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Restrukturyzacje w trzecim 

kwartale 2019 r.

NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI



W trzecim kwartale wszczęto 275 postępowań insolwencyjnych –

129 restrukturyzacji (wzrost o 9,3 proc. r/r) i 146 upadłości (wzrost

o 13,2 proc. r/r). Wzrost liczby postępowań wynikał w znacznej

mierze ze stosunkowo niskiej liczby postępowań insolwencyjnych

w trzecim kwartale 2018 roku. Liczba niewypłacalności powraca

do poziomów obserwowanych pod koniec 2018 roku, po spadku

w okresie kwiecień-czerwiec. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

liczba upadłości i restrukturyzacji była tylko o 6 proc. wyższa niż rok

wcześniej, co świadczy o pewnej stabilizacji. Nieco szybciej w tym

okresie przybywało upadłości (w tempie 7,7 proc.) niż postępowań

restrukturyzacyjnych (wzrost o 4,1 proc.). Restrukturyzacja stała się

dla firm zmagających się z problemami równie ważnym

rozwiązaniem co postępowanie upadłościowe – to ok. 46 proc.

wszystkich postępowań.

Stabilizacji liczby restrukturyzacji może sprzyjać m.in. rosnąca

inflacja, która pozwala firmom odbudować marże. Z drugiej strony

na wzrost liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych

może wpływać pogarszająca się koniunktura gospodarcza, m.in.

hamująca dynamika produkcji przemysłowej czy budowlanej.

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji 

w trzecim kwartale 2019 r.

W TRZECIM KWARTALE 2019 

WSZCZĘTO

129
POSTĘPOWAŃ 

RESTRUKTURYZACYJNYCH

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

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.09.2019 r.



Wykres 2. Liczba otwartych postępowań 

sanacyjnych*

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wykres 3. Liczba otwartych postępowań 

układowych*

Wykres 4. Liczba otwartych przyspieszonych 

postępowań układowych*

Wykres 5. Liczba postępowań 

o zatwierdzenie układu*

Wykres 6. Udział otwartych postępowań

w 3. kwartale 2018*
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Wykres 7. Udział otwartych postępowań

w 3. kwartale 2019*
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* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.09.2019 r.
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Z analizy obwieszczeń opublikowanych w Monitorze Sądowym

i Gospodarczym wynika, że od początku obowiązywania Prawa

Restrukturyzacyjnego do końca września 2019 roku otwarto 1390

postępowań restrukturyzacyjnych. Dotychczas 422 postępowania

zostały umorzone, a 378 zakończyło się sukcesem – zatwierdzeniem

przyjętego przez dłużnika i wierzycieli układu. O ile odsetek umorzeń

nie różni się znacząco między poszczególnymi rodzajami postępowań

(29,5% w przypadku przyspieszonego postępowania układowego

(PPU) i 34,9% w przypadku postępowania układowego (PU)), tak

istotne różnice są widoczne w przypadku zatwierdzanych układów.

Najskuteczniejsze jest postępowanie o zatwierdzenie układu, a więc

postępowanie w którym firma i wierzyciele sami zgłaszają się do sądu

z przyjętym wcześniej układem. W przypadku pozostałych, pozytywnie

wyróżnia się pod tym względem jest PPU – aż 31% postępowań

zakończyło się sukcesem, a negatywnie postępowanie sanacyjne (PS)

– 12,9%. Częściowo wynika to z faktu, że PS przeznaczone jest dla firm

w najtrudniejszej sytuacji oraz czasami traktowane jest przez

przedsiębiorców jako ucieczka od procedury upadłościowej. Warto

pamiętać, że podczas procesu upadłościowego zawarcie układu

z wierzycielami nie jest wykluczone, o czym piszemy w drugiej części

raportu.

Najbardziej popularnym rodzajem postępowania pozostaje

przyspieszone postępowanie układowe (PPU), które jest wybierane

przez prawie trzy z czterech podmiotów rozpoczynających

restrukturyzację.

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY

Efektywność procedury 

restrukturyzacyjnej

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

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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W PRZYPADKU 

PRZYSPIESZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

UKŁADOWEGO 

31 proc.
POSTĘPOWAŃ ZAKOŃCZYŁO 

SIĘ ZATWIERDZENIEM UKŁADU

przyspieszone 
postępowanie 

układowe

postępowanie 
sanacyjne

postępowanie 
układowe

postępowanie
o zatwierdzenie 

układu

otwarte postępowania 872 342 149 27

postępowania w toku 347 179 62 -

umorzone postępowania 251 116 55 -

zatwierdzone układy 274 47 32 25

?

* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.09.2019 r.



Wykres 9. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych ogółem, dane miesięczne, kumulowane 

od stycznia 2016 r.*

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY
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Wykres 8. Udział procentowy postępowań restrukturyzacyjnych, dane miesięczne, kumulowane 

od stycznia 2016 r.*
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Trzeci kwartał zakończył się wzrostem liczby postępowań

restrukturyzacyjnych. Kluczową przyczyną było rozpoczęcie aż 28

restrukturyzacji w rolnictwie – były to w przeważającej mierze

indywidualne gospodarstwa rolne. Skąd taka nagła fala postępowań

w tym sektorze? Obowiązująca od lutego tego roku ustawa

dotycząca restrukturyzacji gospodarstw rolnych mogła zachęcić

większą niż dotychczas liczbę rolników do próby rozwiązania

problemu nadmiernego zadłużenia na drodze sądowej. Wzrosty

widać również w przemyśle, w którym negatywnie wyróżnia się

branża meblarska oraz spożywcza. Ta pierwsza doświadcza

połączenia niższego popytu z zagranicy (90 proc. produkcji jest

sprzedawane na eksport) oraz szybko rosnących kosztów.

Spadek jest natomiast widoczny w branżach dotychczas mocno

narażonych na ryzyko: w handlu i budownictwie. W przypadku handlu

na uwagę zasługuje spadek postępowań wśród firm zajmujących się

handlem detalicznym, co może wynikać z rosnącej popularności

działalności franczyzowej. W dalszym ciągu widoczna jest poprawa

w budownictwie – w trzecim kwartale było tylko 10 nowych

postępowań. Do stabilizacji przyczynił się boom mieszkaniowy oraz

ostrożność firm w przyjmowaniu zleceń publicznych.

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Struktura branżowa 

restrukturyzacji

Wykres 10. Struktura branżowa restrukturyzujących się podmiotów* 
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.09.2019 r. na podstawie 

przeważającej działalności PKD. Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Wykres 11. Liczba otwartych restrukturyzacji 

w rolnictwie i górnictwie (PKD 1-9)*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Wykres 12. Liczba otwartych 

restrukturyzacji w przemyśle (PKD 10-39)*

Wykres 13. Liczba otwartych restrukturyzacji w 

budownictwie (PKD 40-43)*

Wykres 14. Liczba otwartych 

restrukturyzacji w handlu (PKD 45-47)*

Wykres 15. Liczba otwartych restrukturyzacji w 

transporcie (PKD 49-52)*
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Wykres 16. Liczba otwartych 

restrukturyzacji w pozostałych usługach 

(PKD 53-99)*
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.09.2019 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 

Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Wykres 17. Struktura branżowa restrukturyzacji według najważniejszych sekcji PKD*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA
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Wykres 18. Struktura branżowa podmiotów wobec, których ogłoszono upadłość lub otwarto 

restrukturyzację*
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 30.09.2019 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 

Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Porównanie czasów trwania poszczególnych etapów postępowań

restrukturyzacyjnych wskazuje, że proces ich wydłużania

postępuje. Wszystkie analizowane przez nas „etapy krytyczne”

w przeciętnym postępowaniu trwają dłużej niż przed rokiem –

niestety nie jest to nowy trend. Od momentu zabezpieczenia

majątku do otwarcia postępowania mija średnio 46 dni,

a do złożenia pierwszego spisu wierzytelności należy poczekać

kolejnych 56 dni. Z kolei po złożeniu spisu, do jego zatwierdzenia

należy czekać aż 119 dni – tu winne opóźnieniom są nie tylko sądy,

ale problemy z uzgodnieniem m.in. wierzytelności spornych. Więcej

czasu zajmuje również umarzanie postępowań – w przypadku ich

niepowodzenia, a także zatwierdzenie układu, co można uznać za

osiągnięcie sukcesu postępowania.

Przyczynami niewydolności procesu jest nadmierne przeciążenie

sądów pracą ze strony m.in. upadłości osób fizycznych, przy

deficycie kadr.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania

postępowań układowych

Wykres 19. Porównanie czasu trwania poszczególnych etapów wszystkich postępowań* 

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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*Wskazane okresy trwania postępowania wyliczono na podstawie mediany wszystkich spraw restrukturyzacyjnych. Ustalając czas trwania postępowania 

przyjęto okres od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG o otwarciu danego postępowania do daty ukazania się obwieszczenia w MSiG o zaistniałym 

zdarzeniu. Jako jednostkę przyjęto dzień. W przeprowadzonej analizie uwzględniono obwieszczenia w MSiG o wydaniu przez sąd postanowienia, które 

zostały  opublikowane do 30.06.2019 r. Uwaga: w przypadku gdy w obwieszczeniu nie było daty postanowienia sądu za datę postanowienia 

przyjmowano datę publikacji w MSiG.
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Układ w upadłości

WYBRANE ZAGADNIENIA



> P. Zimmerman

Wstęp

Postepowanie upadłościowe opiera się na likwidacji majątku upadłego,

a następnie podziale uzyskanych w ten sposób sum między wierzycieli

i zaspokojenie na tej drodze ich roszczeń w jak największym stopniu.

Pozbawiając istnienia upadłego, dzielimy jego szaty pomiędzy wierzycieli

realizując tym samym ich słuszne prawa. Procedura upadłościowa zna jednak

również instytucję, która pozwala na reanimację dłużnika – układ w upadłości

regulowany art. 266a-266f PrUp oraz pomocniczo przepisami Prawa

restrukturyzacyjnego. Wobec powyższego rodzi się pytanie, czy wobec dalszego

trwania upadłego, tytułowa instytucja jest dedykowana właśnie jemu?

Prymat interesu wierzyciela

Otóż nie. O ile myślą przewodnią Prawa restrukturyzacyjnego jest zachowanie

przedsiębiorstwa dłużnika, to w postępowaniu upadłościowym (za wyjątkiem

upadłości osób fizycznych) chodzi o dążenie do zaspokojenia interesu wierzycieli

w jak najszerszym stopniu i właśnie temu ma układ w upadłości służyć. Chociaż

legitymację do złożenia propozycji układowych posiadają nie tylko wierzyciele,

ale również upadły oraz syndyk, to jednak ukłonem w stronę tych pierwszych

są rzeczone przepisy.

Z uwagi na powyższe, gospodarzami układu są wierzyciele – tylko jeśli zagłosują

za jego przyjęciem, dojdzie on do skutku. Jedynie zatem, gdy w ich opinii dalsze

trwanie upadłego będzie zapewniało wyższy poziom zaspokojenia układ będzie

miał szanse powodzenia. Nadrzędność interesu wierzycieli w układzie

w upadłości podkreślał również ustawodawca – w uzasadnieniu

wprowadzających go przepisów (druk sejmowy nr 2824) wskazano:

Podstawowym założeniem dopuszczającym taką ewentualność jest uznanie,

że jeżeli w danej sprawie pojawiła się możliwość zawarcia układu, to bez

względu na etap postępowania warto ją dopuścić, gdyż może być ona korzystna

przede wszystkim dla wierzycieli. W tym wypadku bliżej zatem do zasady

maksymalizacji zysku: business as usual, aniżeli do idealistycznej chęci

przedłużenia trwania upadłego. Co warto podkreślić, ustawodawca nie wychodził

z założenia, że regulacja będzie martwą literą prawa i zapewnił jej stosowne

otoczenie prawne: w art. 266b PrUp umożliwiono wstrzymanie likwidacji masy

upadłości do czasu zatwierdzenia układu. Skoro bowiem wierzyciele w dalszym

trwaniu upadłego widzą szansę wyższego stopnia zaspokojenia i liczą np. na to,

że upadły będzie w stanie wypracować swoją działalnością określone środki

to pozbawienie go całego majątku w trakcie procedury zawarcia układu

niweczyłoby z góry szansę na jego wykonanie. Również na przepisy stanowiące

o postępowaniu zabezpieczającym (art. 36 – 43 PrUp) można spojrzeć przez

pryzmat układu w upadłości – brak ochrony przedsiębiorstwa upadłego np. przed

jego nieuczciwą dezintegracją przez dłużnika, zmniejszałby szansę na zawarcie

układu w upadłości niemal do zera.
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O ile myślą 

przewodnią Prawa 

restrukturyzacyjnego 

jest zachowanie 

przedsiębiorstwa 
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zaspokojenia 

interesu wierzycieli.



Ocena

Instytucję układu w upadłości należy ocenić pozytywnie. Nadrzędnym celem

postępowania upadłościowego wyrażonym w art. 2 ust. 1 PrUp jest zaspokojenie

roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu (z zastrzeżeniem odrębnego

traktowania upadłych – osób fizycznych). Skoro zatem to dla wierzycieli

in gremio dedykowana jest cała procedura, to powinni oni mieć dostęp do jak

najszerszego wachlarza możliwości realizacji swoich interesów. Jeżeli już

po ogłoszeniu upadłości pojawiła się szansa zawarcia układu z wierzycielami,

w pełni racjonalne staje się ustanowienie przepisów dopuszczających

zakończenie postępowania w ten sposób. Wierzyciele muszą mieć możliwość

reagowania na zmieniające się okoliczności: zmiana sytuacji na rynku i upadły

nagle ma szanse na wypracowanie środków, syndyk likwiduje majątek w sposób

nieodpowiadający wierzycielom – to jedne z wielu przykładów, w ramach których

układ może znaleźć zastosowanie chroniąc interesy wierzycieli.

W ramach podsumowania można wskazać, że pomimo pewnej odrębności

Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego, obie ustawy zawierają

przepisy, które niekiedy trudno aksjologicznie przyporządkować do jednej z nich.

Z jednej strony art. 156 PrRest (układ likwidacyjny) zakłada zaspokojenie

wierzycieli przez likwidację majątku. Z drugiej art. 266a PrUp otwiera możliwość

zawarcia układu w upadłości. Z punktu widzenia teoretycznego więc, likwidujemy

tam gdzie mieliśmy restrukturyzować a zachowujemy dłużnika tam gdzie

mieliśmy likwidować. Biorąc jednak pod uwagę, że w obu przypadkach ostatnie

słowo należy do wierzycieli, należy pozytywnie ocenić elastyczne podejście

do dalszych losów dłużnika i za cenę pewnej niekonsekwencji aksjologicznej

oraz pojawiających się problemów praktycznych z odpowiednim stosowaniem

przepisów PrRest w układzie w upadłości dopuścić możliwość jego zawarcia

i realizacji interesów wierzycieli w ten sposób.
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> M. Olejniczak

Prawo upadłościowe reguluje zagadnienie układu w upadłości w relatywnie

ograniczonym zakresie, odsyłając w art. 266f do przepisów prawa

restrukturyzacyjnego. Przepisy prawa upadłościowego normują wprost jedynie

zagadnienia związane z propozycjami układowymi, zwołaniem zgromadzenia

wierzycieli oraz wynagrodzeniem syndyka (art. 266a – 266e). W pozostałym

zakresie należy sięgnąć do prawa restrukturyzacyjnego, które zawiera regulację

kwestii dotyczących układu oraz jego skutków. Jednocześnie wskazać należy, że

odpowiednie czynności, które w prawie restrukturyzacyjnym zastrzeżone są dla

nadzorcy w postępowaniu upadłościowym wykonuje syndyk. Rozważenia

wymagają zatem dwa zagadnienia:

1. Co oznacza „odpowiednie stosowanie przepisów prawa

restrukturyzacyjnego”?

2. Jakie dokładnie przepisy należy stosować?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie należy wskazać na następujący, utarty

w polskiej nauce prawa, sposób rozumienia zwrotu „odpowiednie stosowanie”.

Otóż oznacza on, że w danych okolicznościach wskazane przepisy prawne

stosować należy wprost (a więc zgodnie z ich literalnym brzmieniem), w sposób

zmodyfikowany (a więc z uwzględnieniem specyficznej natury stosunku

prawnego który regulują), bądź też nie stosować ich wcale. Nie istnieją żadne

uniwersalne kryteria pozwalające ocenić, którą z powyższych metod zastosować,

a jedyną wytyczną jest charakter normowanego zagadnienia. Innymi słowy to,

czego dotyczy dany przepis. Wobec tego, stosując odpowiednio przepisy prawa

restrukturyzacyjnego do układu w upadłości niezbędne jest uwzględnienie

specyfiki tego postępowania (a więc np. jego cel – tj. likwidacja majątku

dłużnika).

Zakres odesłania do przepisów prawa restrukturyzacyjnego został w art. 266f

wskazany dość ogólnie. Z wskazanego przepisu wynika, że odpowiednio

stosowane do układu w upadłości powinny być unormowania dot. samego układu

i jego skutków. Nie oznacza to bynajmniej zawężenia do działu VI p.r. – „Układ”.

W powszechnie przyjętej praktyce do układu w upadłości stosuje się następujące

rozwiązania zaczerpnięte z prawa restrukturyzacyjnego (nie jest to jednak

katalog wyczerpujący):
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Odpowiednie stosowanie przepisów prawa 

restrukturyzacyjnego do układu w upadłości



1. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem – w układzie

w upadłości zastosowanie znajdują przepisy regulujące wymagane kworum (1/5

wierzycieli uprawnionych do głosowania), przesłanki warunkujące wyłączenie

prawa głosu wierzyciela, czy też wyrażenie opinii syndyka ws. możliwości

wykonania układu. Podobnie stosować należy normy regulujące warunki

przyjęcia układu, tj. opowiedzenie się za przyjęciem układu większości

wierzycieli, którzy oddali ważny głos, a którzy posiadają łącznie przynajmniej 2/3

sumy wierzytelności.

2. Zakres objęcia wierzytelności układem – układ w upadłości nie może

obejmować m.in. wierzytelności alimentacyjnych, a także rent z tyt.

odszkodowania, roszczeń o zaniechanie naruszenia prawa i roszczeń

windykacyjnych, wierzytelności związanych z nabyciem spadku po dniu

ogłoszenia upadłości, jak również wierzytelności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których

płatnikiem jest dłużnik.

3. Treść układu – to przede wszystkim przepisy regulujące sposób wykonania

zobowiązań dłużnika. Propozycje układowe dot. zobowiązań upadłego dłużnika

mogą zakładać odłożenie terminu zapłaty, rozłożenie płatności na raty,

zmniejszenie ich wysokości, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje

spółek kapitałowych, a także zmianę, zamianę lub uchylenie prawa

zabezpieczającego określoną wierzytelność.

4. Podział wierzycieli na kategorie – w układzie w upadłości możliwe jest

również zaklasyfikowanie wierzycieli upadłego do poszczególnych kategorii.

Kryterium podziału może być np. charakter działalności wierzyciela (np. rolnicy

z tyt. umów o dostarczenie towarów z gospodarstwa rolnego, czy też wspólnicy

lub akcjonariusze dłużnika).

5. Zatwierdzenie układu – układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli

w postępowaniu upadłościowym zatwierdza sąd upadłościowy. Układ w

upadłości nie może zostać przyjęty jeżeli narusza on prawo, a także jeśli

oczywistym jest, że nie zostanie wykonany.

6. Zmiana układu – również przesłanki zmiany układu znajdują odpowiednie

zastosowanie do układu w upadłości. Przesłanką warunkującą zmianę jest trwały

wzrost lub zmniejszenie dochodu w przedsiębiorstwie upadłego.

7. Uchylenie układu – wreszcie, zastosowanie do układu w upadłości znajdują

przepisy warunkujące możliwość uchylenia zatwierdzonego wcześniej układu.

Jest to możliwe na wniosek upadłego, wierzyciela lub syndyka, jeżeli upadły nie

wykonuje postanowień układu lub z innych powodów oczywiste jest, że układ nie

będzie wykonywany. W tym zakresie przyjmuje się domniemanie – jeżeli upadły

nie wykonuje na bieżąco zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości

domniemywa się, że układ nie będzie wykonywany.
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> P. Filipiak

Zgodnie z art. 266a p.u. w postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest

zawarcie układu, zaś propozycje układowe mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz

syndyk. Czy propozycje układowe mogą jednak zakładać likwidację majątku

upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków

pieniężnych?

Na podstawie art. 266f p.u. w zakresie nieuregulowanym do układu i jego

skutków stosuje się odpowiednio przepisy Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie

z tym odesłaniem stosować należy również przepisy o propozycjach układowych.

Nie ma żadnego wyjątku w tym zakresie, a zatem konieczne byłoby stosowanie

art. 159 p.r. przewidującego tzw. układ likwidacyjny. Czy jest jednak

dopuszczalne zawarcie układu, którego treść przewiduje likwidację majątku

dłużnika, zaś sekwencja zaspokojenia wierzycieli jest różna niż przewidziana

w upadłości? W skrajnych sytuacjach syndyk może sprzedać już cały majątek

upadłego, a następnie wierzyciele zamierzają zawrzeć układ, w którym podział

na kategorie interesu oraz odpowiadające mu propozycje zaspokojenia różnią

się od systemu podziału środków w upadłości.

Prawo upadłościowe reguluje kolejność zaspokajania wierzycieli

po przeprowadzonej likwidacji masy upadłości (art. 342 i n. p.u.). Kolejność

ta wyraża zespół wartości przyjętych przez ustawodawcę, który chroni określone

podmioty. Na przykład w kategorii pierwszej zaspokojenia ujęte są należności

ze stosunku pracy. Są one uprzywilejowane wobec należności wspólników

z tytułu pożyczek udzielonych upadłemu, które zostały ujęte w kategorii czwartej.

Podobna hierarchia zaspokojenia została wprowadzona do przepisów kodeksu

postępowania cywilnego dotyczących egzekucji, jak również do przepisów

ustawy o egzekucji w administracji.
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Przejście w upadłości na przepisy prawa restrukturyzacyjnego o układzie

powoduje przyjęcie odmiennego systemu ochrony wierzycieli. Przypomnę

przykładowo, że chroni ona również należności pracowników, które nie są objęte

układem bez wyraźnej zgody pracownika oraz należności ZUS, co do których

zakazuje chociażby częściowego umorzenia. Ustawodawca dopuszczając

zawarcie układu w upadłości godzi się, że zaspokojenie będzie odbywało się

na zasadach określonych przez wierzycieli w układzie. Daje tym samym prymat

w zasadzie dyspozycyjności wyrażonej mocą decyzji podejmowanych przez

określoną większość wierzycieli.

Nie widzę zaburzenia przyjętego modelu w sytuacji zawierania układu

likwidacyjnego. Jeśli wolą wierzycieli jest dyskontynuacja działalności

gospodarczej dłużnika, to ustawa taką wolę chroni. Jeśli ustawodawca

wprowadził model ochrony wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

to trudno uznawać, iż model ten jest "gorszy" niż model ochrony w postępowaniu

upadłościowym. Prymat interesu wierzycieli może przejawiać się zatem również

w ten sposób, że wierzyciele mocą układu zmieniają kolejność zaspokojenia

w stosunku do przyjętego w prawie upadłościowym. Jeśli zachowane zostaną

reguły ochronne wynikające z prawa restrukturyzacyjnego, to nie ma powodów,

aby wyłączać możliwość zawarcia układu likwidacyjnego w upadłości.
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> A. Michalska

Możliwość zawarcia układu pomiędzy upadłym a jego wierzycielami pozwala na

wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi prawnych prowadzących do

zmaksymalizowania poziomu zaspokojenia wierzycieli, co jest bez wątpienia

głównym celem postępowania upadłościowego (nie jest nim natomiast

restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy zadłużenia). Ten cel natomiast musi być

uwzględniany w całej konstrukcji układu w postępowaniu upadłościowym.

Szczególnie w zakresie przesłanek warunkujących możliwość zwołania

zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Ponieważ układ

w upadłości jest ekstraordynaryjnym rozwiązaniem, warunki zwołania

zgromadzenia również muszą być wyjątkowe.

Przeciwnie do postępowań restrukturyzacyjnych, gdzie zawarcie układu jest

naturalnym dążeniem i finałem postępowania, ustawodawca zdecydował się

zatem na dość wyśrubowane warunki dopuszczenia do głosowania nad układem

w toku postępowania upadłościowego. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy

wstępne stanowisko wierzycieli daje nadzieję na powodzenie takiego

rozwiązania. Ma to przede wszystkim zapobiec nadużywaniu tego narzędzia

w celu przewlekania postępowania upadłościowego.

W postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz będzie mógł zwołać

zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli:

• zostanie uprawdopodobnione, że układ zostanie nie tylko przyjęty

przez wierzycieli, ale również wykonany (art. 266c ust. 1 p.u.) albo

• wniosek o zwołanie zgromadzenia będzie popierany przez wierzycieli

posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności

przysługujących głosującym wierzycielom (art. 266c ust. 2 p.u.).

W pierwszym przypadku sędziemu-komisarzowi pozostawiono swobodne

uznanie co do zasadności zwołania zgromadzenia w danej sytuacji (na

co wskazuje użyte w treści przepisu sformułowanie „może”). Podmiot

wnioskujący o przeprowadzenie głosowania nad układem będzie miał niełatwe

zadanie, ponieważ sędzia-komisarz będzie brał pod uwagę liczne czynniki: treść

propozycji układowych (ich atrakcyjność dla wierzycieli oraz realność

wykonania), zasobność masy upadłości oraz dolność do wygenerowanie

dodatniego strumienia przepływów pieniężnych w przyszłości, strukturę

wierzytelności, uprawdopodobnione poparcie wierzycieli. Uprawdopodobnienie

przyjęcia układu przez wierzycieli może się odbyć np. poprzez przedłożenie

deklaracji poparcia dla układu albo przedstawienie na tyle atrakcyjnych

propozycji, że ich akceptacja przez wierzycieli jest wysoce prawdopodobna.
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W zakresie uprawdopodobnienia wykonania układu w przyszłości ocena

sędziego będzie uzależniona m.in. od konstrukcji propozycji układowych – układ

likwidacyjny w zasadzie nie będzie wymagał dobrowolnego uczestnictwa

upadłego i zagrożenie jego realizacji jest znikome; z kolei w razie utrzymania

przedsiębiorstwa i układu opartego na generowaniu w przyszłych okresach

dodatnich przepływów pieniężnych istotną wskazówką dla sędziego-komisarza

będzie opinia syndyka o możliwości wykonania układu – nic nie stoi

na przeszkodzie, aby syndyk opinię taką sporządził już na etapie wniosku a nie

dopiero na sam termin zgromadzenia wierzycieli.

W drugim przypadku sędzia-komisarz będzie miał obowiązek zwołania

zgromadzenia, jeśli wniosek w tym przedmiocie ma poparcie wierzycieli

dysponujących odpowiednim poziomem wierzytelności (min. 50% sumy

wierzytelności uprawniających do głosowania).

Wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem należy zdefiniować

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa restrukturyzacyjnego, w związku

z czym należy uwzględnić następujące wyłączenia:

• art. 116 (wierzytelności osób powiązanych osobiście lub kapitałowo

z upadłym);

• art. 80 ust. 3 (wierzytelności współdłużnika, poręczyciela, gwaranta

lub banku otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela);

• art. 109 (wierzytelności, które wierzyciel nabył w drodze przelewu lub

indosu po ogłoszeniu upadłości).

Od strony proceduralnej natomiast zwołanie zgromadzenia wierzycieli warunkuje

uprzednie zatwierdzenie listy wierzytelności przez sędziego-komisarza. Przy

czym wystarczające jest już częściowe zatwierdzenie listy w sytuacji, gdy suma

wierzytelności objętych sprzeciwami nie przekracza 15% łącznej sumy

wierzytelności objętych układem. Słusznym kierunkiem wydaje się, aby sędzia-

komisarz działał w kierunku umożliwienia zwołania zgromadzenia i w miarę

możliwości częściowo zatwierdził listę wierzytelności jeśli tylko zostało

wykazane, że przyjęcie i wykonanie układu jest prawdopodobne albo gdy

propozycje układowe mają poparcie wierzycieli dysponujących ponad 50% sumy

wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
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> M. Waberski

Regulacja dotycząca układu w upadłości nie jest zbyt rozbudowana. Oprócz kilku

przepisów tworzących zręby instytucji, ustawa w pozostałej części odsyła do

odpowiedniego stosowania przepisów Prawa restrukturyzacyjnego dotyczących

układu i jego skutków. W tej sytuacji należałoby się zastanowić, jakie

są minimalne wymogi dla uzasadnienia propozycji układowych, aby doszło do

zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Jeśli

weźmiemy pod uwagę, iż w układzie w upadłości nie sporządza się planu

restrukturyzacyjnego (przepisy nie odsyłają do odpowiedniego stosowania

regulacji dotyczących planu, układ w upadłości nie jest przecież postępowaniem

restrukturyzacyjnym), który stanowi oparcie dla oceny „realności” propozycji,

to co w takim razie pozwoli wierzycielom na weryfikację, czy otrzymają obiecane

zaspokojenie w ramach układu?

Odpowiedź na to pytanie może okazać się prosta – im lepsze uzasadnienie

propozycji, tym większe szanse na zawarcie i wykonanie układu. W Prawie

upadłościowym w brzmieniu sprzed 01.01.2016 r. przepisy wymagały bardzo

rozbudowanego uzasadnienia propozycji układowych. Art. 280 p.u.n. wskazywał

na takie elementy jak opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, analiza

rynku, na którym działa, źródła finansowania wykonania układu, czy analiza

ryzyka jego niepowodzenia.

Wydaje się jednak, iż zastosowanie tak wysokiego standardu informacyjnego nie

jest konieczne dla złożenia propozycji układowych w układzie w upadłości, choć

oczywiście zwiększa to szansę na przyjęcie układu. Nic nie stoi na przeszkodzie,

aby w celu uzasadnienia propozycji sięgnąć do niektórych elementów planu

restrukturyzacyjnego, co może okazać się szczególnie istotne przy wniosku

o wstrzymanie likwidacji masy upadłości. Zgodnie bowiem z art. 266b ust. 2 p.u.

likwidacja masy upadłości nie będzie mogła zostać wstrzymana, jeśli propozycje

układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem

niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym zakończeniu

postępowania na tej podstawie. Stąd też uzasadnienie propozycji układowych

w tym zakresie powinno wskazywać na pełny opis i przegląd środków

na zaspokojenie wierzytelności nieobjętych układem wraz z kosztami tych

działań, harmonogramem ich zaspokajania, oraz opisem metod i źródeł

finansowania [A.J. Witosz (w:) A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe,

Komentarz, Warszawa 2017, s. 724-725].
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Uzasadnieniu propozycji układowych należy poświęcić znacznie więcej uwagi

w przypadku, kiedy to wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu

głosowania nad układem nie jest popierany przez odpowiednią większość

kapitałową. Jeśli wierzyciel lub wierzyciele popierający taki wniosek reprezentują

co najmniej 50% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad

układem, to sędzia-komisarz obligatoryjnie zwołuje zgromadzenie wierzycieli

(art. 266c ust. 2 p.u.). Jeśli jednak wniosek takiego poparcia nie ma,

to zgromadzenie wierzycieli zostanie zwołane jedynie wtedy, gdy zostanie

uprawdopodobnione, że układ zostanie przyjęty i wykonany (art. 266c ust.

1 p.u.).

Związanie sędziego-komisarza wolą większości wierzycieli zostało również

wskazane w przypadku wstrzymania likwidacji masy. Jeśli spełnione

są przesłanki obligatoryjnego zwołania zgromadzenia wierzycieli (co najmniej

50% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem), to

sędzia-komisarz wstrzymuje likwidację masy upadłości (art. 266b ust. 5 p.u.).

Należy jednak pamiętać, iż przepisy wskazują, że likwidację wstrzymuje się

wyłącznie w zakresie, jaki niezbędny jest do wykonania układu. Uzasadnienie

propozycji układowych powinno zatem uwzględniać w jaki sposób i z jakich

źródeł finansowane będzie wykonanie układu, aby można było zabezpieczyć

te składniki majątku upadłego, które będą konieczne do jego realizacji. Jeśli

bowiem syndyk dokona ich likwidacji, to propozycje staną się w tym zakresie

bezprzedmiotowe.

Podsumowując można powiedzieć, iż słabe strony uzasadnienia propozycji

układowych mogą zostać zniwelowane przez znaczące poparcie dla układu

ze strony wierzycieli uprawnionych do głosowania. Trzeba mieć jednak na

względzie, iż nawet w przypadku poparcia ze strony wierzycieli, nie można

bagatelizować potrzeby rzetelnego uzasadnienia propozycji. Wszak na mocy

odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów Prawa restrukturyzacyjnego

o układzie, sąd orzekając w przedmiocie zatwierdzenia układu poddawał będzie

ocenie możliwość jego wykonania. Zgodnie zaś z art. 165 ust. 1 p.r. sąd

odmawia zatwierdzenia układu, jeśli jest oczywiste, że układ nie będzie

wykonany. Można się zastanowić, czy do przyjęcia, iż układ zostanie wykonany,

nie przekona w ostatecznym rozrachunku syndyk, który złoży na zgromadzeniu

wierzycieli opinię o wykonaniu układu. Kwestia jest jednak o tyle

problematyczna, iż odesłanie do stosowania prawa restrukturyzacyjnego nie

obejmuje art. 115 p.r., który traktuje o opinii o wykonaniu układu, choć

w doktrynie pojawiają się słuszne głosy o potrzebie stosowania tego przepisu

również w przypadku układu w upadłości [A.J. Witosz (w:) A.J. Witosz (red.),

Prawo…, s. 728]. Wobec tych wątpliwości warto zatem na samym początku

zadbać o solidne uzasadnienie propozycji układowych.
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Nie jest żadną tajemnicą, iż układ w upadłości ma największe szanse

powodzenia przy odpowiednim poparciu ze strony wierzycieli. Ustawa wychodzi

naprzeciw możliwości wierzycieli do zainicjowania tej procedury, przyznając

uprawnienie do zgłoszenia propozycji układowych pojedynczemu wierzycielowi.

Są to wymogi bardziej liberalne niż te przyjęte w prawie restrukturyzacyjnym,

gdzie propozycje składa rada wierzycieli, bądź wierzyciel lub wierzyciele

reprezentujący określoną sumę wierzytelności. Jeśli jednak wierzyciel chce

przekonująco uzasadnić swoje propozycje układowe, to powinien dysponować

w tym zakresie danymi na temat przedsiębiorstwa upadłego (np. o osiąganych

przychodach, kosztach, konkurencji, stałych odbiorcach i dostawcach etc.).

Problem jednak w tym, iż pojedynczy wierzyciel, czy nawet grupa wierzycieli, nie

mają dostępu do takich informacji. Do żądania od upadłego oraz syndyka

odpowiednich wyjaśnień, oraz do badania ksiąg i dokumentów dotyczących

upadłości uprawniona jest rada wierzycieli, która nie została uprawniona do

złożenia propozycji układowych. Wydaje się zatem, iż wierzyciel, który chciałby

skonstruować propozycje układowe w oparciu o odpowiednie dane na temat

działalności upadłego, musiałby najpierw doprowadzić do ustanowienia rady

wierzycieli.

Przepisy dotyczące układu w upadłości nie dają zbyt wielu odpowiedzi co

do wymogów uzasadnienia propozycji układowych. Warto jednak pamiętać,

iż poparcie propozycji rzetelnymi danymi ekonomicznymi pozwoli na przyjęcie,

iż układ zostanie wykonany, a tym samym, że cała procedura zawarcia układu

w upadłości zakończy się sukcesem. Solidne uzasadnienie propozycji

układowych ma jeszcze to istotne znaczenie, iż może umożliwić wstrzymanie

likwidacji masy upadłości w zakresie niezbędnym do wykonania układu.

Potrzeba dobrego uzasadnienia propozycji nabiera zatem znaczenia na etapie

dużo wcześniejszym niż samo głosowanie nad układem.
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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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