
Restrukturyzacje 
w Polsce
Raport po drugim
kwartale 2020

Niewypłacalność a 
epidemia COVID-19



SPIS TREŚCI

Restrukturyzacje w drugim kwartale 2020 r.

Najważniejsze statystyki 8

Postępowania restrukturyzacyjne w okresie epidemii 
COVID-19 –wybrane zagadnienia

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. 
Wprowadzenie 15

Objęcie układem wierzycieli rzeczowych bez ich zgody 
(cram-down) 17

Uproszczona restrukturyzacja wobec emitentów obligacji. 
Czy można? 19

Pomoc publiczna na restrukturyzację stała się prawem 23

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych według przepisów 
dyrektywy a ochrona majątku dłużnika w trakcie 
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

26

Zgromadzenie wierzycieli w uproszczonym postępowaniu 
restrukturyzacyjnym

29

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności 
zabezpieczonej na mieniu dłużnika a otwarcie 
uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego

32

Uchylenie skutków ochronnych obwieszczenia o otwarciu 
restrukturyzacji

35



Po co Polsce prawo restrukturyzacyjne
Analiza prawna

3

Restrukturyzacje w drugim 
kwartale 2020 r.
NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI



Kryzys epidemiczny doprowadził wiele firm na skraj bankructwa.
Z danych dotyczących rozpoczynanych restrukturyzacji
i ogłaszanych upadłości jak na razie tego faktu nie widać. Wręcz
przeciwnie – liczba niewypłacalności w drugim kwartale była o ok.
20 proc. niższa niż w pierwszym. Przyczyny spadku nie wynikają z
poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, lecz są pokłosiem
zmian regulacyjnych oraz ograniczonej skali działalności sądów
gospodarczych po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a
następnie stanu epidemii. Realne dane będą dostępne dopiero w
kolejnych kwartałach. W najbliższych kwartałach oczekujemy
zwiększenia liczby ogłaszanych niewypłacalności o około 50-100
proc. względem poprzednich wartości.

W drugim kwartale obwieszczono o rozpoczęciu 238 postępowań
insolwencyjnych – 99 restrukturyzacji i 139 upadłości. Struktura
rozpoczynanych postępowań była zbliżona do obserwowanej
wcześniej – ok. 60 proc. przyspieszonych układowych, 30 proc.
sanacyjnych. Z obwieszczeń opublikowanych na początku lipca w
MSiG wynika, że postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest
coraz częściej wybierane. Najprawdopodobniej to zasługa wejścia w
życie pod koniec czerwca uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego, które powstało w oparciu o regulację PZU.

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji 

w drugim kwartale 2020 r.

W DRUGIM KWARTALE 
OTWARTO

99
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 30.06.2020 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 drugim kwartale 2019 roku*
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Wykres 7. Udział otwartych postępowań
w drugim kwartale 2020 roku*
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* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.06.2020 r.



Od początku obowiązywania nowego prawa restrukturyzacyjnego
(1 stycznia 2016 roku) do końca czerwca 2020 roku zostało
rozpoczętych aż 1720 postępowań restrukturyzacyjnych. Największą
popularnością cieszyły się głównie dwa rodzaje postępowań –
przyspieszone postępowanie układowe wybierane przez około 60 proc.
podmiotów oraz sanacyjne wybierane przez ok. 25 proc. podmiotów.
Dwa kolejne - układowe oraz o zatwierdzenie układu były wybierane
dość rzadko. Wejście w życie uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego, opartego na postępowaniu o zatwierdzenie
układu, może w najbliższych miesiącach zmienić tę strukturę.
Postępowanie to ma łączyć w sobie zalety pozostałych form
restrukturyzacji – szybkość, możliwie niewielką ingerencję sądu oraz
zapewnienie dłużnikowi ochrony przed egzekucją długu oraz
wypowiedzeniem umów. Można również oczekiwać, że przybędzie
postępowań sanacyjnych przeznaczonych dla podmiotów w bardzo
trudnej sytuacji. O uruchomienie postępowania sanacyjnego będą
mogły w uproszony sposób ubiegać się podmioty, którym nie uda się
zawrzeć układu w ramach nowego uproszczonego postępowania.

Może to wpłynąć na zmianę obserwowanych od dawna wskaźników
efektywności postępowań. Dotychczas najwyższym wskaźnikiem
sukcesu, rozumianym jako stosunek zatwierdzonych układów do
rozpoczętych postępowań cechowało się przyspieszone postępowanie
układowe (31 proc.), a w dalszej kolejności postępowanie układowe (27
proc.). Najczęściej umarzane były postępowania sanacyjne (44 proc.) .

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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OD POCZĄTKU 2016
ROKU OTWARTO

1720
POSTĘPOWAŃ 

RESTRUKTURYZACYJNYCH

przyspieszone 
postępowanie 

układowe

postępowanie 
sanacyjne

postępowanie 
układowe

postępowanie
o zatwierdzenie 

układu

otwarte postępowania 1071 439 178 32

postępowania w toku 393 212 51 -

umorzone postępowania 344 158 79 -

zatwierdzone układy 334 69 48 30

?

* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.06.2020 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 30.06.2020 r.



Struktura branżowa restrukturyzacji rozpoczętych w drugim kwartale
nie oddaje jeszcze w pełni struktury niewypłacalności firm w wyniku
COVID-19, ale można już wyciągnąć pierwsze wnioski. Najbardziej
negatywnie wyróżniają się niektóre branże usługowe - przede
wszystkim obsługa nieruchomości, działalność wydawnicza oraz
prawnicza i księgowa. W danych nie widać rosnącej liczby
restrukturyzacji w silnie dotkniętych przez lockdown gastronomii
i hotelarstwie. Wynika to z faktu, ze działalnością tą zajmują się
głównie mniejsze podmioty, które decydując się zakończyć
funkcjonowanie wybierają inne sposoby niż restrukturyzacja. Wpływu
epidemii nie widać jak na razie w handlu. W drugim kwartale liczba
postępowań restrukturyzacyjnych w branży przemysłowej była niższa
w porównaniu z uprzednio analizowanymi okresami. Jednak branże
takie jak przetwórstwo żywności, produkcja mebli i wyrobów
z drewna cechują się podwyższoną liczbą restrukturyzacji.

W drugim kwartale nadal występowała tendencja spadkowa
w zakresie liczby postępowań restrukturyzacyjnych w budownictwie
oraz transporcie. Ten pierwszy sektor pozostaje stabilizatorem
koniunktury, co pozwala mieć nadzieję, że obecny kryzys będzie mniej
dotkliwy dla branży niż ten z 2008 czy 2012 roku.

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Struktura branżowa 

restrukturyzacji

Wykres 10. Struktura branżowa restrukturyzujących się podmiotów* 

W DRUGIM KWARTALE 
WZROST LICZBY 

RESTRUKTURYZACJI 
ZAOBSERWOWANO W

BRANŻY USŁUGOWEJ,  
MEBLARSKIEJ,

ORAZ OBSŁUDZE 
NIERUCHOMOŚĆI
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.06.2020 r. na podstawie 
przeważającej działalności PKD. Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG..



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 30.06.2020 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 30.06.2020 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 
Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Jak zmienia się liczba restrukturyzacji 

wszystkich firm w branżach? (część 1)

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

11

Procentowa różnica w liczbie otwartych 
postępowań w ostatnich 12 miesiącach 

względem poprzednich 12 miesięcy

Im bardziej czerwone pole, tym 
wyższa zmiana na tle 

pozostałych branż

Nazwa branży

Liczba restrukturyzacji 

otwartych w ostatnich 

12 miesięcach
sty 20 lut 20 mar 20 kwi 20 maj 20 cze 20

Przetwórstwo żywności (PKD 10-12)
22 13% 29% 46% 83% 100% 175%

Przetwórstwo odzieży i wyrobów tekstylnych (PKD 13-14)
4 80% 80% -14% -38% -56% -56%

Produkcja skór (PKD 15)
0 -67% -67% -67% -100% -100% -100%

Produkcja wyrobów z drewna (PKD 16)
10 -14% 17% 60% 60% 80% 233%

Produkcja papieru oraz poligrafia (PKD 17-18)
5 67% 67% 67% 100% 25% 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 -67% -33% -50% -50% -50% -50%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw (PKD 22)
7 267% 150% 60% 40% 0% 17%

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

(PKD 23) 3 -67% -67% -67% -50% -33% 0%

Produkcja wyrobów metalurgicznych (PKD 24-25)
19 -39% -44% -35% -32% -30% -24%

Produkcja komputerów i urządzeń elektyrcznych (PKD 26-

27) 5 167% 75% 20% 0% -43% -29%

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

Produkcja samochodów i sprzętu transportowego (PKD 29-

30) 4 0% 0% -40% -40% -20% 0%

Produkcja mebli i pozostałych dóbr (PKD 31-32)
12 86% 100% 100% 63% 75% 33%

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 

33) 3 -50% -50% -40% 0% -40% -40%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, parę i 

powietrze (PKD 35) 1 14% 33% -25% -60% -70% -91%

Dostawa wody i gospodarka odpadami (PKD 36-39)
7 75% 250% 300% 300% 167% 75%

Budownictwo (PKD 41-43)
46 -18% -8% -21% -17% -20% -10%

Handel hurtowy i detaliczny samochodami i motocyklami 

(PKD 45) 4 10% -25% -46% -54% -71% -67%

Handel hurtowy z wyłączeniem samochodów (PKD 46)
40 -17% -28% -42% -47% -44% -40%

Handel detaliczny (PKD 47)
30 -22% -21% -24% -26% -40% -33%

Transport lądowy i rurociągowy (PKD 49)
21 -4% -4% -15% -33% -40% -28%

Transport wodny (PKD 50)
0

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

Magazynowanie (PKD 52)
4 100% 100% 300% 300% 300% 100%

Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)
1



STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Jak zmienia się liczba restrukturyzacji 

wszystkich firm w branżach? (część 2)

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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Procentowa różnica w liczbie otwartych 
postępowań w ostatnich 12 miesiącach 

względem poprzednich 12 miesięcy

Im bardziej czerwone pole, tym 
wyższa zmiana na tle 

pozostałych branż

Nazwa branży
Liczba restrukturyzacji 

otwartych w ostatnich 

12 miesięcach
sty 20 lut 20 mar 20 kwi 20 maj 20 cze 20

Zakwaterowanie (PKD 55)
3 -73% -60% -56% -70% -78% -57%

Działalność związana z wyżywieniem (PKD 56)
9 80% 17% 14% 14% 33% 29%

Działalność wydawnicza (PKD 58)
3 200%

Działalność filmowa (PKD 59)
1 100% 100% 100% 100% -50% -50%

Nagrywanie programów ogólnodostępnych (PKD 60)
0

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

Działalność związana z programowaniem i doradztwem w 

zakresie informatyki (PKD 62) 4 33% 33% -13% -33% -25% -56%

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

Działalność finansowa (PKD 64)
5 -20% -50% -67% -67% -50% 25%

Działalność ubezpieczeniowa (PKD 65)
0

Działalność wspomagająca usługi finansowe i 

ubezpieczeniowe (PKD 66) 7 -33% -17% 20% 40% 75% 75%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
13 50% -13% -11% 11% 50% 117%

Działalność prawnicza i księgowa (PKD 69)
7 33% 33% -25% -25% 67% 250%

Działalność centrali i doradztwa (PKD 70)
9 0% 0% 25% 57% 57% 0%

Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 71)
4 -17% -43% -43% -57% -43% -43%

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

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

Pozostała działalność profesjonalna (PKD 74)
3 50% 50% 50% 50% 200% 200%

Działalność weterynaryjna (PKD 75)
0

Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
3 -50% -50% -50% -50% -50% 50%

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

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

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

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku i 

zagospodarowaniem terenów zielenii (PKD 81) 3 100% 200% 200% 0% 50% 50%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (PKD 82) 4 67% 67% 67% 67% 0% 0%



Epidemia prawdopodobnie wpłynęła w znaczny sposób na czas
trwania poszczególnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych.
Analiza opóźnień ze względu na COVID-19 będzie niestety możliwa
dopiero za kilka miesięcy. Informacje o kluczowych wydarzeniach w
ramach postępowania restrukturyzacyjnego są publikowane w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym najczęściej z około
miesięcznym opóźnieniem. Do tego doliczyć trzeba jeszcze czas, w
którym tworzy się spis wierzytelności czy trwa uzgadnianie
szczegółów potencjalnego układu.

Z informacji dostępnych do końca czerwca 2020 roku wynika, że
wszystkie pięć wyodrębnionych przez nas etapów postępowań
trwało średnio dłużej niż dotychczas. Obecnie od otwarcia
postępowania do zatwierdzenia układu mija w medianowym
postępowaniu aż 250 dni wobec 219 rok wcześniej. Od złożenia do
zatwierdzenia spisu wierzytelności mija 49 dni wobec 44,5 dnia w
czerwcu ubiegłego roku. Wydłużeniu uległ również okres od
otwarcia postępowania do jego umorzenia.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania

postępowań układowych

Wykres 19. Czas trwania poszczególnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych* 

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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*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 30.06.2020 r. Uwaga: w przypadku gdy w obwieszczeniu nie było daty postanowienia sądu za datę postanowienia przyjmowano 
datę publikacji w MSiG.
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Uproszczone 
postępowanie 
restrukturyzacyjne jest 
szczególną postacią 
postępowania o 
zatwierdzenie układu. 
Istota tych dwóch 
postępowań polega na 
zawarciu układu w 
trybie samodzielnego 
zbierania głosów przez 
dłużnika przy 
zachowaniu zarządu 
własnego pod 
nadzorem nadzorcy 
układu, którym jest 
licencjonowany 
doradca 
restrukturyzacyjny.  

Układem objęci są 
również wierzyciele 
zabezpieczeni 
rzeczowo  bez 
konieczności 
uzyskania ich zgody, 
lecz przy 
zagwarantowaniu 
odpowiednio 
wysokiego poziomu 
spłaty w układzie;

Uproszczone postępowanie 

restrukturyzacyjne. Wprowadzenie

> P. Filipiak

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzono mocą przepisów
art. 15 – 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020
r., poz. 695). Postępowanie to pozwala na przeprowadzenie szybkich negocjacji z
wierzycielami oraz zawarcie z nimi porozumienia w formie układu w przedmiocie
spłaty zadłużenia. Układ zawierany jest poza sądem pod nadzorem doradcy
restrukturyzacyjnego wybranego przez przedsiębiorcę. Doradca pełni funkcję
nadzorcy układu. Kluczowa jest ochrona majątku przed egzekucją i
wypowiedzeniem kluczowych umów. Będzie ona trwała cztery miesiące, zaś
warunkiem jej udzielenia jest konieczność uzyskania zgody nadzorcy układu na
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególną postacią
postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w art. 210 i n. ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 814, dalej
jako: p.r. ). Istota tych dwóch postępowań się nie różni i polega na zawarciu
układu w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika przy zachowaniu
zarządu własnego pod nadzorem nadzorcy układu, którym jest licencjonowany
doradca restrukturyzacyjny. Układ nabiera mocy po prawomocnym zatwierdzeniu
przez sąd. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne różni się jednak od
postępowania o zatwierdzenie układu co do dynamiki oraz skutków jego
wszczęcia, w tym ochrony przedsiębiorstwa oraz ograniczenia dłużnika w
zarządzie własnym.

Postępowanie uproszczone posiada zatem następujące, dodatkowe cechy:

• ochrona przedsiębiorstwa dłużnika: skutkiem obwieszczenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania
uproszczonego jest objęcie dłużnika ochroną przed egzekucją oraz
wypowiedzeniem kluczowych umów; ochrona ta może wygasnąć,
jeśli sąd uwzględni wniosek wierzyciela o uchylenie skutków
obwieszczenia; dodatkowo ochrona wygaśnie, a postępowanie
ulegnie umorzeniu z mocy prawa, jeżeli dłużnik nie złoży wniosku o
zatwierdzenie układu w terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia;

• zakres układu: układem objęci są również wierzyciele zabezpieczeni
rzeczowo bez konieczności uzyskania ich zgody, lecz przy
zagwarantowaniu odpowiednio wysokiego poziomu spłaty w
układzie; regulacja wzorowana jest na przepisach art. 180 i n. p.r. o
układzie częściowym;

• sposób zawarcia układu: układ może być zawarty nie tylko w trybie
samodzielnego zbierania głosów, lecz także w ramach zgromadzenia
wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca układu;



• odpowiedzialność dłużnika za nadużycie prawa do otwarcia
postępowania: wierzycielom przysługuje dodatkowe roszczenie
odszkodowawcze, jeżeli dłużnik doprowadził do obwieszczenia o
otwarciu w złej wierze;

• ograniczenie wynagrodzenia nadzorcy układu: wysokość
wynagrodzenia nadzorcy układu w przypadku postępowań
dotyczących mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest ustawowo
ograniczona oraz uzależniona od skutku w postaci prawomocnego
zatwierdzenia układu;

• ograniczenie zarządu własnego dłużnika: w celu zapewnienia symetrii
pomiędzy prawami dłużnika oraz prawami wierzycieli wprowadzono
wymóg, aby na wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd
dłużnik musiał uzyskać zgodę nadzorcy układu;

• ułatwienia przy pozyskaniu nowego finansowania: jeśli konieczne jest
zapewnienie bieżącej płynności poprzez finansowanie zewnętrzne, to
zabezpieczenie wierzytelności wynikających z zawartych umów
finansowych nie będą podlegały zaskarżeniu jako czynności
fraudacyjne; warunkiem jest uzyskanie przez dłużnika zgody nadzorcy
układu na dokonanie czynności;

• wyłączenie odpowiedzialności dłużnika za brak złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości: odpowiedzialność dłużnika oraz jego
reprezentantów będzie wyłączona, jeżeli w terminie na złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości dokonane zostanie obwieszczenie o
otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
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Jeśli konieczne jest 
zapewnienie bieżącej 
płynności poprzez 
finansowanie 
zewnętrzne, to 
zabezpieczenie 
wierzytelności 
wynikających z 
zawartych umów 
finansowych nie będą 
podlegały zaskarżeniu 
jako czynności 
fraudacyjne.
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Bardzo istotną 
korzyścią z punktu 
widzenia ogółu 
interesariuszy 
uproszczonego 
postępowania 
restrukturyzacyjnego 
jest możliwość objęcia 
skutkami zawartego w 
nim układu również 
wierzycieli 
rzeczowych, których 
wierzytelności nie są z 
mocy prawa objęte 
układem generalnym. 

Wydłużenie terminów 
płatności w układzie 
jest możliwe, ale nie 
powinno przekraczać 
pewnych 
dopuszczalnych barier. 
Granicę, która nie 
może być 
przekroczona, jeżeli 
warunki układu są 
rażąco krzywdzące dla 
wierzycieli, którzy 
głosowali przeciw 
układowi i zgłosili 
zastrzeżenia. 

Objęcie układem wierzycieli rzeczowych bez 

ich zgody (cram-down)

> P. Filipiak

Bardzo istotną korzyścią z punktu widzenia ogółu interesariuszy uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwość objęcia skutkami zawartego w
nim układu również wierzycieli rzeczowych, których wierzytelności nie są z mocy
prawa objęte układem generalnym. Zgodnie bowiem z art. 151 ust. 2 p.r., układ
nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką,
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w
części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że
wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.

Objęcie układem wierzyciela rzeczowego jest możliwe pod następującymi
warunkami zachodzącymi alternatywnie:

a) propozycja układowa przewiduje pełne zaspokojenie wierzyciela co
do kwoty zgodnie z treścią łączącej strony umowy, nawet jeżeli
umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, przy czym
propozycja może przewidywać inny termin spełnienia świadczenia
aniżeli termin ustalony przez strony.

Wierzyciel rzeczowy powinien otrzymać w ramach wykonania układu takie
zaspokojenie, jakie wynikało z pierwotnej umowy z dłużnikiem (z uwzględnieniem
lit. b poniżej). Kwota wierzytelności obejmuje zarówno należność główną, jak i
umowne należności uboczne. Chodzi tutaj z pewnością o odsetki umowne
naliczone do dnia obowiązywania umowy, odsetki umowne za opóźnienie w
spełnieniu świadczenia (określane czasem jako odsetki karne), również za czas po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy oraz inne należności uboczne. Nie
uwzględnia się przy tym odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeśli dłużnik uważa,
że postanowienia umowy o wysokości należności ubocznych przewidują
nadmierne obciążenie dłużnika ryzykiem opóźnienia w zapłacie, to może
poszukiwać ochrony prawnej na podstawie ogólnych regulacji kodeksu
cywilnego. Przepisy o uproszczonym postępowaniu nie dają mu możliwości
złagodzenia odpowiedzialności.

Wydłużenie terminów płatności w układzie jest możliwe, ale nie powinno
przekraczać pewnych dopuszczalnych barier. Granicę, która nie może być
przekroczona, wyznacza art. 165 ust. 2 p.r., zgodnie z którym sąd może odmówić
zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli,
którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia. Zaproponowanie zbyt
długich terminów spłaty, nawet przy założeniu płacenia odsetek umownych,
może być uznane za rażąco krzywdzące dla wierzycieli. Jeśli jednak wierzyciel
wyrazi zgodę na taką formę, to sąd nie powinien kwestionować treści układu.

b) propozycja układowa przewiduje zaspokojenie wierzyciela w stopniu
nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku
dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z
przedmiotu zabezpieczenia.



Skutki układu procedowanego bez zgody wierzyciela rzeczowego, nie mogą
pogarszać jego sytuacji prawnej. Bezwzględną dolną granicą poziomu jego spłaty
jest kwota, którą wierzyciel ten mógłby uzyskać z zaspokojenia się z przedmiotu
zabezpieczenia. Chodzi tutaj o kwotę uzyskaną przez wierzyciela w ramach
postępowania o charakterze egzekucyjnym. Ustawodawca nie przesądził przy
tym, czy chodzi o egzekucję syngularną, w ramach sądowego postępowania
egzekucyjnego lub egzekucji w administracji, czy też o egzekucję uniwersalną, w
ramach postępowania upadłościowego.

Ustalenie tej wartości jest kłopotliwe, bowiem w ramach postępowania
egzekucyjnego może dojść do przejęcia przedmiotu zabezpieczenia na własność
(por. np. art. 984 k.p.c.). Jest to możliwe również w postępowaniu
upadłościowym (art. 330a p.u.). Trudność polega także na tym, że w obu
przypadkach stopień zaspokojenia wierzyciela zależy od wysokości kosztów
postępowania, których estymacja – szczególnie w postępowaniu upadłościowym
– wymaga wykonania prognoz opartych na pewnych, czasem chwiejnych,
założeniach.

W moim przekonaniu – de lege lata - wierzyciel jest zaspokajany w ramach
postępowania egzekucyjnego syngularnego prowadzonego na jego wniosek.
Takie rozwiązanie znajduje większe poparcie w wykładni językowej przepisu,
który stanowi o „dochodzeniu wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi”.
Co prawda dochodzenie wierzytelności może mieć miejsce również w ramach
postępowania upadłościowego, a środkiem procesowym temu służącym jest
wniosek o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszenie wierzytelności. Tym niemniej w
art. 180 ust. 1 p.r. mowa jest o dochodzeniu wierzytelności „z przedmiotu
zabezpieczenia” i trzeba przyjąć, że takie brzmienie przepisu dotyczy
postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku i na rzecz
indywidualnego wierzyciela.

A zatem wartość przedmiotu majątkowego na potrzeby art. 17 jest wartością
likwidacyjną, uzyskaną w warunkach sprzedaży przymuszonej. Wartość
likwidacyjna następnie zostanie pomniejszona o koszty egzekucji oraz o wartość
zaspokojenia wierzycieli, którzy mają pierwszeństwo egzekucyjne przed
wierzycielem rzeczowym, w tym inni wierzyciele rzeczowi z wyższym
pierwszeństwem.
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Dostrzegane przez 
praktyków niejasności 
interpretacyjne 
dotyczące przepisów 
regulujących 
ogniskowały się m.in. 
wokół dopuszczalności 
otwarcia 
uproszczonego 
postępowania 
restrukturyzacyjnego 
wobec emitentów 
obligacji.

Procedura 
restrukturyzacyjna 
regulowana przepisami 
Tarczy 4.0 jest w 
istocie postępowaniem 
o zatwierdzenie 
układu, tyle że z 
modyfikacjami 
wynikającymi z treści 
Ustawy. Nie należy 
upatrywać w niej 
odrębnego, piątego 
postępowania 
restrukturyzacyjnego. 
Pomimo opatrzenia 
rozdziału VI Ustawy 
tytułem: „Uproszczone 
postępowanie 

Uproszczona restrukturyzacja wobec 

emitentów obligacji. Czy można?

> N. Frosztęga

W ustawie zwanej publicystycznie tarczą 4.0 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,
Dz.U. 2020 poz. 1086, dalej zwana jako: „Ustawa” lub „Tarcza 4.0”), powołano do
życia uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (art. 15-25 Ustawy). Po
upływie vacatio legis (ustawa weszła w życie 24 czerwca 2020 r.) nadszedł czas,
aby praktyka podjęła próbę odpowiedzi na pojawiające się już na etapie
legislacyjnym wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów regulujących
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dostrzegane przez praktyków
niejasności ogniskowały się m.in. wokół dopuszczalności otwarcia uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji. Warto przyjrzeć
się bliżej temu zagadnieniu, które przecież ma podstawowe znaczenie dla
emitentów, znajdujących się w sytuacji finansowo-gospodarczej, uzasadniającej
skorzystanie z określonej procedury restrukturyzacyjnej.

1. Piąte postępowanie restrukturyzacyjne? Nie sądzę.

Procedura restrukturyzacyjna regulowana przepisami Tarczy 4.0 jest w istocie
postępowaniem o zatwierdzenie układu, tyle że z modyfikacjami wynikającymi z
treści Ustawy. Nie należy upatrywać w niej odrębnego, piątego postępowania
restrukturyzacyjnego. Pomimo opatrzenia rozdziału VI Ustawy tytułem:
„Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy,
obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niesie skutek w postaci
otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Przepisy Tarczy 4.0
konsekwentnie posługują się tą terminologią i każdorazowo ujmują redakcyjnie
procedurę jako „postępowanie o zatwierdzenie układu”. Tytularne jej
wyodrębnienie ma zatem przede wszystkim walor odróżniający - chodzi o
odróżnienie postępowania przewidzianego przepisami Tarczy 4.0 od „zwykłego”
postępowania o zatwierdzenie układu.

Poczynione spostrzeżenia implikują wniosek, że przepisy Tarczy 4.0 normujące
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne należy poddawać wykładni
zgodnej z zasadami i istotą postępowania o zatwierdzenie układu. Prawidłowość
powyższej tezy potwierdza również brzmienie art. 15 ust. 1 Ustawy, zgodnie z
którym postępowanie winno być prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do
postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych
przepisów.



2. Emitenci obligacji

Poczynione na wstępie uwagi pozwalają przejść do meritum tytułowego
problemu. Prawo restrukturyzacyjne (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. poz. 814) ustanawia odrębne postępowanie
restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji (art. 362 i nast. PrRestr).
Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 362 ust. 3 PrRestr: Wobec emitenta obligacji
nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie układu, z wyjątkiem układu
częściowego, jeżeli układem częściowym nie są objęte wierzytelności z tytułu
emisji obligacji.

Skoro w Ustawie przyjęto, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
należy prowadzić w oparciu o przepisy PrRestr znajdujące zastosowanie do
postępowania o zatwierdzenie układu, to wszelkie prawem przewidziane
wyłączenia możliwości wdrożenia tej procedury konsekwentnie trzeba brać pod
uwagę. Konkluzja jest zatem taka, że uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne pozostaje niedostępne dla emitentów obligacji, z wyjątkiem
układu częściowego, który to układ nie będzie obejmował wierzytelności z
tytułu obligacji. Obecnie nie ma uzasadnienia dla wyznaczenia odmiennej ścieżki
interpretacyjnej, wszakże musiałaby się ona sprowadzać do twierdzenia, że
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest autonomicznym
postępowaniem restrukturyzacyjnym, odrębnym od czterech dotychczas
obowiązujących na mocy PrRestr, w tym różnym od postępowania o
zatwierdzenie układu. Analiza przepisów Tarczy 4.0 oraz PrRestr nie daje zaś
podstaw do skutecznego bronienia takiego poglądu.

3. Zabezpieczenie na majątku emitenta obligacji.

Emitenci obligacji mają zatem ograniczoną możliwość skorzystania z mechanizmu
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Prawnie dopuszczalne staje
się jedynie zawarcie układu częściowego, który nie będzie obejmował
wierzytelności z tytułu emisji obligacji. Prima facie wydawałoby się, że takie
postawienie sprawy kończy problemy interpretacyjne. Niestety sprawa
komplikuje się, gdy w danym przypadku występują wierzyciele zabezpieczeni
rzeczowo na majątku emitenta (dłużnika). Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy, w razie
objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką,
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub
zabezpieczonej powierniczo, wierzycieli legitymujących się takimi
wierzytelnościami należy traktować jako odrębną kategorię interesów. W ten
sposób, w przypadku gdy po stronie wierzycieli emitenta występują, obok
obligatariuszy, także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, z jednej strony prawnie
dopuszczalne jest wdrożenie uproszczonej restrukturyzacji wyłącznie w wariancie
układu częściowego, z drugiej zaś wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo z mocy
samego art. 19 ust. 2 Tarczy 4.0 muszą być traktowani jako odrębna kategoria
interesów. W doktrynie sporna jest zaś dopuszczalność koincydencji tych dwóch
okoliczności.
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4. Układ częściowy a podział na grupy interesów

Zarówno w orzecznictwie jak i piśmiennictwie można spotkać poglądy, że na
gruncie układu częściowego podział na grupy interesu nie może mieć miejsca[ 1].
Zwolennicy tej tezy wskazują, że art. 180 ust. 2 PrRestr przewiduje
wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym, a milczy o
ewentualnych grupach wierzycieli reprezentujących różne kategorie interesów.
Uzasadnienie podpierają również brzmieniem art. 186 PrRestr.

Akceptując taki pogląd, powstaje stan, w którym uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne staje się niedostępne jest dla emitentów obligacji, którzy mają
nadto wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na swoim majątku. W takim
przypadku ani nie można dokonać wyodrębnienia kategorii interesów, ani też nie
można zawrzeć kilku układów częściowych w ramach uproszczonej
restrukturyzacji, ponieważ obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
o otwarciu procedury z Tarczy 4.0 można dokonać tylko jeden raz.

Zdaniem autora niniejszego artykułu, rozwiązania przywołanego wyżej problemu
należy poszukiwać przede wszystkim na gruncie dopuszczalności zawarcia układu
częściowego, w ramach którego wyodrębniane są grupy wierzycieli
reprezentujących poszczególne kategorie interesów. W tym względzie na
wyraźną aprobatę zasługują argumenty wyrażane przez zwolenników poglądu, iż
wyodrębnienie takich kategorii jest prawnie możliwe, a wykładnia odmienna jest:
(i) sprzeczna z celami postępowania w sprawie układu częściowego wyrażonymi
w art. 180 ust. 1 PrRestr, (ii) niespójna z przepisem art. 180 ust. 2 i 3 PrRestr
dotyczącym zasad doboru grupy wierzycieli, którzy mogą być objęci układem
częściowym, jak również (iii) narusza art. 181 PrRestr wymagający zróżnicowanie
propozycji układowych w ramach grupy wierzycieli objętych układem
częściowym w sytuacji, w której tylko część wierzytelności objętych układem
częściowym jest zabezpieczona na majątku dłużnika [2].

[1] SO w Warszawie w post. z 29.7.2017 r., XXIII Gz 486/17, Legalis, zob. P.
Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd.
6, Warszawa 2020; tak też: Zalewski C., Układ częściowy. „Doradca
Restrukturyzacyjny” nr 10 [4/2017].

[2] K. Jeleński, Czy układy częściowe wciąż mają sens?, „Doradca
Restrukturyzacyjny” nr 20 [2/2020].
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5. Właściwie czym się różnimy?

Analiza zagadnienia kieruje ku konkluzji, że prowadzenie uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji jest
dopuszczalne, ale wyłącznie w ramach układu częściowego, nieobejmującego
wierzytelności z tytułu emisji obligacji. Nawet, jeżeli na majątku takiego dłużnika
wierzyciele dokonali zabezpieczenia, nie stanowi to tamy proceduralnej dla
postępowania z Tarczy 4.0, gdyż zgodnie art. 19 ust. 2 Ustawy tacy wierzyciele
będą po prostu traktowani jako odrębna kategoria interesów. Fakt posiadania
wierzycieli zabezpieczonych na mieniu nie powinien zamykać dostępu emitentowi
obligacji do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
Byłoby to nie do pogodzenia z ideą postępowania restrukturyzacyjnego, którą to
ideę przepisy o uproszczonej procedurze restrukturyzacyjnej mają wyłącznie
wspierać, torując zarazem drogę do implementacji dyrektywy zapobiegawczej [3]
do polskiego porządku prawnego.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20
czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia
długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków
zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji,
niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE)
2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).
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> B. Sierakowski

Jak do tej pory żadna z tarcz antykryzysowych nie wspierała przedsiębiorców w
restrukturyzacji. Wręcz przeciwnie – kolejne tarcze wyłączały podmioty
spełniające przesłankę niewypłacalności spod możliwości ubiegania się o
wsparcie ze środków publicznych.

Ten negatywny trend może ulec zmianie, ponieważ 11 sierpnia br. w życie
wchodzą przepisy ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowaniu lub
restrukturyzacji przedsiębiorców. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu już na
początku marca, ale dopiero teraz sfinalizowano prace legislacyjne. Lepiej jednak
późno niż wcale.

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Narzędzia wsparcia dla
podmiotów borykających się z problemem płynności finansowej są potrzebne i
nie chodzi tu tylko o ulgi w zapłacie podatków, ponieważ one same w sobie nie są
w stanie wygenerować biznesu, choć są ważnym elementem wspierania procesu
naprawy przedsiębiorstwa. W restrukturyzacji kluczowy dla jej powodzenia jest
tzw. świeży pieniądz (nowe finansowanie) i wydaje się, że zapotrzebowanie na to
narzędzie może przynieść nowa ustawa. W nowym prawie idzie bowiem nie tylko
o to, by dostarczyć zastrzyk gotówki i poprawić chwilowo płynność, ale o to, by
ten zastrzyk gotówki dał „chwilę spokoju” na wdrożenie planu restrukturyzacji i
docelowo odzyskanie rentowności. Innymi słowy, nie idzie tylko o niwelowanie
już poniesionej straty, ale o usuwanie przyczyn tejże straty.

Konstrukcja przepisów wydaje się więc prawidłowa, niemniej wszystko zależy od
tego, jak sprawnie pula środków (która niestety nie jest wystarczająca – 120 mln
na każdy rok) zostanie przez Ministerstwo Rozwoju i ARP rozdysponowana. Jeśli
przedsiębiorcy nie zderzą się z biurokratyczna machiną, czyli o ile ich wnioski o
udzielenie pomocy (np. pożyczki) nie będą rozpoznawane miesiącami, wtedy
ustawa ma w stanie odegrać pozytywną rolę. W przeciwnym wypadku dojdzie do
"przejedzenia" środków publicznych, czyli lepiej ich w ogóle nie uruchamiać.

Przypomnijmy, ustawa opiera się na następujących mechanizmach wspierania:

1. pomoc na ratowanie,

2. tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,

3. pomoc na restrukturyzację.
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Dwa pierwsze narzędzia dedykowane są przedsiębiorcom we wczesnej fazie
kryzysu, a w zasadzie zanim dojdzie do konieczności wdrażania planu
restrukturyzacyjnego. Wsparcia udziela się w formie pożyczki odpowiednio na 6
lub 18 miesięcy. Pożyczka podlega zwrotowi, a ponadto może się okazać (o ile
MR/ARP tak postanowi), że przedsiębiorca będzie musiał zabezpieczyć jej zwrot
(np. hipoteką, zastawem, wekslem in blanco itp.). Mankamentem tej pożyczki jest
właśnie zabezpieczenie. Na szczęście udzielenie zabezpieczenia nie jest
obligatoryjne, jak to miało miejsce w świetle pierwotnego projektu ustawy.
Ustawodawca poszedł więc w dobrym kierunku. Wszystko więc obecnie zależy
od tego jak elastycznie Ministerstwo podejdzie do kwestii oraz form
zabezpieczenia, bo o ile niemal każdy przedsiębiorca jest w stanie wystawić
weksle in blanco czy poddać się egzekucji, o tyle ustanowienie hipoteki czy
zastawu wymaga już posiadania odpowiedniego majątku.

Z kolei trzecia forma wsparcia: pomoc na restrukturyzację, to wsparcie
dedykowane przedsiębiorcom, którzy już znaleźli się w trudnej sytuacji
ekonomicznej i wdrażają plan restrukturyzacyjny. Celem wsparcia jest z jednej
strony niwelowanie negatywnych skutków społecznych kryzysu i zakłóceń na
rynku, a z drugiej – zapobieganie upadłości i likwidacji przedsiębiorstw. Pomoc
państwa ma więc doprowadzić do przywrócenia przedsiębiorcy zdolności do
konkurowania na rynku, czyli jej zadaniem jest nie tyle doraźne poradzenie sobie
z kryzysem i problemem płynności, co stanięcie na równe nogi i konkurowanie z
innymi uczestnikami.

Ta forma pomocy może przybrać postać nie tylko w pożyczki (jak to ma miejsce w
przypadku dwóch wyżej o mówionych form wsparcia), ale również:

1. wsparcie płynności bieżącej poprzez:

• wejście kapitałowe Skarbu Państwa (tj. objęcie akcji lub
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym);

• dofinansowanie poprzez objęcie obligacji;

2. poprawa wypłacalności:

• wejście kapitałowe Skarbu Państwa poprzez konwersję
wcześniej udzielonych w ramach pomocy publicznej
pożyczek na kapitał;

• ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (np.
umorzenie nałożonych na przedsiębiorcę kar).

Do wniosku o pomoc na restrukturyzację przedsiębiorca znajdujący się w trudnej
sytuacji ekonomicznej musi załączyć plan restrukturyzacji, którego wdrożenie jest
warunkiem uzyskania pomocy. Co istotne, plan nie może opierać się wyłącznie na
restrukturyzacji zobowiązań, ani też przewidywać naprawę przedsiębiorstwa
poprzez realizację nowych inwestycji, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do
przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na
rynku.
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Co się zmieniło w stosunku do pierwotnego (marcowego) projektu ustawy?

Przede wszystkim widać, że na ustawie odcisnęło się piętno pandemii. Ustawa
bowiem w swoim pierwotnym (zgodnym z wytycznymi Komisji Europejskiej)
kształcie dopuszczała możliwość udzielenia pomocy przedsiębiorcom w kryzysie,
o ile jej udzielenie zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych
lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku. To zaś oznaczałoby, że nie każdy
podmiot dotknięty negatywnymi skutkami COVID-19 mógłby się ubiegać o
pomoc.

W uchwalonej ustawie wprost przewidziano, że do końca 2021 r. „przez
trudności społeczne lub niedoskonałości rynku rozumie się również ryzyko
opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w wyniku trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-
19”. Innymi słowy, każdy przedsiębiorca dotknięty skutkami koronawirusa będzie
mógł skorzystać z pomocy. Warunkiem jest jednak opracowanie spójnego i
wykonalnego planu restrukturyzacji.

Jak wskazano powyżej, pozytywną zmianą (w stosunku do pierwotnego projektu)
jest także to, że zabezpieczenie pożyczki nie jest obligatoryjne. Liczyć należy na
to,, że organy udzielające pomocy nie będą upierały się przy ustanawianiu
zabezpieczeń.
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> H. Zieliński

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej traktuje instytucję
wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych przede wszystkim jako
czynnik wspomagający oraz zabezpieczający prowadzone przed dłużnika
negocjacje, a dopiero w drugiej kolejności jako element mający na celu
zabezpieczenie wartości jego masy majątkowej. Dostrzegając, że zawieszenie już
prowadzonych i zakaz wszczynania nowych egzekucji powoduje daleko idące
przesunięcie w równowadze pomiędzy prawami wierzyciela a prawami dłużnika,
dyrektywa kładzie nacisk, aby wstrzymanie egzekucji miało charakter
tymczasowy, przy czym terminem podstawowym jest termin 4 miesięcy.
Dodatkowo, jeżeli dłużnik jest jedynie zagrożony niewypłacalnością, przedłużenie
przyznanej dłużnikowi ochrony powinno być poprzedzone analizą konkretnego
przypadku a nie mieć charakter wyłącznie automatyczny. Maksymalny termin
zawieszenia indywidualnych czynności egzekucyjnych nie powinien być
natomiast dłuższy niż 12 miesięcy.

Wskazane założenia w sposób istotny odbiegają od dotychczasowych rozwiązań
przewidzianych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, w której co do zasady
ochrona przed egzekucją została w sposób automatyczny powiązana z faktem
otwarcia postępowania i nie została ograniczona czasowo. Biorąc pod uwagę, że
zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzającej uproszczone
postępowanie restrukturyzacyjne, zawiera on regulacje odpowiadające tym
przewidzianym w dyrektywie, zasadna jest próba oceny na ile postępowanie to
wdraża dyrektywę w zakresie instytucji zawieszenia możliwości prowadzenia
przeciwko dłużnikowi indywidualnych postępowań egzekucyjnych i zmienia
model przewidziany dotychczas w przepisach dotyczących postępowania o
zatwierdzenie układu.

Zgodnie z ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
covid-19, dłużnik, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której
mowa w art. 210 p.r., może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o
otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dokonanie takiego
obwieszczenia skutkuje wprowadzeniem do dotychczasowego modelu
postępowania dodatkowych elementów, w szczególności z dniem dokonania
obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie
układu:
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Wstrzymanie czynności egzekucyjnych według przepisów 
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uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
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1. postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy
prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art.
17 (objęte układem wierzytelności zabezpieczone), wszczęte przed
dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega
zawieszeniu z mocy prawa;

2. wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie
postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia
zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z
mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17,
jest niedopuszczalne.

Skutki te mogą zostać uchylone przez sąd na wniosek wierzyciela, dłużnika lub
nadzorcy układu, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

Wprowadzenie ochrony przed egzekucją do postępowania o zatwierdzenie
układu jest jedną z istotniejszych zmian która może przesądzić o wzroście jego
popularności. Dotychczas dłużnik, który decydował się na pozasądową próbę
zawarcia układu z wierzycielami, nie był chroniony ani przed postępowaniami
egzekucyjnymi ani przed możliwością wypowiedzenia kluczowych dla jego
przedsiębiorstwa umów. Nie brakowało głosów, że jest to podstawowa
okoliczność decydująca o tym, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest
najmniej popularnym postępowaniem (jedynie kilkadziesiąt postępowań w ciągu
4 lat obowiązywania ustawy).

Udzielenie ochrony przed egzekucją nie zostało ograniczone terminem, a jedynie
pośrednio ograniczenie takie może być skutkiem wprowadzenia do ustawy
maksymalnego czasu jaki może upłynąć pomiędzy dokonaniem obwieszczenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym a złożeniem do sądu wniosku o
zatwierdzenie układu. Termin ten wynosi 4 miesiące. Należy jednak podkreślić, że
w przypadku, w którym wniosek o zatwierdzenie układu zostanie złożony do
sądu w terminie, dalszy czas trwania ochrony przed egzekucją nie został
ograniczony, a ochrona będzie trwała tak długo, jak długo sąd będzie
rozpoznawał wniosek.
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Zestawiając przedmiotowe regulacje uproszczonego postępowania z regulacjami
art. 6 p.r., można wskazać, że nie są one do końca spójne. Prawo krajowe nie
przewiduje mechanizmu, zgodnie z którym po upływie określonego czasu (wg
dyrektywy 4 miesięcy) organ sądowy podejmowałby decyzję o przedłużeniu
ochrony (co zgodnie z art. 6 ust. 7 dyrektywy powinno mieć miejsce jedynie w
ściśle określonych przypadkach). W to miejsce postanowiono na automatyzm
oraz faktyczny brak ograniczenia maksymalnego czasu trwania ochrony przed
egzekucją. Częściowo usprawiedliwia to fakt, że w modelowym postępowaniu o
zatwierdzenie układu rozpoznanie złożonego do sądu wniosku powinno trwać
maksymalnie 2 tygodnie. Biorąc jednak pod uwagę stale rosnący stopień
obciążenia sądów restrukturyzacyjnych oraz możliwy wzrost zainteresowania
takimi postępowaniami w czasach kryzysu wywołanego pandemią Covid-19,
wydaje się, że w praktyce pomiędzy złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu w
uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym a jego prawomocnym
rozpoznaniem może upłynąć kilka tygodni a w skrajnych przypadkach miesięcy.

Poza wskazaną kwestią dotyczącą maksymalnego czasu trwania ochrony przed
egzekucją, pozostałe postanowienia dyrektywy należy uznać za wdrożone.
Przyjęty model ochrony przewiduje ogólną ochronę bez podziału na poszczególne
rodzaje roszczeń. Zastanawiać może jednak objęcie zakazem prowadzenia
egzekucji także roszczeń pracowniczych, na co wprost zwraca uwagę art. 6 ust. 5
dyrektywy. Ze względu jednak na brak możliwości objęcia układem takich
wierzytelności bez zgody pracownika, należy uznać, że są oni zabezpieczeni na
wystarczającym poziomie.

Kierunkowo, wprowadzenie ochrony przed egzekucja w postępowaniu
pozasądowym należy ocenić pozytywnie. Powinno ono znacznie zwiększyć ilość
układów zawieranych przez dłużnika w toku bezpośrednich negocjacji
prowadzonych z wierzycielami oraz wpłynąć pozytywnie na odciążenie sądów
restrukturyzacyjnych. Rozwiązanie to, na razie tymczasowe, w razie pozytywnych
efektów powinno zostać na stałe prowadzone do polskiego porządku prawnego.



> M. Waberski

Uefektywnienie procedury przyjęcia układu

Klasyczne postępowanie o zatwierdzenie układu, gdyż to właśnie na szkielecie
tego postępowania oparta została uproszczona restrukturyzacja, nie przewiduje
możliwości zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
Układ zostaje w nim przyjęty w procedurze samodzielnego zbierania głosów
przez dłużnika. Uzyskanie poparcia wierzycieli wymaga od niego intensywnej
pracy polegającej na nawiązaniu kontaktu z wierzycielami i przekonaniu ich co do
zasadności obdarzenia go kredytem zaufania. Dobre relacje i efektywna
perswazja dłużnika są tym ważniejsze, iż w klasycznym postepowaniu o
zatwierdzeniu układu większość wierzycieli, którzy muszą opowiedzieć się za
układem aby został on przyjęty, jest liczona od wierzycieli uprawnionych do
głosowania, a nie jak w pozostałych postępowaniach jedynie od wierzycieli
głosujących (aktywnych). Tym samym, w praktyce postępowania o zatwierdzenie
układu są bardziej predystynowane do postępowań z nieznaczną liczbą
wierzycieli, gdyż uzyskanie odpowiedniej większości uprawnionych do
głosowania przy mocno rozdrobnionej strukturze wierzycielskiej jest zadaniem
dość wymagającym.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zdaje się dostrzegać problem
efektywności procedury przyjęcia układu, gdyż przewidziano w nim możliwość
wyznaczenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem,
niezależnie od procedury samodzielnego zbierania głosów (art. 19 ust. 1 ustawy o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19;
dalej: „ustawa”). W art. 19 ust. 5 ustawy wskazano, iż do zgromadzenia wierzycieli
odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte
w Prawie restrukturyzacyjnym oraz art. 264 p.r.

Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „niezależnie od” uznać należy za
dopuszczalność łączenia trybu samodzielnego zbierania głosów wraz z
pozyskiwaniem głosów na zgromadzeniu wierzycieli. Stąd też głosy, które udało
się dłużnikowi zebrać samodzielnie powinny zostać przedłożone nadzorcy
układu, który uwzględni je przy głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli. Wydaje
się jednak, iż decyzja o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli powinna zostać
podjęta przed rozpoczęciem zbierania głosów, aby uniknąć powielania czynności i
wzbudzenia niepewności u wierzycieli (ci z nich, którzy oddali głos w trybie
samodzielnego zbierania, mogliby nabrać wątpliwości co do uczestniczenia w
zgromadzeniu, skoro głos już oddali).
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Przygotowanie zgromadzenia wierzycieli

Wyznaczając termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu, na podstawie
odpowiednio stosowanych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego o
zgromadzeniu wierzycieli, powinien dokonać obwieszczenia w MSiG co najmniej
na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z art. 264 p.r.
powinien zawiadomić wierzycieli poprzez doręczenie im propozycji układowych,
wraz z informacją o podziale wierzycieli na grupy, sposobie głosowania na
zgromadzeniu, oraz pouczeniem o treści odpowiednich przepisów. Wprawdzie
przepis ten nie wspomina o obowiązku doręczenia karty do głosowania, jednak w
praktyce wierzyciele wraz z pakietem informacji przewidzianych w art. 264 p.r.
otrzymują zawsze wzór karty, na której mogą oddać głos. Zasadą jest bowiem
pisemne głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli (art. 110 ust. 1 p.r.). Podjęta w
odpowiednim czasie decyzja o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu
głosowania nad układem będzie w uproszczonej restrukturyzacji dużym
ułatwieniem dla dłużnika, gdyż ciężar kwestii związanych z głosowaniem zostanie
w całości przerzucony na nadzorcę układu, a dłużnik nie będzie musiał zbierać
głosów samodzielnie.

O ile karta do głosowania w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych
nie posiada określonego wzoru, o tyle w postępowaniu o zatwierdzenie układu
wymogi oraz wzór karty został ściśle określony. Uznać należy, iż nadzorca
powinien doręczać wierzycielom kartę do głosowania sporządzoną według
wymogów z art. 213 p.r. Po pierwsze dlatego, iż w uproszczonej restrukturyzacji
stosuje się przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 15 ust. 1
ustawy), a po drugie jeśli weźmie się pod uwagę, iż samodzielne zbieranie głosów
może być realizowane niezależnie od głosowania na zgromadzeniu, to wszyscy
wierzyciele powinni mieć zapewniony jednolity standard informacyjny (zwłaszcza,
iż wzór karty w większości pokrywa zapotrzebowanie informacyjne z art. 264
p.r.). W praktyce postępowań restrukturyzacyjnych pojawiają się różne podejścia
co do odsyłania wypełnionych kart przez wierzycieli – czy powinny one trafić do
nadzorcy bądź zarządcy, który przekaże je sędziemu-komisarzowi, czy też
powinny być wysyłane bezpośrednio do sądu. W omawianej procedurze nie
powinno być jednak żadnych wątpliwości, iż karty do głosowania będą odsyłane
do nadzorcy, gdyż to on przeprowadza zgromadzenie. W zawiadomieniu o
zgromadzeniu wierzycieli należy zatem wyraźnie zaznaczyć, na jaki adres
wypełnione karty powinny być odsyłane.

Po ostatniej nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego, nie ma również wątpliwości
co do możliwości zawiadamiania o zgromadzeniu wierzycieli przez nadzorcę,
albowiem wprost stanowi o tym art. 105 ust. 5 p.r. W dotychczasowej praktyce
zdarzało się, że obowiązek dokonania zawiadomień delegowany był na nadzorcę
(zarządcę) na mocy zarządzenia sędziego-komisarza, aczkolwiek działanie takie,
mimo znacznego przyspieszenia organizacji zgromadzenia, nie było wcale regułą.
Nadzorca układu samodzielnie zatem zawiadamia wierzycieli o terminie
zgromadzenia i nie musi w tym zakresie korzystać z pośrednictwa operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
Ustawa wymaga jednak, aby nadzorca dysponował dowodem wysłania
zawiadomienia o zgromadzeniu co najmniej na 3 tygodnie przed terminem jego
odbycia. Warto jednak wysłać zawiadomienia od razu za potwierdzeniem
odbioru, albowiem zgodnie z art. 113 ust. 3 wymogiem dla odbycia zgromadzenia
i głosowania nad układem jest przedstawienie dowodu doręczenia zawiadomienia
o zgromadzeniu odpowiedniej większości wierzycieli.
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Zgromadzenie „na odległość”

Słusznie też ustawodawca podkreślił możliwość odbycia zgromadzenia wierzycieli
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Wydaje się, że
kilkumiesięczne funkcjonowanie społeczeństwa w warunkach ograniczenia
kontaktów bezpośrednich dostatecznie oswoiło wszystkich z rzeczywistością
komunikowania się na odległość z udziałem wizji i fonii. Pozornie przepis art. 19
ust. 3 ustawy, wobec wskazanego wyżej odpowiedniego stosowania przepisów o
zgromadzeniu wierzycieli, wydaje się stanowić superfluum ustawowe, bo
możliwość przeprowadzenia zgromadzenia w warunkach komunikacji na
odległość została przewidziana w art. 110 ust. 6 p.r. Jest to jednak założenie
nieprawidłowe, gdyż ustawodawca, mając zapewne na uwadze wspomniane
upowszechnienie zdalnych środków komunikacji w postaci wideokonferencji oraz
niepewną przyszłość co do ekspansji pandemii, położył akcent na transmisję
zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym. Art. 110 ust. 6 p.r. wskazuje
bowiem, iż wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji „może
obejmować” transmisję zgromadzenia w czasie rzeczywistym, zaś art. 19 ust. 3
ustawy stanowi, iż wykorzystanie środków komunikacji taką transmisję w
szczególności „obejmuje”.

Nadzorca układu przygotowując się do zgromadzenia wierzycieli musi zatem
zastanowić się z jakiego narzędzia do komunikacji skorzystać. Powinien mieć tu
na względzie zarówno własne doświadczenia co do użytkowania określonych
programów (ich awaryjności, przystępnego dla użytkowników interfejsu) jak
również ich ogólnej dostępności, tak aby nie pozbawić żadnego z wierzycieli
możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu. Co istotne, zgodnie z art. 19 ust. 4 p.r.
protokół ze zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonego z wykorzystaniem
elektronicznych środków komunikacji zawiera zapis posiedzenia na
elektronicznym nośniku danych. Należy zatem pamiętać, aby wykorzystywany do
przeprowadzenia zgromadzenia program miał funkcję nagrywania. Flagowe
produkty umożliwiające prowadzenie wideokonferencji takie funkcje zazwyczaj
posiadają (np. Microsoft Teams, Zoom, Skype). Sam zapis przebiegu zgromadzenia
nie wyczerpuje jednak obowiązku sporządzenia protokołu, gdyż przepis mówi, że
protokół „zawiera” a nie „stanowi” zapis posiedzenia na elektronicznym nośniku
danych. Wydaje się zatem, iż nadzorca powinien prowadzić protokół również w
tradycyjnej formie, oraz załączyć do niego listę obecności (106 ust. 3 p.r.), oraz
spis głosów (110 ust. 2 p.r.).

Ocena przyjętych rozwiązań

Przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli przy wykorzystaniu środków
komunikacji na odległość z pewnością przyniesie wiele praktycznych problemów,
jak choćby związanych z weryfikacją tożsamości osób w nim uczestniczących.
Spodziewać się również należy, iż odpowiednie stosowanie przepisów o
zgromadzeniu wierzycieli będzie w niektórych przypadkach wymagało pochylenia
się nad przepisami i pogłębionej ich interpretacji. Samą instytucję zwołania
zgromadzenia wierzycieli w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu
ocenić należy pozytywnie. Zastanawiające jest jakie nastawienie wobec niej
wykażą wierzyciele. Zazwyczaj bowiem zgromadzenie wierzycieli stanowi forum,
na którym gremialnie mogą oni wyrazić swoje stanowisko wiedząc, że
wszystkiemu bacznie przysłuchuje się sędzia-komisarz. Czy przypadki, w których
zgromadzenie wierzycieli prowadził będzie doradca restrukturyzacyjny, który
zawarł wcześniej umowę o prowadzenie postępowania z dłużnikiem, spowodują,
że wierzyciele będą nieufnie podchodzić do uczestnictwa w zgromadzeniu?
Obiektywnie brak ku temu podstaw, choć praktyka na pewno udzieli odpowiedzi
na to pytanie.
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> M. Kos-Sroka

Odpowiedzią ustawodawcy na kryzys wywołany pandemią koronawirusa było
wprowadzenie do naszego porządku prawnego piątej procedury
restrukturyzacyjnej, a mianowicie uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego. W głównej mierze uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne opiera się o przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu
z modyfikacjami przewidzianymi ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.
1086; dalej jako „Tarcza 4.0”). Szybkość i sprawność nowej procedury
insolwencyjnej ma zachęcić przedsiębiorców, pozbawionych płynności
finansowej, do skorzystania z niej. Niewątpliwie atrakcyjnym czynnikiem
decydującym o chęci skorzystania z uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego jest możliwość zawieszenia z mocy prawa postępowań
egzekucyjnych. W postępowaniu o zatwierdzenie układu (na którego ramach
powstało uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne) brak jest ochrony
przeciwegzekucyjnej, co jak pokazuje praktyka, czyni to postępowanie mało
użytecznym. Nierzadko bowiem na etapie samodzielnego zbierania głosów
dłużnik musi jednocześnie zmierzyć się z wszczynanymi postępowaniami
egzekucyjnymi i przekonaniem wierzycieli do układu. Nie bez znaczenia pozostaje
także fakt, że prowadzone egzekucje mogą zniechęcać wierzycieli do
zagłosowania „za” układem, z uwagi, że wpływa to niekorzystnie na szanse
wykonania układu.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 1 Tarczy 4.0 z dniem dokonania obwieszczenia do
dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu
postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa
układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0
wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega z mocy prawa zawieszeniu.
Brzmienie przepisu nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku postępowań
egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem
postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu. Problem interpretacyjny pojawia
się natomiast co do wierzytelności określonych w art. 17 Tarczy 4.0., który
stanowi, że „jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności,
o których mowa w art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne, w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami
ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia
zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła,
albo jej zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w
przypadkach dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi w
przedmiotu zabezpieczenia – do objęcia tej wierzytelności układem nie jest konieczna
zgoda wierzyciela”. Powstaje zatem wątpliwość czy zawsze postępowanie
egzekucyjne co do wierzytelności rzeczowych zawiesza się z mocy prawa czy
tylko w sytuacji, gdy w propozycjach układowych takiemu wierzycielowi
zaproponowano pełne zaspokojenie, albo w stopniu nie niższym niż te, które
wierzyciel mógłby uzyskać z przedmiotu zabezpieczenia.
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Należy stanąć na stanowisku, że egzekucja wierzytelności zabezpieczonych
rzeczowo jest w toku uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego
niedopuszczalna, bez względu na treść propozycji układowych. Za takim
poglądem przemawia kilka kwestii.

Po pierwsze, z literalnego brzmienia art. 16 ust. 3 pkt 1 Tarczy 4.0. wynika, iż
odnosi się on do rodzaju wierzytelności (osobistych bądź rzeczowych), a nie do
sposobu ich zaspokojenia. Art. 17 Tarczy 4.0 traktuje bowiem o objęciu
wierzytelności układem z mocy prawa z uwagi na ich sposób zaspokojenia.
Natomiast co do charakteru wierzytelności to w art. 17 Tarczy 4.0. ustawodawca
odwołał się wprost do art. 260 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne. Zatem art. 17 Tarczy 4.0. poprzez odesłanie do ustawy
prawo restrukturyzacyjne odnosi się do wierzytelności zabezpieczonej na mieniu
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub
hipoteką morską oraz do wierzytelności zabezpieczonej powierniczo. Nie jest
zatem tak, że dopiero po spełnieniu wszystkich przesłanek z art. 17 Tarczy 4.0
postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
zawiesza się z dniem otwarcia uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego.

Po drugie, ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy nie uzależnił
zawieszenia postępowań egzekucyjnych względem wierzycieli rzeczowych od ich
sposobu zaspokojenia. Jak czytamy w uzasadnieniu: „skoro wierzyciele w okresie
trwania postępowania nie mogą prowadzić egzekucji z tytułu wierzytelności, nawet
zabezpieczonych rzeczowo, dłużnik nie może dokonywać czynności przekraczających
zwykły zarząd, bez zgody nadzorcy układu”[1]. Powyższe odpowiada relacji: im
większy zakres uprawnień dłużnika (tu: zawieszenie wszystkich postępowań
egzekucyjnych niezależnie od ich charakteru), tym większe ograniczenia w
zakresie zarządu majątkiem.

Po trzecie, przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby doprowadzić do sytuacji
konfliktowych, w przypadku, gdy zabezpieczenie nie jest w pełni efektywne pod
względem ekonomicznym. Sytuacja tzw. „niedobezpieczenia” nierzadko stwarza
podłoże do konfliktu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. W przypadku
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego rodzi to pytanie o to kto i na
jakim etapie będzie władny badać stopień zaspokojenia. Dotychczas w ramach
pozostałych procedur insolwencyjnych obowiązek ten spoczywał na nadzorcy lub
zarządcy jako podmiocie, który sporządza spis wierzytelności. W uproszczonym
postępowaniu restrukturyzacyjnym spis wierzytelności przygotowywany jest
przez dłużnika, który przekazuje go nadzorcy układu przed dokonaniem
obwieszczenia. Wiadomo, że twierdzenie o pełnym zaspokojeniu bądź nie
niższym niż od tego, jakiego można się spodziewać z przedmiotu zabezpieczenia
leżą w interesie dłużnika, zaś odmienne twierdzenie w interesie wierzyciela.
Wierzyciel rzeczowy będzie zatem dążył do prowadzenia postępowanie
egzekucyjnego przez komornika z uwagi na niezaistnienie przesłanek z art. 17
Tarczy 4.0. Nie wydaje się jednak, aby w takiej sytuacji organ egzekucyjny był
podmiotem władnym do rozstrzygania tego typu niejasności. Brak w przepisach
także takich kompetencji w stosunku do nadzorcy układu bądź sądu.

[1] Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. Druk nr 382.
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Po czwarte, nie można mówić w takim przypadku o jakimkolwiek pokrzywdzeniu
wierzycieli rzeczowych. Zasadniczo postępowania restrukturyzacyjne
prowadzone są w interesie dłużnika, aby uniknął on ogłoszenia upadłości.
Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość udzielania dłużnikowi ochrony
poprzez regulacje dotyczące zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Od dnia
otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia złożenia
wniosku o zatwierdzenie układu może upłynąć maksymalnie 4 miesiące. Z jednej
strony okres 4 miesięcy (należy tu także doliczyć termin 2 tygodni, w którym sąd
wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu) nie powinien być
krzywdzący dla wierzycieli rzeczowych, z drugiej natomiast ma zmobilizować
dłużnika do wynegocjowania porozumienia z wierzycielami. Zawieszenie
postępowań egzekucyjnych niewątpliwie zwiększa szanse dłużnika na
przeprowadzeniu rozmów i skoncentrowaniu swoich wysiłków na przekonanie
wierzycieli do zagłosowania „za” układem. Ponadto, mając na względzie ochronę
interesów wierzyciela, ustawodawca przewidział możliwość uchylenia skutków
obwieszczenia, w tym w szczególności zawieszenia postępowań egzekucyjnych,
gdy prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Ponadto wierzycielom
przysługuje roszczenie o naprawienie szkody w przypadku dokonania przez
dłużnika obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego w złej wierze (art. 24 Tarczy 4.0). Opisane instrumenty
zatem zapewniają równowagę na linii interesów dłużnik – wierzyciel. Z jednej
bowiem strony dłużnik zyskał całkowitą ochronę przeciwegzekucyjną, z drugiej
natomiast wierzyciel posiada instrumenty prawne do przeciwdziałania tejże
ochronie w uzasadnionych przypadkach.

Po piąte, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne realizuje dyrektywę -
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w
sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów
prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność
postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów,
a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i
upadłości), która zapewnia dłużnikowi ochronę przed czynnościami
egzekucyjnymi już na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o zatwierdzenie
układu. Zgodnie zatem z prounijną wykładnią prawa należy uznać immunitet
egzekucyjny w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
zarówno do wierzytelności objętych jak i nieobjętych układem.

Przytoczone argumenty implikują wniosek, iż ustawodawca w ramach
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przewidział dalekosiężną
ochronę dłużnika przed egzekucją sądową. Wydaje się, że ideą uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego nie są rozwiązanie przymusowe, jak
egzekucje, a dążenie do porozumienia pomiędzy dłużnikiem i wierzycielami.
Otwarcie zatem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może na
wierzycielach wymusić zmianę strategii działania na podejście bardziej
kompromisowe oparte o dialog z dłużnikiem.
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> A. Michalska

Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji wiąże się, jak każde postępowanie
restrukturyzacyjne, z istotnym ograniczeniem praw wierzycieli – począwszy od
zawieszenia egzekucji, w tym również wierzytelności zabezpieczonych, poprzez
zakaz wypowiada kluczowych umów aż do bezwzględnego zakazu regulowania
zobowiązań objętych układem. W sytuacji gdy wszystkie te dotkliwe skutki
powstają wyłącznie na skutek decyzji i działania przedsiębiorcy-dłużnika, bez
udziału sądu, pojawia się pytanie o zapewnienie równowagi praw i
bezpieczeństwa interesów wierzycieli, którzy mogą zostać narażeni na nadużycie
uprawnień przez ich kontrahenta.

Każdy wierzyciel może wnioskować do sądu o uchylenie w całości ochronnych
skutków obwieszczenia o otwarciu postępowania wymienionych w art. 16 ust. 3
ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych tj.:

• zawieszenia toczących się egzekucji z majątku dłużnika;

• zakazu wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowienia o
zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia;

• zakazu spełniania świadczeń z wierzytelności objętych układem;

• ograniczeń w dokonywaniu potrąceń;

• zakazu wypowiadania określnych umów.

Niezbędne będzie jednak wykazanie, że prowadzą one do pokrzywdzenia
wierzycieli. Przy czym mowa tutaj oczywiście o pokrzywdzeniu ogółu wierzycieli i
naruszeniu ich słusznych interesów, a nie o zagrożeniu partykularnych interesów
tylko jednego z nich. W postępowaniu restrukturyzacyjnym obowiązuje bowiem
zasada uwzględniania interesu grupowego wierzycieli. Ustawodawca nie odnosi
się też tutaj, odmiennie niż w dotychczasowych procedurach
restrukturyzacyjnych (art. 8 prawa restrukturyzacyjnego), do krzywdzących
skutków samego postępowania, ale wyłącznie do skutków ochronnych
obwieszczenia o otwarciu postępowania wymienionych powyżej. Nie znajduje
zatem tym bardziej w przypadku uproszczonej restrukturyzacji żadnego
uzasadnienia badanie w kontekście pokrzywdzenia wierzycieli przedstawionych
przez dłużnika propozycji układowych i wynikającego z nich poziomu
zaspokojenia wierzycieli.



Nie będzie stanowiło podstawy uznania przez sąd, że dojdzie do pokrzywdzenia
wierzycieli tylko z tego względu, iż w uproszczonym postępowaniu
restrukturyzacyjnym ich prawa zostaną ograniczone w wyniku objęcia dłużnika
ochroną (np. poprzez zakaz egzekucji). Zasadniczo aktywowanie takich środków
ochronnych jest jednym z podstawowych, niejako „domyślnych” skutków
uproszonej restrukturyzacji, a zatem same w sobie i w oderwaniu od konkretnych
okoliczności sprawy nie mogą być ocenione negatywnie przez sąd jako
zmierzające do pokrzywdzenia wierzycieli.

Sąd powinien zatem wziąć pod uwagę aktualną sytuację wierzycieli i ocenić
ewentualne pogorszenie tej sytuacji. Badanie to nie powinno jednak odbywać się
w oderwaniu od sytuacji dłużnika jako podmiotu niewypłacalnego lub
zagrożonego niewypłacalnością, bez uwzględnienia możliwości dochodzenia
roszczeń przez wierzycieli w danych okolicznościach i sytuacji prawnej dłużnika.
Krzywdzące dla wierzycieli mogłoby być otwarcie postępowania przez dłużnika,
który oczywiście nie ma perspektyw na zawarcie lub wykonanie układu, a
blokowanie zaspokojenia wierzycieli poprzez zakaz egzekucji czy zakaz spełniania
świadczeń uniemożliwi lub istotnie ograniczy zaspokojenie się przez wierzycieli
po zakończeniu okresu ochronnego.

Pewnym mankamentem tego środka ochronnego dla wierzycieli może się jednak
okazać reakcja sądu na wniosek o uchylenie, gdyby jednak sąd postanowił
skorzystać z fakultatywnej możliwości wysłuchania dłużnika, wierzyciela lub
nadzorcy układu. Takie wysłuchanie, czy to w formie pisemnej czy też na
rozprawie, nieuchronnie doprowadzić musi do istotnego przesunięcia w czasie
wydania decyzji przez sąd. Może się zatem zdarzyć i tak, że uchylenie
negatywnych dla wierzycieli skutków otwarcia postępowania nastąpi dopiero na
jego końcowym etapie.

Uchylenie skutków ochronnych obwieszczenia spowoduje także uchylenie
ograniczenia dłużnika w sprawowaniu zarządu, a zatem odzyska on pełną
swobodę w dysponowaniu majątkiem. Jednocześnie wierzyciele odzyskają pełną
swobodę sięgnięcia do tego majątku. Wydaje się, że w takich okolicznościach
przynajmniej część wierzycieli wykaże się wysokim stopniem determinacji w tym
zakresie. Wprawdzie uchylenie skutków obwieszczenia przez sąd nie wyłącza
możliwości zawarcia układu, jednak wydaje się, że prawdopodobieństwo jego
wykonania, a w związku z tym również jego przyjęcia przez wierzycieli, w takiej
sytuacji drastycznie spadnie.

Nie przewidziano możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie
uchylenia skutków dokonanego obwieszczenia.

W uproszonej restrukturyzacji przyjęto model zabezpieczenia interesów
wierzycieli poprzez ograniczenie swobody zarządu majątkiem przez dłużnika.
Zredukowanie ryzyka wyprowadzenia majątku przez nierzetelnego dłużnika
zapewnić ma wymóg uzyskania zgody nadzorcy układu na dokonanie czynności
przekraczających zwykły zarząd, takich jak zbycie i obciążenie mienia. Brak zgody
skutkować będzie nieważnością takiej czynności. Nie wprowadzono jednak
możliwości pełnego pozbawienia dłużnika zarządu majątkiem w trybie
analogicznym do przewidzianego w dotychczasowych postępowaniach
restrukturyzacyjnych. Wydaje się jednak, że nieprawidłowości po stronie dłużnika
w obszarze czynności zarządu majątkiem mogą stanowić pośrednią przyczynę
uchylenia skutków ochronnych obwieszczenia. Wydaje się jednak, że istotnym
czynnikiem podlegającym ocenie sądu powinno być nasilenie i skala tych
nieprawidłowości, a to ze względu na dotkliwe skutki uchylenia, w szczególności
realne ryzyko ograniczenia możliwości przyjęcia i wykonania układu.
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Nie będzie stanowiło 
podstawy uznania 
przez sąd, że dojdzie 
do pokrzywdzenia 
wierzycieli tylko z tego 
względu, iż w 
uproszczonym 
postępowaniu 
restrukturyzacyjnym 
ich prawa zostaną 
ograniczone w wyniku 
objęcia dłużnika 
ochroną (np. poprzez 
zakaz egzekucji). 

W uproszonej 
restrukturyzacji 
przyjęto model 
zabezpieczenia 
interesów wierzycieli 
poprzez ograniczenie 
swobody zarządu 
majątkiem przez 
dłużnika. 
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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.

Adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa
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