie
restrukturyzacyjne, ale także doradzi kiedy należy je zainicjować. W warunkach
panującej pandemii oraz związanych z tym licznych i skomplikowanych zmian
przepisów prawa współpraca z takim doradcą jest wręcz konieczna, tym bardziej
że w przypadku danego przedsiębiorcy może okazać się, że właściwszym
rozwiązaniem jest np. przeprowadzenie restrukturyzacji pozasądowej.
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> M. Woźniak

Jedną z pierwszych decyzji rządu w ramach walki z epidemią koronawirusa było
ograniczenie handlu przez zakaz otwierania części sklepów oraz punktów
usługowych. Mimo przepisów wygaszających zobowiązania z umów w niektórych
kategoriach obiektów, sytuacja najemców pozostała trudna, a przyszłość sektora
rysuje się w niepewnych barwach. W obliczu zniesienia ograniczeń, warto
spojrzeć na ryzyka, rysujące się obecnie przed korzystającymi z lokali
komercyjnych oraz na możliwości, jakie w tej sytuacji daje najemcom
postępowanie restrukturyzacyjne.

Aktualna sytuacja najemców powierzchni komercyjnych

Stopniowe odmrażanie gospodarki, a wraz z nim przywrócenie działalności w
galeriach handlowych, stanowi nowy punkt wyjścia do oceny sytuacji operatorów
w lokalach. Sieci sklepów doświadczyły w ostatnim czasie bardzo znacznego
spadku obrotów, spowodowanego wyłączeniem wielu obiektów, ograniczeniami
przemieszczania się oraz zmianą zachowania konsumentów. O ile zakaz
określonych działalności w obiektach o pow. 2.000 m2 trwał ok. 1,5 miesiąca i
towarzyszyła mu korzystna dla najemców regulacja prawna (przez zwolnienie z
czynszu najmu), o tyle znacznie większa niepewność pojawia się wraz z
otwarciem sklepów. Epidemia trwa, a doświadczenia państw które zniosły już
ograniczenia, wskazują, że handel stacjonarny nie ma perspektywy szybkiego
powrotu do dotychczasowego stanu.

Należy dodać, że operatorzy sklepów zostali obciążeni nowymi obowiązkami
sanitarnymi – w zakresie dezynfekcji i zapewnienia rękawiczek klientom. Ponoszą
koszty wynagrodzeń pracowniczych, a także mają obowiązek dbać o spełnienie
dodatkowych wymogów prawnych i sanitarnych. Wszystko to generuje
dodatkowe koszty, które przy zmniejszonych przychodach pogłębiają ryzyko
utraty płynności finansowej.

Najemcy, a także niektórzy właściciele obiektów, podejmują inicjatywy, aby
ukształtować na nowo opłaty za korzystanie z lokali, na poziomie adekwatnym do
obecnych realiów i możliwości płatniczych operatorów sklepów. Pod koniec
kwietnia 2020 r. pojawiły się komunikaty, że niektóre sieci sklepów podejmują
drastyczne działania, polegające na zamknięciu części lokali. Wskazują, że umowy
stały się niemożliwe do dalszego wykonywania, a zatem odstępują od umów.

Jeżeli porozumienie między kontrahentami nie zostanie zawarte, wynajmujący
mogą rozpocząć czynności windykacyjne (kierować pozwy o zapłatę czynszu,
egzekwować należności na podstawie aktu notarialnego zaopatrzonego w
klauzulę wykonalności), a także realizować gwarancje bankowe lub zaspokajać się
z wpłaconych kaucji pieniężnych. W tym obszarze właściciele obiektów mają
znacznie silniejszą pozycję – dysponują szeregiem środków, które mogą wdrożyć
natychmiastowo. Obrona najemcy, polegająca na sądowym ukształtowaniu
umów na nowo, jest czasochłonna, kosztowna i nie daje dużych szans na
natychmiastowy rezultat i ochronę przed windykacją.
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Reasumując, sytuację najemców kształtują obecnie następujące czynniki:

• spadek przychodów, wynikający z prawnych i faktycznych ograniczeń
działalności,

• zwiększenie kosztów, wskutek wprowadzenia nowych obowiązków
sanitarnych,

• perspektywa regulowania zobowiązań, wynikających z umów
zawartych w poprzednich realiach gospodarczych – obowiązujące
stawki czynszu nie są adekwatne do potencjalnych obrotów,

• ryzyko utraty płynności finansowej i ogłoszenia upadłości,

• ryzyko wykorzystania zabezpieczeń (gwarancji bankowej lub kaucji) i
prowadzenia egzekucji komorniczej.

Postępowanie restrukturyzacyjne jako pomoc dla najemców

W obliczu zagrożenia niewypłacalnością konieczne może okazać się zastosowanie
środków prawnych, pozwalających najemcy na uniknięcie upadłości i utrzymanie
substancji przedsiębiorstwa. Spośród postępowań restrukturyzacyjnych
najpełniejszą ochronę przewiduje postępowanie sanacyjne, które oprócz
instrumentów związanych z zawarciem układu z wierzycielami, umożliwia
podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej oraz ochrony
przed egzekucją. Poniżej przedstawione zostały podstawowe instrumenty, które
wiążą się z przebiegiem tego postępowania, istotne z punktu widzenia aktualnej
sytuacji najemców lokali komercyjnych.

Objęcie wierzytelności układem

Po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego wszystkie długi powstałe przed dniem
jego otwarcia zostają zaliczone do zobowiązań objętych układem (art. 150 ust. 1
pkt 1 p.r.). Oznacza to, że nie mogą być spełniane, aż do prawomocnego
zatwierdzenia układu, obejmującego restrukturyzację zobowiązań. Dłużnik ma
jednak obowiązek spełniać na bieżąco świadczenia powstałe po dniu otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego. Z punktu widzenia najemcy istotne jest to,
że w przypadku powstania zaległości czynszowych albo kar umownych z tytułu
np. przedwczesnego zamknięcia lokalu, zadłużenie z tego tytułu będzie
zamrożone przez czas trwania postępowania, a następnie będzie spłacone na
warunkach przewidzianych w układzie.

Wierzyciel nie może wypowiedzieć najemcy umowy z powodu braku płatności za
okres poprzedzający otwarcie postępowania, chociażby należności te
przekraczały czynsz najmu za dwa pełne okresy. Istotne jest jednak, aby dłużnik
realizował należności z umów powstałe po dniu otwarcia postępowania.

Układ obejmuje także wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się
po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Oznacza to, że niektóre z
obowiązków umownych, powstałych na skutek zdarzeń już po otwarciu
postępowania, nie podlegają wykonaniu. Przykładowo, wynajmujący nie może
wymagać uzupełnienia wypłaconej gwarancji bankowej lub zapłaty kaucji,
zaliczonej na poczet niespłaconych należności. Nie może też wypowiedzieć
zawartej umowy, jeżeli najemca nie wykona tego obowiązku.
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Reasumując, objęcie wierzytelności układem daje najemcy szansę na czasowe
zamrożenie należności z umów najmu, a także pozwala uniknąć utraty niektórych
umów z powodu braku płatności czynszu najmu za okres poprzedzających
otwarcie sanacji, a także ze względu na niemożliwość wykonania niektórych
obowiązków niepieniężnych w trakcie postępowania sanacyjnego.

Zakaz wypowiadania umów najmu i dzierżawy

Przepisy o postępowaniu sanacyjnym przewidują także ochronę stosunku najmu i
dzierżawy, stanowiąc, że przez czas trwania postępowania wynajmujący nie może
wypowiedzieć umowy dotyczącej lokalu lub nieruchomości, w których jest
prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika. Wypowiedzenie takie może nastąpić
wyłącznie za zgodą rady wierzycieli lub sędziego komisarza (tam, gdzie nie
ustanowiono rady). Rozwiązanie umowy jest zatem możliwe w razie upływu
terminu, na jaki została zawarta, a także wówczas, gdy dłużnik nie wykonuje
swoich zobowiązań lub narusza umowę po dniu otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego.

Możliwość odstąpienia od umów

W toku postępowania sanacyjnego zarządca może zwrócić się do sędziego-
komisarza o zgodę na odstąpienie od umów najmu, które stanowią nadmierne
obciążenie dla dłużnika. Ma to szczególne znaczenie, gdy dłużnik planuje
zmniejszenie skali działalności stacjonarnej albo zawarł umowy, które następnie
okazały się nierentowne. Odstąpienie od umów najmu pozwala na wycofanie się
z lokalizacji bez dodatkowych kosztów w postaci czynszu najmu za okres od
odstąpienia do ukończenia umowny oraz kar umownych, przewidzianych na
wypadek zamknięcia sklepu. Wraz z odstąpieniem do umowy wygasają
zabezpieczenia udzielone wynajmującemu.

Dzięki odstąpieniu od umów dłużnik może zweryfikować portfel umów i skupić
działalność na najbardziej rentownych lokalach, a nawet zrezygnować z
działalności stacjonarnej na rzecz sprzedaży on-line.

***

Przytoczone rozwiązania wskazują, że postępowanie sanacyjne może być
właściwym instrumentem, pozwalającym na utrzymanie działalności najemcom
mimo drastycznej zmiany realiów. Właściwe wykorzystanie przewidzianych
prawem środków pozwala uzyskać pewne przywileje i gwarancje, które realnie
chronią przedsiębiorstwo przed upadłością i pozwalają na jego utrzymanie.

PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE RESTRUKTURYZACYJNYM 33

Wierzyciel nie może 
wypowiedzieć najemcy 
umowy, powołując się 
na brak płatności za 
okres poprzedzający 
otwarcie 
postępowania, 
chociażby należności 
te przekraczały czynsz 
najmu za dwa pełne 
okresy. 

Wraz z odstąpieniem 
do umowy wygasają 
zabezpieczenia 
udzielone 
wynajmującemu. 
Dzięki odstąpieniu od 
umów dłużnik może 
zweryfikować portfel 
umów i skupić 
działalność na 
najbardziej 
rentownych lokalach, a 
nawet zrezygnować z 
działalności 
stacjonarnej na rzecz 
sprzedaży on-line.



> S. Stefaniak

Wprowadzone na mocy ustaw specjalnych ograniczenia w rozpoznawaniu spraw
sądowych mają wpływ na postępowania restrukturyzacyjne. Przyjęte przez
ustawodawcę rozwiązania mogą odsunąć w czasie moment wykonania przez
dłużnika układu, sprawiając, że postępowanie restrukturyzacyjne de facto
pozostaje w zawieszeniu. Z perspektywy wierzyciela oznaczać to będzie,
późniejsze zaspokojenie w ramach wykonania układu, czy też w ramach
wykonania odrębnych planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy,
wierzytelności i praw obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Pierwsze ograniczenia w rozpoznawaniu spraw przez sądy w związku z epidemią
koronawirusa wprowadzane były przez prezesów sądów na podstawie
dotychczas obowiązujących przepisów o ustroju sądów powszechnych oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które w §
8 przewidywało upoważnienie dla kierowników urzędów publicznych do
ograniczenia zakresu ich pracy.

W większości sądów oznaczało to zaprzestanie rozpoznawania na rozprawach i
posiedzeniach jawnych spraw, poza sprawami uznanymi za pilne. To, jakie sprawy
rozpoznaje się w danym sądzie jako pilne ustalane jest niezależnie przez
prezesów sądów. Sprawy restrukturyzacyjne w większości sądów nie zostały za
takie uznane. Oznacza to, że pewne czynności, jak na przykład zgromadzenie
wierzycieli w celu głosowania nad układem, albo rozprawa wyznaczona w celu
rozpoznania układu nie mogły – i w większości przypadków nadal nie mogą - się
odbyć. Utrudnienia w działalności sądów nie pozostały bez wpływu na
czynności, które nie wymagają rozprawy lub posiedzenia jawnego, z reguły
opóźniając również ich przeprowadzenie.

Pierwsza regulacja rangi ustawowej dotycząca kwestii koronawirusa, tj. Ustawa z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.;
dalej: „Ustawa o zapobieganiu COVID-19”) nie zawierała specjalnych uregulowań
dotyczących przebiegu postępowań.

Biorąc pod uwagę trudności w rozpoznawaniu spraw w sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego, ustawodawca zdecydował się jednak na ustawowe
zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych. Ustawę o zapobieganiu
COVID-19 znowelizowano ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z pózn. zm.;
dalej: „Tarcza antykryzysowa”), dodając do niej art. 15zzs ust. 1.

PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE RESTRUKTURYZACYJNYM 34

Przyjęte przez 
ustawodawcę 
rozwiązania mogą 
odsunąć w czasie 
moment wykonania 
przez dłużnika układu, 
sprawiając, że 
postępowanie 
restrukturyzacyjne de 
facto pozostaje w 
zawieszeniu.

To, jakie sprawy 
rozpoznaje się w 
danym sądzie jako 
pilne ustalane jest 
niezależnie przez 
prezesów sądów. 
Sprawy 
restrukturyzacyjne w 
większości sądów nie 
zostały za takie 
uznane. 

Zawieszenie biegu terminów procesowych a 

postępowanie restrukturyzacyjne –

perspektywa dłużnika i wierzycieli 



Zgodnie z tym przepisem, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych
w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
na ten okres.

Wraz z art. 15zzs, do Ustawy o zapobieganiu COVID-19 dodano również art. 14a,
stanowiący, iż w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd
powszechny z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, może wyznaczyć
inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do
rozpoznawania spraw pilnych, których katalog został określony w ust. 4 tego
przepisu.

Przepis art. 14a, przewidujący co do zasady jedynie uprawnienie dla prezesa sądu
apelacyjnego do przekazania określonych spraw do innego sądu w ramach
apelacji, w ściśle określonych okolicznościach, jest o tyle istotny z perspektywy
postępowań restrukturyzacyjnych, że do zawartego w nim katalogu spraw
pilnych odnosi się art. 15zzs. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, zawieszenie biegu
terminów nie dotyczy katalogu spraw pilnych określonego w art. 14a ust. 4
Ustawy o zapobieganiu COVID-19.

Początkowo, katalog ten nie obejmował spraw o rozpoznanie wniosku
restrukturyzacyjnego, ale wraz z kolejną nowelizacją Ustawy o zapobieganiu
COVID-19, zostały one włączone do katalogu spraw pilnych. W konsekwencji, od
daty wejścia w życie przepisu art. 14a ust. 4 pkt 17 – tj. od 18 kwietnia 2020 r.,
na mocy tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 (Dz.U. 2020 poz. 695) – do tych spraw
nie stosuje się przewidzianego ustawą zawieszenia biegu terminów procesowych
i sądowych.

Wyłączenie zawieszenia biegu terminów może być korzystne dla
przedsiębiorców, którzy w związku z zagrożeniem niewypłacalnością, chcieliby
otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne. W sytuacji wydania przez sąd
postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik, którego
ono dotyczy, korzysta z ochrony przed dotychczasowymi wierzycielami -
egzekucje dotyczące wierzytelności objętych układem ulegają zawieszeniu z
mocy prawa z dniem otwarcia postępowania, a wszczynanie nowych egzekucji
dotyczących wierzytelności objętych układem nie jest od tego momentu możliwe.
Zakaz ten trwa aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Przy czym
przypomnijmy, że pełna ochrona przed egzekucjami występuje tylko w przypadku
postępowania sanacyjnego. Ponadto, dłużnik może złożyć wniosek do Sędziego-
komisarza o uchylenie zajęć rachunków bankowych dokonanych w toku
prowadzonych egzekucji.

Mimo wyłączenia zawieszenia biegu terminów dla samego rozpoznania wniosku o
otwarcie restrukturyzacji, wyłączenie to nie obejmuje późniejszych czynności w
postępowaniu (choć w tym zakresie planowane są zmiany – zob. poniżej).
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Co do zasady, do czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w sprawach
nieuregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu postępowania cywilnego (art. 209 pr. restr.). Niewątpliwie przewidziane
zarówno w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne terminy mają charakter terminów
procesowych i sądowych, w związku z czym zawieszenie biegu terminów
wprowadzone w art. 15zzs Ustawa o zapobieganiu COVID-19 znajdzie
zastosowanie również do postępowania restrukturyzacyjnego.

Natomiast podejmowanie dalszych czynności przez wyznaczonego nadzorcę
sądowego albo zarządcę (takich jak sporządzenie spisu inwentarza, spisu
wierzycieli, planu restrukturyzacyjnego), czy samego dłużnika (np. przygotowanie
i złożenie na wezwanie sędziego-komisarza propozycji układowych) z uwagi na
ograniczenia w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw (utrudniona wymianę
informacji i dokumentów), będzie znacznie utrudnione, a czas wykonania tych
czynności może się wydłużyć. Wierzyciele będą więc musieli uzbroić się w
cierpliwość. Z uwagi na zawieszenie biegu terminów zarządcom i nadzorcom
sądowym nie będzie można zarzucić przy tym uchybienia w wykonywaniu funkcji
(art. 30 pr. rest.).

Zawieszenie biegu terminów w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie
prawdopodobnie najbardziej frustrujące dla wierzycieli na późniejszym etapie
postępowania. Nawet w przypadku, kiedy układ został już przyjęty przez
zgromadzenie wierzycieli, a sąd wydał postanowienie w przedmiocie
zatwierdzenia układu, z uwagi na zawieszony bieg terminów procesowych
postanowienie to nie będzie się mogło uprawomocnić. W konsekwencji, dłużnik
nie będzie mógł przystąpić do wykonywania układu. Trzeba podkreślić, że
ewentualne spłaty wierzycieli na podstawie nieprawomocnego układu byłyby z
mocy prawa objęte sankcją nieważności (art. 252 ust. 1 pr. restr.).

Podobnie ma się sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w przypadku
sprzedaży rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, którzy w
toku postępowania mogą zaspokoić się z sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy, na
podstawie odrębnego planu podziału (art. 323 pr. restr.).

Zgodnie z art. 323 pr. restr., do sporządzania odrębnego planu podziału
zastosowanie znajdują przepisy prawa upadłościowego. Co do zasady, plan
podziału wykonuje się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez sędziego-
komisarza (art. 323 pr. u.), co jednak w czasie obowiązywania art. 15 zzs ust. 1
ustawy o zapobieganiu COVID-19 może nie nastąpić, szczególnie w sytuacji, w
której którykolwiek wierzyciel zabezpieczony rzeczowo otrzymałby odrębny plan
podziału po dniu 30 marca 2020 r. Wówczas wobec braku upływu terminu do
złożenia zarzutów, sędzia-komisarz nie będzie miał podstaw prawnych do jego
zatwierdzenia. Wierzyciel będzie musiał poczekać na otrzymanie środków.
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Kontrowersje dotyczące okresu objętego zawieszeniem biegu terminów

Należy przy tym wskazać na kontrowersje dotyczące momentu, od którego bieg
terminów uległ zawieszeniu.

Zawieszenie zostało wprowadzone na podstawie przepisu art. 15zzs Ustawy o
zapobieganiu COVID-19, który wszedł w życie 31 marca 2020 r. Sam przepis
stanowi jednak, że terminy ulegają zawieszeniu „w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID”. Tymczasem
stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej już od dnia 14 marca 2020 r.

W związku z tym, pojawiły się wątpliwości, czy bieg terminów procesowych i
sądowych uległ zawieszeniu od dnia wejścia przepisu w życie (31.03.2020) czy
też z mocą wsteczną (14.03.2020). Jak wynika z brzmienia uzasadnienia do
autopoprawki do złożonego projektu rządowego zamiarem projektodawcy było
nadanie przepisu mocy wstecznej. Jak wskazują projektodawcy, ze względu na
retroaktywność przepisu zamieszczono w nim ustęp 7, stanowiący, że czynności
sądowe dokonane w okresie zawieszenia biegu terminów pozostają skuteczne
(Druk 299-A, str. 29). Jednakże zawarty w ostatecznie uchwalonej ustawie
przepis wprowadzający (art. 101 ust. 1) stanowi, że co do zasady ustawa wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia (tj. z dniem 31 marca 2020 roku), a wśród wskazanych
w tym przepisie wyjątków od tej zasady nie ma odniesienia do art. 15zzs.

Wobec tego należy raczej uznać, że zawieszenie terminów nastąpiło z dniem 31
marca. 2020 r. Ostatecznie wątpliwości w tym zakresie będą musiały
rozstrzygnąć sądy, jednak przyjęcie interpretacji odrzucającej moc wsteczną
przepisu art. 15zzs byłoby rozwiązaniem korzystnym dla wierzycieli. Wierzyciele
powinni zwrócić uwagę na dotychczasowy przebieg postępowania, zwłaszcza
jeśli chodzi o terminy uprawomocnienia się istotnych dla nich postanowień (np.
postanowienia o zatwierdzeniu układu). W przypadku, gdyby termin ten
przypadał pomiędzy 14 a 30 marca 2020, można by przyjąć, że doszło do
uprawomocnienia się postanowienia, tym samym Dłużnik mógłby przystąpić do
wykonania układu, a wierzyciele mogliby uzyskać zaspokojenie.

Planowane zmiany w Tarczy 3.0

Złożony przez rząd projekt nowelizacji Ustawy zapobieganiu COVID-19 (Druk
344) zakłada włączenie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych
do katalogu spraw pilnych w rozumieniu art. 14a tej ustawy. Zgodnie z nowym
brzmieniem przepisu sprawami pilnymi mają być sprawy o rozpoznanie wniosku
restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego oraz sprawy o ogłoszenie upadłości oraz sprawy
prowadzone po ogłoszeniu upadłości (art. 14a ust. 4 pkt. 17 i 17a).

W przypadku przyjęcia nowelizacji w jej planowanym brzmieniu, włączenie tych
spraw do katalogu spraw pilnych nie będzie miało większego znaczenia dla biegu
terminów procesowych, ze względu na planowane uchylenie art. 15zzs w całości.

Uzasadnienie projektu dla uchylenia art. 15zzs jest bardzo lakoniczne.
Projektodawca podał jedynie, że „zmiana ma na celu charakter porządkujący”.
Zgodnie z przepisem przejściowym terminy w postępowaniach, o których mowa
w art. 15zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy,
rozpoczną bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.
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SpotData jest platformą wizualizacji i analizy danych
ekonomicznych, działającą na styku mediów i analiz, będącą
częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu.
Analitycy SpotData zajmują się dostarczaniem firmom
dedykowanych danych branżowych i ogólnogospodarczych,
a także przygotowywaniem raportów specjalnych. Dostarczamy
danych predefiniowanych jak też opracowań przygotowanych na
specjalne zamówienie klientów.

Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. powstała w odpowiedzi
na potrzeby firm w kryzysie, wierzycieli oraz sądów
restrukturyzacyjnych. Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi.
Działamy w sądzie oraz poza nim. Pomagamy odbudować zaufanie
pomiędzy partnerami biznesowymi. Tworzymy wiarygodne
programy restrukturyzacyjne i dajemy rękojmię należytego
wykonania. Godzimy i zabezpieczamy interesy wszystkich stron.
Nasi eksperci działają pod nadzorem sądów restrukturyzacyjnych.
Z sukcesem pomogliśmy wielu firmom w kryzysie.
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