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ograniczenia działalności

Wpływ lockdownu na najem  
nieruchomości komercyjnych

i przedłużenie umowy 
o zwielokrotnione  
okresy sześciomiesięczne. 

Takie rozwiązanie dla dużej 
części najemców,  w związku 
z niepewnością co do rozwoju 
sytuacji gospodarczej,  jest zaś 
nie do przyjęcia. W opinii na-
jemców przepis specustawy w 
znacznie większym stopniu 
chroni bowiem właścicieli 
centrów handlowych niż 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w wynajętych 
lokalach. Zdaje się ono także 
sprzeczne z intencjami usta-
wodawcy - mogłoby prowadzić 
do przedłużenia umów o czas 
znacznie dłuższy niż przewi-
dziany w pierwotnej umowie.

lokale biurowe 
i położone poza 
centrami handlowymi

Założenia drugiej z prezen-
towanych koncepcji (nadzwy-
czajna zmiana stosunków) 
mają wymiar uniwersalny 
i mogą służyć pomocą najem-
com lokali położonych poza 
centrami handlowymi, jak 
również podmiotom wynaj-
mującym lokale biurowe.

Przykład

Sąd rejonowy w poznaniu obniżył 
o 20 proc. czynsz przedsiębiorcy 
z branży iT przyjmując za słuszne 
uzasadnienie o zmniejszeniu się 
obrotów i niższej – z uwagi na 
pracę zdalną – przydatności 
lokalu biurowego.

Przepis o klauzuli nadzwy-
czajnej zmiany stosunków 
może znaleźć zastosowanie 
w stosunku do najemców bę-
dących przedsiębiorcami 
prowadzącymi biznes w róż-
nych branżach. Aby ubiegać 
się o obniżenie czynszu bądź 
rozwiązanie umowy nie mu-
szą oni prowadzić działalno-
ści dotkniętej rządowymi,  
skądinąd bezprawnymi, za-
kazami.

podstawa 
prawna:

Ustawa z 2 marca 
2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych

(tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842)

podstawa 
prawna:

Ustawa z 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny

(tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1740)
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Kiedy wiosną bieżącego roku prze-
kazano informację o uruchomieniu 
finansowania w ramach tarczy Pol-
skiego Funduszu Rozwoju (PFR), 
wielu przedsiębiorców zareagowało 
na tę informację z dużym optymi-
zmem. Mówiono, że w końcu pojawi-
ło się realne wsparcie finansowe, 
które pozwoli na walkę ze skutkami 
zapaści gospodarczej wywołanej 
przez COVID-19. Oczywiście mniej 
cieszyli się ci przedsiębiorcy, którzy 
na etapie możliwości składania 
wniosków korzystali już z którejś 
z  form restrukturyzacji sądowej. 
Regulamin przewidujący warunki, na 
których udzielano subwencji z PFR 
w zasadzie wykluczał te firmy, które 
postanowiły ratować się z wykorzy-
staniem narzędzi przewidzianych 
w prawie restrukturyzacyjnym. 

Sytuacja trudniejsza,  
ale zasady bez zmian

Otwarcie któregoś z postępowań 
dyskwalifikowało przedsiębiorcę 
w możliwości ubiegania się otrzy-
manie subwencji. Ci z nich, którzy 
przed uruchomieniem subwencji 
o  postępowaniu restrukturyzacyj-
nym myśleli, z pewnością dość 
szybko ten pomysł porzucili – regu-
lamin przewidywał, że w przypadku 
otwarcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego cała kwota subwencji 
podlega zwrotowi. 

O ile jednak nadchodzące cieplej-
sze miesiące były delikatnym po-
wiewem optymizmu co do przebie-
gu pandemii i możliwości wyjścia 
z kryzysu, o tyle jesień dość chłodno 
zweryfikowała te kalkulacje. Choć 
nie wprowadzono twardego lock-
downu, to jednak jego miękka od-
miana dotkliwie dała się we znaki 
przedsiębiorcom, szczególnie tym, 
których biznesy po raz kolejny zo-
stały zamknięte (np. hotelarstwo 
i gastronomia). Co ważne, przedsię-
biorcy, którzy z subwencji skorzy-
stali nie mogą obecnie zawiesić 
działalności, aby poczekać na lep-
sze czasy, gdyż narazi ich to na ko-
nieczność zwrotu całej kwoty 
otrzymanej pomocy. Z drugiej 
strony rząd nie chce zaoferować 
w tym zakresie zmiany regulaminu 
i umów, gdyż twierdzi, że przedsię-
biorcy otrzymali duże wsparcie 
i mają bufor finansowy pozwalający 
im na przetrwanie. A co gdyby od-
kurzyć pomysł restrukturyzacji?

czy zwrot subwencji będzie 
objęty układem?

Wierzytelności w postępowa-
niach restrukturyzacyjnych gene-
ralnie rządzą się prostą zasadą – są 
albo objęte układem, a więc „za-
mrożone” i nie można ich zaspoka-
jać w trakcie postępowania, albo nie 
są układem objęte i trzeba je płacić 
na bieżąco. Wierzytelności objęte 
układem są spłacane w sposób i na 
warunkach wskazanych w układzie, 
na który zgodzili się wierzyciele. 

Ogromnie upraszczając – jeśli 
jakieś zobowiązanie powstało przed 
otwarciem restrukturyzacji, to jest 
objęte układem i nie można go re-
gulować w inny sposób niż na wa-

runkach przyjętego układu. Jak 
zatem uplasować na osi przebiegu 
postępowania restrukturyzacyjne-
go uzyskaną subwencję? Czy jeśli 
doprowadzę do otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego, to 
w  tym dniu powstanie, zgodnie 
z regulaminem PFR, mój obowiązek 
do zwrotu finansowania w 100 proc. 
i nie będzie możliwe objęcie go 
układem? 

Otóż nie. Należy odróżnić samo 
zobowiązanie do zwrotu subwencji 
od momentu ustalenia rozmiaru 
tego zobowiązania. Przedsiębiorca, 
który otrzymał wsparcie z PFR 
obowiązany jest do jego zwrotu już 
od chwili jego otrzymania. Na mo-
ment udzielenia finansowania nie 
wiadomo tylko w jakiej kwocie 
subwencję trzeba będzie zwrócić. 
Z  regulaminu wynika bowiem, iż 
przy spełnieniu warunku utrzyma-
nia działalności i zatrudnienia 
przedsiębiorca zobowiązany będzie 
do zwrotu co najmniej 25 proc. 
subwencji (75 proc. może zostać 
umorzone). 

Jaka dokładnie kwota finansowa-
nia przypadnie do zwrotu będzie 
można natomiast ustalić po upływie 
12 miesięcznego okresu od dnia 
przyznania subwencji, który stano-
wi podstawę do badania kryteriów 
utrzymania działalności i zatrudnie-
nia. Jeśli jednak przedsiębiorca 
zdecyduje się na otwarcie restruk-
turyzacji, to po prostu nie będzie 
mógł skorzystać z umorzenia 
zgodnie z warunkami udzielania 
finansowania. Zobowiązanie do 
zwrotu subwencji w pełnej kwocie 
będzie jednak objęte układem, 
a  zatem nie będzie musiało być 
płatne od razu i w całości.

czy subwencja podlega 
umorzeniu w układzie?

Zobowiązanie do zwrotu sub-
wencji może zostać umorzone 
w  układzie, jednak poziom tego 
umorzenia będzie w dużej mierze 
uwarunkowany od prognoz zaspo-
kojenia przewidzianych w teście 
prywatnego wierzyciela. Dokument 
taki sporządza w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym nadzorca 
bądź zarządca w każdym przypad-
ku, w którym w ramach tego postę-
powania może dojść do udzielenia 
pomocy publicznej przez państwo 
lub przy użyciu zasobów państwo-
wych. Należy zatem ocenić, czy PFR 
w stosunku do propozycji układo-
wych zachowałby się, jak każdy 
„prywatny” wierzyciel. W tym celu 

ocenia się, jakie zaspokojenie otrzy-
małby, gdyby ogłoszono upadłość 
podmiotu, który skorzystał ze 
wsparcia i porównuje z tym, które 
wynika z propozycji układowych. 
Jeśli np. w postępowaniu upadło-
ściowym PFR otrzymałby 20 proc. 
zaspokojenia z tytułu zwrotu sub-
wencji, natomiast dłużnik oferuje 
mu w układzie 40 proc., to restruk-
turyzacja jest w oczywisty sposób 
bardziej korzystna. Każdy racjonal-
nie działający wierzyciel poparłby 
w tej sytuacji układ, a zatem do 
udzielenia pomocy publicznej nie 
dochodzi. 

Nie oznacza to jednak, iż PFR 
musi głosować za układem, jednak 
nieracjonalne byłoby głosowanie 
przeciwko niemu. Można przypusz-
czać, że PFR będzie, szczególnie 
w przypadku mikroporzedsiębior-
ców, jednym z większych wierzycie-
li, więc być może będą się oni oba-
wiać, że PFR broniąc się przed 
umorzeniem swoich wierzytelności 
będzie starał się układ kwestiono-
wać nawet mimo korzystniejszych 
od upadłości prognoz. Takie działa-
nie instytucji publicznej wydaje się 
jednak mało prawdopodobne. 
Ewentualnie mógłby wcale nie od-
dać głosu, co w zasadzie nie miałoby 
dla dłużnika negatywnych konse-
kwencji, gdyż w większości postę-
powań restrukturyzacyjnych do 
sum niezbędnych do przegłosowa-
nia układu uwzględnia się tylko 
wierzycieli, którzy oddali głos.

Ważne!

może się okazać, iż podjęcie decyzji 
o restrukturyzacji, mimo zobowiązania 
do zwrotu subwencji, nie będzie złym 
rozwiązaniem. przedsiębiorca i tak miał 
przecież obowiązek zwrotu min. 
25 proc. finansowania. Jeśli zatem 
zaproponowałby pFr spłatę np. 
w 65 proc., to w istocie „dołożyłby” tylko 
40 proc. ponad tę kwotę, którą przy 
spełnieniu wszystkich warunków 
w maksymalnym stopniu, obowiązany 
byłby oddać pFr. 

uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne a zwrot 
subwencji

Być może co bardziej zorientowa-
ni w meandrach prawa restruktury-
zacyjnego dostrzegą, że regulamin 
mówi o otwarciu postępowania re-
strukturyzacyjnego, a przecież 
w  przypadku postępowania o za-
twierdzenie układu takie rozstrzy-
gnięcie nie zapada. Jest to bowiem 
postępowanie, które niemal w cało-

ści odbywa się poza sądem, a w któ-
rym to dłużnik samodzielnie zbiera 
głosy konieczne do przyjęcia ukła-
du, z sądem spotykając się dopiero, 
gdy składa w nim wniosek o jego 
zatwierdzenie. Żadnego postępo-
wania się w tym przypadku formal-
nie nie „otwiera” Czy zatem w przy-
padku skorzystania z postępowania 
o zatwierdzenie układu nie będzie 
konieczne dokonanie zwrotu 
100  proc. subwencji? 

Niestety, raczej nie będzie się 
można zgodzić z tą konkluzją. Pew-
ną odpowiedź daję w tym miejscu 
przewodnik po tarczy finansowej 
przygotowany przez PFR, który 
w  punkcie 2.1.3 tłumaczy, iż przez 
chwilę otwarcia postępowania re-
strukturyzacyjnego rozumie się 
chwilę wydania przez sąd postano-
wienia o otwarciu takiego postępo-
wania, ale także chwilę wydania 
postanowienia o zatwierdzeniu 
układu. Kwestia rozstrzygnięcia 
znaczenia „otwarcia postępowania” 
jest jednak zasadniczo o tyle wtór-
na, iż zgodnie z tym o czym była 
mowa wyżej, zobowiązanie do 
zwrotu subwencji cały czas istnieje 
i wchodzi w strukturę wierzytelno-
ści, które będą objęte układem.

Właściwie ucina to dalsze speku-
lacje co do oceny obowiązku zwrotu 
subwencji w ramach, ogromnie 
popularnej obecnie, uproszczonej 
restrukturyzacji. Postępowanie to 
jest w istocie postępowaniem o za-
twierdzenie układu, z odmienno-
ściami wprowadzonym przez tarczę 
4.0. Jednak z uwagi na owe odmien-
ności jeszcze bardziej uwydatnia się 
tutaj obowiązek zwrotu 100 proc.  
pomocy w przypadku otwarcia re-
strukturyzacji. Specyfika tego po-
stępowania polega bowiem na tym, 
iż o jego otwarciu należy obwieścić 
w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym, a dzień ukazania się obwiesz-
czenia ustawa utożsamia z dniem 
otwarcia postępowania o zatwier-
dzenie układu.

Ważne!

mimo, iż otwarcie każdego 
z postępowań restukturyzacyjnych nie 
pozwala na umorzenie zobowiązania 
z tytułu zwrotu subwencji na warunkach 
regulaminu, to jednak nie zamyka drogi 
do uzyskania umorzenia w ramach 
układu. 

Wydaje się to rozwiązaniem lep-
szym, niż pogłębianie swojego za-
dłużenia z uwagi na brak przycho-
dów, które bilansowałyby obsługę 
bieżących zobowiązań, tylko po to, 
by nie musieć zwracać całej kwoty 
wsparcia. Jeśli problemy z płynno-
ścią już się pojawiają, to ciężko li-
czyć na to, że w obecnej sytuacji 
gospodarczej same się rozwiążą. 

rozliczenia

Po otwarciu restrukturyzacji 
trzeba zwrócić subwencję
Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju obowiązany jest  
do jego zwrotu. Na moment udzielenia finansowania nie wiadomo tylko w jakiej kwocie. 
Jeśli zdecyduje się na otwarcie restrukturyzacji, to zamiast skorzystać z umorzenia PFR, 
może liczyć na umorzenie układowe.
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Dr Patryk Filipiak  
Adwokat, kwalifikowany  
doradca restrukturyzacyjny,  
Zimmerman Filipiak  
Restrukturyzacja SA

Bartosz Sierakowski 
Radca prawny, kwalifikowany 
doradca restrukturyzacyjny,  
Zimmerman Filipiak 
Restrukturyzacja SA

podstawa 
prawna:

Ustawa z 19 czerwca 
2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania 
kredytów bankowych 
udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19

(DzU z 2020 r., poz. 1086)

podstawa 
prawna:

Ustawa z 15 maja 
2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne

(tekst jedn. DzU z 2020, poz. 814 ze zm.)
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