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Niesamowite jest to, 
że nie tylko wiele 
zmian prawnych, lecz 
również zjawisk 
społecznych raczej na 
pewno pozostanie z 
nami na stałe.

Niestety systemowo 
nie zadziałała pomoc 
publiczna na 
restrukturyzację: 
trudno powiedzieć, co 
było rzeczywistą 
przyczyną wplecenia 
jej do systemu 
postępowania 
administracyjnego. Od 
kilku miesięcy 
wnioskodawcy nie 
robią nic innego 
oprócz uzupełniania 
braków formalnych. W 
czasach pandemii –
jest to po prostu 
przykre.

Jak pandemia trwale zmieni procedury 

restrukturyzacyjne?

> P. Filipiak

Pandemia i jej skutki gospodarcze to tysiące przedsiębiorstw na skraju
niewypłacalności, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, zawieszenie
obowiązku złożenia wniosku o upadłość, zmiana paradygmatu upadłości osoby
fizycznej, zdalna praca sądów oraz wszelkich doradców na rynku, dyskusja nad
wdrożeniem dyrektywy UE ws. ram restrukturyzacji zapobiegawczej oraz dalsze
prace nad wdrożeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Niesamowite jest to, że nie tylko wiele zmian prawnych, lecz również zjawisk
społecznych raczej na pewno pozostanie z nami na stałe. KRZ ułatwi i
przyspieszy pracę w ramach postępowań oraz usankcjonuje ją na lata w modelu
paperless. Składanie dokumentów wyłącznie poprzez system, bez ich fizycznego
przekazywania do sądu lub syndyka i zarządcy to zmiana epokowa.

Koncept postępowania uproszczonego zostanie unormowany na trwałe jako
jeden z obszarów wskazanych w Dyrektywie (obok np. zasady względnego
pierwszeństwa układowego, testu zaspokojenia w upadłości oraz systemu
wczesnego ostrzegania). Postępowanie uproszczone to z jednej strony szybkie
uzyskanie ochrony windykacją, w tym wierzycieli rzeczowych, bez udziału sądu, a
z drugiej strony krótki proces z majątkiem zabezpieczonym przed czynnościami
krzywdzącymi wierzycieli. Będzie to wymagało niezwykle wysokich standardów
organizacyjnych oraz etycznych pracy doradców restrukturyzacyjnych, ale także
odpowiedzialnej i partnerskiej postawy wierzycieli. Póki co, postępowanie
uproszczone bije wszelkie rekordy statystyczne, wolumenowo ustępując
jedynie… upadłościom konsumenckim. Oddłużenie osób fizycznych (nie tylko
konsumentów!) w obecnym modelu merytorycznym wpisuje się w standard
systemów zachodnich, zaś proceduralnie - przy znikomej roli organów sądowych
ograniczonej wyłącznie do tego, co ważne – ma szansę również stać się
wyznacznikiem do dalszych reform. Ale pewnie już innych obszarów, dlatego że
upadłość konsumencka reform ma chyba już dość.

Niestety systemowo nie zadziałała pomoc publiczna na restrukturyzację: trudno
powiedzieć, co było rzeczywistą przyczyną wplecenia jej do systemu
postępowania administracyjnego. Od kilku miesięcy wnioskodawcy nie robią nic
innego oprócz uzupełniania braków formalnych. W czasach pandemii – jest to po
prostu przykre.

Jednak moja podstawowa refleksja po bardzo trudnym roku 2020 odnosi się do
determinacji, ducha walki, a także niezwykłej elastyczności naszych
przedsiębiorców. Konieczność zmiany wizji prowadzonego biznesu, a co za tym
idzie jego modelu, być może była niezbędnym impulsem do wejścia – przez wielu
– na kolejnym poziom rozwoju w przedsiębiorczości. Trzymajmy za siebie kciuki.
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Porównania międzynarodowe 
i efekt kryzysu COVID-19
DODATKOWE STATYSTYKI
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Rok 2020 stał pod znakiem znacznych zmian. Na poniższych
wykresach przedstawiono kilka najbardziej ewidentnych przykładów
wpływu pandemii na procesy restrukturyzacyjne. W danych widać
m.in. wpływ zdezorganizowanej pracy sądów gospodarczych
w czasie lockdownów, rosnącą popularność zdalnych metod
głosowania nad układami czy też wysoki wzrost liczby nowych
otwartych postępowań na skutek nowej procedury – uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego.

STATYSTYKI – EFEKT COVID-19 NA WYKRESACH

Efekt COVID-19

w procesach restrukturyzacyjnych
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Wykres 3. Skumulowana liczba postępowań 
restrukturyzacyjnych od początku 2016 roku*

Wykres 4. Postępowania restrukturyzacyjne w 
danym roku*

* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2020 r.

Wykres 1. Liczba nowych postępowań 
restrukturyzacyjnych*

Wykres 2. Głosowania nad układem z 
pominięciem zgromadzenia wierzycieli*
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W 2020 r. liczba ogłoszonych upadłości uległa znacznemu zmniejszeniu. Według danych Eurostatu w trzecim
kwartale 2020 roku liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorców w Unii Europejskiej była aż o 17,7 proc.
niższa niż rok wcześniej. Jest to paradoks, gdyż w czasie kryzysu liczba ogłaszanych upadłości powinna
znacząco wzrosnąć. Wytłumaczeniem dla zaistniałej sytuacji jest fakt, że przedsiębiorcy otrzymali wsparcie ze
środków publicznych, a praca sądów była zdezorganizowana ciągłymi zmianami wynikającymi z ograniczeń
pandemicznych. Można zatem zakładać, że w latach 2021-2022 nastąpi znaczny wzrost liczby ogłaszanych
upadłości jako opóźniony efekt kryzysu.

Liczba ogłoszonych upadłości może również wzrosnąć z uwagi na rosnącą liczbę tzw. „firm zombie", które są
niewypłacalne, ale dzięki niskim kosztom finansowania, a w okresie pandemii dzięki środkom publicznym, nadal
utrzymują się na rynku. Z kolei po ustaniu ww. źródeł finansowania będą zobowiązane do ogłoszenia
upadłości. Z zeszłorocznego badania ekonomistów Banku Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank
for International Settlements) wynika, że w 2017 roku wśród spółek giełdowych w 14 najbardziej rozwiniętych
gospodarkach około 15% przedsiębiorców to „firmy zombie". Były to najczęściej spółki z sektorów
metalowego, wydobywczego oraz farmaceutyczno-medycznego. Można podejrzewać, że z uwagi na pandemię
te liczby jeszcze wzrosły. Prognozowany wzrost ilości „firm zombie" może przełożyć się na trwały wzrost
liczby upadłości na przestrzeni najbliższych lat. Dodatkowo funkcjonowanie na rynku takich przedsiębiorców
szkodzi gospodarce nawet kiedy nie dochodzi do ich upadłości, gdyż skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem
zasobów gospodarczych, które mogłyby być wykorzystywane w zdecydowanie bardziej produktywnych
przedsięwzięciach.

STATYSTYKI – PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

Porównanie międzynarodowe
Upadłości firm w Unii Europejskiej

6

*Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Są to dane eksperymentalne, będące próbą agregacji danych o 
bankructwach podmiotów z krajów z bardzo odmiennymi podejściami do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wykres 5. Upadłości podmiotów w UE, 
(indeks, wartość z 2015 = 100)*
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Wykres 6. Dynamika roczna upadłości w UE*
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Polska stosunkowo dobrze wypada na tle innych Państw w zakresie
liczby postępowań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej
przedsiębiorców, a nie ich likwidacji. Panująca pandemia jeszcze
zwiększyła tę różnice. W pozostałych krajach (dla których dostępne
były odpowiednio szczegółowe dane) przedsiębiorcy rzadziej
korzystają z procedur restrukturyzacyjnych.

STATYSTYKI – PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

Porównanie międzynarodowe
Upadłości (likwidacyjne) vs

restrukturyzacje
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*Opracowanie własne na podstawie MSiG dla Polski, raportów Surveilligence dla Czech i Słowacji, raportu Altares dla Francji,
Assolombarda dla Włoch. Autorsko przyporządkowano postępowania, których celem jest likwidacja majątku dłużnika do 
„likwidacji”, a  postępowania, których celem jest umożliwienie odzyskania wypłacalności przez podmiot do „reorganizacji”.

Wykres 7. Struktura postępowań insolwencyjnych w wybranych krajach – podział na postępowania 
„likwidacyjne” oraz umożliwiające restrukturyzację podmiotu*
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Restrukturyzacje w czwartym 
kwartale 2020 r.
NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI
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To był niezwykły rok dla restrukturyzacji w Polsce. Liczba nowych
postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła do 799 – było ich więc
o ponad 70 procent więcej niż w 2019 roku. Za ten wzrost
w przeważającej mierze odpowiada wdrożenie nowego rodzaju
postępowania – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,
z którego w skali roku mogło skorzystać nawet 400 podmiotów.
Porównując te liczby z liczbami z lat ubiegłych warto pamiętać, że nie
są one w pełni porównywalne. Kryzys gospodarczy, olbrzymia
pomoc dla firm ze strony państwa, wprowadzenie uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego czy trudności organizacyjne
pracy sądów są czynnikami, które utrudniają porównania.

W 2020 roku uproszczone postępowania restrukturyzacyjne
odpowiadały za ponad połowę wszystkich postępowań.
W poprzednich latach najpopularniejszą formą było przyspieszone
postępowanie restrukturyzacyjne, które odpowiadało za około dwie
trzecie całości. Uproszczone postępowanie wg obecnych przepisów
ma być dostępne do połowy obecnego roku. Prawdopodobnie
zostanie ono jednak na dłużej w polskiej praktyce
restrukturyzacyjnej.

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji 

w czwartym kwartale 2020 r.

Z UPROSZCZONEGO 
POSTĘPOWANIA 

RESTRUKTURYZACYJNEGO 
SKORZYSTAŁO

400
PODMIOTÓW W 2020 ROKU

Wykres 8. 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 31.12.2020 r.
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Wykres 9. Liczba otwartych postępowań 
sanacyjnych*

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wykres 10. Liczba otwartych postępowań 
układowych*

Wykres 11. Liczba otwartych przyspieszonych 
postępowań układowych*

Wykres 12. Liczba postępowań o zatwierdze-
nie układu oraz postępowań uproszczonych*

Wykres 13. Udział otwartych postępowań
w 2019 roku*
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Wykres 14. Udział otwartych postępowań
w 2020 roku*
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Wybuch pandemii istotnie zdezorganizował pracę sądów
gospodarczych, co miało wpływ na prowadzone przed sądami
postępowania restrukturyzacyjne. Część rozpraw nie odbyło się lub
zostały przełożone. W kwietniu i listopadzie z tego powodu
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowanych mniej
obwieszczeń z informacjami o otwieranych postępowaniach niż
w miesiącach sąsiednich. Pandemia przyczyniła się też do zmian
w zgromadzeniach wierzycieli. W 2020 roku w przypadku aż 46
postępowań głosowanie nad propozycjami układowymi odbyło się
z pominięciem zgromadzenia wierzycieli. W ciągu poprzednich czterech
lat obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego wiadomo było łącznie
o tylko 12 takich zdarzeniach.

Od początku 2016 roku, w którym zaczęło obowiązywać prawo
restrukturyzacyjne otwarto aż 2299 postępowań, umorzono 691 z nich,
w przypadku 570 doszło do zatwierdzenia układu. Najwyższą
skuteczność liczoną jako stosunek zatwierdzonych układów
do umorzonych postępowań ma postępowanie o zatwierdzenie układu,
w którym podmioty zgłaszają się do sądu z już przyjętym układem.
Kolejne są przyspieszone postępowanie układowe – 96,6 proc.,
postępowanie układowe 57,7 proc. i sanacyjne 47,6 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

2299
POSTĘPOWAŃ 

RESTRUKTURYZACYJNYCH

przyspieszone 
postępowanie 

układowe

postępowanie 
sanacyjne

postępowanie 
układowe

postępowanie
o zatwierdzenie 

układu

uproszczone 
postępowanie 

restrukturyzacyj
ne

otwarte 
postępowania

1167 502 192 38 400

postępowania 
w toku

379 223 56 - -

umorzone 
postępowania

405 189 97 - -

zatwierdzone 
układy
Efektywność 
(zatwierdzenia / 
umorzenia)

383 90 56 33 -

96,6% 47,6% 57,7% - -

?

* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2020 r.

%



Wykres 16. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych ogółem 
dane miesięczne, od stycznia 2016 r.*

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY
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Wykres 15. Udział procentowy postępowań restrukturyzacyjnych 
dane miesięczne, kumulowane od stycznia 2016 r.*
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Struktura branżowa restrukturyzacji odzwierciedla koniunkturę
w obrębie całej polskiej gospodarki. Najgorsza koniunktura panuje
w usługach świadczonych bezpośrednio, których świadczenie jest
administracyjnie drastycznie ograniczona. Kilkuset procentowe
w skali roku wzrosty liczby restrukturyzacji obserwujemy
w gastronomii i hotelarstwie, usługach finansowych, wynajmie
i dzierżawie czy branży reklamowej. Obecność branży reklamowej
w tym zestawieniu nie powinna dziwić – w końcu budżety na reklamę
są często ograniczane w firmach jako pierwsze. Drugą silnie dotkniętą
w 2020 roku branżą jest handel detaliczny i transport. Widać tutaj
wpływ ograniczeń w handlu, zamknięcia galerii handlowych i mniejszą
mobilność ludności.
Jednak nie we wszystkich branżach liczba restrukturyzacji wzrosła.
Niezwykle odporny na wpływ kryzysu epidemicznego pozostało
budownictwo, a jest to przecież branża niezwykle wrażliwa na zmiany
koniunktury. Brak istotnych zmian widać w przemyśle (choć część
branż przemysłowych wyróżnia się negatywnie, np. branża
maszynowa). Odporność przemysłu wynika z jednej strony
z odpowiednio szybko dostarczonego wsparcia ze strony państwa,
a z drugiej bardzo szybkiego odbicia produkcji i zamówień
zagranicznych.

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Struktura branżowa 

restrukturyzacji

Wykres 17. Struktura branżowa restrukturyzujących się podmiotów* 
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2020 r. na podstawie 
przeważającej działalności PKD. Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG..
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Wykres 18. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w rolnictwie i górnictwie (PKD 1-9)*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Wykres 19. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w przemyśle (PKD 10-39)*

Wykres 20. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w budownictwie (PKD 40-43)*

Wykres 21. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w handlu (PKD 45-47)*

Wykres 22. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w transporcie (PKD 49-52)*
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Wykres 23. 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 31.12.2020 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 
Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Wykres 24. Struktura branżowa restrukturyzacji według najważniejszych sekcji PKD*
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Wykres 25. Struktura branżowa podmiotów wobec, których ogłoszono upadłość lub otwarto 
restrukturyzację*
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Jak zmienia się liczba restrukturyzacji 

wszystkich firm w branżach? (część 1)

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 za 

ostatnie 12 miesięcy
lip 20 sie 20 wrz 20 paź 20 lis 20 gru 20

Przetwórstwo żywności (PKD 10-12)
0

Przetwórstwo odzieży i wyrobów tekstylnych (PKD 13-14)
3 -56% -50% -50% -67% -56% -70%

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

Produkcja wyrobów z drewna (PKD 16)
13 60% 100% 100% 120% 140% 117%

Produkcja papieru oraz poligrafia (PKD 17-18)
6 50% 50% 20% 40% 75% 20%

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

Produkcja wyrobów chemicznych i leków (PKD 20-21)
3 -25% -25% -25% 0% 0% 200%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw (PKD 22)
9 50% -13% -13% 0% 13% -10%

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

(PKD 23) 5 -25% -50% -25% -25% 0% 67%

Produkcja wyrobów metalurgicznych (PKD 24-25)
22 -23% -6% 25% 38% 50% 22%

Produkcja komputerów i urządzeń elektyrcznych (PKD 26-

27) 4 -50% -43% -43% -43% -43% -43%

Produkcja maszyn i urządzeń (PKD 28)
16 22% 0% -9% 20% 88% 100%

Produkcja samochodów i sprzętu transportowego (PKD 29-

30) 3 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Produkcja mebli i pozostałych dóbr (PKD 31-32)
11 44% 30% 0% 0% -29% -21%

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 

33) 6 -60% 0% 0% 25% 67% 100%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, parę i 

powietrze (PKD 35) 3 -91% -91% -91% -90% -100% -67%

Dostawa wody i gospodarka odpadami (PKD 36-39)
8 0% 17% 33% 17% 17% 33%

Budownictwo (PKD 41-43)
80 6% 23% 20% 21% 28% 63%

Handel hurtowy i detaliczny samochodami i motocyklami 

(PKD 45) 12 -54% -20% -10% 0% 33% 20%

Handel hurtowy z wyłączeniem samochodów (PKD 46)
70 -39% -29% -24% -17% -2% 19%

Handel detaliczny (PKD 47)
65 -31% -8% -9% 41% 47% 86%

Transport lądowy i rurociągowy (PKD 49)
63 -23% -7% -21% 44% 61% 133%

Transport wodny (PKD 50)
0

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

Magazynowanie (PKD 52)
6 300% 100% 100% 150% 150% 200%

Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)
2 100% 100%
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Jak zmienia się liczba restrukturyzacji 

wszystkich firm w branżach? (część 2)

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

17

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 za 

ostatnie 12 miesięcy
lip 20 sie 20 wrz 20 paź 20 lis 20 gru 20

Zakwaterowanie (PKD 55)
13 -29% -29% 0% 17% 120% 225%

Działalność związana z wyżywieniem (PKD 56)
22 13% 29% 43% 100% 183% 214%

Działalność wydawnicza (PKD 58)
2 200% 200% 200% 200% 200% 0%

Działalność filmowa (PKD 59)
0 -50% -50% -100% -100% -100% -100%

Nagrywanie programów ogólnodostępnych (PKD 60)
0

Telekomunikacja (PKD 61)
4 0%

Działalność związana z programowaniem i doradztwem w 

zakresie informatyki (PKD 62) 5 -44% -60% -44% -44% -38% -38%

Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
2 50% 200% 200% 0% 100% 100%

Działalność finansowa (PKD 64)
19 200% 120% 333% 275% 375% 375%

Działalność ubezpieczeniowa (PKD 65)
0

Działalność wspomagająca usługi finansowe i 

ubezpieczeniowe (PKD 66) 7 50% 67% 150% 250% 250% 75%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
32 133% 100% 100% 163% 250% 300%

Działalność prawnicza i księgowa (PKD 69)
13 250% 133% 400% 450% 333% 225%

Działalność centrali i doradztwa (PKD 70)
22 22% 63% 113% 100% 122% 175%

Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 71)
11 -14% 0% -13% -25% 29% 120%

Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
0

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
11 50% 50% 400% 500% 700% 450%

Pozostała działalność profesjonalna (PKD 74)
2 200% 0% -67% -33% 50% -33%

Działalność weterynaryjna (PKD 75)
1

Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
6 100% 300% 300% 50% 300% 500%

Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
4 -50% -50% 0% 0% 100% 100%

Działalność organizatorów turystyki (PKD 79)
1 -100% -100% -100% -100% 0% 0%

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 0% 0% 50% 50% 50% 50%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (PKD 82) 5 25% 50% 50% 50% 20% 0%
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Uproszczone 
postępowanie 
restrukturyzacyjne 
wprowadzone ustawą 
z 19 czerwca 2020 r. 
bardzo dobrze wpisało 
się w potrzeby 
przedsiębiorców, 
którzy borykają się z 
problemami 
finansowymi. 

Nie sposób jednak nie 
zauważyć, że 
uproszczone 
postępowanie, a więc 
postępowanie o 
zatwierdzenie układu 
prowadzone z 
uwzględnieniem zmian 
wynikających z tarczy 
4.0 nie jest wolne od 
wątpliwości 
interpretacyjnych w 
zakresie stosowania 
poszczególnych jego 
przepisów. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 

a rozprawa w celu rozpoznania układu

> N. Frosztęga

Analiza danych statystycznych nie pozostawia złudzeń, że uproszczone
postępowanie restrukturyzacyjne, wprowadzone 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 [1] bardzo dobrze wpisało się w potrzeby
przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami finansowymi. Jest to obecnie
najczęściej wybierana przez przedsiębiorców procedura restrukturyzacyjna, która
odebrała tym samym palmę pierwszeństwa przyspieszonemu postępowaniu
układowemu.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że uproszczone postępowanie, a więc
postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone z uwzględnieniem zmian
wynikających z tarczy 4.0 nie jest wolne od wątpliwości interpretacyjnych w
zakresie stosowania poszczególnych jego przepisów. W zasadzie należałoby
stwierdzić, że tych niejasność jest wiele. Jednocześnie ich kompleksowe
omówienie nie jest możliwe w ramach niniejszej publikacji, więc uwaga zostanie
skoncentrowana na kwestii związanej z trybem rozpoznania układu przez sąd.

Zasadą postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że układ przyjęty przez
zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd na rozprawie, która odbywa się nie
wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli.
W tym terminie, tj. w okresie tygodnia od dnia przyjęcia układu, uczestnicy
postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi.
O terminie rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu zawiadamia się
przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomi o tym na
zgromadzeniu wierzycieli.

Przywołana zasada doznaje wyjątku w przypadku postępowania o zatwierdzenie
układu. W tej bowiem procedurze postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia
układu jest wydawane na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodni od
dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Uzasadnieniem dla możliwości
rozpoznania wniosku na posiedzeniu niejawnym jest z kolei to, że przepisy
normujące wspomnianą rozprawę odnoszą się wprost do układu zawartego na
zgromadzeniu wierzycieli, podczas gdy w postępowaniu o zatwierdzenie układu
instytucja zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w ogóle nie
występuje. Nie ma więc możliwości, aby układ został przyjęty na zgromadzeniu.

Sprawa komplikuje się natomiast na gruncie uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego. Przepisy stanowią bowiem, że postępowanie to jest
prowadzone w oparciu o przepisy ustawy - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące
zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu z tymi jednak zmianami,
które wynikają z tarczy 4.0.

[1] Ustawa z 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), dalej również jako
„tarcza 4.0”.



Jedną z odmienności względem klasycznej wersji postępowania o zatwierdzenie
układu jest zaś możliwość wyznaczenia przez nadzorcę układu terminu
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Nieaktualne
w konsekwencji staje się przywołane wcześniej uzasadnienie braku podstaw do
wyznaczania rozprawy w celu rozpoznania układu, a więc argument, że w tej
procedurze nie jest możliwa sytuacja, w której układu zawierany jest na
zgromadzeniu wierzycieli. W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
taka możliwość istnieje.

W konsekwencji można bronić tezy, że skoro tarcza 4.0 przewiduje scenariusz,
w którym układ jest zawierany na zgromadzeniu, a zarazem sposób liczenia
głosów nad układem jest wówczas tożsamy jak w innych procedurach
(przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz
postepowaniu sanacyjnym), to konsekwentnie także dalszy etap postępowania
związany z zatwierdzeniem układu powinien przebiegać według tożsamych
z innymi procedurami zasad, a więc rozpoznanie układu powinno nastąpić na
rozprawie. Tak skonstruowana ścieżka interpretacyjna nie wydaje się być jednak
zgodna z założeniami ustawodawcy, w tym z okolicznościami w jakich doszło do
wprowadzenia do polskiego systemu prawnego uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego.

Za możliwością rozpoznania przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu na
posiedzeniu niejawnym, a tym samym za brakiem obowiązku wyznaczania
rozprawy w celu rozpoznania układu, nawet jeśli układ jest zawierany
w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym na zgromadzeniu
wierzycieli, przemawiają następujące argumenty:

1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nadal postępowanie
o zatwierdzenie układu. Uproszczone postępowanie wyróżnia się tylko tym,
że zawiera – ograniczony przepisami tarczy 4.0 – krąg odmienności względem
klasycznego postępowania o zatwierdzenie układu. Trzon postępowania się
nie zmienia, jak również założenia konstrukcyjne tej procedury, która ma
trwać krótko i być możliwie odformalizowana (pozasądowa). Etap sądowy
postępowania rozpoczyna się dopiero wnioskiem dłużnika o zatwierdzenie
układu i do rozpoznania tego wniosku się ogranicza. Sądowa część
postępowania, gdzie dochodzi do merytorycznej oceny układu przez sąd, jest
zatem tożsama z postępowaniem o zatwierdzenie układu, regulowanym tylko
przepisami ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Skoro zaś́ przepisy tarczy 4.0
nie przewidują̨ – w ramach różnic względem tradycyjnej procedury
postępowania o zatwierdzenie układu – rozprawy w celu rozpoznania układu,
to nie powinno być́ na nią̨ miejsca także w uproszczonym postepowaniu
restrukturyzacyjnym.

2. Obligatoryjność wyznaczenia rozprawy w celu rozpoznania układu
powodowałby systemową niespójność z przepisami o postępowaniu
o zatwierdzenie układu. Ustawa przewiduje bowiem, że sąd wydaje
postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch
tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Z kolei przepis art.
164 ust. 2 p.r. wymaga, aby rozprawa odbyła się nie wcześniej niż po upływie
tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli. Uwzględniając
dodatkowo, że o terminie rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu
zawiadamia się przez obwieszczenie (obecnie: w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym), które powinno nastąpić zasadniczo nie wcześniej niż na
tydzień przed rozprawą, to dochowanie ustawowo przewidzianych terminów
staje się iluzoryczne, by nie powiedzieć niemożliwe.
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Jedną z odmienności 
względem klasycznej 
wersji postępowania o 
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3. Rozprawa byłaby zaprzeczeniem celu, który ustawodawca chciał
zrealizować poprzez wprowadzenie uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego. Gdyby nie wybuch pandemii COVID-19, tarcza 4.0 nie
zostałaby uchwalona. Ustawodawca w obszarze prawa restrukturyzacyjnego
dostrzegł, że konieczne jest stworzenie szybkiej i sprawnej ścieżki
pozwalającej na ochronę przedsiębiorców przed dalszym pogarszaniem się
ich sytuacji wskutek obostrzeń związanych z pandemią, a zarazem
umożliwiającej uniknięcie stanu trwałej niewypłacalności. Drogą do realizacji
tego celu stało się wprowadzenie odpowiednich zmian do postępowania
o zatwierdzenie układu, które z założenia ma być szybkie, niesformalizowane
i angażujące sąd w możliwie wąskim zakresie. Równocześnie wprowadzono
do tej procedury – mocą tarczy 4.0 – możliwości głosowania na
zgromadzeniu wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków
komunikacji. Tak ukształtowane postępowanie miało więc zapewnić pewne
gwarancje bezpieczeństwa uczestników postępowania, a przynamniej nie
utrudniać walki z pandemią. Tymczasem pogląd wskazując na konieczność
wyznaczania rozprawy w celu rozpoznania układu de facto niweczyłby
powyższy cel, skoro dopuszczałby możliwość stawiennictwa na rozprawie
przez każdego z uczestników postępowania, a nawet osób trzecich.
Co więcej, obligatoryjność rozprawy kłóciłaby się ze wspomnianą zasadą
szybkości i sprawności postępowania, zwłaszcza w dobie utrudnień także
w [funkcjonowaniu sadów wskutek COVID-19.

4. Rozprawa w żaden sposób nie zwiększałaby poziomu ochrony interesów
wierzycieli. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, otwarcie
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jak również złożenie
wniosku o zatwierdzenie układu są komunikowane wierzycielom za
pośrednictwem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Z kolei w przypadku decyzji o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli celem
głosowania nad układem każdy z wierzycieli powinien zostać indywidualnie
zawiadomiony przez nadzorcę układu, a samo głosowanie odbywa się co do
zasady pisemnie. Wreszcie w toku uproszczonej restrukturyzacji wierzyciele
mają zagwarantowane prawo żądania informacji o sytuacji majątkowej
dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do
podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji o głosowaniu za albo przeciw
układowi, a ponadto są uprawnieni do składania nadzorcy układu pisemnych
zastrzeżeń co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania
głosów lub wskazania innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na
zatwierdzenie układu. Nie sposób zatem twierdzić, że brak rozprawy w celu
rozpoznania układu ogranicza prawa wierzycieli, czy tym bardziej potęguje
ryzyko naruszenia ich słusznych interesów.
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Reasumując, przepisy regulujące uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
są mocno niejednoznaczne jeśli chodzi o obowiązek wyznaczenia rozprawy
w celu rozpoznania układu, gdy układ zostaje przyjęty na zgromadzeniu
wierzycieli. W istocie, tak pogląd o konieczności przeprowadzenia rozprawy, jak
i stanowisko przeciwne, mają swoje uzasadnienie. Konkluzją niniejszej publikacji
niech jest zatem postulat de lege ferenda, aby ustawodawca – implementując do
polskiego porządku prawnego dyrektywę zapobiegawczą [2] (co ma nastąpić do
17 lipca 2021 r.) doprecyzował przedmiotową kwestię w ramach nowelizacji
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Do tego czasu pozostaje mieć́ nadzieję, że
sady restrukturyzacyjne przyjmą̨ optykę̨ zgodnie z którą charakter uproszczonej
restrukturyzacji, cele jakie procedura ta ma realizować́ w obecnym okresie
pandemii oraz wzgląd na dostatecznie i tak chronione interesy wierzycieli, nie
wymagają̨ wyznaczania rozprawy w celu rozpoznania układu, także gdy układ –
w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - jest zawierany na
zgromadzeniu wierzycieli.

[2] dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 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.
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Środki restrukturyzacyjne

> P. Kempiński

Środki restrukturyzacyjne to wszelkie wdrażane przez dłużnika zmiany
w funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa, których celem jest poprawa jego
sytuacji ekonomicznej. Mogą one mieć charakter jednorazowy, jak i formę
długoterminowych procesów. Ich skuteczność powinna być poddawana bieżącej
ocenie.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym opis środków restrukturyzacyjnych,
a także harmonogram ich wdrażania stanowią element planu
restrukturyzacyjnego (wstępna charakterystyka tych środków oraz wstępny
harmonogram ich realizacji stanowi już element wstępnego planu
restrukturyzacyjnego). Nie ma wątpliwości, że z uwagi na cel postępowań
restrukturyzacyjnych, są to kluczowe części wspomnianych dokumentów. Dobrze
przemyślane i skutecznie wdrożone środki restrukturyzacyjne stanowią
niezbędny fundament do odbudowania zaufania wierzycieli, czego finalnym
skutkiem ma być poparcie przez nich układu.

Można wyróżnić trzy podstawowe obszary zastosowania środków
restrukturyzacyjnych:

1. organizacja prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności
działalności podstawowej) – środki restrukturyzacyjne zmierzające do
optymalizacji prowadzonej działalności obejmują m.in. zmianę profilu
działalności, zmianę portfolio oferowanych produktów, zmniejszenie skali
działalności, redukcję zatrudnienia, zmianę i spłaszczenie struktury
organizacyjnej, outsourcing usług,

2. majątek trwały dłużnika – środki restrukturyzacyjne mające na celu
reorganizację struktury aktywów obejmują m.in. sprzedaż zbędnych
składników majątku (w szczególności niewykorzystywanych w działalności
podstawowej), ograniczanie powierzchni wykorzystywanej w działalności
podstawowej, ograniczenie przestrzeni biurowej (administracja), zmiana
formy prawnej korzystania z majątku (najem, dzierżawa, leasing),



3. finansowanie długo- i krótkoterminowe – środki restrukturyzacyjne dążące
do optymalizacji struktury finansowania dłużnika obejmują:

a) w perspektywie długoterminowej – zmianę struktury finansowania,
w szczególności zwiększenie udziału kapitałów własnych
w strukturze pasywów, pozyskanie nowego finansowania
rynkowego,

b) w perspektywie krótkoterminowej – optymalizacja zarządzania
kapitałem obrotowym netto, negocjacje z kontrahentami w celu
wydłużenie okresu rotacji zobowiązań (pozyskanie kredytu
kupieckiego i skrócenia okresu rotacji należności, zmiany
w zarządzaniu zapasami, krótkoterminowe lokowanie nadwyżek
środków pieniężnych, monitorowanie złych długów, odzyskiwanie
podatku VAT z faktur niezapłaconych przez kontrahentów.

Warto podkreślić, że w postępowaniu sanacyjnym wdrażanie środków
restrukturyzacyjnych jest wspierane przez działania sanacyjne. Ułatwiają one
skuteczną i szybką realizację środków sanacyjnych, co bezpośrednio przekłada się
na efektywność całego postępowania restrukturyzacyjnego. Do działań
sanacyjnych można zaliczyć m.in. możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej,
która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia
postępowania sanacyjnego, przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza,
ułatwienia w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, możliwość zbycia majątku ze
skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, za zgodą sędziego-komisarza.
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Zmiana lub uchylenie układu jako forma 

przeciwdziałania skutkom finansowym COVID -19

> B. Sierakowski

Skutki COVID-19 szczególnie dotykają przedsiębiorców, którzy jeszcze przed
lockdownem zawarli układ z wierzycielami, a na następne lata miał przypaść
kolejny – najważniejszy etap restrukturyzacji, czyli wykonanie układu. Zazwyczaj
przygotowane wcześniej propozycje układowe i plany restrukturyzacyjne
zdezaktualizowały się w 2020 r., ponieważ nie przewidywały tak nadzwyczajnej
sytuacji jak zamknięcie gospodarki z powodu pandemii. To wszystko powoduje,
że przedsiębiorca z zawartym układem, mimo formalnego sukcesu, musi liczyć się
z upadłością swojego biznesu, jeśli nie będzie w stanie obsłużyć zadłużenia
bieżącego oraz tego zrestrukturyzowanego, czyli układowego.

Formą wyjścia z tej sytuacji może być instytucja zmiany układu lub uchylenia
układu, o ile przedsiębiorca nadal ma szansę przetrwać na rynku, ale potrzebna
jest restrukturyzacja już istniejącego zadłużenia, ponieważ parametry układowe
nie są wystarczające w obecnych trudnych czasach.

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o zmianę układu, kiedy już wie, że nie
będzie w stanie spłacać wierzycieli, a nie dopiero wtedy, gdy przestaje regulować
należności wynikające z układu. Niezależnie czy dłużnik realizuje układ przyjęty
jeszcze przed wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego, czyli przed
1 stycznia 2016 r., czy też układ ten został zawarty już po tej dacie, ma prawo
ubiegać się o jego zmianę, o ile wykaże, że wystąpiła przesłanka w postaci
trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa. By doprowadzić do zmiany
układu (czyli na nowo ustalić zasady spłaty wcześniej zrestrukturyzowanych
wierzycieli), wniosek musi spotkać się z akceptacją sądu, a następnie wierzycieli
(wierzyciele raz jeszcze będą głosowali nad układem, tym razem nad zmienionymi
propozycjami układowymi). Z tych względów koło ratunkowe w postaci zmiany
układu może być niewystarczające, zwłaszcza w przypadku podmiotów, które już
dziś mają problem z utrzymaniem płynności, nie wspominając o problemie braku
zdolności (potencjału) do obsługi długu układowego.

W związku z powyższymi mankamentami instytucji zmiany układu,
najefektywniejszą formą dalszej restrukturyzacji może okazać się uchylenie
układu, po to, by wejść w nowy proces naprawczy. Z reguły sądowe
postępowanie o uchylenie układu trwa bardzo krótko, zajmuje kilka tygodni.
Dzięki szybkiemu uchyleniu niewykonalnego układu, dłużnikowi otwiera się
droga do zainicjowania nowego postępowania restrukturyzacyjnego. Warunkiem
jednak wejścia w nową restrukturyzację jest uchylenie obecnego
niewykonywanego układu, ponieważ nie można dwa razy tych samych
wierzytelności objąć różnymi układami. Jeśli już sąd wyda postanowienie
o uchyleniu układów, wówczas dłużnik może złożyć nowy wniosek
restrukturyzacyjny lub zainicjować tzw. uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjnego poprzez dokonanie obwieszczenia w MSiG.

Jak wynika z powyższego, ścieżek formalnej restrukturyzacji jest sporo. Ważne,
by przedsiębiorcy nie czekali na ostatnią chwilę. Statystycznie bowiem jest tak, że
im bardziej spóźniony wniosek restrukturyzacyjny, tym większe ryzyko
niepowodzenia procesu naprawy biznesu.
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Spójny system ochrony przeciwegzekucyjnej

we wszystkich typach postępowań 

restrukturyzacyjnych 
> P. Filipiak

Na kanwie wdrożenia Dyrektywy UE bardzo istotne jest ujednolicenie reguł
dotyczących wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych
(„Wstrzymanie”) dla wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, w tym dla
projektowanego postępowania pozasądowego, które będzie zapewne oparte na
obecnej regulacji postępowania o zatwierdzenie układu i uproszczonego
postępowania wprowadzonego w związku ze skutkami epidemii COVID-19. Nie
jest właściwa obecna regulacja, która w sposób nie w pełni uzasadniony rozróżnia
zakres wstrzymania w postępowaniu sanacyjnym (art. 312 p.r.) oraz
w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 259-260 p.r.) oraz
w postępowaniu układowym (art. 278 ust. 1 i 2 oraz art. 259 ust. 2 i 3 w zw. z art.
278 ust. 3 p.r.). Wprowadzenie wstrzymania do postępowania pozasądowego nie
powinno prowadzić do, względnie pogłębiać zróżnicowania tego systemu.

A zatem rekomendowanym rozwiązaniem się ujednolicenie modelu zakazu
egzekucji, ale w taki sposób, aby zachowany został status ochronny
wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo. Ze względu na daleko idące zalecenia
Dyrektywy nie jest możliwe utrzymanie dotychczasowego modelu
obowiązującego w postępowaniu przyspieszonym oraz postępowaniu
układowym. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Dyrektywy państwa członkowskie muszą
zapewnić, aby wstrzymanie obejmowało wszystkie rodzaje wierzytelności, w tym
wierzytelności zabezpieczone rzeczowo oraz wierzytelności uprzywilejowane.

Punktem wyjścia do określenia skutków wstrzymania wobec wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo jest przywilej egzekucyjny zawarty w treści praw
zastawniczych (art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, art. 306 §1
kodeksu cywilnego, art. 20 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).
A zatem, jeśli w postępowaniu restrukturyzacyjnym zostanie zagwarantowane
pierwszeństwo zaspokojenia, to wstrzymanie jest dopuszczalne. Pierwszeństwo
zaspokojenia musi być natomiast odniesione do sytuacji wierzyciela
w postępowaniu, w którym zaspokojenie następuje przymusowo. Takim
postępowaniem jest egzekucja syngularna (cywilna lub administracyjna) lub
egzekucja uniwersalna w postaci postępowania upadłościowego. Wobec
zbiorowego charakteru postępowania restrukturyzacyjnego przyjmujemy, że
punktem odniesienia powinno być postępowanie upadłościowe. A zatem, jeżeli
w restrukturyzacji zagwarantowany zostanie poziom zaspokojenia nie niższy niż
w upadłości, to dopuszczalne może być wstrzymanie.



Reasumując, wstrzymanie może być skuteczne wobec wierzyciela rzeczowego,
jeśli w propozycjach układowych przewidziano, że wierzyciel będzie zaspokojony
w stopniu nie niższym niż:

 stałoby się to w postępowaniu upadłościowym wszczętym wobec dłużnika,
lub

 wynika to z umowy łączącej strony, przy uwzględnieniu wynagrodzenia
za korzystanie z pieniądza w czasie.

W takiej sytuacji wstrzymanie nie musiałoby wymagać wyrażenia zgody przez
wierzyciela rzeczowego, przy czym taki spójny system musiałby dotyczyć także
postępowania sanacyjnego. Kluczowym procesem w postępowaniach
restrukturyzacyjnych będzie zapewne przygotowanie tzw. testu zaspokojenia,
w którym – na kształt obecnego testu prywatnego wierzyciela – zostaną
przedstawione perspektywy zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym.
Szczególnie ważna będzie procedura wyboru podmiotu sporządzającego taką
wycenę.
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Procedura odstąpień od umowy najmu 

powierzchni handlowej w postępowaniu 

sanacyjnym
> M. Woźniak

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na handel detaliczny, istotnie zmieniając
stosunki w zakresie korzystania z powierzchni handlowych. Umowy najmu
zawarte w poprzednich realiach gospodarczych, zostały oderwane do możliwości
płatniczych wielu najemców. Przy często niewydolnej ochronie sądowej,
odstąpienia w ramach postępowania sanacyjnego mogą stanowić szansę dla
najemców.

W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, której strony nie mogły
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, najemca ma prawo zwrócić się do sądu
o ochronę – zmianę warunków umowy, ewentualnie o jej rozwiązanie. Praktyka
wskazuje, że to żądanie – niewątpliwie adekwatne do warunków pandemii –
często nie znajduje dostatecznego zrozumienia w sądach. W dwóch
opublikowanych ostatnio postanowieniach Sądu Okręgowego w Warszawie [1],
najemcy nie uzyskali zabezpieczenia przez zmianę warunków najmu na czas
trwania procesu. Sądy wskazały m. in., że dla uzyskania zabezpieczenia konieczne
byłoby wykazanie globalnej sytuacji przedsiębiorstwa, braku możliwości zmiany
formuły sprzedaży, a także informacji o wykorzystaniu wsparcia z tarcz
antykryzysowych. Mimo, że zapadają także inne orzeczenia – korzystne dla
najemców, przytoczone przykłady wskazują, że droga sądowa jest w tym
przypadku dość wyboista i nie daje pewnej ochrony przed zachwianiem
równowagi kontraktowej.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w formie sklepów lub
punktów usługowych w wielu lokalizacjach, istotną potrzebą jest zmniejszenie
bieżących kosztów przez rezygnację z części nierentownych lokali. Jednak
jednostronne zerwanie współpracy przed czasem, na jaki umowa została zawarta,
wiąże się z konsekwencjami – koniecznością zapłaty kary umownej, kontynuacją
naliczenia czynszu do końca umowy, ryzykiem egzekucji z aktu notarialnego lub
wypłaty gwarancji bankowej. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 298
ust. 1 pr. restr. najemca zyskuje możliwość rozwiązania współpracy na
korzystnych dla siebie warunkach.

W momencie, gdy oświadczenie o odstąpieniu zostaje złożone, umowa wygasa ze
skutkiem od dokonania tej czynności. Przestaje wiązać strony w zakresie swoich
postanowień głównych (oddania lokalu do używania i zapłaty czynszu najmu),
a także ubocznych – np. zapisów dot. kar umownych, obowiązku prowadzenia
działalności. Najemca winien wydać lokal, a wszelkie rozliczenia między stronami
odbywają się na podstawie ogólnych regulacji kodeksowych. Zgoda na
odstąpienie nie oznacza, że zarządca ma obowiązek skorzystać z oświadczenia
o odstąpieniu. Strony umowy, w ramach negocjacji, mogą zmienić jej warunki,
zmieniając rentowność umowy dla dłużnika i tym samym uchylić potrzebę
rezygnacji z kontraktu.

[1] Postanowienia SO w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., XVI GCo 195/20 i z 18
czerwca 2020 r., XXVI GCo 109/20



Postanowienie sędziego-komisarza o zgodzie na odstąpienie jest skuteczne
z chwilą jego wydania. Oznacza to, że oświadczenie może zostać złożone już
w pierwszych dniach/tygodniach po otwarciu postępowania sanacyjnego.
Postanowienie o zgodzie podlega kontroli przez sąd restrukturyzacyjny w ramach
zażalenia. Nie jest jednak jasne, jaki skutek dla oświadczenia o odstąpieniu ma
uchylenie zgody przez sąd odwoławczy (uwzględnienie zażalenia). Odwrócenie
skutków odstąpienia od umowy najmu jest zwykle bardzo trudne, zarówno pod
względem prawnym, jak i faktycznym. Ta kwestia może powodować spory wokół
treści praw i obowiązków stron po uchyleniu zgody sędziego-komisarza.

Należy dostrzec, że wnioski o zgodę na odstąpienie są akceptowane przez sądy
na każdym etapie postępowania sanacyjnego. Nie ma zatem przeszkód, aby
wniosek był składany także w przypadku, gdy ciężar danego kontraktu ujawnił się
po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Dla skuteczności wniosku nie
jest też konieczne złożenie ani zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego.

Wnioski do sędziego-komisarza są rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym.
W postępowaniu badana jest treść kontraktu oraz znaczenie odstąpienia dla
poprawy sytuacji dłużnika. Cel odstąpienia – wskazany we wniosku do sędziego
komisarza – powinien być zbieżny z celami postępowania sanacyjnego (art. 298
ust. 3 pr. restr.). Oznacza to, że rozpoznając wniosek sędzia-komisarz powinien
zbadać, czy rozwiązanie umowy poprawi sytuację ekonomiczną dłużnika oraz czy
wniosek ma na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania
zobowiązań.

W postępowaniu przed sędzią-komisarzem występuje także ochrona
kontrahenta. Polega na badaniu, czy odstąpienie od umowy nie narusza ważnego
interesu drugiej strony umowy. W praktyce sądowej przyjmuje się jednak, że
utrata oczekiwanego przychodu z kontraktu nie narusza tego interesu. W takim
bowiem wypadku uznaje się, że jednostkowy interes kontrahenta został
podporządkowany zbiorowemu interesowi wierzycieli.

Odstąpienie od umowy najmu w postępowaniu sanacyjnym jest instrumentem,
który może w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
dłużnika. W obecnej sytuacji, gdy liczne umowy najmu stanowią obciążenie dla
najemców, wykorzystanie tej szczególnej regulacji, ma szanse stanowić
efektywny środek restrukturyzacyjny.
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Subwencja z PFR a restrukturyzacja

> M. Waberski

Sytuacja pandemiczna w Polsce ciągle ewoluuje i właściwie nie da się dokładnie
przewidzieć jej wpływu na dalsze losy gospodarki. Kiedy uruchomione zostało
wsparcie finansowe w ramach tzw. Tarczy PFR nikt również nie był w stanie
przewidzieć kiedy, i czy w ogóle, wprowadzane będą dalsze restrykcje w zakresie
szeroko pojętej swobody przemieszczania się. Po chwilowej letniej odwilży
rzeczywistość dość szybko zweryfikowała jednak umowną „normalność”
covidowych realiów prowadzenia biznesu, skazując gospodarkę na drugi
lockdown, choć już nie tak bardzo głęboki jak ten z początków pandemii. Ci
z przedsiębiorców, którzy z subwencji PFR skorzystali, z pewnością nie byli
w stanie ocenić, czy przyznane dofinansowanie pozwoli im na przetrwanie
nadchodzących ciężkich miesięcy. Dziś z wielu z nich zadaje sobie pytanie, czy
starać się łatać biznes własnymi siłami, czy też skorzystać z restrukturyzacji
i narazić się na zwrot całej kwoty subwencji.

Objęcie układem subwencji z PFR

O tym, że finansowanie z Tarczy PFR nie jest dedykowane przedsiębiorcom
zainteresowanym restrukturyzacją sądową było wiadomo od samego początku.
Korzystanie z któregoś z postępowań uregulowanych w Prawie
restrukturyzacyjnym dyskwalifikowało przedsiębiorców z możliwości ubiegania
się o finansowanie z PFR. Z drugiej strony byli oni świadomi, iż otwarcie
restrukturyzacji już po przyznaniu subwencji wiązać się będzie z obowiązkiem
zwrotu całego finansowania. Odpowiednie postanowienia regulaminu ubiegania
się o pomoc w ramach Tarczy PFR przewidują bowiem, iż otrzymana subwencja
podlega zwrotowi w 100% w przypadku otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania
wsparcia. Co istotne, przez otwarcie restrukturyzacji rozumiane jest jednak nie
tylko uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie obu rodzajów
postępowań układowych oraz postępowania sanacyjnego, ale także wydanie
postanowienia o zatwierdzenie układu. Wynika to jednak nie z regulaminu,
a z wyjaśnień przedstawionych w przewodniku po Tarczy Finansowej. W istocie,
nawet postępowanie o zatwierdzenie układu, którego formalnie się nie otwiera,
nie ustrzeże przedsiębiorcy przed obowiązkiem zwrotu subwencji w 100%.

Ale czy na pewno? Mówienie o obowiązku zwrotu finansowania na skutek
restrukturyzacji jest pewnym uproszczeniem. Po pierwsze, otwarcie
restrukturyzacji nie powoduje, a przynajmniej nie wynika to ze wspomnianego
regulaminu, natychmiastowej wymagalności wierzytelności o zwrot udzielonego
wsparcia. Skutkiem otwarcia restrukturyzacji jest jedynie brak możliwości
umorzenia subwencji na warunkach, na których wsparcie to jest udzielane, a więc
maksymalnie do 75%, w zależności od spełnienia kryteriów czasu prowadzenia
działalności oraz utrzymania zatrudnienia.



Warunki zwrotu subwencji, a więc także te dotyczące otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego, podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego,
licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od daty decyzji PFR
o przyznaniu subwencji. Żaden przepis nie zastrzega przy tym, iż wierzytelność
o zwrot finansowania jest w jakikolwiek sposób uprzywilejowana względem
innych wierzytelności restrukturyzowanego dłużnika. Stwierdzić należy zatem, iż
zobowiązanie do zwrotu subwencji podlega układowi tak jak każda inna
wierzytelność, zaś fakt otwarcia restrukturyzacji decyduje jedynie o braku
możliwości jej umorzenia zgodnie z postanowieniami regulaminu i umowy
subwencyjnej. Należy bowiem wyraźnie 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 moment udzielenia finansowania nie wiadomo tylko w jakiej
kwocie subwencję trzeba będzie zwrócić.

Umorzenie wierzytelności o zwrot subwencji

Nie oznacza to jednak, iż zwrotu subwencji nie będzie można umorzyć w ramach
układu. Takie działanie jest jak najbardziej możliwe, jednak z uwagi na publiczny
charakter finansowania i udzielającego go podmiotu, zachodzić będą tu
ograniczenia wynikające z testu prywatnego wierzyciela. Konieczne będzie zatem
porównanie jakie zaspokojenie otrzymałby PFR, gdyby ogłoszono upadłość
beneficjenta i porównać z tym, które wynika z propozycji układowych. Jeśli np.
w postępowaniu upadłościowym odzysk subwencji możliwy byłby na poziomie
30%, natomiast dłużnik oferuje PFR w układzie 50% zaspokojenie, to umorzenie,
zgodnie z powyższym przykładem, połowy subwencji w ramach układu będzie jak
najbardziej możliwe.

Każdy racjonalnie działający wierzyciel poparłby w tej sytuacji układ, a zatem
wynik testu wskazywałby, iż do udzielenia pomocy publicznej nie dochodzi.
Oczywiście nie oznacza to, że PFR musiałby głosować za układem.
Doświadczenie wskazuje jednak, iż tam gdzie test prywatnego prognozuje
korzystniejsze zaspokojenie w ramach restrukturyzacji, wierzyciele
publicznoprawni zazwyczaj opowiadają się za układem. Gdyby zaś PFR głosować
nie chciał, to w zasadzie nie miałoby to dla przyjęcia układu większego znaczenia,
gdyż poza postępowaniem o zatwierdzenie układu oraz jego odmianą w postaci
uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w którym układ nie jest
głosowany na zgromadzeniu wierzycieli, w postępowaniach restrukturyzacyjnych
do sum niezbędnych do przegłosowania układu uwzględnia się tylko wierzycieli,
którzy oddali głos.

Podjęcie decyzji o otwarciu restrukturyzacji mimo otrzymanej wcześniej
subwencji jest zatem rozwiązaniem jak najbardziej słusznym. Przedsiębiorca i tak
ma obowiązek zwrotu minimum 25% otrzymanego wsparcia, zaś umorzenie
pozostałej części jest uzależnione od spełnienia określonych warunków w okresie
12 miesięcy, co w przypadku przedsiębiorcy rozważającego skorzystanie
ze ścieżki restrukturyzacji pozwala sądzić, iż ich dotrzymanie może okazać się nie
lada wyzwaniem. Mowa szczególnie o utrzymaniu wskaźników średniego
zatrudnienia. Spadek zatrudnienia o więcej niż 50% oznacza bowiem możliwość
umorzenia jedynie 25% subwencji. Jeśli zatem przedsiębiorca zaproponuje PFR
spłatę w układzie na poziomie np. 60%, to tak naprawdę poniesie jedynie koszt
zwrotu dodatkowych 35% finansowania ponad obowiązek zwrotu minimum 25%
subwencji (oczywiście przy założeniu, że przedsiębiorcy udałoby się uzyskać
maksymalne wskaźniki pozwalające na umorzenie 75% finansowania, co
w warunkach panującej pandemii jest trudne do przewidzenia).
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Nieważność postanowień umowy subwencyjnej

W zakresie analizy obowiązku zwrotu subwencji na skutek otwarcia
restrukturyzacji pojawiają się również bardzo interesujące poglądy, że konstrukcja
uniemożliwiająca przedsiębiorcy w restrukturyzacji umorzenie finansowania
wpisuje się w regulację art. 247 p.r. Zgodnie z tym przepisem postanowienia
umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego
postępowania układowego lub jego otwarcia zmianę lub rozwiązanie stosunku
prawnego, którego stroną jest dłużnik, są nieważne. Warto w tym miejscu
podkreślić, iż regulacje wskazujące na brak możliwości umorzenia subwencji na
skutek otwarcia restrukturyzacji nie zostały przewidziane w przepisie rangi
ustawowej. Charakteru takiego nie ma również sam regulamin udzielania pomocy,
którego celem jest wyjaśnienie podstawowych zasad na jakich PFR rozpoznaje
wnioski o udzielenie finansowania, stanowiąc jednocześnie integralną część
umowy subwencyjnej. Szczegółowe warunki finansowania, zakres zobowiązań
beneficjentów oraz zasady i warunki zwrotu określa umowa subwencyjna
zawierana przez PFR z beneficjentem. Jeśli zatem doszukiwać się podstaw do
zastosowania art. 247 p.r. do umowy subwencyjnej należałoby stwierdzić,
iż nieważne jest jej postanowienie, które zastrzega zmianę stosunku prawnego
poprzez brak możliwości skorzystania z możliwości umorzenia subwencji na
skutek otwarcia restrukturyzacji.

Czy powoływanie się na nieważność postanowienia umowy na gruncie art. 247
p.r. okaże się skuteczne z pewnością zweryfikują pierwsze postepowania
restrukturyzacyjne beneficjentów subwencji. Już teraz jednak zastanowić można
się jakie byłyby tego skutki. Czy w takim wypadku 75% finansowania, a więc
maksymalny poziom umorzenia, traktować należałoby jako wierzytelność
warunkową, która jest objęta układem na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 p.r.?
Wydaje się, że nie, gdyż zobowiązanie do zwrotu od początku opiewa na 100%,
a po spełnieniu określonych warunków może zostać umorzone. Działa zatem
bardziej na zasadzie warunku rozwiązującego, a jak wiadomo w powołanym
wyżej przepisie chodzi o warunek zawieszający. Można zatem uznać, że
niezależnie od powołania się na nieważność postanowienia umowy, warunki
zwrotu subwencji i tak zostałyby zmienione przez warunki układu.

Co jednak w sytuacji, w której do spełnienia kryteriów pozwalających na
umorzenie subwencji doszłoby jeszcze w trakcie postępowania? Przyjmując
nieważność postanowień umowy subwencyjnej na gruncie art. 247 p.r.
należałoby uznać, że beneficjent ma obowiązek zwrotu jedynie takiej kwoty, jaka
wynika z dotrzymanych warunków np. jedynie w zakresie obowiązkowego
zwrotu 25% wsparcia i tylko ta kwota pozostanie objęta układem.

***

Otwarcia restrukturyzacji przez beneficjentów subwencji z PFR nie należy
demonizować. Umorzenie wierzytelności o zwrot finansowania jest bowiem jak
najbardziej możliwe w ramach układu. W ostatecznym rozrachunku może się to
okazać dla dłużnika rozwiązaniem bardziej korzystnym niż zadłużanie się w celu
utrzymania kryteriów umożliwiających umorzenie subwencji na warunkach
przewidzianych w regulaminie i umowie. Dotkliwe i przedłużające się skutki
pandemii pozwalają sądzić, iż niedługo zetkniemy się z pierwszymi
postępowaniami beneficjentów subwencji z PFR.
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Warto w tym miejscu 
podkreślić, iż regulacje 
wskazujące na brak 
możliwości umorzenia 
subwencji na skutek 
otwarcia 
restrukturyzacji nie 
zostały przewidziane 
w przepisie rangi 
ustawowej. 
Charakteru takiego nie 
ma również sam 
regulamin udzielania 
pomocy.

Otwarcia 
restrukturyzacji przez 
beneficjentów 
subwencji z PFR nie 
należy demonizować. 
Umorzenie 
wierzytelności o zwrot 
finansowania jest 
bowiem jak najbardziej 
możliwe w ramach 
układu.
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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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WSPÓŁAUTORZY RAPORTU

Ignacy Morawski
Dyrektor SpotData

Kamil Pastor
Analityk SpotData


