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W pierwszym kwartale 2018 roku kontynuowany jest wzrostowy

trend liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Zgodnie

z naszymi danymi sądy otworzyły 105 postępowań

restrukturyzacyjnych, czyli aż o 16 więcej (15 proc.) niż przed rokiem.

Odpowiedzialne za ten wzrost jest zwiększone zainteresowanie

przyspieszonymi postępowaniami układowymi – do trzeciego

kwartału 2017 ich liczba wynosiła około 50, a w pierwszych trzech

miesiącach obecnego roku ogłoszono otwarcie już 60 postępowań

tego rodzaju.

Można wyróżnić dwie przyczyny rosnącej liczby restrukturyzacji.

Z jednej strony, wyższe koszty pracownicze i materiałowe,

prowadzące do obniżania się marż w handlu i budownictwie oraz

zatory płatnicze sprawiają, że coraz większy odsetek podmiotów

doświadcza trudności z regulowaniem zobowiązań – pomimo

doskonałej koniunktury. Z drugiej strony, rośnie popularność

procedury restrukturyzacji, która dla wielu firm staje się szansą

na szybsze wyjście z pułapki nadmiernego zadłużenia (choć

nierzadko jest to też forma zwykłej ucieczki przez zobowiązaniami).

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji

po pierwszym kwartale 2018 

W I KWARTALE 2018 OTWARTYCH 

ZOSTAŁO 

105 POSTĘPOWAŃ

RESTRUKTURYZACYJNYCH 

LICZONYCH WEDŁUG DATY 

POSTANOWIENIA SĄDOWEGO

Wykres 1. Liczba upadłości i restrukturyzacji, dane miesięczne na podstawie dat postanowień sądów, dane 

za ostatnie trzy miesiące estymowane

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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Z uwagi na opóźnienia w ogłaszaniu postanowień sądów w

Monitorach Sądowych i Gospodarczych, praktycznie niemożliwe

jest obserwowanie w czasie rzeczywistym liczby otwieranych

postępowań czy zatwierdzanych układów. Przyjętą praktyką jest

więc podawanie liczby postanowień opublikowanych w danym

miesiącu w MSiG. My podajemy liczbę decyzji faktycznie podjętych

przez sądy w danych miesiącach, przy czym za ostatnie miesiące w

szeregu czasowym podajemy dane szacunkowe. Z naszych analiz

wynika, że mediana różnicy między datą postanowienia a datą

ogłoszenia w MSiG wynosi ok. 20 dni roboczych. Jednocześnie ok.

80 proc. postanowień z danego miesiąca jest publikowanych do

końca kolejnego miesiąca.

Na podstawie tych informacji można przyjąć, że do 23. kwietnia

2018 r. spłynęło ok. 60-70 proc. postanowień za marzec i ok. 85

proc. postanowień za pierwszy kwartał. O pozostałych

postanowieniach dowiemy się w późniejszym terminie, ale ich

liczbę na potrzeby tego raportu oszacowaliśmy. Do naszych

szacunków przyjęliśmy, że odsetek postanowień za pierwszy

kwartał, które spłynęły do dnia publikacji tego raportu, był

podobny jak w poprzednich analogicznych okresach.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Opóźnienia w publikowaniu 

postanowień w MSiG

Wykres 2. Rozkład opóźnień w publikowaniu postanowień w MSiG
*dane dotyczą postanowień, dla których dostępna była data wydania postanowienia przez sąd, różnica pomiędzy datą wydania MSiG a datą postanowienia 

sądowego

Medianowe opóźnienie między 
ogłoszeniem postanowienia 

w sprawach 
restrukturyzacyjnych przez sąd a 
jego publikacją w MSIG wynosi 

około 20 dni roboczych

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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Wykres 3. Liczba otwartych postępowań 

sanacyjnych, wg daty postanowienia sądu, dane za 

ostatni kwartał estymowane

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań 

układowych, wg daty postanowienia sądu, dane 

za ostatni kwartał estymowane

Wykres 5. Liczba otwartych przyspieszonych 

postępowań układowych, wg daty postanowienia 

sądu, dane za ostatni kwartał estymowane

Wykres 6. Liczba postępowań o 

zatwierdzenie układu, wg daty postanowienia 

sądu, dane za ostatni kwartał estymowane

Wykres 7. Udział otwartych postępowań w 

1.kw.2017, wg daty postanowienia sądu

Źr
ó

d
ło

: 
Sp

o
tD

at
a,

 Z
im

m
er

m
an

 F
ili

p
ia

k 
R

es
tr

u
kt

u
ry

za
cj

a
6

Wykres 8. Udział otwartych postępowań w 

1.kw.2018, wg daty postanowienia sądu, dane za 

ostatni kwartał estymowane

I kwartał 2017 I kwartał 2018
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Najwyższą efektywnością, mierzoną jako stosunek zatwierdzonych

układów do rozpoczętych postępowań, cechują się przyspieszone

postępowania układowe. Ze wszystkich rozpoczętych

postępowań, 27 proc. tego typu spraw zakończyło się

zatwierdzeniem układu. W przypadku postępowań sanacyjnych

jest to tylko około 7 proc., a w układowych 15 proc.

Częściowo wynika to z samej konstrukcji prawnej poszczególnych

postępowań – przyspieszone przeznaczone jest dla spółek, w

których nie występuje więcej niż 15 proc. wierzytelności spornych,

a sam proces restrukturyzacyjny nie wymaga najczęściej zmian w

każdym obszarze działalności spółki. W takich sytuacjach

procedury pozwalają na przyspieszone postępowanie. Choć

nawet w tych przypadkach odsetek umorzonych postępowań jest

relatywnie duży, co wskazuje, że w proces restrukturyzacji

wchodzi wiele firm, które nadają się wyłącznie do procedury

upadłościowej.

Mało jest natomiast przypadków, kiedy sądy odmawiają układów

przyjętych przez spółki i ich wierzycieli. Odmów tego typu

od początku istnienia nowego prawa restrukturyzacyjnego było

zaledwie 12.

STATYSTYKI – ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA

Liczba zatwierdzonych

układów

Tabela 1. Postępowania restrukturyzacyjne w podziale na rodzaje i etapy, od stycznia 2016 do 

marca 2018*
*Dotyczy tylko postępowań, o których informacja została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do 23.04.2018, dane za trzy ostatnie 

miesiące były estymowane

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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przyspieszone 
postępowanie 

układowe

postępowanie 
sanacyjne

postępowanie o 
zatwierdzenie 

układu

postępowanie 
układowe

otwarte postępowania 419 176 20 98

zatwierdzone układy 115 12 19 15

umorzone postępowania 103 39 - 26

postępowania w toku 201 125 - 57

ZATWIERDZENIEM UKŁADU 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ DOTYCHCZAS 

TYLKO 

27 PROC.
PRZYSPIESZONYCH 

POSTĘPOWAŃ UKŁADOWYCH, 

KTÓRE ZOSTAŁY OTWARTE PRZED 

POLSKIMI 

SĄDAMI



Wykres 9. Kumulowana liczba postępowań restrukturyzacyjnych ogółem
dane miesięczne, kumulowane od stycznia 2016 r.
*dane dotyczą tylko postanowień ogłoszonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do 23.04.2018., wg daty postanowienia sądowego. Dane za 

ostatnie trzy miesiące były estymowane.

STATYSTYKI – ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA
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Wykres 10. Udział procentowy postępowań restrukturyzacyjnych, dane miesięczne, kumulowane od 

stycznia 2016 r.
*dane dotyczą tylko postanowień ogłoszonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do końca 23.04.2018, wg daty postanowienia sądowego. Dane za 

ostatnie trzy miesiące były estymowane.
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Istnieje bardzo wysoka korelacja między liczbą średnich i dużych

spółek (zatrudniających powyżej 49 osób) w województwach

a liczbą restrukturyzacji. Widać to na wykresie nr 11. Mniej

restrukturyzacji, niż wskazywałaby na to ogólna tendencja,

odbywa się w Mazowieckim, a więcej na Dolnym Śląsku.

Patrząc na relację między liczbą restrukturyzacji a liczbą firm,

widać, że relatywnie więcej spółek prawa handlowego podlega

restrukturyzacji na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz na Podlasiu,

a najmniej na Pomorzu i w Małopolsce. Jedną z przyczyn wydaje

się być wyższy odsetek spółek trudniących się handlem hurtowym

i detalicznym w regionach, w których restrukturyzacja jest

częstsza – czyli spółek, które statystycznie częściej doświadczają

problemów finansowych.

STATYSTYKI – ILE MOŻE BYĆ NIEWYPŁACALNOŚCI W POLSCE

Obciążenie sądów 

restrukturyzacjami

Wykres 11. Średni  kwartalny odsetek restrukturyzacji spółek prawa handlowego do liczby 

aktywnych spółek zatrudniających więcej niż 49 pracowników.
*Liczba aktywnych firm ogółem przyjęta na podstawie danych publikowanych przez GUS po oszacowaniu odsetka firm nieaktywnych

W ujęciu wojewódzkim 
największe natężenie 

restrukturyzacji występuje na 
Dolnym Śląsku, Pomorzu 

Zachodnim oraz na Podlasiu. 
Wynika to częściowo ze 

struktury przedsiębiorstw –
więcej tych trudniących się 

handlem

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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Wykres 12. Liczba restrukturyzacji spółek prawa handlowego a liczba aktywnych spółek 

zatrudniających więcej niż 49 pracowników*
*Liczba aktywnych firm ogółem przyjęta na podstawie danych publikowanych przez GUS po oszacowaniu odsetka firm nieaktywnych (na podstawie 

danych Eurostatu); liczba restrukturyzacji kumulowana za ostatnie cztery kwartały

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Wykres 13. Kwartalne natężenie niewypłacalności (upadłości + restrukturyzacje) spółek prawa 

handlowego do aktywnych spółek powyżej 49 pracowników* 
*Liczba aktywnych firm ogółem przyjęta na podstawie danych publikowanych przez GUS po oszacowaniu odsetka firm nieaktywnych (na podstawie 

danych Eurostatu); liczba restrukturyzacji  i upadłości spółek prawa handlowego rozpoczętych w danym kwartale

10

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

liczba restrukturyzacji

liczba spółek
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W pierwszym kwartale 2018 roku otwartych zostało

60 przyspieszonych postępowań układowych, co w porównaniu do

analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o

17 proc. Łącznie od początku obowiązywania prawa

restrukturyzacyjnego otwartych zostało 419 postępowań tego

rodzaju. Wraz z rosnącą liczbą otwieranych postępowań, wyższa

jest również liczba zatwierdzanych układów – było ich w pierwszym

kwartale 21, czyli o ok. jedną czwartą więcej niż w analogicznym

okresie roku poprzedniego. Łącznie od początku 2016r.

zatwierdzono już 115 układów.

Rośnie też oczywiście liczba umorzonych postępowań, których było

20 w pierwszych miesiącach tego roku. Ale o ile do jesieni 2017r.

kumulowana (od początku obowiązywania prawa

restrukturyzacyjnego) liczba umorzeń była wyższa niż liczba

zatwierdzonych układów, o tyle dziś jest odwrotnie. Na samym

początku obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego wiele było

firm, które wchodziły w procedurę naprawczą na wyrost, będąc de

facto w stanie bliskim upadłości. Stąd wynikała wysoka początkowo

liczba umorzeń. Możliwe, że takich przypadków jest coraz mniej.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Raport szczegółowy

Przyspieszone postępowania układowe

Wykres 14. Kumulowana liczba przyspieszonych postępowań układowych, dane miesięczne, 

kumulowane od stycznia 2016 r.
*dane dotyczą tylko postępowań ogłoszonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do 23.04.2018, wg daty postanowienia sądowego. Dane za ostatnie 

trzy miesiące były estymowane.

Liczba zatwierdzonych układów 
w pierwszym kwartale wyniosła 
21, czyli o jedną czwartą więcej 

niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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Wykres 15. Liczba otwartych PPU, wg daty 

postanowienia  sądowego

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wykres 16. Liczba zatwierdzonych 

układów w PPU, wg daty postanowienia  sądowego

Wykres 17. Liczba otwartych PPU wg sądów, wszystkie otwarte PPU od 2016 roku
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Mierząc czas różnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych,

wykorzystaliśmy mediany zamiast średnich, aby usunąć wpływ

przypadkowych i skrajnych obserwacji na wynik. Medianowy czas

od otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

do złożenia spisu wierzytelności to obecnie 26,5 dnia. Czas

od otwarcia postępowania do zatwierdzenia układu wynosi 120 dni.

Trzeba naturalnie pamiętać, że na otwarcie postępowania

też trzeba czekać. Nieznacznie dłużej niż w grudniu trwa również

etap zatwierdzania spisów wierzytelności.

W ciągu ostatniego kwartału medianowe czasy poszczególnych

etapów nieznacznie się wydłużyły. Nie jest to zaskakujące – liczba

nowych restrukturyzacji cały czas rośnie, „stare” sprawy zazwyczaj

są jeszcze w toku, a moce przerobowe sądów pozostają takie same.

Efektem jest więc wydłużony czas restrukturyzacji. W 2018 sytuacja

powinna pogorszyć się jeszcze bardziej ze względu na spodziewaną

większą liczbę nowych postępowań.

Porównywanie sądów według czasów trwania poszczególnych

etapów jest bardzo utrudnione ze względu na niewielką liczbę

danych. Widać jednak, że czasy poszczególnych etapów przeważnie

nie różnią się od istotnie od siebie. Znaczące różnice wynikają w

głównej mierze z niewielkiej próby.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania

przyspieszonych postępowań 

układowych

Wykres 18. Porównanie czasu trwania poszczególnych etapów przyspieszonych postępowań 

układowych* 
*dane w dniach roboczych, podane jako mediana ze wszystkich spraw, w których nastąpiło wydarzenie , dla których dostępne były daty postanowienia; 

obwieszczenia opublikowane  do 23.04.2018

W ciągu ostatniego kwartału 
nieznacznie wydłużył się czas 

między od otwarcia do 
zatwierdzenia układu – z 116 dni 
roboczych po grudniu 2017 do 

120 po marcu 2018

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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Wykres 19. Czas mijający od otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do 

zatwierdzenia układu (10 sądów z największą liczbą otwartych postępowań),
mediany, w dniach roboczych (słupki wskazują na rozpiętość między wartością min a max)

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Wykres 20. Czas mijający między otwarciem przyspieszonego postępowania układowego a 

złożeniem spisu wierzytelności (10 sądów z największą liczbą otwartych postępowań),
mediany, w dniach roboczych (słupki wskazują na rozpiętość między wartością min a max)
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> B.Sierakowski, A.Stenzel, P. Zimmerman

Celem przepisów o przyspieszonym postępowaniu układowym jest najpierw

zagwarantowanie dłużnikowi ochrony przed egzekucjami, a następnie – w takich

ochronnych warunkach – niezwłoczne zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem

przegłosowania zasad restrukturyzacji zadłużenia. Osiągnięcie tego jest możliwe

w krótkim czasie, gdyż już wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym dłużnik składa

propozycje układowe. Po sporządzeniu zaś przez nadzorcę sądowego spisu

wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, sędzia-komisarz zwołuje

zgromadzenie wierzycieli celem głosowania nad układem. Modelowo

do głosowania nad układem powinno więc dojść w terminie 2-3 miesięcy

od otwarcia postępowania. To zaś oznacza, że przyspieszone postępowanie

układowe w najbardziej pesymistycznym wariancie powinno zakończyć

się prawomocną restrukturyzacją zadłużenia maksymalnie w 5-6 miesięcy

od złożenia wniosku (przy założeniu, że wierzyciele zaskarżą postanowienie

o zatwierdzeniu układu i konieczne będzie zbadania sprawy przez

Sąd odwoławczy).

Przyspieszony tryb prowadzenia sprawy determinuje krótszy - siedmiodniowy

termin dla sądu na rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania, oraz skrócony

termin dla nadzorcy sądowego (czternastodniowy) na sporządzenie spisu

wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz planu restrukturyzacyjnego.

Za szybkością rozpoznania wniosku przemawia również fakt, że na tym etapie

dłużnik nie korzysta z ochrony przed potencjalną egzekucją. Ustawa

nie przewiduje bowiem (jak w przypadku postępowania układowego oraz

sanacyjnego) możliwości zabezpieczenia majątku przed otwarciem postępowania

poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że im dłuższy czas upłynie od złożenia

wniosku do wydania postanowienia, tym większe ryzyko umorzenia

postępowania. Wpływ ma na to kilka czynników, nie tylko prawnych

i wynikających z procedury restrukturyzacyjnej.

Pierwsza z okoliczności dotyczy sytuacji, w której wierzyciele dowiedzą

się o złożeniu przez spółkę wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania

układowego (dla spółek publicznych obowiązek informacyjny odnośnie

do zdarzeń mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź

finansową powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h).

W takiej sytuacji wierzyciele najczęściej starają się zabezpieczyć swój interes

poprzez działania windykacyjne (również na drodze postępowania sądowego).

W przypadku wydłużającego się okresu rozpoznawania wniosku działania takie

mogą się okazać szczególnie bolesne dla majątku spółki, bowiem – jak wskazano

wyżej – prawo nie przewiduje instytucji zabezpieczenia majątku spółki w

postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Uszczuplenie majątku może przyczynić się do zmniejszenia perspektyw na dalsze

działanie i szans na restrukturyzację, a w skrajnych wypadkach – doprowadzić do

upadłości.
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Tego ryzyka nie można wykluczyć nawet jeśli dłużnik składa wniosek

w porozumieniu z wierzycielami dysponującymi istotną częścią wierzytelności.

Sparaliżować działalność spółki może bowiem nawet egzekucja z wniosku

wierzyciela niedysponującego największymi wierzytelnościami. Z tych przyczyn

tak ważna jest szybka decyzja sądu restrukturyzacyjnego.

Po drugie, zaobserwować można, że przyspieszone postępowanie układowe

wdrażane jest w celu „oddłużenia” spółki zagrożonej niewypłacalnością

po to by do przedsiębiorstwa wprowadzić inwestora. Dla rozpoczęcia inwestycji

zwykle niezbędne jest wcześniejsze badanie spółki oraz weryfikacja

zainteresowania wierzycieli przedstawionymi przez spółkę propozycjami

układowymi. W przypadkach, gdzie struktura wierzycieli jest rozproszona

a uzyskanie zgody na propozycje układowe w trybie samodzielnego zbierania

głosów mało realne, przyspieszone postępowanie układowe wydaje

się być rozwiązaniem idealnym. Przedłużający się czas rozpoznania wniosku

o otwarcie postępowania układowego może niestety skutkować zmniejszeniem

zainteresowania inwestora, prowadzącym nawet do wycofania się z potencjalnej

inwestycji. To z kolei, w razie braku alternatywnych źródeł finansowania układu,

musi doprowadzić do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Należy zatem z całą stanowczością wskazać, że wniosek o otwarcie

przyspieszonego postępowania układowego powinien zostać rozpoznany

sprawnie, a samo zgromadzenie wierzycieli zwołane niezwłocznie po złożeniu

przez nadzorcę spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego.

Przedłużająca się niepewność co do wejścia przez dłużnika w fazę formalnej

(sądowej) restrukturyzacji ma negatywny wpływ na funkcjonowanie spółki

na rynku, zachowanie jej wizerunku i utrzymanie zainteresowania wierzycieli

w zakresie przedstawionych propozycji układowych jak również potencjalnego

inwestora.

Wydłużający się czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku o otwarcie PPU

prawie zawsze negatywnie wpływa na powodzenie postępowania na jego

dalszych etapach. Innymi słowy, ryzyko umorzenia postępowania jest większe,

jeśli czas na rozpoznanie wniosku o otwarcie PUU wydłuża się, a już zawsze

gdy opóźnienie w rozpoznaniu wniosku powoduje niekontrolowane rozproszenie

majątku z uwagi na prowadzone postępowania egzekucyjne.
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> B.Sierakowski, P.Buza

W przypadku PPU, dłużnik już wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym składa

odpisy propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim

wierzycielom. Z uwagi na szybkość postępowania (ma ono trwać 2-3 miesiące),

pożądane jest, by przedsiębiorca już w jego wczesnej fazie miał wypracowane

przynajmniej wstępne, częściowe poparcie dla przyjętej strategii restrukturyzacji

zadłużenia. Po otwarciu bowiem PPU przedsiębiorca może już nie zdążyć

z dokonaniem ewentualnych zmian propozycji układowych w razie braku

poparcia odpowiedniej większości wierzycieli. Skuteczność przyspieszonego

postępowania układowego w dużej mierze zaś zależy od prawidłowej współpracy

wierzycieli z dłużnikiem.

Krótkie terminy procesowe przewidziane dla PPU w zasadzie nie pozwalają

na rozpoczęcie negocjacji ws. poparcia dla układu dopiero po otwarciu

procedury sądowej. PPU powinno być okresem ich intensyfikacji, a nie inicjacji. Z

tego względu wstępne negocjacje z wierzycielami układowymi – przynajmniej

tymi największymi – powinny zostać przeprowadzone jeszcze przed złożeniem

wniosku o otwarcie postępowania. Nie ma tu bowiem, jak np. w sanacji, czasu

na prowadzenie długich rozmów wierzycielami, renegocjację kontraktów

czy odstępowanie od niekorzystnych umów. Nie oznacza to jednak,

że przyspieszone postępowanie układowe jest dedykowane dłużnikom, którzy

już znaleźli wśród swoich wierzycieli poparcie dla układu. Temu bowiem służy

postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli procedura samodzielnego zbierania

głosów.

W przyspieszonym postępowaniu układowym kluczowe znaczenie ma postawa

wierzycieli. Dotyczy to w szczególności instytucji finansujących, w tym banków,

które niezwłocznie po otwarciu postępowania powinny przystąpić do

intensywnej współpracy z dłużnikiem i nadzorcą sądowym. Banki powinny

wykazywać się największą aktywnością w postępowaniu, a w pewnych

wypadkach nawet inicjatywą, gdyż z reguły są wierzycielami, którzy dzięki

poparciu dla układu i kontroli jego wykonywania tak naprawdę mogą najwięcej

zyskać. Mamy tu na myśli zyskanie więcej niż wartość przedmiotu zabezpieczenia

w perspektywie przyszłej egzekucji czy upadłości. Zawsze więc wierzyciel

finansowy zanim sprzeciwi się układowi winien dokonać rachunku

ekonomicznego, czy perspektywa układu, nawet niepewnego na moment

zwoływania zgromadzenia wierzycieli, nie jest lepszą opcją zmniejszania straty niż

twarda windykacja.

Udzielenie poparcia przez bank będzie pociągało za sobą zwiększenie szans

na uzyskanie przychylności wśród innych, mniejszych wierzycieli. Z reguły

bowiem pozostali wierzyciele kierują się decyzjami podjętymi przez banki, które

jako zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika i posiadające większą wiedzę

nt. stanu finansowego i majątkowego restrukturyzowanego przedsiębiorcy jawią

się jako podmioty bardziej wiarygodne niż obietnice samego dłużnika. Dlatego

też rzeczywisty wpływ banku na sukces restrukturyzacji będzie dużo większy

niż wartość nominalna uznanej wierzytelności.
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Wsparcie ze strony banków może przejawiać się również w niezobowiązującym

wyrażeniu stanowiska wierzyciela, przedstawieniu listu intencyjnego (wstępne

poparcie restrukturyzacji), czy ocenie perspektyw finansowych dłużnika, które

istotnie mogą wpłynąć na przebieg PPU. W tym kontekście banki nie powinny

pomijać historii współpracy z solidnym dłużnikiem, która wcześniej przynosiła

korzyści obu stronom.

Co istotne, wierzyciele finansowi w ramach postępowania przyspieszonego

nie powinni „grać na czas”. Trzeba bowiem pamiętać, że postępowanie ma toczyć

się szybko, a adresatem tego postulatu jest nie tylko sąd, doradca

restrukturyzacyjny i dłużnik, lecz także wierzyciel. Dlatego też w wielu wypadkach

opłaca się bardziej zagłosować za układem i przejść szybko w fazę jego

wykonywania niż toczyć wielomiesięczną batalię sądową w sprawie

doprowadzenia do jego umorzenia. Jak bowiem pokazuje praktyka przejście

z nieudanej restrukturyzacji w upadłość może nawet zająć rok. Z kolei zawarcie

szybkiego układu daje przynajmniej szansę na realną spłatę, a w razie

niewykonywania układu na ogłoszenie upadłości bez konieczności

wyczerpywania procedury uchylania układu. Udzielenie szybkiego

i zdecydowanego poparcia banku dla dłużnika może także stanowić szansę

na współpracę przy określeniu ostatecznego kształtu propozycji układowych,

zwłaszcza w sytuacji gdy bank będzie największym z wierzycieli. Mimo

że propozycje w PPU składa się wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym, to nie jest

wykluczona ich zmiana nawet na zgromadzeniu wierzycieli.

Nie można również zapominać o tym, że przyspieszone postępowanie układowe

to także szansa dla wierzycieli finansowych na pozyskanie „twardych”

zabezpieczeń. Może bowiem okazać się dla wierzyciela opłacalne udzielenie

dodatkowego finansowania choćby po to, by uzyskać dodatkowe zabezpieczenie

na majtku dłużnika czy podmiotu z grupy kapitałowej, a przez to być podmiotem

lepiej zabezpieczonym w ewentualnym postępowaniu upadłościowym. Pamiętać

bowiem należy, że wierzycielowi, która udziela finansowania na restrukturyzację,

w układzie można przyznać bardziej preferencyjne warunki. Z kolei przejście

w tryb upadłościowy pozwala zachować mu uprzywilejowaną pozycję także

co do części niezabezpieczonej wierzytelności.

W ramach restrukturyzacji dłużnik szuka wsparcia, aby wyjść z przejściowych

problemów, dlatego też banki nie powinny obawiać się procesów

restrukturyzacyjnych, gdyż sukces dłużnika to również sukces wierzycieli,

zaś posiadane – w większości wypadków – zabezpieczenia i tak gwarantują

bankowi uprzywilejowana pozycję w postepowaniu upadłościowym

czy egzekucyjnym.
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> P.Filipiak, M.Waberski

Specyfika propozycji układowych w PPU

Propozycje układowe w PPU są załączane już na samym początku, do wniosku o

otwarcie postępowania i doręczane wierzycielom wraz z zawiadomieniem

o terminie zgromadzenia wierzycieli (art. 227 ust. 1 p.r. i art. 264 ust. 1 p.r.).

Muszą być zatem przejrzyste i zrozumiałe w odbiorze. Powinny łatwo poddawać

się weryfikacji.

Wierzyciele muszą być w stanie ocenić, czy na podstawie przedstawionego

w propozycjach sposobu zaspokojenia, układ będzie dla nich korzystny. Słowem,

czy będą chcieli zagłosować za układem oraz wspierać postępowanie

restrukturyzacyjne. Takie wsparcie polegać może szczególnie na kontynuacji

dostaw lub świadczenia usług dla dłużnika.

Propozycje muszą uwzględniać aktualną kondycję finansową dłużnika.

Są one opracowywane jeszcze przed wdrożeniem środków restrukturyzacyjnych,

które co do zasady mają przywrócić dłużnikowi równowagę ekonomiczną.

Propozycje w PPU muszą zatem opierać się w dużym stopniu na prognozach

wskazujących, iż obecnie posiadany majątek lub szacowane przychody pozwolą

na zaspokojenie wierzycieli w sposób przedstawiony w propozycjach

układowych. Taki charakter propozycji układowych w PPU wynika z krótkiego

czasu trwania tego postępowania, które co do zasady wynosić powinno ok. 4-6

miesięcy.

Z powyższych względów propozycje w postępowaniu przyspieszonym w swym

wstępnym kształcie będą raczej tradycyjne. Będą przewidywać: karencję

w spłacie zadłużenia, wydłużenie terminu spłaty, płatność w ratach oraz

częściowe umorzenie.

Oczywiście, dłużnik może propozycje zmienić w trakcie postępowania. Prawo

do złożenia propozycji przysługuje także wierzycielom i nadzorcy sądowemu.

Te ostateczne propozycje układowe będą więc z reguły efektem negocjacji

z poszczególnymi, kluczowymi wierzycielami.

Atypowe propozycje układowe

W naszej praktyce spotkaliśmy wiele ciekawych prawnie i ekonomicznie

propozycji. Niektóre odnosiły się wprost do nadwyżki w przepływach

generowanej przez dłużnika w danym okresie spłaty. Całość tej nadwyżki miała

być przekazywana wierzycielom stosownie do propozycji ich zaangażowania.

Uczestnicy odnosili się także do wysokości przychodów, uznając, że przede

wszystkim wierzyciele powinni partycypować w lepszej niż zakładana

w prognozach koniunkturze gospodarczej i sytuacji dłużnika.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Propozycje układowe w PPU na tle innych 

postępowań

Propozycje w 

postępowaniu 

przyspieszonym w 

swym wstępnym 

kształcie będą 

raczej tradycyjne.  

Będą 

przewidywać: 

karencję w spłacie 

zadłużenia, 

wydłużenie 

terminu spłaty, 

płatność w ratach 

oraz częściowe 

umorzenie

21

Propozycje 

układowe muszą 

być przejrzyste i 

zrozumiałe w 

odbiorze. 

Powinny łatwo 

poddawać się 

weryfikacji



Inne propozycje zakładały istnienie kwoty „balonowej” do spłaty na samym

końcu realizacji układu. Strony już na etapie głosowania przewidywały więc, że

dłużnik zdobędzie nowe finansowanie (również u tego samego dostawcy

pieniądza), które pozwoli mu zrefinansować tę pozostałość.

Znamy przypadki wykorzystania klasycznej cywilistycznej instytucji datio

in solutum. Dłużnik zobowiązał się w układzie do przeniesienia na wierzyciela

przedmiotów stanowiących zabezpieczenie wcześniej udzielonego finansowania.

Dodać można do tego jeszcze upoważnienie przemienne pozwalające dłużnikowi

dokonać spłaty pieniężnej zamiast datio.
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> P.Filipiak, M.Waberski

Uwagi wstępne – głosowanie w grupach

W postępowaniu przyspieszonym dłużnik już na etapie składania wniosku

o otwarcie postępowania musi złożyć propozycje układowe. Z reguły przewidują

one podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów.

Możliwość taką dopuszcza art. 161 ust. 1 p.r., wskazując jednocześnie

przykładowe kryteria różnicujące poszczególne kategorie interesów.

Kryteria powinny być obiektywne, jednoznaczne oraz odnoszące się do cech,

które mają znaczenie w obrocie gospodarczym. Nie można zastosować kryterium

odnoszącego się np. do stałej współpracy, bliskich więziach lub tożsamości

światopoglądowej.

Układ będzie przegłosowany, jeśli uzyskana zostanie większość kapitałowa

(2/3 sumy wierzytelności) oraz osobowa (więcej niż polowa) w każdej z kategorii

(art. 119 ust. 2 p.r.). Natomiast w razie braku przegłosowania układu w danej

kategorii, liczy się ogólna większość kapitałowa traktowana zbiorczo

we wszystkich kategoriach, przy czym wierzyciele z grupy lub grup, które

wypowiedziały się przeciw układowi, muszą być zaspokojeni w układzie

nie gorzej niż w razie ewentualnej upadłości (art. 119 ust. 3).

Dłużnik, świadomy łączących go relacji, powinien przewidzieć, jak zachowają

się wierzyciele podczas głosowania. Jeśli identyfikuje ryzyko porażki w danej

kategorii (np. z uwagi na konflikt z niektórymi wierzycielami), to powinien

„zabezpieczyć” się poprzez zagwarantowanie wierzycielom z tej grupy wyższego

niż w upadłości stopnia zaspokojenia.

Problem jednego wierzyciela w grupie

Sposób podziału wierzycieli na kategorie jest istotny również na etapie

zatwierdzania układu. W naszej dotychczasowej praktyce zetknęliśmy się

z sytuacją, w której Sąd Restrukturyzacyjny odmówił zatwierdzenia układu

ze względu na fakt, iż podział wierzycieli zakładał istnienie grupy, w której skład

wchodził wyłącznie jeden wierzyciel. Dokonując literalnej wykładni art. 161 ust.

1 p.r. Sąd dopatrzył się jego naruszenia uznając, iż w rozumieniu tego przepisu

jeden wierzyciel nie stanowi grupy wierzycieli. Fakt zaś, że w grupie tej znajdował

się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego wierzytelności nie podlegały

umorzeniu w żadnym stopniu (w przeciwieństwie do pozostałych wierzycieli),

skłonił Sąd do uznania, iż układ naruszył również art. 162 p.r. poprzez przyznanie

ZUS korzystniejszych warunków zaspokojenia.
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Trzeba z całą mocą uznać, iż stanowisko o niedopuszczalności istnienia grupy

z jednym wierzycielem jest nieuzasadnione. Zgodnie z art. 160 ust. 1 p.r.

wierzytelności ZUS podlegają restrukturyzacji wyłącznie poprzez rozłożenie

na raty lub odroczenie terminu płatności. Podobne ograniczenia mają miejsce

również wobec wierzytelności stanowiących pomoc publiczną (art. 156 ust. 3 p.r.).

Przy tak przedstawionym ograniczeniu restrukturyzacji niektórych rodzajów

zobowiązań w sposób naturalny kreuje się istnienie grupy, w której skład będzie

mógł wchodzić jeden wierzyciel.

Gdyby odmówić możliwości istnienia grupy z jednym wierzycielem, to przyjąć

należałoby, iż do grupy ze wspomnianym ZUS musiałoby dołączyć kilku innych

wierzycieli wobec których dłużnik nie miałby możliwości umorzenia zobowiązań.

Trudno byłoby sformułować spójne kryterium kwalifikujące. Ustawodawca

przyznając niektórym wierzytelnościom szczególną rolę, przewidział również

istnienie grupy, do której wierzyciel będzie kwalifikowany właśnie na podstawie

szczególnego charakteru swojej wierzytelności.

Uwaga na 100% umorzenie

Projektując propozycje układowe zakładające umorzenie wierzytelności

ubocznych (np. odsetek, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych) dłużnik

powinien mieć na uwadze, iż niektórym z wierzycieli mogą przysługiwać

wyłącznie wierzytelności o takim charakterze. Znamy przypadki, w umorzenie

tych wierzytelności w 100% naraziło dłużnika na odmowę zatwierdzenia układu.

Przyczyną było rażące pokrzywdzenie wierzycieli polegające na zupełnym

pozbawieniu ich zaspokojenia na mocy przyjętego układu.

Mimo iż nie podzielamy tego poglądu, to bezpieczniej jest w takim przypadku

skonstruować odrębna grupę wierzycieli, którym przysługują wyłącznie

wierzytelności uboczne. Wówczas można przewidzieć dla takiej grupy częściowe

zaspokojenie, podczas gdy w stosunku do pozostałych wierzycieli posiadających

wierzytelności i główne, i uboczne, można zastosować 100% umorzenie

wierzytelności ubocznych.

Jeden wierzyciel – kilka grup

Zastosowanie kryterium rodzajowego wierzytelności może spowodować,

iż wierzyciel zostanie zakwalifikowany do kilku grup. W efekcie wierzyciel taki

będzie głosował odrębnie w ramach każdej z grup. Korzystny sposób

zaspokojenia wierzytelności w ramach jednej grupy i niekorzystny w ramach innej

uzasadnia przekonanie, iż wierzyciel mógłby głosować w każdej z grup

odmiennie. Takie rozczłonkowanie wierzytelności nie naruszałoby również

jej sumarycznej wysokości - siła głosu takiego wierzyciela byłaby tożsama.

Dopuszczalność ujęcia wierzyciela w ramach różnych grup wierzycieli daje

się wyprowadzić z analizy art. 119 p.r. Przepis ten dla przyjęcia układu wymaga

co do zasady większości osobowej oraz kapitałowej. Obie większości muszą

zostać spełnione zarówno przy głosowaniu jednolitym, jak i głosowaniu

w grupach (w tym przypadku dla każdej grupy z osobna). Jeśli któraś z grup

opowie się przeciwko układowi, to układ i tak może zostać przyjęty, ale przepis

rezygnuje w tym momencie ze spełnienia warunku większości osobowej

i nakazuje badanie jedynie większości kapitałowej. Wydaje się to uzasadnione

właśnie z uwagi na możliwość głosowania jednego wierzyciela w kilku grupach.

Nie wiadomo byłoby bowiem jak liczyć większość osobową w przypadku, gdy

ten sam wierzyciel w jednej grupie głosowałby „za”, a w innej „przeciw”, tzn. czy

jako jeden wierzyciel opowiedział się „za” czy „przeciw” układowi.
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> M. Medyński, B.Sierakowski, M.Węgliński

Podstawowym problemem praktycznym, który dotyczy przyspieszonego

postepowania układowego prowadzonego wobec dewelopera jest fakt, że

celowo uproszczoną przez ustawodawcę procedurę należy wdrożyć w stosunku

do przedsiębiorcy prowadzącego bardzo skomplikowaną działalność operacyjną,

na którą – zazwyczaj – nakłada się problem społeczny w postaci

nieprzewłaszczonych nabywców mieszkań.

Przyspieszone postępowanie układowe cechuje szereg uproszeń. Przede

wszystkim ustawa przewiduje stosunkowo krótkie terminy instrukcyjne

na złożenie spisów wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego,

co ma umożliwić zakończenie postępowania w 2-3 miesiące. Przyspieszone

postępowanie układowe nie zapewnia natomiast tak daleko idącej ochrony

przeciwegzekucyjnej, jak postępowanie sanacyjne. Nie jest również możliwe

odstąpienie od skomplikowanych i nierzadko niekorzystnych kontraktów

zawartych w procesie budowlanym.

Nie można zapominać, że mowa tu o restrukturyzacji specyficznego

przedsiębiorcy, którego działalność jest wielopłaszczyznowa. Podstawowa

działalność dewelopera polega na wybudowaniu budynków mieszkalnych oraz

sprzedaż uprzednio wyodrębnionych lokali. Prowadzenie przedsięwzięcia

deweloperskiego wymaga – co do zasady – pozyskania finansowania

zewnętrznego oraz ustalenia sposobu zabezpieczeń wierzytelności,

w tym operowanie zamkniętym lub otwartym rachunkiem powierniczym.

Prowadzenie takiej działalności wymaga również uzyskania stosownych zezwoleń

lub decyzji, a przede wszystkim – pozwolenia na budowę i użytkowanie.

Do tego należy pamiętać, że prawo restrukturyzacyjne określa cel postępowań

prowadzonych wobec dewelopera, które należy prowadzić tak, aby doprowadzić

do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali,

o ile racjonalne względy na to pozwolą. Obecne przepisy nakazują zatem

szczególne traktowanie nabywców lokali jako grupy uprzywilejowanej. Wyrazem

uprzywilejowania jest w szczególności uprawnienie nabywców do złożenia

własnych propozycji układowych oraz ustawowe rozstrzygnięcie kwestii pełnej

skuteczności tzw. promesy bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali. To ostatnie

gwarantuje mieszkańcom nabycie lokali w stanie wonnym do hipoteki banku.

Zestawienie powyższych okoliczności – czyli uproszczeń przyspieszonego

postępowania układowego, w którym dodatkowo w sposób szczególny należy

traktować określoną grupę wierzycieli, oraz skomplikowania działalności

deweloperskiej – powoduje, że decyzja o wyborze tej procedury

restrukturyzacyjnej powinna zostać poprzedzona głęboką i rzetelną analizą szans

jej powodzenia. Analiza powinna obejmować przede wszystkim kwestię realności

ukończenia przedsięwzięcia deweloperskiego, sfinansowania robót pozostałych

do wykonania oraz – ze względu na szczególny cel prowadzonego postępowania

– sposobu zaspokojenia roszczeń nabywców lokali mieszkalnych.
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Warunkiem skutecznego PPU dewelopera jest zatem posiadanie gotowej

koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa już na etapie składania wniosku

restrukturyzacyjnego. Opracowana koncepcja musi również zawierać

szczegółowe i rzetelnie przygotowane dane dotyczące sytuacji finansowej

dewelopera, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej wiedzy o strukturze jego

zadłużenia. Dotyczy to zarówno planu obejmującego – docelowo krótkie –

postępowanie restrukturyzacyjne, jak również fazy wykonana zawartego układu.

W kontekście restrukturyzacji dewelopera realnym zagrożeniem dla całego

postępowania może być obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości,

na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie. Hipoteka przymusowa

będzie bowiem obciążać również lokale sprzedawane dopiero po jej

ustanowieniu, na zasadzie hipoteki łącznej. W takim wypadku zawsze konieczne

okaże się zawarcie porozumienia z wierzycielem na rzecz którego ustanowione

zostało zabezpieczenie tego rodzaju. Brak takiego porozumienia zmusi

dewelopera do skazanej na porażkę próby sprzedaży lokali obciążonych

hipoteką. To zaś wykluczy możliwość generowania zysków umożliwiających

wykonanie układu, który mógłby zostać zawarty w tym postępowaniu.

Istotnym ryzykiem jest również potencjalna utrata zaufania klientów

do dewelopera. Nabywcy, którzy już zawarli umowy deweloperskie mogą

sceptycznie podchodzić do idei zawarcia układu z dłużnikiem – zwłaszcza, jeśli

zostaną zaskoczeni informacją o otwarciu postępowania, a wcześniejsza postawa

dłużnika budziła wątpliwości. Z kolei potencjalni klienci mogą być w niewielkim

stopniu zainteresowani nabyciem nieruchomości od dewelopera, którego

sytuacja jest niepewna i który dopiero próbuje wrócić do normalnego

funkcjonowania na rynku. Nieuzyskanie poparcia dotychczasowych nabywców

może skutkować negatywnym wynikiem głosowania nad układem, zaś

niezainteresowanie nowych lokali może uniemożliwić wykonanie zawartego

układu.

Reasumując, negocjowanie z „nowym” wierzycielem hipotecznym oraz

prowadzenie skutecznych akcji marketingowych lub informacyjnych wśród

klientów wymaga zaś czasu – co stoi w pewnej sprzeczności z ideą krótkiego

postępowania umożlwiającego zawarcie układu w uproszczonej procedurze.

Praktyka pokazuje, że sukces postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego

wobec dewelopera jest zależny m.in. od wyboru właściwej procedury

zmierzającej do zawarcia układu z wierzycielami. Charakter działalności

deweloperskiej nie sprzyja prowadzeniu przyspieszonej restrukturyzacji, w czasie

której konieczne byłoby rozstrzygnięcie potencjalnie licznych, a niezwykle

istotnych, problematycznych kwestii.

Nie można jednak wykluczyć zaistnienia takich przypadków, w których to właśnie

przyspieszone postępowanie układowe doprowadzi do osiągniecia celu

restrukturyzacji dewelopera. Dla przykładu – przyspieszone postępowanie

układowe może być rozwiązaniem dla dewelopera prowadzącego tylko jedno

przedsięwzięcie, który nie może opłacić raty kredytu zgodnie z harmonogramem

ze względu na niższy, niż przewidywany, poziom sprzedaży mieszkań.

Wtedy wypadku realnym wsparciem dewelopera może być nawet zawarcie

układu przewidującego odsunięcie w czasie terminu płatności kolejnych

rat kredytu. Niemniej, mając na uwadze specyfikę działalności deweloperskiej,

można stwierdzić, że często rozwiązaniem optymalnym będzie podjęcie próby

restrukturyzacji w ramach postępowania sanacyjnego – a to przede wszystkim na

dłuższy czas trwania postępowania, w tym możliwość wydłużenia terminu

na złożenie planu restrukturyzacyjnego, oraz szerszą ochronę

przeciwegzekucyjną udzielaną dłużnikowi.
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> B.Sierakowski, A.Stenzel

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje przepisy odrębne w przypadku,

gdy do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi wobec emitenta

obligacji. Celem odrębnej regulacji jest usprawnienie postępowania oraz

zapewnienie dodatkowej ochrony obligatariuszom. Jest to szczególnie istotne

w sytuacji braku wiedzy co do aktualnej liczby i identyfikacji poszczególnych

posiadaczy obligacji.

Ustawodawca wyszedł z założenia, że prawa obligatariuszy w postępowaniu

restrukturyzacyjnym będą lepiej chronione i realizowane, jeśli dla wszystkich

wierzycieli z takiego tytułu prawnego ustanowiony zostanie jeden reprezentant

czyli kurator. Nie oznacza to jednak, że poszczególni obligatariusze nie mają

wpływu na bieg postępowania. Zawsze bowiem obligatariusz może złożyć

wniosek o dopuszczenie do odo osobistego udziału w postępowaniu. Konieczne

jest jednak wydanie stosownego postanowienia przez sędziego-komisarza.

Praktyka postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec emitentów

obligacji pozwala na sformułowanie kilku tez krytycznych, co wynika

w szczególności z daleko idącej lakoniczności regulacji.

Po pierwsze, w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym sporządza się spis

wierzytelności. Spis ten po zatwierdzeniu staje się tytułem egzekucyjnym,

a to oznacza, że wierzyciel w oparciu o wyciąg ze spisu będzie mógł prowadzić

egzekucję w razie umorzenia restrukturyzacji lub niewykonywania układu.

Wydaje się, że zasada ta nie znajdzie zastosowania w odniesieniu

do wierzytelności wynikających z obligacji. Zgodnie z art. 363 p.r. na spisie

wierzytelności umieszcza się obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:

✓ nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed

tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;

✓ obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego.

Obowiązek ujęcia w spisie wierzytelności sumy wszystkich wierzytelności

z obligacji, a także fakt wykonywania prawa głosu przez kuratora powoduje,

że niedopuszczalne jest ujmowanie w spisie indywidualnych wierzytelności

z tytułu obligacji. Wierzytelności te występują w postępowaniu jako zbiorowość,

pod wspólnym tytułem i zabezpieczeniem. Nie dochodzi więc do identyfikacji

wierzyciela. To zaś oznacza, że spis wierzytelności niestety nie może stanowić

tytułu egzekucyjnego, skoro nie oznaczono w jego treści wierzyciela

uprawnionego do wszczęcia egzekucji. To zaś oznacza, że po nieudanej

restrukturyzacji obligatariusz, by prowadzić działania windykacyjne, musi pozwać

dłużnika, a przez to ponieść dodatkowe koszty.
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Po drugie, nie jest jasne, czy obligatariusze reprezentowani przez jednego

kuratora mogą być – w zależności od wysokości przysługujących

im wierzytelność kwalifikowani do różnych grup układowych. Jest to nie tylko

problem teoretycznoprawny, co praktyczny o doniosłych skutkach z punktu

widzenia wyników głosowania nad układem. Pamiętać bowiem należy,

że osobowa siła głosu kuratora jest ustalana w sposób sztuczny – według wzoru

z art. 367 p.r. To ile głosów posiada kurator ustala więc się w oparciu o ogólną

sumę wszystkich wierzytelności i globalną sumę obligacji.

Dłużnik zaś już wraz z wnioskiem o otwarcie PPU przedkłada propozycje

układowe. Propozycje te mogą uwzględniać podział wierzycieli na grupy

obejmujące poszczególne kategorie interesów. Możliwe jest przedstawienie

podziału na grupy ze względu na wysokość przysługującej wierzytelności.

I tu pojawia się problem, w jaki sposób dokonać kwalifikacji wierzytelności

z tytułu obligacji? Czy należy je wszystkie zsumować i w ten sposób

zakwalifikować do odpowiedniej grupy (a więc decyduje spis wierzytelności

i wskazana tam suma)? Czy może należy ustalić wysokość wierzytelności

poszczególnych obligatariuszy (co nie wynika z ustawy) i kwalifikować

ich do poszczególnych grup?

Jak łatwo się zorientować, przy różnym poziomie zaspokojenia dla różnych grup,

w szczególności gdy tzw. wierzycielom drobnym zaproponowano wyższy stopień

zaspokojenia niż wierzycielom dysponującym wielomilionowymi kwotami, może

dojść do zjawiska „masowego opuszczania kuratora obligatariuszy”.

To zaś oznacza, że obligatariusze będą składali wnioski o dopuszczenie

do osobistego udziału w postępowaniu, by być zakwalifikowanymi do grup

z korzystniejszymi warunkami restrukturyzacji niż grupa przypisana kuratorowi.

Co więcej wierzyciel taki (obligatariusz) może się również ujawnić dopiero

na etapie wykonywania układu. Powstanie wówczas pytanie wg jakich zasad

należy go zaspokoić, czy wg grupy, w której znalazł się kurator obligatariuszy

czy wg grupy, w której powinna być ujęta jego wierzytelność biorąc pod uwagę

jej wysokość.

Z uwagi na powyżej zasygnalizowane problemy, wydaje się że rozwiązaniem

pozwalającym uniknąć wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych

na tym tle jest przyjęcie, że w razie podziału wierzycieli na grupy, obligatariuszy

należy włączyć do oddzielnej grupy. W takim wypadku nie będzie wątpliwości,

co do zasad ustalania wyniku głosowania nad układem.
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> N.Frosztęga, B.Sierakowski

Procedury restrukturyzacyjne, choć w centralnym punkcie stawiają dłużnika,

to zapewniają szereg instrumentów ochrony interesów wierzycieli. Jednym z nich

jest zasada, że restrukturyzacja może być otwarta, o ile dłużnik posiada zdolność

do regulowania kosztów postępowania oraz bieżących zobowiązań. Bieżące

zobowiązania to takie, które powstają po dniu otwarcia postępowania. Zalicza

się do nich m.in. podatki, opłaty, czynsze, wynagrodzenie pracowników, zakup

materiałów, usługi podwykonawców. Na gruncie procedury układowej oraz

sanacyjnej, w art. 8 ust. 2 p.r., wprost przewidziano negatywną przesłankę

otwarcia postępowania, zgodnie z którą Sąd odmawia otwarcia postępowania

układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona

zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania

i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Konsekwentnie – jeżeli środków

na ten cel zabraknie już po otwarciu restrukturyzacji, ustawodawca przewidział

podstawę do umorzenia postępowania (art. 326 ust. 2 p.r.). Wobec powyższego

powstaje pytanie, czy skoro ustawa obowiązek zaspokajania kosztów oraz

bieżących zobowiązań odnosi tylko do dwóch rodzajów postępowań, to inne

postępowania (przyspieszone postępowanie układowe) może się toczyć pomimo,

że dłużnik nie ma zdolności do ponoszenia wspomnianych wydatków?

Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być negatywna.

Pominięcie przyspieszonego postępowania układowego w ramach przesłanki

zdolności do pokrywania kosztów postępowania oraz bieżących zobowiązań

wynika z charakteru tego postępowania. Po pierwsze, jak wskazuje sama nazwa,

postępowanie to ma trwać krótko (ok. 2-3 miesiące). Po drugie, postępowanie

to może być wdrożone wyłącznie wobec podmiotów zagrożonych

niewypłacalnością lub dopiero co niewypłacalnych, którzy posiadają niewielki

procent wierzytelności spornych (do 15%). Po trzecie wreszcie, koszty

wygenerowane w tym czasie mają być pokryte z uiszczanej przez dłużnika

już przy wniosku restrukturyzacyjnym zaliczki.

To właśnie instytucja zaliczki stanowi swoisty substytut obowiązku wykazania

przez dłużnika, że posiada on zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów

postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Wysokość zaliczki jest

uregulowana ustawowo i wynosi obecnie 4.509,57 zł. Obowiązek jej uiszczenia

jest koniecznym warunkiem otwarcia przyspieszonego postępowania

układowego. Mając jednak na uwadze, że kwota zaliczki jest stosunkowo

niewielka, zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw, nie trudno sobie

wyobrazić sytuację, że w pewnym momencie środki wpłacone tytułem zaliczki

zostaną wyczerpane. Jest to o tyle nieuchronne, że już samo wynagrodzenie

nadzorcy sądowego w praktyce będzie przekraczać wspominaną kwotę. Powstaje

więc pytanie: co wtedy? Z odpowiedzią przychodzi sam ustawodawca. Przyznaje

bowiem Sądowi uprawnienie do żądania zwiększonej zaliczki na wydatki

przyspieszonego postępowania układowego, zastrzegając jednocześnie, że jeżeli

dłużnik wezwania Sądu nie wykona, postępowanie zostanie umorzone (art. 231

ust. 2 p.r.).
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Przyznając Sądowi wspominane uprawnienie, nie ustanowiono żadnego górnego

limitu kwoty, do uiszczenia której można wezwać dłużnika tytułem uzupełniającej

zaliczki. Jest to jednak zabieg celowy. Przyspieszone postępowanie układowe

może być otwarte wobec każdego podmiotu, który spełnia ustawowe przesłanki.

Nie jest więc możliwe wskazane jednej, sztywnej kwoty zwiększonej zaliczki.

Jej wysokość musi być każdorazowo dostosowana do konkretnego dłużnika,

czy raczej do sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej danego dłużnika oraz

planowanych działań restrukturyzacyjnych. Sąd ma tutaj pewną swobodę

działania, lecz powinien zawsze baczyć, aby kwota zaliczki nie był nadmierna

(tj. aby nie obciążać dłużnika ponad potrzebę, zwłaszcza jeśli środki pieniężne

mają być dopiero wypracowane).

W kontekście wezwania dłużnika do wpłaty dodatkowej zaliczki, w praktyce

powstała wątpliwość, czy zwiększoną zaliczkę może Sąd nałożyć także

po otwarciu postępowania czy też tylko na etapie rozpoznawania wniosku, a więc

do dnia otwarcia postępowania. Choć wyczerpujące odniesienie się do tego

tematu wykracza poza ramy niniejszego opracowania, to niewątpliwie spór ten

ma dużą doniosłość praktyczną. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zarówno

istota zaliczki, jak również rezygnacja z wyliczenia przyspieszonego

postępowania układowego we wspominanym art. 8 ust. 2 p.r. sugerują,

że uprawnienie Sądu powinno trwać aż do zakończenia postępowania. Z drugiej

jednak strony, przepis o zaliczce znalazł się w części ustawy poświęconej

pierwszej fazie postępowanie restrukturyzacyjnego, czyli etapowi rozpoznawani

wniosku otwarcie PPU.

Wobec powyższego proponowanym „złotym środkiem” może być wdrożenie

w sądach restrukturyzacyjnych dobrej praktyki, polegającej na wzywaniu dłużnika

do uiszczenia zaliczki na poczet przewidywanych kosztów postępowania w

ostatnim momencie, przed rozpoznaniem wniosku o otwarcie postępowania.

Rozstrzygnięcie wniosku restrukturyzacyjnego następuje na posiedzeniu

niejawnym. Na podstawie przedłożonych dokumentów Sąd ma zatem możliwość

oszacowania przewidywanych kosztów, a tym samym sprecyzowania wysokości

żądanej zaliczki. W swoich wyliczeniach rachunkowych powinien wziąć pod

uwagę m.in. wydatki w postaci wynagrodzenia nadzorcy sądowego (przynajmniej

w części należnej w razie umorzenia postępowania), kosztów obwieszczeń,

ogłoszeń, wynagrodzenia kuratora obligatariuszy, kosztów funkcjonowania rady

wierzycieli czy kosztów związanych ze zwołaniem zgromadzenia wierzycieli, które

miałoby odbywać się poza sądem. Tego rodzaju postulat przyczyni się do

uniknięcia, zdarzających się niestety w praktyce przypadków uwzględniania

wniosków wobec dłużników, których sytuacja finansowa nie daje żadnych szans

na skuteczne przeprowadzenie postępowania, a tym bardziej na wykonanie

układu.

Jeżeli wezwanie do uzupełnienia zaliczki nie zostanie wykonane przez dłużnika,

Sąd będzie miał formalną podstawę do umorzenia postępowania już na jego

początkowym etapie (art. 231 ust. 2 p.r.). Jeżeli natomiast uiszczona zaliczka

okaże się niewystarczająca (np. w wyniku zwiększenia się prognozowanych

kosztów, względnie powstania nowych kosztów lub zobowiązań), to choć

formalnie dalsze wezwania do uiszczenia zaliczki mogą być uznane

za niedopuszczalne, przyspieszone postępowania układowe również winno

zostać umorzone. Za podstawę należy w tym przypadku przyjąć albo

obligatoryjną przesłankę z art. 325 ust. 1 pkt 1 p.r. albo fakultatywną z art. 325

ust. 2 p.r. Pierwsza z nich przewiduje, że postępowanie podlega umorzeniu,

gdy prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli,

druga zaś umożliwia umorzenie postępowania jeżeli z okoliczności sprawy,

w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany.
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Każda z tych przesłanek ma charakter niedookreślony i częściowo ocenny, wobec

czego nie sposób odgórnie zakwalifikować stan ubóstwa masy układowej do

jednej z nich. Nie można bowiem zaprzeczyć, że brak zaspokajania bieżących

kosztów i zobowiązań z jednej strony wskazuje, że tym bardziej dłużnika nie

będzie stać na wykonanie układu, z drugiej zaś, że w wyniku przyspieszonego

postępowania układowego przypuszczalnie nie tylko nie zostaną zaspokojone

wierzytelności układowe, ale nadto dojdzie do pokrzywdzenia kolejnych

(nowych) wierzyciel. Wybór jednej z przytoczonych przesłanek zależy więc od

okoliczności danego przypadku i wymaga starannego dopasowania przez Sąd.

Reasumując, zawężenie przesłanki z art. 8 ust. 2 p.r. jedynie do dwóch rodzajów

postępowań (układowe i sanacyjne) nie uprawnia do postawienia tezy,

że przyspieszone postępowanie układowe może się toczyć pomimo, że dłużnik

nie zaspokaja kosztów postępowania lub bieżących zobowiązań.

Wręcz przeciwnie, warunkiem otwarcia i kontynuowania każdej procedury

przewidzianej w p.r. warunkowane jest to, aby dłużnika było stać na takie

postępowanie. Masa układowa, obok tego że musi dawać perspektywę

wykonania układu w proponowanym kształcie, musi być na tyle zasobna aby nie

doszło do naruszenia interesów kolejnych wierzycieli, których wierzytelności

powstają w trakcie postępowania. Jeżeli stan takiego naruszenia nastąpi,

Sąd powinien umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne.
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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 35/5, 00-519 Warszawa
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