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Prowadzenie działalności gospodarczej, niezale-

żnie od formy prawnej, z natury rzeczy wiąże się

z ryzykiem. Już sam fakt działania na wolnym

rynku generuje ryzyko ze strony konkurencji,

ryzyko niewypłacalności kontrahentów, zmian

regulacyjnych i wielu innych. Kiedy na tak

niebezpieczną sytuację rynkową życie nałożyło

na początku 2020 r. stan epidemii Covid-19,

wydawało się, że rynek i gospodarka przecho-

dzą największy możliwy test odporności na

działanie w kryzysie. 24 lutego 2022 r.

przekonaliśmy się, że katalog zdarzeń ekstre-

malnie trudnych daleki jest od wyczerpania i że

zmęczona epidemią gospodarka będzie musiała

odnaleźć się w jeszcze trudniejszym świecie. Na

zagrożenia wywołane epidemią ustawodawca

zareagował wprowadzeniem moratorium

na odpowiedzialność zarządu za niezłożenie

w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

(Tarcza 2.0), a przewidując zwiększony wpływ

wniosków restrukturyzacyjnych uzupełnił

pakiet rozwiązań poprzez wprowadzenie do

Piotr Zimmerman

radca prawny,
kwalifikowany
doradca
restrukturyzacyjny

systemu prawnego uproszczonego postępo-

wania restrukturyzacyjnego (UPR wprowadzone

Tarczą 4.0). Statystyki, które prezentujemy

i omawiamy w niniejszym raporcie, dobitnie

potwierdzają, iż z tarczy ochronnej przedsiębio-

rcy skorzystali bardzo chętnie. Niekoniecznie

już jednak uporczywie dążyli do zakończenia

postępowania zawarciem układu. Bardzo duży

procent wniosków pozostał wedle danych

statystycznych nierozstrzygnięty. Jeżeli ta

„ciemna liczba” okaże się liczbą wniosków

o zatwierdzenie układu oczekujących w sądzie

na rozpoznanie, to będzie to stanowiło kolejny

dowód na konieczność wzmocnienia sądów

restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz

dalszego usprawnienia ich działalności, w tym

wydzielenia spraw konsumenckich do osobnych

wydziałów. Jeżeli okaże się, że te setki

obwieszczeń nie posłużyły zawarciu układu,

a tylko odroczeniu o 4 miesiące wkroczenia

komornika do firmy, to z kolei będzie sygnał dla

ustawodawcy, że w przyszłości ewentualne

koła ratunkowe należy gospodarce rzucać

z większą ostrożnością.

Generalnie UPR zdominował statystki
i zepchnął inne postępowania do
całkowicie marginalnej roli.

Nowelizacja, która weszła w życie 1 grudnia

2021 r., wprowadziła w miejsce UPR



postępowanie o zatwierdzenie układu w wersji

2.0 (PZU). Nadzieje, które rynek restruktu-

ryzacyjny wiązał z nowymi rozwiązaniami,

w dużej mierze nie spełniły się. Dzień układowy,

o czym piszemy w raporcie, nie został zrównany

z otwarciem postępowanie restrukturyza-

cyjnego, a zatem nie chroni przed odpowie-

dzialnością zarządu za niezłożenie wniosku

w terminie. Jest też wątpliwość, czy w trakcie

PZU może dojść do ogłoszenia upadłości – tu

znajdziemy argumenty za i przeciw. Brak zakazu

regulowania zobowiązań objętych układem

może skusić zarządy do podejmowania działań

niezgodnych z prawem, czyli wybiórczego
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zaspokajania wierzycieli. Z kolei świadomość

pełnej i całkowitej ochrony przed egzekucją

może spowodować, iż zamiast do realnej

restrukturyzacji narzędzia nowego PZU będą

wykorzystane tylko do przedłużenia agonii

niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Pewne jest,

iż żyjemy w „ciekawych czasach”, przed którymi

ostrzega prastare chińskie powiedzenie i które

będą wymagały dalszej pracy legislacyjnej

w szczególności w zakresie prawa restruktu-

ryzacyjnego i tworzenia w nim dostępnych

i skutecznych narzędzi ochrony przedsię-

biorców – z zachowaniem należytego balansu

praw wierzyciela i dłużnika.

Restrukturyzacje w Polsce 2021
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Metodologia badań
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o zakończeniu postępowania restruktu-

ryzacyjnego;

▪ Porażka – jeśli w MSiG pojawiło się

obwieszczenie o umorzeniu postępowania,

nie przyjęciu układu, zmianie trybu

postępowania na opcję likwidacyjną lub o

odmowie zatwierdzenia układu (bez

dalszych obwieszczeń);

▪ Brak informacji – jeśli w MSiG nie

opublikowano jeszcze żadnego

z powyższych obwieszczeń.

Spośród wszystkich typów postępowań, 396

(17%) skategoryzowano jako Sukces, 214 (9%)

jako Porażkę oraz 1754 (74%) jako Brak

informacji o wyniku. Wysoka liczba nieskatego-

ryzowanych postępowań jest spowodowana

niepublikowaniem w MSiG obwieszczeń

dotyczących uproszczonych postępowań

restrukturyzacyjnych (wcześniej COVID-19).

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie

opublikowano kompletnych obwieszczeń o 920

z 1303 postępowań UPR. Spodziewaliśmy się,

że postępowania UPR rozpoczęte w ostatnich

miesiącach roku 2021 nie będą miały jeszcze

rozstrzygnięć. Niestety z 358 postępowań

rozpoczętych w I kwartale 2021 r. aż 238 (66%)

nie ma opublikowanego obwieszczenia

o rozstrzygnięciu w MSiG. Podobny procent

braków zaobserwowano w postępowaniach

rozpoczętych jeszcze w roku 2020.

Badanie przeprowadzono na podstawie

wszystkich ogłoszeń opublikowanych w Moni-

torze Sądowym i Gospodarczym do dnia

20.01.2022 r. Uwzględniono 2364 postępowań

restrukturyzacyjnych, których rozpoczęcie

obwieszczono w MSiG w ciągu dwóch lat, od

01.01.2020 r. i 31.12.2022 r.

W analizie uwzględniono wyłącznie postępo-

wania dotyczące przedsiębiorstw (wykluczono

upadłości konsumenckie). Początkowy zbiór

danych zawierał 4040 postępowań. Następnie

wykluczono 1593 postępowania upadłościowe

oraz 51 postępowań zawierających błędy lub

niekompletne dane w ogłoszeniach MSiG.

Z analizy wyłączono również 32 postępowania

o niejednoznacznej dacie rozpoczęcia (z powo-

du zmiany sygnatury lub przekształcenia typu

prowadzonego postępowania).

Ostatecznie analizę przeprowadzono na

podstawie 2364 postępowań restrukturyza-

cyjnych oraz wszystkich ogłoszeń ich

dotyczących, które ukazały się w MSiG

do 20.01.2022 r.

Wynik końcowy postępowania został

skategoryzowany jako:

▪ Sukces – jeśli w MSiG pojawiło się

obwieszczenie o zatwierdzeniu układu,

wyznaczeniu nadzorcy układu, złożeniu

sprawozdania z wykonania układu lub



Opis użytych skrótów
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UPR - Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

GR - postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

GRp - przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne (PPU)

GRs - postępowanie sanacyjne

GRu - postępowanie układowe

GRz - postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu (PZU)



Obciążenie sądów

Restrukturyzacje w Polsce 2021

STATYSTYKI

Od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. uproszczonego postępowania

restrukturyzacyjnego, tj. od 24 czerwca 2020 r., liczba postępowań restrukturyzacyjnych drastycznie

wzrosła, co przełożyło się na obciążenie sądów restrukturyzacyjnych.

Najbardziej obciążonymi sądami restrukturyzacyjnymi są Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie (ponad 350 spraw) i Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu (ponad 250

spraw). Powyższe nie jest zaskoczeniem, gdyż obecnie najwięcej nowych spółek jest rejestrowanych

w województwie mazowieckim oraz wielkopolskim.

Z kolei najmniej obciążonymi sądami restrukturyzacyjnymi są Sąd Rejonowy w Piotrkowie

Trybunalskim (poniżej 50 spraw) oraz Sąd Rejonowy w Radomiu (poniżej 50 spraw).

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

SR dla m.st. Warszawy

SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

SR w Białymstoku

SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

SR Katowice-Wschód w Katowicach

SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SR Gdańsk-Północ w Gdańsku

SR dla Wrocławia-Fabrycznej

SR dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

SR w Rzeszowie

SR w Olsztynie

SR w Bydgoszczy

SR w Toruniu

SR w Gliwicach

SR Szczecin-Centrum w Szczecinie

UPR GR GRp GRs GRu GRz

Wykres 1. Obciążenie sądów restrukturyzacyjnych według ich właściwości*
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Uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne

Restrukturyzacje w Polsce 2021

Liczba uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych zwiększała się proporcjonalnie do czasu

obowiązywania ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej „ustawy

Covidowej”). Największy skok liczby postępowań nastąpił w czerwcu 2021 r., gdyż był to pierwotny

termin, do którego przedsiębiorcy mogli skorzystać z uproszczonego postępowania

restrukturyzacyjnego. Z uwagi na przedłużenie obowiązywania regulacji do 30 listopada 2021 r.

kolejny znaczny przyrost postępowań zanotowano w listopadzie 2021 r.

Na koniec 2021 r. stosunek postępowań zakończonych zatwierdzeniem układu do postępowań

umorzonych wskazywał, że uproszczone postępowania restrukturyzacyjne spełniają swoją rolę

i pomagają przedsiębiorcom osiągnąć porozumienie z wierzycielami. Nie można jednak pominąć faktu,

iż znaczna liczba postępowań nie zakończyła się ani umorzeniem, ani zatwierdzeniem układu.

Powyższe z uwagi na czas trwania postępowania (4 miesiące) może wskazywać na fakt braku

zawarcia przez przedsiębiorców układu z wierzycielami i umorzenie postępowania z mocy prawa.

Teza ta będzie wymagała weryfikacji przy ocenie statystyki dotyczącej roku 2022.

Wykres 2. UPR, rezultaty według daty otwarcia postępowania*
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Restrukturyzacje w Polsce 2021

Liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych na początku 2020 r. kształtowała się na mniej

więcej stałym poziomie (tj. poniżej 50 postępowań otwartych w danym miesiącu). Następnie na

skutek wprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego liczba ta rosła, a swoje

apogeum osiągnęła w czerwcu i listopadzie 2021 r. (około 250 postępowań). Co wynika

z pierwotnego i finalnego terminu zakończenia obowiązywania ustawy Covidowej. Dysproporcja

między rokiem 2020 a 2021 wynika więc z wprowadzenia do polskiego systemu nowej formy

restrukturyzacji – UPR.

Wykres 3. Liczba otwieranych postępowań w miesiącach, według typu*
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Najbardziej skutecznym, czyli zakończonym zatwierdzeniem układu postępowaniem

restrukturyzacyjnym, uwzględniając liczbę prowadzonych postępowań danego rodzaju w stosunku do

zatwierdzeń układów, jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to, pomimo braku

popularności wśród dłużników, w 60% kończyło się zatwierdzeniem układu. Na drugim miejscu

uplasowało się przyspieszone postępowanie układowe, a na trzecim postępowanie układowe.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zajęło dopiero czwarte miejsce. Wysoce

prawdopodobne jest jednak, że po uwzględnieniu danych z przełomu października i listopada 2021 r.

postępowanie okazałoby się skuteczniejsze.

Efektywność postępowań 
restrukturyzacyjnych

Wykres 4. Efektywność liczbowa postępowań rozpoczętych przed 1.08.2021*

Wykres 5. Efektywność procentowa postępowań rozpoczętych przed 1.08.2021
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Postępowanie sanacyjne w większości przypadków trwa od roku do 2 lat. Ponadto zdarzają się także

postępowania, które toczą się od dnia wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego tj. 1 stycznia 2016

roku. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego rodzaju postępowania i możliwości podjęcia

w jego ramach wielu działań sanacyjnych, w tym m.in zwolnień pracowników czy odstąpienia

od nierentownych kontraktów.

Interesujący jest fakt, że przyspieszone postępowania układowe również trwają od roku

do 2 lat. Postępowanie to także umożliwia podjęcie działań naprawczych jednak nie w takim zakresie

jak postępowanie sanacyjne. Możliwe jest zatem, że tak długi czas trwania tego postępowania wynika

z potrzeby porozumienia z wierzycielami w zakresie warunków spłaty zadłużenia przedsiębiorcy. Nie

można jednak wykluczyć, że tempo procedowania PPU wynika z niewydolności sądów restruktu-

ryzacyjnych, które zalane liczbą spraw konsumenckich oraz ograniczeniami w wyznaczaniu rozpraw

(obostrzenia pandemiczne) nie są w stanie obsługiwać postępowań restrukturyzacyjnych w terminach

wynikających z ustawy.

Czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie jest żadnym zaskoczeniem.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma tylko 4 miesiące na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, zaś

sąd restrukturyzacyjny winien rozpoznać wniosek w ciągu 2 tygodni. Najprawdopodobniej, jeśli

uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu trwa ponad 5 miesięcy to z uwagi na dłuższy czas

potrzebny na rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu przez sąd, a także możliwe postępowania

zażaleniowe.

Restrukturyzacje w Polsce 2021

Czas trwania postępowań

Wykres 6. Czas trwania UPR, w dniach*
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Restrukturyzacje w Polsce 2021

Czas trwania postępowań

Wykres 8. Czas trwania postępowania GRs, w dniach*

STATYSTYKI

Wykres 7. Czas trwania postępowania GRp, w dniach*
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We wszystkich 3 najbardziej obciążonych

sprawami restrukturyzacyjnymi sądach

w Polsce uproszczone postępowanie

restrukturyzacyjne najczęściej trwa między 150

a 210 dni. Wynika to z faktu, iż w ustawie

Covidowej określono czas na przeprowadzenie

postępowania i złożenie wniosku o zatwie-

rdzenie układu. Ponadto wskazany czas nie

może być uznany za termin instrukcyjny,

w przeciwieństwie do czasów trwania

postępowań restrukturyzacyjnych wskazanych

w Prawie restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacje w Polsce 2021

Czas trwania postępowań COVID-19

Wykres 9. Czas trwania UPR w SR dla
m.st. Warszawy*
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Wykres 11. Czas trwania UPR  w SR
w Białymstoku*

Wykres 10. Czas trwania UPR w SR Poznań 
Stare Miasto w Poznaniu*
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Analizując dane z sądów restrukturyzacyjnych

obsługujących największą liczbę spraw, można

zauważyć, że przyspieszone postępowania

układowe trwają najkrócej w Sądzie Rejonowym

w Białymstoku (do 390 dni), następnie w Sądzie

Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

(do 480 dni). Z kolei najdłużej trwające

przyspieszone postępowania układowe w Sądzie

Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu

toczą się już od 630 dni. Istotne jest, że pomimo

znaczącego obłożenia wskazanych sądów, czas

trwania przyspieszonych postępowań układo-

wych nie odbiega od średniego czasu ich

trwania w skali całego kraju.

Restrukturyzacje w Polsce 2021

Czas trwania postępowań GRp

Wykres 12. Czas trwania postępowania GRp
w SR dla m.st. Warszawy*

Wykres 14. Czas trwania postępowania GRp
w SR w Białymstoku*

Wykres 13. Czas trwania postępowania GRp
w SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu*
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Inaczej niż w przypadku przyspieszonych

postępowań układowych sytuacja kształtuje się,

jeśli chodzi o czas trwania postępowań

sanacyjnych w sądach restrukturyzacyjnych

w Poznaniu, Warszawie i Białymstoku. Najkrócej

trwają postępowania sanacyjne w Warszawie

(do 390 dni), następnie w Poznaniu (do 570 dni),

a w Białymstoku do 630 dni. Czas trwania tych

postępowań we wskazanych sądach restruktu-

ryzacyjnych również nie odbiega od średniego

czasu ich trwania w skali całego kraju.

Restrukturyzacje w Polsce 2021

Czas trwania postępowań GRs

Wykres 15. Czas trwania postępowania GRs
w SR dla m.st. Warszawy*

Wykres 17. Czas trwania postępowania GRs
w SR w Białymstoku*

Wykres 16. Czas trwania postępowania GRs
w SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu*
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Na początku 2020 r. postępowaniem restrukturyzacyjnym cieszącym się największym

zainteresowaniem było przyspieszone postępowanie układowe, czyli potwierdził się trend

utrzymujący się od 2016r. tj. od momentu wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego. Na drugim

miejscu uplasowało się postępowanie sanacyjne. Następnie od lipca 2020 r. najczęściej wybieranym

postępowaniem było uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Obecnie z uwagi na zakończenie

obowiązywania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym zakłada się, że jego

miejsce zajmie, dotychczas niedoceniane, postępowanie o zatwierdzenie układu. Wynika to z faktu

nowelizacji przepisów dotyczących tego postępowania, począwszy od 1 grudnia 2021 r.,

i wprowadzenia do nich ochrony przedsiębiorców przed wszczęciem egzekucji czy wypowiedzeniem

kluczowych umów.

Z kolei jeśli chodzi o liczbę otwieranych postępowań, to do czasu wprowadzenia uproszczonego

postępowania restrukturyzacyjnego było to poniżej 100 postępowań miesięcznie. Po wprowadzeniu

nowej regulacji liczba postępowań średnio wzrosła do 200 postępowań miesięcznie, by w czerwcu

2021 r. osiągnąć aż 236 postępowań, a w listopadzie 2021 r. 234.
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Wykres 18. Liczba otwartych postępowań w miesiącach, według rodzaju

Otwarte postępowania z podziałem
na rodzaje
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Otwarcie UPR GRp GRs GRu GRz

styczeń 2020 17 7 4 2

luty 2020 13 17 2 1

marzec 2020 19 7 3 1

kwiecień 2020 22 12 1

maj 2020 13 9 3

czerwiec 2020 5 22 11 1 2

lipiec 2020 23 18 11 5 4

sierpień 2020 29 5 6 1 2

wrzesień 2020 65 19 9 3

październik 2020 71 12 7 2

listopad 2020 56 13 5 3 1

grudzień 2020 112 13 5 1 2

styczeń 2021 92 13 2 2 1

luty 2021 110 4 2

marzec 2021 156 11 2 1

kwiecień 2021 133 5 2 1

maj 2021 111 3 3 3

czerwiec 2021 236 5 3

lipiec 2021 104 4 1 1

sierpień 2021 107 4 2

wrzesień 2021 115 7 6 2

październik 2021 100 4 1

listopad 2021 234 3 1

grudzień 2021 11 1 2 1

RAZEM 1870 247 134 35 23

Tabela 1. Liczba otwartych postępowań w miesiącach, według rodzaju

Otwarte postępowania z podziałem
na rodzaje c.d.
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Analizując liczbę otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych pod kątem branż, w których działają

dłużnicy okazuje się, że na pierwszym miejscu są przedsiębiorcy zajmujący się szeroko pojętym

handlem, zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Następnie na postępowania restrukturyzacyjne

decydują się przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem, łowiectwem i rybactwem, a ostatnie miejsce

na podium przysługuje przedsiębiorcom zajmującym się przetwórstwem przemysłowym.

Powyższe wynika z ciągle trwającej w 2021 r. pandemii COVID-19, która niekorzystnie wpływa

na łańcuchy dostaw oraz nawyki konsumentów.

Wykres 19. Liczba postępowań według sekcji PKD oraz według typu
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Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Górnictwo i wydobywanie

Przetwórstwo przemysłowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię…

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i…

Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów…

Transport i gospodarka magazynowa

Działalność związana z zakwaterowaniem i…

Informacja i komunikacja

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Działalność w zakresie usług administrowania i…

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Pozostała działalność usługowa

brak

UPR GR GRp GRs GRu GRz
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Sekcja PKD UPR GRp GRs GRu GRz

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo 339 17 19 6

Górnictwo i wydobywanie 7 1

Przetwórstwo przemysłowe 267 37 19 10 3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych

9 1 1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją

9 3 1

Budownictwo 174 20 11 1 3

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle

329 33 17 7 3

Transport i gospodarka magazynowa 136 19 12 1

Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi 84 6 11 2 1

Informacja i komunikacja 24 4 3 3 2

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 37 17 1 2

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 60 8 5 1 1

Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna 127 16 5 2

Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca 87 9 2 1

Edukacja 18 1

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 59 9 11 2 1

Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją 10 2 2 1

Pozostała działalność usługowa 20 2 1

Brak 74 42 14 3 1

RAZEM 1870 247 134 35 23

Tabela 2. Liczba otwartych postępowań w rozbiciu na PKD, według rodzaju

STATYSTYKI
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Profesjonalizacja usług doradczych
i sądowych

Restrukturyzacje w Polsce 2021
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makroekonomiczne i kryzys za naszą wschodnią

granicą.

Po raz kolejny więc warto wrócić do

zagadnienia profesjonalizacji zawodów, które

świadczą szeroko rozumiane usługi z zakresu

prawa restrukturyzacyjnego, jak i upadłościo-

wego. Mam tu na myśli zarówno doradców

restrukturyzacyjnych, jak i sędziów sądów upa-

dłościowych. Ci ostatni, zwłaszcza w sprawach

restrukturyzacyjnych, pełnią kluczową rolę co

do sprawnego nadzorowania procesem bizneso-

wym, w tym wydawania decyzji o kluczowym

dla restrukturyzacji znaczeniu, jak chociażby

zatwierdzanie planu restrukturyzacyjnego

w sanacji, wyrażanie zgód na zbywanie składni-

ków majątkowych czy rozpoznawanie zażaleń

w sprawach dotyczących zatwierdzenia układu.

B. Sierakowski

Jak wynika z naszego Raportu, od wejścia

w życie przepisów dotyczących UPR liczba

postępowań restrukturyzacyjnych drastycznie

wzrosła. Najbardziej obciążonymi sądami są Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

i Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto

w Poznaniu. Dodatkowo nie można zapominać,

że od marca 2021 roku wrosła także liczba

upadłości konsumenckich. Mimo że upadłości

konsumenckie nie mają nic wspólnego ze

sprawami gospodarczymi, są prowadzone przez

te same wydziały sądów gospodarczych, które

rozpoznają sprawy restrukturyzacyjne

i upadłościowe przedsiębiorców. Wyjątkiem tu

jest sąd warszawski, w którym funkcjonuje

wydział zajmujący się wyłącznie sprawami

konsumenckimi.

Zmieniające się otoczenie prawne (większa

dostępność instrumentów oddłużeniowych

i restrukturyzacyjnych), a w konsekwencji

lawinowy wzrost spraw z wątkiem dotyczącym

zjawiska niewypłacalności, wymusza zmiany

organizacyjne. Truizmem jest stwierdzenie, że

liczba spraw z wątkiem upadłościowym lub

restrukturyzacyjnym będzie w kolejnych latach

wzrastała. Nie bez znaczenia jest także otocznie

Realizacja tego postulatu pozwoli nie tylko

na odblokowanie restrukturyzacji i upadłości

w sądach (nadanie im tempa adekwatnego

dla procesu biznesowego, a nie dla procesu

cywilnego), ale i na sprawniejsze prowa-

dzenie upadłości konsumenckich.

Profesjonalizacja i specjalizacja usług (a za

Uważam więc i po raz kolejny
przyłączam się do postulatu wypro-
wadzenia upadłości konsumenckich
z sądów gospodarczych oraz głębszą
specjalizację w środowisku doradców
restrukturyzacyjnych i sędziów.

PROFESJONALIZACJA USŁUG
DORADCZYCH I SĄDOWYCH
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usługę względem społeczeństwa uważam także

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości) przede

wszystkim ma służyć beneficjariuszom

postępowań – dłużnikom i wierzycielom. Jedną

kwestią jest wspomniana reorganizacja

sądownictwa (stworzenie odrębnych wyspecja-

lizowanych wydziałów ds. konsumenckich oraz

praktyczne szkolenia dla sędziów-orzeczników

nie tylko z zakresu prawa, ale również ekonomii,

zarządzania i psychologii), a drugą – stworzenie

samorządu doradców restrukturyzacyjnych oraz

specjalizacji zawodowych. Co do tej ostatniej

kwestii nie powinno budzić wątpliwości, że

rodzajowo sprawa restrukturyzacyjna przedsię-

biorcy od sprawy konsumenckiej różni się

niemal wszystkim. Wedle tej samej linii podziału

powinny przebiegać granice pomiędzy

specjalizacjami – z jednej strony wyspecjalizo-

wane usługi z zakresu upadłości konsumenckiej,

a z drugiej z zakresu reorganizacji przedsię-

biorstw i restrukturyzacji zadłużenia, a więc

zarówno restrukturyzacje, jak i upadłości

podmiotów gospodarczych.

W mojej ocenie samorząd powinien zostać

zorganizowany na wzór samorządu radców

prawnych czy adwokatów, a więc z własnym

systemem szkoleniowym, zapewnieniem

samorządowi aktywnego udziału w procesie

legislacyjnym dotyczącym spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz

własnym sądownictwem dyscyplinarnym.

Z uwagi na to, że zawód doradcy restruktu-

ryzacyjnego ma charakter rynkowy, w tym jego

istotą jest świadczenie odpłatnych usług

doradztwa restrukturyzacyjnego, oczywiste

wydaje się, że samorząd nie może być

ukonstytuowany na wzór samorządu

komorniczego.

23

I na koniec to co nieuniknione, a po
części wymuszone wzrostem spraw
upadłościowych i restrukturyza-
cyjnych – czyli stworzenie samorządu
zawodowego doradców restru-
kturyzacyjnych.

PROFESJONALIZACJA USŁUG
DORADCZYCH I SĄDOWYCH
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wania restrukturyzacyjnego. Wydawałoby się,

że skoro legislatywa działała a posteriori, tj. była

wyposażona w wiedzę o praktycznym funkcjo-

nowaniu uproszczonego postępowania restru-

kturyzacyjnego, to nowelizacja powinna dopro-

wadzić wyłącznie do ulepszenie procedury.

N. Frosztęga

Negatywne skutki gospodarcze pandemii

COVID-19 skłoniły polskiego ustawodawcę do

wprowadzenia do polskiego porządku prawne-

go uproszczonego postępowania restrukturyza-

cyjnego („UPR”). Była to w założeniu ulepszona

odmiana postępowania o zatwierdzenie układu,

jednego z dotychczas znanych nam postępowań

restrukturyzacyjnych. Bardziej efektywna, poz-

bawiona nadmiernego formalizmu i silnie

chroniąca dłużnika przed wierzycielami w toku

procedury. Nowa wersja postępowania miała

jednak charakter epizodyczny – można było

z niej skorzystać pierwotnie do końca czerwca

2021 r., finalnie – po stosownej ingerencji

ustawodawczej - do 30 listopada 2021 r. Mając

na uwadze popularność i skuteczność proce-

dury, ale także obowiązki wynikające

z konieczności implementacji tzw. dyrektywy

zapobiegawczej1 ustawodawca zdecydował się

wprowadzić ją do polskiego porządku prawnego

na stałe (od 1 grudnia 2021 r.). Dokonał tego

poprzez modyfikację przepisów Prawa

restrukturyzacyjnego regulujących postępo-

wanie o zatwierdzenie układu („PZU”).

Znowelizowane PZU, zwane potocznie również

PZU 2.0, nie przejęło jednak wszystkich

rozwiązań znanych z uproszczonego postępo-

Niestety, jak pokazuje analiza
przepisów regulujących PZU 2.0, tak
się nie stało, a nowelizację należy
ocenić, przynajmniej w części,
negatywnie.

Tezę tę zweryfikuje praktyka, aczkolwiek już

teraz można wyszczególnić kilka aspektów,

które – przynamniej w ujęciu teoretyczno-

prawnym – mogą wpłynąć na znacznie mniejsze

zainteresowanie przedsiębiorców wszczyna-

niem PZU 2.0, względem uprzednio

obowiązującego UPR.

Brak moratorium na spłatę długów

układowych

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

szczególną popularność zyskało za sprawą

automatyzmu otwarcia oraz natychmiastowego

niemal parasola ochronnego rozpościeranego

nad dłużnikiem znajdującym się w kryzysie

finansowym. Od chwili dokonania obwie-

szczenia o otwarciu postępowania w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym (MSIG; czynności tej

nie kontrolował sąd, a ponadto nie była

obarczona skomplikowanym formalizmem),
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dłużnik otrzymywał silną ochronę przed

wierzycielami. Jeden z instrumentów ochrony

polegał na tym, że w toku procedury

odpowiednie zastosowanie znajdował art. 252

p.r.2 (funkcjonujący zarówno w przyspieszonym

postępowaniu układowym, jak i postępowaniu

układowym, a także postępowaniu sanacyjnym).

Konstytuuje on zakaz spełniania przez dłużnika,

po otwarciu postępowania, tych zobowiązań,

które są objęte układem z mocy prawa (tzw.

moratorium płatnicze). Posługując się w ustawie

formułą językową: spełnianie przez dłużnika albo

zarządcę świadczeń wynikających z wierzy-

telności, które z mocy prawa są objęte układem,

jest niedopuszczalne, ustawodawca obarczył

czynności dokonane wbrew zakazowi sankcją

nieważności3. Oznacza to, że gdyby dłużnik

dokonał zaspokojenia wierzyciela wbrew

zasadzie wysłowionej w art. 252 p.r., ów

wierzyciel byłby zobowiązany do zwrotu

spełnionego świadczenia4. Dzięki zastosowaniu

moratorium na spłatę długów w UPR, dłużnik

mógł skupić swoje działania na dążeniu do

przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji –

regulowaniu bieżących zobowiązań i przezna-

czeniu pozostałych środków np. na realizację

planu restrukturyzacyjnego (koszty wypowie-

dzenia nierentownych umów, przystosowanie

działalności do świadczenia nowego rodzaju

usług, na które rośnie rynkowy popyt). Zakaz

spełniania świadczeń układowych miał zarazem

chronić interes ogółu wierzycieli, zapobiegając

faworyzowaniu poszczególnych z nich wskutek

spłaty ich długów.

Ustawodawca nie zdecydował się na aktywację

moratorium na spłatę długów ramach PZU 2.0.

Oznacza to, że w praktyce przeprowadzenie

restrukturyzacji będzie utrudnione – dłużnik nie

będzie mógł bronić się przed swoimi

wierzycielami tym argumentem, że prawo

zabrania mu spłaty ich zaległych zobowiązań,

objętych układem z mocy prawa.

W PZU 2.0 będzie mogło zatem
dochodzić do sytuacji tego typu, że
poszczególni wierzyciele (kontrahenci
dłużnika) będą mogli np. uzależniać
kontynuację współpracy z dłużnikiem
i zawarcie kolejnych umów na dosta-
wę towarów istotnych dla funkcjono-
wania przedsiębiorstwa dłużnika od
tego, czy dłużnik spłaci ich zaległe
zobowiązania, które są objęte
układem z mocy prawa.

To może z kolei oznaczać, że dłużnik zostanie de

facto zmuszony do uregulowania w toku

postępowania tych zobowiązań, które z

założenia miały być zrestrukturyzowane na

drodze zawarcie układu.

Przywołany przykład, w połączeniu z obserwo-

wanym zaostrzaniem linii orzeczniczej budo-

wanej wokół art. 302 § 1 k.k.5 (przestępstwo

faworyzowania wierzycieli), oznacza też obar-

czenie ogromnym ryzykiem reprezentantów

dłużnika, którzy zdecydują się na regulowanie

zobowiązań układowych w okresie prowadzenia

restrukturyzacji. Skoro bowiem dłużnik sięgnął

po formalną procedurę ratunkową w postaci

restrukturyzacji, grozi mu niewypłacalność albo

upadłość. Regulowanie w takich warunkach

zobowiązań układowych bez ortodoksyjnego
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hołdowania zasadzie równomiernego

zaspokojenia wierzycieli, niemal z automatu

będzie groziło odpowiedzialnością karną

z art. 302 § 1 k.k. Zniesienie przez ustawodawcę

zakazu regulowania wierzytelności układowych

jest zatem niezasadne i w praktyce może okazać

się polem minowym dla dłużnika. Może być też

problemem dla doradców restrukturyzacyjnych,

pełniących w PZU 2.0 rolę nadzorców układu.

Jeśli bowiem dojdzie do obwieszczenia

o ustaleniu dnia układowego, a nadzorca układu

wykonując wówczas uprawnienia nadzorcy

sądowego będzie m.in. wydawał zgody na

czynności przekraczające zwykły zarząd, to

wielokrotnie będzie musiał się zastanowić czy

wydać zgodę na zapłatę przez dłużnika

określonego zobowiązania układowego na rzecz

jednego z wielu wierzycieli, mając przed sobą

widmo ewentualnej współodpowiedzialności

karnej za faworyzowanie wierzyciela przez

dłużnika w obliczu stanu jego niewypłacalności.

Taki stan rzeczy z pewnością nie ułatwi

osiągnięcia celu restrukturyzacji, jak również nie

wpłynie pozytywnie na sprawność przebiegu

całej procedury.

PZU 2.0 a postępowanie w przedmiocie

ogłoszenia upadłości

Kolejnym mankamentem PZU 2.0 jest brak

w pełni jednoznacznego uregulowania kwestii

tego, czy w toku prowadzenia postępowania

o zatwierdzenie układu 2.0 dopuszczalne jest

ogłoszenie upadłości restrukturyzowanego

dłużnika. W myśl bowiem regulacji o chara-

kterze ogólnym, nie można ogłosić upadłości

Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia

o otwarciu uproszczonego postępowania

restrukturyzacyjnego (art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0)5,

a dzień takiego obwieszczenia był z mocy prawa

dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie

układu. Z kolei zgodnie z art. 9a p.u. 6 nie można

ogłosić upadłości dłużnika w okresie od dnia

otwarcia wobec niego postępowania restru-

kturyzacyjnego, aż do zakończenia lub w okresie

od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

do jego zakończenia lub prawomocnego

umorzenia (art. 9a p.u.6). Innymi słowy, jeżeli

doszło już do otwarcia restrukturyzacji,

upadłości ogłosić nie można. Kluczowe zatem

staje się określenie desygnatów „otwarcia

postępowania”. W pozostałych procedurach

restrukturyzacyjnych będzie to oczywiście

postanowienie sądu o otwarciu postępowania

restrukturyzacyjnego (art. 189 ust. 1 p.r.).

Czy zatem w przypadku postepowania

o zatwierdzenie układu dochodzi w ogóle do

„otwarcia postępowania” w myśl art. 9a p.u.?

Na kanwie UPR problem ten rozwiązano

jednoznacznie - Tarcza 4.07 wskazywała, że

dłużnik dokonuje w Monitorze Sądowym

i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu

postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie
układu cechuje się jednak w tym
zakresie znaczną odrębnością –
w przeważającej mierze toczy się
poza sądem, a zasadniczo trafia do
niego dopiero na etapie zatwierdzania
przyjętego układu.
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(art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0). W tym kierunku

zmierzało również sprecyzowanie, że dzień

dokonania powyższego obwieszczenia jest

dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie

układu (art. 16 ust. 1 Tarczy 4.0). Co za tym

idzie, skoro ponad wszelką wątpliwość

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

było postępowaniem restrukturyzacyjnym w

rozumieniu art. 9a p.u. (odmienna interpretacja

prowadziłaby do nieracjonalnych skutków), a

jednocześnie Tarcza 4.0 expressis verbis

przyjmowała, że wraz z dokonaniem

obwieszczenia w MSiG dochodzi do otwarcia

postępowania (art. 16 ust. 1 Tarczy 4.0), to

w konsekwencji w toku UPR niedopuszczalne

było ogłoszenie upadłości restrukturyzowanego

dłużnika8.

planu restrukturyzacyjnego, nadzorca układu

może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia

układowego. Ustawodawca zastąpił zatem

odnoszącą się do UPR formułę językową:

obwieścić o (…) otwarciu postępowania, na frazę:

dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia

układowego. W drodze nowelizacji zniknął

zatem wprost wysłowiony wcześniej skutek

dokonania obwieszczenia w postaci otwarcia

postępowania restrukturyzacyjnego.

Powyższe implikuje, że na kanwie znowelizo-

wanych przepisów rodzi się wątpliwości, czy

dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia

układowego w PZU 2.0 mieści się w hipotezie

art. 9a p.u., tzn. czy obwieszczenie o ustaleniu

dnia układowego powoduje, że następuje

otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego

w rozumieniu art. 9a p.u., a co za tym idzie,

niedopuszczalne staje się ogłoszenie upadłości

dłużnika, który zainicjował PZU 2.0.

Wydawałoby się, że skoro ustawodawca usunął

to, co wcześniej było uregulowane expressis

verbis, to miał na celu uregulować tę kwestię

odmiennie aniżeli dokonał tego w UPR. W tym

zakresie należy jednak odnotować, że przecież

Prawo restrukturyzacyjne nadal zawiera

regulację, zgodnie z którą w przypadku

postępowania o zatwierdzenia układu, skutki

otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

powstają wraz z dniem układowym (art. 189

ust. 2 p.r.). Wyboru dnia układowego dokonuje

zaś dłużnik, w obrębie granic wyznaczonych

przez art. 211 ust. 2 p.r., tj. nie wcześniej niż 3

miesiące i nie później niż dzień przed złożenia

wniosku o zatwierdzenie układu.

Wraz z obwieszczeniem w MSiG
dochodziło do otwarcia postę-
powania restrukturyzacyjnego, ergo
do jego zakończenia lub prawo-
mocnego umorzenia, ogłoszenie
upadłości dłużnika było
niedopuszczalne.

PZU 2.0 nie odziedziczyło wprost rozwiązań

zastosowanych w uproszczonej restrukturyzacji.

Chociaż tak jak w UPR, również i w PZU 2.0

przepisy przewidują dokonanie obwieszczenia

(w PZU 2.0 obwieszczenie to jest fakultatywne

i ukazuje się już w Krajowym Rejestrze

Zadłużonych), to jednak odmiennie normują

jego treść. Zgodnie z art. 226a ust. 1 p.r., po

sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu

wierzytelności spornych, a także wstępnego
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Z jednej strony ustawodawca świadomie

zrezygnował zatem z rozwiązania wprost

zrównującego dzień obwieszczenia dokonanego

w toku postępowania o zatwierdzenie układu

z dniem otwarcia postępowania restrukturyza-

cyjnego. Z drugiej, pozostawił obowiązujące „od

zarania dziejów” (tj. od początku istnienia Prawa

restrukturyzacyjnego) unormowanie, w myśl

którego na potrzeby pozasądowej procedury

restrukturyzacyjnej przyjmuje się, że skutki

otwarcia postępowania powstają wraz z dniem

układowym. Uzupełniająco wypada dodać, że

przepis statuujący powyższą zasadę (art. 189

ust. 2 p.r.), znajduje się w obrębie tej samej

jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, co ten,

wyznaczający chwilę otwarcia pozostałych

postepowań restrukturyzacyjnych (art. 189 ust.

1 p.r.).

Wydaje się, że powstałą rozbieżność można

uznać za niekonsekwencję ustawodawcy.

Natomiast to, co pozostaje pewne, to fakt, że

powstałe wątpliwości będą musiały rozstrzy-

gnąć w praktyce orzeczniczej sądy. Do tego

czasu, zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele, będą

niestety zmuszeni do stąpana po kruchym

lodzie – brak pewności prawa w tym zakresie

implikuje brak możliwości przewidzenia

skutków, jakie wywołają dokonane przez

powyższe podmioty działania lub zaniechania.

Innymi słowy, jeżeli z uwagi na problemy

płatnicze dłużnik wdroży PZU 2.0, a jego

wierzyciel w toku procedury wystąpi z wnio-

skiem o ogłoszenie upadłości dłużnika, na ten

moment nie będzie można skutecznie

antycypować, w jaki sposób zachowa się sąd,

tj. czy ogłosi upadłość dłużnika (o ile ten jest

niewypłacalny), czy może uzna, że w związku

z treścią art. 189 ust. 2 p.r. należy przyjąć, że

doszło do otwarcia postępowania restruktu-

ryzacyjnego dłużnika, ergo ogłoszenie jego

upadłości jest niedopuszczalne.

Trzeba zaznaczyć, że gdyby przewagą
zyskała pierwsza z ww. ścieżek inter-
pretacyjnych, dojdzie do istotnego
zmniejszenia atrakcyjności znowelizo-
wanej procedury – dłużnik, który
wybierze to postępowanie celem
restrukturyzacji swojego zadłużenia,
będzie musiał liczyć się z tym, że
w toku postępowania posiadający
odpowiednią legitymacją wierzyciel
będzie mógł wystąpić z wnioskiem
o ogłoszenie jego upadłości, a sąd
rzeczoną upadłość będzie mógł
ogłosić.
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Co więcej, droga do ogłoszenia upadłości

z wniosku wierzyciela będzie wręcz uproszczo-

na, skoro ów wierzyciel będzie mógł podnosić

twierdzenia, że przez sam fakt wdrożenia PZU

2.0 dłużnik przyznał, że jest co najmniej zagro-

żony niewypłacalnością, a najczęściej już niewy-

płacalny. W praktyce zatem wyłącznie dłużnik,

który jest pewien, że w toku postępowania nie

popadnie w niewypłacalność będzie mógł

z pełnym spokojem wybrać tę formę restruktu-

ryzacji. Niezaliczający się do tej grupy dłużnicy

zostaną zmuszeni albo do akceptacji ryzyka, że

w toku restrukturyzacji sąd ogłosi ich upadłość

(co do zasady będzie oznaczało zlikwidowanie

majątku przez syndyka i zakończenie funkcjono-

wania) albo do wyboru jednego z pozostałych

trzech postępowań restrukturyzacyjnych.
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Obecnie trudno określić, który kierunek

interpretacyjny zyska jurysdykcyjna aprobatę.

Niestety, na ten moment, wszystkim pomiotom

uwikłanym w sytuację wywołaną wdrożeniem

PZU 2.0 i złożeniem w jego toku wierzy-

cielskiego wniosku upadłościowego pozostaje

czekać na ukształtowanie się linii orzeczniczej.

Do tego czasu, podmioty te zmuszone są

podejmować czynności bez żadnej pewności co

do tego, jaki przyniosą one skutek.

Zagrożenie dla kadry menedżerskiej

Na jednoznacznie negatywną ocenę zasługuje

również brak uregulowania kwestii majątkowej

odpowiedzialności kadry menedżerskiej za

niedopełnienie obowiązku wystąpienia we

właściwym terminie z wnioskiem o ogłoszenie

upadłości kierowanego przez menedżerów

podmiotu, gdy dłużnik zdecyduje się na wdro-

żenie PZU 2.0. Na płaszczyźnie uproszczonego

postępowania restrukturyzacyjnego zagadnie-

nie to unormowano następująco. Zgodnie z art.

25 Tarczy 4.0, odpowiedzialność członka tzw.

kadry zarządczej była wyłączona (czyli mówiąc

w uproszczeniu, wierzyciele nie mogli dochodzić

zaspokojenia z „prywatnego” majątku mene-

dżera stojącego na czele ich dłużnika), jeżeli w

terminie właściwym do wystąpienia z wnio-

skiem upadłościowym dokonano obwieszczenia

o otwarciu UPR (co nie wymagało ingerencji

sądu), a następnie wystąpiło jeszcze jedno

zdarzenie. Mianowicie albo doszło w tym

postępowaniu do prawomocnego zatwierdzenia

układu albo, w następstwie postępowania,

doszło do otwarcia postępowania sanacyjnego,

Wprawdzie w praktyce pojawiła się wątpliwość

dotycząca zakresu przedmiotowego zwolnienia

menedżera z odpowiedzialności za zobowią-

zania sterowanego przezeń podmiotu,

gdyż z pewnością wyłączona została

odpowiedzialność wynikająca z art. 21 ust. 1 lub

2a p.u., 299 § 1 k.s.h.9, a także z art. 116

§ 1 o.p.10, niejasne natomiast było, czy

wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również

zobowiązań z tytułu składek społecznych,

składek na Fundusz Pracy, Fundusz

Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych. Niemniej jednak,

dotyczyła ona jedynie ściśle określonego

rodzaju zobowiązań, a ponadto być może

zostanie na korzyść menedżerów rozstrzygnięta

w orzecznictwie.

Upraszczając skomplikowane brzmie-
nie przepisu, można stwierdzić, że
w praktyce menedżer mógł wskutek
stwierdzenia stanu niewypłacalności
wdrożyć uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne, mając jednocze-
śnie pewność, że dalsze wypełnianie
przez niego obowiązków ustawowych
doprowadzi do wyłączenia jego
odpowiedzialności.

29

złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie

upadłości lub też w terminie 7 dni od umorzenia

UPR z uwagi na przekroczenie maksymalnego

okresu jego trwania, złożono wniosek

o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie

postępowania restrukturyzacyjnego, który

doprowadził do otwarcia takiego postępowania.
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Niestety w PZU 2.0 zabrakło podobnych

regulacji. To z kolei sprawia, że dopiero

zatwierdzenie układu w PZU 2.0 i to w terminie

właściwym na złożenie wniosku upadło-

ściowego, doprowadzi do uwolnienia kadry

zarządczej od odpowiedzialności za zobowią-

zania kierowanego przezeń podmiotu.

Ziszczenie się niebezpieczeństwa aprobaty

powyższego zapatrywania może wynikać

chociażby już z literalnego brzmienia powyżej

wymienionych jednostek redakcyjnych p.u., o.p.,

a także k.s.h, które to konsekwentnie, jako

okoliczność prowadzącą do zwolnienia z odpo-

wiedzialności, wyliczają zatwierdzenie układu

w postępowaniu o zatwierdzenie układu (w te-

rminie właściwym na wystąpienie z wnioskiem

o ogłoszenie upadłości), a nie dokonanie

obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, czy

też nastanie dnia układowego. Konsekwencją

wysoce prawdopodobnego przyjęcia przez

praktykę, że dopiero zatwierdzenie układu

w PZU 2.0 zwolni kadrę menedżerską od odpo-

wiedzialności za zobowiązania kierowanego

podmiotu jest daleko idąca niepewność prawna

towarzysząca członkom kadry zarządczej, wyso-

kie ryzyko przejścia na nich odpowiedzialności

i otwarcie wierzycielom dłużnika drogi do uzy-

skania zaspokojenia z ich „prywatnego majątku”,

a tym samym spodziewane zmniejszenie często-

tliwości korzystania przez dłużników z proce-

dury. Uzyskanie postanowienia o zatwierdzeniu

układu w ramach PZU 2.0 w terminie 30 dni od

dnia powstania stanu niewypłacalności, trzeba

powiedzieć wprost, jest obiektywnie niemożli-

we, względnie zarezerwowane tylko dla tych
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podmiotów, które wdrożoną omawianą proce-

durę na bardzo wczesnym etapie zagrożenia

niewypłacalnością. Dlatego też pomimo szeregu

korzyści, które bezsprzecznie dla dłużnika niesie

PZU 2.0 i dużego potencjału na rzeczywiste

uchronienie dłużnika przed upadłością, a zatem

realizację ustawowego celu postępowania,

może ono często nie zostać wdrożone, ze

względu na to, że wiąże się z podjęciem

znacznego, zbyt wysokiego ryzyka majątko-

wego przez menedżerów. Tym samym w pra-

ktyce, pomimo zalet dla dłużnika, świadomi

ukształtowania zasad odpowiedzialności mene-

dżerowie nie będą decydowali się na zainicjo-

wanie PZU 2.0 ze względu na brak jakiejkolwiek

gwarancji, że działanie to wywoła skutek

w postaci uwolnienia ich od odpowiedzialności

za zobowiązania kierowanego podmiotu.

Podsumowanie

Reasumując, chociaż PZU 2.0 ma w założeniu

zastąpić dotychczas obowiązującą procedurę

znaną pod akronimem UPR, to z uwagi na różni-

ce dzielące obie procedury będzie to zmiana,

którą należy ocenić negatywnie. W zakresie

opisanym powyżej, PZU 2.0 będzie towarzyszyć

wysoki poziom niepewności prawnej, a skutki

barku odziedziczenia przez PZU 2.0 niektórych

rozwiązań znanych z UPR mogą doprowadzić do

tego, że w procedura nie spełni założonych

celów – nie zapewni dłużnikowi szybkiej, spra-

wnej, łatwo dostępnej i efektywnej restruktu-

ryzacji pozbawionej nadmiernego formalizmu,

a przede wszystkim, nie doprowadzi w wielu

przypadkach do osiągnięcia celu restrukturyzacji.
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CZY NOWE PZU ZASTĄPI UPR?
KRYTYCZNA OCENA ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Przypisy

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram

restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów

i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie

środków zwiększających skuteczność postępowań

dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności

i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę

(UE) 2017/1132.
2 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1588 ze zm.).
3 Tak np. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo

restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 3, Warszawa

2020 r., Legalis, komentarz do art. 252 p.r.
4 Zob. np. wyr. SN z 18.7.2014 r., IV CSK 684/13,

na który również powołuje się S. Gurgul ibidem.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2345 ze zm.).

6 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo

upadłościowego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1228 ze zm.).
7 Precyzując: ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku

z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 171).
8 Na temat rozstrzygnięć proceduralnych odnośnie

do zbiegu wniosku upadłościowego z UPR zob.

N. Frosztęga, M. Waberski, Zbieg wniosku o ogłoszenie

upadłości z obwieszczeniem o otwarciu uproszczonego

postępowania restrukturyzacyjnego, Monitor Prawa

Bankowego, nr 10, październik 2020 r., str. 97 i n.
9 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526 ze zm.).
10 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

podatkowa (t.j., Dz.U. 2021 poz. 1540 ze zm.).
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odpowiedzialność: od majątkowej po karną.

Tytułem wprowadzenia warto zatem zaznaczyć

o jaką odpowiedzialność chodzi i jak można się

od niej uwolnić.

Rodzaje odpowiedzialności

Najczęściej pojawiającym się w praktyce

przepisem dotyczącym odpowiedzialności

członków zarządu za niezłożenie wniosku

o ogłoszenie upadłości w terminie jest art. 299

ustawy z 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek

handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526;

dalej: k.s.h.).

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej
za spóźniony wniosek o ogłoszenie
upadłości, a nowe PZU
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M. Waberski

Rozpoczęcie we właściwym czasie działań

restrukturyzacyjnych zasadniczo ma umożliwić

dłużnikowi niewypłacalnemu bądź zagrożo-

nemu niewypłacalnością, uniknięcie ogłoszenia

upadłości poprzez umożliwienie mu restru-

kturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzy-

cielami. Takie jest wszak cel postępowań

restrukturyzacyjnych wprost wyrażony w usta-

wie. Nie jest to jednak wyłączna korzyść, jaka

wiąże się z otwarciem restrukturyzacji. W porę

otwarte postępowanie restrukturyzacyjne

nabiera szczególnego znaczenia z punktu

widzenia odpowiedzialności członków organów

zarządzających spółek kapitałowych (a więc:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej).

Jeśli bowiem w spółce pojawia się już problem

niewypłacalności, to należy pamiętać, że po-

wstaje też obowiązek złożenia wniosku

o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od

dnia zaistnienia tego stanu (na boczny tor

dyskusji przesunąć należy w tym momencie

kwestie związane z zawieszeniem tego

obowiązku na skutek pojawienia się pandemii).

Niedotrzymanie tego terminu może rodzić po

stronie kadry menadżerskiej rozmaitej natury

Zgodnie z tym przepisem,
w przypadku bezskuteczności egze-
kucji przeciwko spółce członkowie
zarządu odpowiadają solidarnie
(a więc razem ze spółką) za jej
zobowiązania.

Członek zarządu może jednak uwolnić się od tej

odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek

o ogłoszenie upadłości lub w tym samym

czasie wydano postanowienie o otwarciu

postępowania restrukturyzacyjnego albo

o zatwierdzeniu układu w postępowaniu

w przedmiocie zatwierdzenia układu,

albo że
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b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie

upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że

c) pomimo niezgłoszenia wniosku

o ogłoszenie upadłości oraz niewydania

postanowienia o otwarciu postępowania

restrukturyzacyjnego albo niezatwie-

rdzenia układu w postępowaniu

w przedmiocie zatwierdzenia układu

wierzyciel nie poniósł szkody.

Analogicznie uregulowana jest odpowie-

dzialność członków zarządu w ramach prostej

spółki akcyjnej, przy czym odpowiedzialność ta

dotyczy także członków rady dyrektorów, jeżeli

zostanie ona ustanowiona w spółce.

W przypadku spółki akcyjnej nie istnieje

odrębny przepis Kodeksu spółek handlowych

statuujący tę odpowiedzialność, jednak również

członkowie zarządu tej spółki będą mogli

ponieść odpowiedzialność za niezłożenie

wniosku upadłościowego w terminie. Podstawę

stanowić będzie tu art. 21 Prawa upadło-

ściowego (przy czym odpowiedzialność na jego

podstawie mogą także ponieść członkowie

zarządu spółki z o.o. i prostej spółki akcyjnej).

Od odpowiedzialności tej można się uwolnić

w szczególności, jeśli wykaże się, że

w terminie na złożenie wniosku upadło-

ściowego otwarto postępowanie restruktu-

ryzacyjne albo zatwierdzono układ w postę-

powaniu o zatwierdzenie układu.

Za niezłożenie wniosku upadłościowego

w terminie odpowiedzialność można ponieść

także za zaległości podatkowe spółki jest

art. 116 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.

‒ Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

1540; dalej: o.p.). Na tej samej zasadzie członek

zarządu może odpowiadać za należności

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności

wygląda tu analogicznie jak w przypadku art.

299 k.s.h. z tą różnicą, że brak jest tu jednej

przesłanki egzoneracyjnej - tej, która dotyczy

braku szkody po stronie wierzyciela, mimo

niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

(jest to zatem odpowiedzialność surowsza).

Sąd ma jednak możliwość oddalenia wniosku,

jeżeli złożony został wniosek o otwarcie

przyspieszonego postępowania układowego,

postępowania układowego lub postępowania

sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia

wierzycieli jest nieznaczny.

Ostatnim rodzajem odpowiedzialności, którą

należałoby tu jeszcze wymienić jest odpowie-

dzialność karna statuowana przez art. 586 k.s.h.

za nie zgłoszenie wniosku o upadłość spółki

handlowej pomimo powstania warunków

uzasadniających według przepisów jej upadłość.

Możliwość uniknięcia odpowiedzialności

Z powyższego zestawienia przepisów

Niezłożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości w terminie może w końcu
skutkować orzeczeniem zakazu
prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz pełnienia innych funkcji
w podmiotach gospodarczych (w tym
również reprezentanta spółki) na
podstawie art. 373 p.u.
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traktujących o odpowiedzialności za niezło-

żenie wniosku upadłościowego w terminie

odczytać można pewną prawidłowość.

Mianowicie, przed wspomnianą odpowie-

dzialnością uchronić może, co oczywiste,

złożenie wniosku upadłościowego w terminie

albo otwarcie w tym terminie postępowania

restrukturyzacyjnego. Różnica jest tu jednak

istotna, gdyż skutki związane z samym

złożeniem wniosku upadłościowego następują

natychmiast, natomiast w przypadku ratowania

się restrukturyzacją dłużnik musi jeszcze czekać

na wydanie przez sąd decyzji uwzględniającej

jego wniosek.

tego postępowania przepisy wymagają, aby

w terminie do złożenia wniosku

upadłościowego doszło już do zatwierdzenia

układu – co jest warunkiem jeszcze bardziej

wymagającym niż samo wydanie postanowienia

o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Uproszczona restrukturyzacja

Kwestia możliwości uniknięcia odpowie-

dzialności za niezłożenie wniosku upadło-

ściowego w terminie została bardzo korzystnie

uregulowana w ramach uproszczonego postę-

powania o zatwierdzenie układu uregu-

lowanego w art. 15 i n. ustawy z 19 czerwca

2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredy-

tów bankowych udzielanych przedsiębiorcom

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o upro-

szczonym postępowaniu o zatwierdzenie

układu w związku z wystąpieniem COVID-19;

t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1072; tzw. Tarcza 4.0.)

Postępowanie to z założenia było czasowym

rozwiązaniem restrukturyzacyjnym, a z możli-

wości jego wszczęcia można było skorzystać do

30 listopada 2021 r.

W realiach postępowań restru-
kturyzacyjnych ciężko jest natomiast
uzyskać rozstrzygnięcie w przedmio-
cie wniosku restrukturyzacyjnego
w terminie 30 dni od wystąpienia
stanu niewypłacalności (termin na
złożenie wniosku upadłościowego).

W związku z tym w praktyce przyjęło się, że

dłużnik składa w takiej sytuacji dwa wnioski:

wniosek upadłościowy (po to by uchronić się

przed odpowiedzialnością w sytuacji, w której

wniosek restrukturyzacyjny zostałby oddalony)

oraz wniosek restrukturyzacyjny (zgodny

z rzeczywistą intencją dłużnika co do wybranej

ścieżki insolwencyjnej). Pierwszeństwo rozpo-

znania ma w takiej sytuacji zasadniczo wniosek

restrukturyzacyjny. Istotna odmienność doty-

czy natomiast postępowania o zatwierdzenie

układu, w którym nie składa się wniosku

o otwarcie postępowania do sądu. W przypadku

Od 01 grudnia 2021 r. zostało ono
zastąpione postępowaniem o zatwie-
rdzenie układu z możliwością obwie-
szczenia o ustaleniu dnia układo-
wego, które to postępowanie
wykazuje wiele podobieństw do
wcześniej funkcjonującej upro-
szczonej restrukturyzacji.

Ma również jednak wiele istotnych różnic.

Jedna z nich dotyczy właśnie odpowiedzialności

za niezłożenie wniosku upadłościowego –
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warto zatem przybliżyć jak kwestia ta została

uregulowana w ramach tego postępowania.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Po nowelizacji, która weszła w życie w dniu 01

grudnia 2021 r. postępowanie o zatwierdzenie

układu może występować w dwóch wariantach.

Klasycznym, który odpowiada dotychczas-

sowemu modelowi tego postępowania, oraz

z możliwością dokonania obwieszczenia o usta-

leniu dnia układowego. Drugi z wymienionych

wariantów przypomina dotychczasową upro-

szczoną restrukturyzację – z dniem dokonania

obwieszczenia dłużnik uzyskuje m.in. ochronę

przed egzekucją oraz możliwością wypowie-

dzenia kluczowych umów, ale zostaje też

ograniczony w zakresie dokonywania czynności

przekraczających zakres zwykłego zarządu, na

które musi uzyskać zgodę nadzorcy układu.

Ustawodawca nie przewidział jednak analogi-

cznych przepisów jak w uproszczonej restru-

kturyzacji, które pozwalałyby na przyznanie

ochrony przed odpowiedzialnością za niezło-

żenie wniosku upadłościowego od dnia doko-

nania obwieszczenia. Skoro ustawa milczy na

ten temat, to oznacza to, że wszczęcie postę-

powania o zatwierdzenie układu wraz z doko-

naniem obwieszczenia o ustaleniu dnia

układowego nie pozwoli na uchylenie się przed

odpowiedzialnością. Konieczne będzie tu, tak

jak dotychczas, uzyskanie postanowienia o za-

twierdzeniu układu.

Można zastanawiać się jaki był powód takiej

decyzji ustawodawcy, która niewątpliwe jest

Wydaje się zatem, że jest to powrót do założeń

postępowania o zatwierdzenie układu, które

było dedykowane dłużnikom jedynie

zagrożonym niewypłacalnością (a więc

nieobciążonych obowiązkiem złożenia wniosku

upadłościowego), którzy dla zawarcia układu

nie potrzebują szczególnych rozwiązań

ochronnych, takich jak te funkcjonujące

w ramach pozostałych postępowań restruktu-

ryzacyjnych. Konkluzja ta wydaje się jednak

niewłaściwa, jeśli weźmie się pod uwagę, że

w przypadku dokonania obwieszczenia o usta-

leniu dnia układowego dłużnikowi przyznawana

jest ochrona przed egzekucją tak jak w postę-

powaniu sanacyjnym (a więc w najszerszym

zakresie i zasadniczo wraz z możliwością

uchylenia zajęć dokonanych w postępowaniach

egzekucyjnych i zabezpie-czających). Jeśli zatem

dłużnik chce skorzystać z tego postępowania,

aby możliwie szybko uzyskać taką ochronę (nie

trzeba tu bowiem oczekiwać na pozytywne

rozstrzygnięcie sądu o otwarciu postępowania),

to zastanowić można się, czy jego kondycja nie

jest jednak na tyle zła, że można mówić już

o niewypłacalności. Powstaje tu zatem pewien

dysonans – z jednej strony traktowanie

postępowania o zatwierdzenie układu jako
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Trudno uznać, aby pominięcie tak
kluczowego rozwiązania dla odpowie-
dzialności kadry zarządzającej było
przeoczeniem ustawodawcy.

krokiem wstecz wobec epizodycznego

postępowania, jakim była uproszczona

restrukturyzacja.
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narzędzia dla dłużników zagrożonych

niewypłacalnością, a z drugiej przyznanie

bardzo silnej ochrony przed egzekucją.

Czy dłużnik chcący skorzystać z możliwości

uzyskania natychmiastowej wręcz ochrony

przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych

umów, jaką daje obwieszczenie o ustaleniu dnia

przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych

umów, jaką daje obwieszczenie o ustaleniu dnia

układowego, będzie miał możliwość uzyskania

w jakikolwiek sposób ochrony przed

konsekwencjami niezłożenia wniosku o ogło-

szenie upadłości w terminie? Na myśl

przychodzi tu oczywiście złożenie wniosku

upadłościowego i jednoczesne skorzystanie

z możliwości obwieszczenia o ustaleniu dnia

układowego. Jak już wyżej wspomniano,

praktyka składania wniosków upadłościowych

„dla bezpieczeństwa” wraz z równoczesnym

złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego była

dotychczas powszechnie spotykana.

Nawiązując raz jeszcze do uproszczonej

restrukturyzacji można wskazać, iż praktyka

również spotkała się z tym dylematem, choć

w przypadku tej procedury ustawa przynajmniej

wprost posługiwała się terminem „otwarcia”

postępowania. Mimo to w wielu przypadkach,

w których złożono wniosek o ogłoszenie

upadłości oraz dokonano obwieszczenia

o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji sądy

czekały z procedowaniem w przedmiocie

wniosku upadłościowego do czasu zakończenia

restrukturyzacji. Jeśli nie dochodziło do złożenia

wniosku o zatwierdzenie układu, postępowanie

ulegało umorzeniu z mocy prawa, a sąd mógł

bez przeszkód rozpoznać wniosek upadło-

ściowy. Powstaje obecnie pytanie jak sądy

podejdą do tego zagadnienia w sytuacji

dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia

układowego, tj. czy będą traktować tę datę jako

dzień otwarcia postępowania restruktury-

zacyjnego, czy też będą zachowywać się

analogicznie jak w przypadku funkcjonującej

wcześniej uproszczonej restrukturyzacji i czekać

na finał postępowania o zatwierdzenie układu.

Drugą kwestią problemową jest natomiast

nowelizacja art. 9a p.u., w ramach której

sprecyzowano, iż w przypadku otwarcia

postępowania restrukturyzacyjnego, złożony

wniosek o ogłoszenie upadłości podlega

odrzuceniu. Jeśli zatem sąd uzna, że wszczęcie

postępowania o zatwierdzenie układu jest

równoznaczne w skutkach z otwarciem postę-

powania restrukturyzacyjnego, to zobowiązany

będzie odrzucić wniosek upadłościowy.

W przypadku wydania takiego rozstrzygnięcia

Powstają tu jednak pewne
wątpliwości co do prawidłowości
takiego rozwiązania. Po pierwsze
podnosi się, że w przypadku postę-
powania o zatwierdzenie układu nie
dochodzi do otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego, a zatem nie
znajduje w tym wypadku zastoso-
wania art. 9a p.u., który uniemożliwia
ogłoszenie upadłości od otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego
do jego zakończenia lub prawomo-
cnego umorzenia. Teoretycznie zatem
dopuszczalne byłoby ogłoszenie upa-
dłości mimo prowadzonego postę-
powania o zatwierdzenie układu.
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trzeba będzie odrzucić wniosek upadłościowy.

W przypadku wydania takiego rozstrzygnięcia

można byłoby się jednak zastanowić, czy

dłużnik nie utraci ochrony, którą chciał uzyskać

składając taki wniosek – zasadniczo bowiem

wniosek odrzucony nie wywołuje żadnych

skutków prawnych.

W tej sytuacji dłużnik nie miałby przyznanej

ochrony, gdyż zatwierdzenie układu (o ile

w ogóle do niego by doszło) nastąpiłoby

znaczenie później niż w terminie na złożenie

wniosku upadłościowego, a zgłoszony wcze-

śniej wniosek upadłościowy uznany byłby za

niebyły. Taka interpretacja nie wydaje się

jednak właściwa. Przepisy procedury cywilnej

nie regulują skutków odrzucenia pozwu

(wniosku) tak jak czynią to w przypadku zwrotu

pisma procesowego (art. 130 § 2 zd. 2 k.p.c.).

Odwołując się do dorobku doktryny procesu

cywilnego należy jednak wskazać, iż odrzucenie

pozwu nie wywołuje skutków materialno-

prawnych jakie wiążą się z wytoczeniem

powództwa, o ile następuje to na podstawie

przesłanek decydujących o bezwzględnym

braku skuteczności wniesienia pozwu. Jeśli

jednak droga sądowa jest zasadniczo

dopuszczalna, ale z określonych przyczyn w tej

konkretnej sprawie dopuszczalna nie jest, to

pozew odrzucony może wywoływać skutki

materialnoprawne.

Pogląd ten należałoby podzielić na gruncie

art. 9a p.u. W tym przypadku ogłoszenie

upadłości jest generalnie dopuszczalne, a stało

się niedopuszczalne z powodu otwarcia

postępowania restrukturyzacyjnego. Również

w dalszej części przepisów Prawa upadło-

ściowego ustawodawca wskazał, że wiąże

pewne skutki prawne z wnioskiem

upadłościowym odrzuconym na podstawie art.

9a p.u. (zob. art. 131a p.u.).

Reasumując należałoby zatem wskazać, że

obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

w nowym postępowaniu o zatwierdzenie

układu nie chroni przez odpowiedzialnością za

niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

w terminie.

Dłużnik chcący skorzystać z tej procedury może

zabezpieczyć się poprzez jednoczesne złożenie

wniosku upadłościowego, choć powstaje wtedy

ryzyko uznania przez sąd, że wniosek ten może

zostać rozpoznany niezależnie od prowa-

dzonego postępowania o zatwierdzenie układu.

Jeśli jednak sąd uznałby, że na podstawie art. 9a

p.u. obowiązany jest taki wniosek odrzucić,

to należałoby w tej sytuacji bronić poglądu,

że odrzucony wniosek wywołał materialn-

oprawne skutku w zakresie ochrony przed

odpowiedzialnością za niezłożenie wniosku

upadłościowego w terminie. Odpowiedzi na

rozwiązanie tego zagadnienia z pewnością

będzie musiała udzielić praktyka.

Brak jest tu bowiem przepisów
analogicznych do tych, jakie
funkcjonowały w ramach upro-
szczonej restrukturyzacji.
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wierzytelności zabezpieczonej na mieniu

dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem

rejestrowym, zastawem skarbowym lub

hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie

w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba

że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej

układem. Dłużnik, chcąc, aby taki wierzyciel

został objęty układem, musiał się z nim

porozumieć w zakresie warunków spłaty, często

znacznej wierzytelności. Następnie już na etapie

głosowania nad układem, jeśli propozycje

układowe były dla niego akceptowalne,

wierzyciel wyrażał zgodę na objęcie układem

i oddawał głos za układem.

Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych 
na majątku dłużnika

Restrukturyzacje w Polsce 2021

OBJĘCIE UKŁADEM WIERZYTELNOŚCI 
ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

M. Romańska

Zdecydowana większość dłużników, wobec

których prowadzone jest postępowanie

restrukturyzacyjne, posiada wierzycieli, których

wierzytelności są zabezpieczone na ich majątku.

Niby to nic takiego, ale w praktyce dłużnicy

musieli podjąć rozmowy z wierzycielami, aby

ustalić ich stanowisko w zakresie spłaty

zadłużenia i wyrażenia zgody na objęcie

układem. Czasami wierzyciele nie wykazywali

zainteresowania propozycjami spłaty ani nawet

prowadzeniem negocjacji w tym zakresie, co

mogło przełożyć się na brak możliwości

przyjęcia i wykonania układu przez dłużnika.

Nowelizacja ustawy z 15.05.2015 r. Prawo

restrukturyzacyjne (dalej „p.r.”) mocą ustawy

z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłu-

żonych oraz ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie

ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

(dalej jako „nowelizacja”), która obowiązuje od

1 grudnia 2021 r., wprowadza zmiany dotyczące

objęcia układem wierzytelności zabezpie-

czonych na majątku dłużnika.

Jak było

Przed nowelizacją zgodnie z art. 151 ust. 2 p.r.

układ nie obejmował z mocy prawa wierzyte-

Czasami wierzyciele, którzy w całości
nie byli objęci układem z uwagi na
posiadane zabezpieczenie i nie chcieli
brać udziału w postępowaniu, ustalali
warunki dwustronnego porozumienia
dotyczącego spłaty zadłużenia, które
obowiązywało obok układu.

Wskazane rozwiązania były często jedyną drogą

do zawarcia, a następnie wykonania układu.

Brak objęcia układem wierzyciela i nieustalenie

z nim warunków spłaty umożliwiało

wierzycielowi wszczęcie egzekucji po zako-

ńczeniu postępowania, co przekładało się

na paraliż działalności dłużnika i brak

możliwości wykonania układu.
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czego dłużnik nie będzie miał problemu

z wykonaniem układu.

Restrukturyzacje w Polsce 2021

OBJĘCIE UKŁADEM WIERZYTELNOŚCI 
ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Jak jest obecnie

Wprowadzone zmiany nie zmieniły samej treści

art. 151 ust. 2 p.r., a uzupełniły regulację

poprzez dodanie ust. 2a, którego treść

wzorowana jest na art. 181 p.r. dotyczącym

układu częściowego oraz art. 17 ust. 1 ustawy

z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania

kredytów bankowych udzielanych przedsię-

biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie

układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Na skutek zmian wierzytelność zabezpieczona

na majątku dłużnika będzie objęta z mocy

prawa układem, gdy dłużnik przedstawi

wierzycielowi propozycje układowe przewi-

dujące pełne zaspokojenie, które było

przewidziane w umowie będącej podstawą

ustanowienia zabezpieczenia, albo przewidujące

zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym

od tego, jakiego może się spodziewać

w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz

z należnościami ubocznymi z przedmiotu

zabezpieczenia.

Zmiana jest o tyle istotna, że na fakt objęcia

układem będzie miał wpływ nie tylko wierzyciel

posiadający zabezpieczenia na majątku

dłużnika, ale sam dłużnik poprzez odpowiednie

sformułowanie propozycji układowych. Dzięki

takiemu rozwiązaniu wierzyciel zabezpieczony

na majątku dłużnika może zostać objęty

układem z mocy prawa i na etapie

wykonywania układu nie będzie mógł podjąć

działań windykacyjnych paraliżujących działa-

lność przedsiębiorstwa, w efekcie

Z kolei zarządca, nadzorca sądowy czy nadzorca

układu zobowiązani są na etapie głosowania

nad układem albo zatwierdzenia układu do

przedstawienia opinii o możliwości wykonania

układu. Istotne jest, aby dłużnik przed

przedstawieniem propozycji układowych

dokonał ich weryfikacji pod kątem swojej

płynności finansowej.

Podsumowanie

Wprowadzona zmiana umożliwia dłużnikowi

przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia,

pomimo braku współpracy ze strony wierzycieli

rzeczowych. Poprawia także sytuację dłużnika,

gdy wierzyciel jest negatywnie do niego

nastawiony i nie będzie chciał wyrazić zgody na

objęcie układem, aby uniemożliwić jego wyk-

onanie. Korzystając z nowego rozwiązania,

dłużnik musi jednak pamiętać o możliwości

realizacji propozycji układowych. Samo forma-

lne objęcie układem wierzyciela zabezpie-

czonego rzeczowo nie gwarantuje jeszcze

sukcesu w postaci skutecznej restrukturyzacji.

Propozycje układowe uwzględniające takie

wierzyciela muszą odzwierciedlać realne możli-

wości finansowe dłużnika.

Przygotowując propozycje układowe,
które spowodują objęcie z mocy prawa
wierzytelności zabezpieczonej na mają-
tku dłużnika, należy pamiętać także
o możliwości ich wykonania. Na koniec
dnia oprócz zawarcia i zatwierdzenia
układu liczy się jego wykonanie.
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postępowań. Ta szeroka funkcjonalność

całkowicie zmienia realia prowadzenia

postępowań upadłościowych i restruktury-

zacyjnych, przede wszystkim urealniając ich

transparentność.

Choć w teorii akta postępowań insolwe-

ncyjnych były już wcześniej dostępne dla

szerokiego grona zainteresowanych, nie tylko

samych uczestników postępowania, to w pra-

ktyce niewielka liczba wydziałów upadłościo-

wych oraz ich skromne możliwości logistyczne,

a z drugiej strony znaczna liczba uczestników

w postaci wierzycieli czyniły tą dostępność

iluzoryczną. W tej chwili, bez konieczności

ponoszenia dodatkowych nakładów finanso-

wych i czasowych, każdy wierzyciel może

zapoznać się dokładnie i w wybranych przez

siebie warunkach z przebiegiem postępowania.

Komunikacja pomiędzy sądem, organami

pozasądowymi postępowania a jego uczestni-

kami nabiera również nowej dynamiki. Jest to

aspekt, którego nie może nie docenić każdy, kto

kiedykolwiek miał do czynienia z doręczeniami

przesuniętymi w czasie od podjęcia decyzji

przez sędziego-komisarza o całe niekiedy

miesiące. Z drugiej strony sędzia-komisarz czy

też sąd nie będzie już zmuszony marnotrawić

swojego czasu na przyklepywanie danych

podanych na papierze, będą one zaciągane

z systemu.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Restrukturyzacje w Polsce 2021

A. Michalska

Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako „KRZ”)

wystartował 1 grudnia 2021 r. Długo i niecier-

pliwie wyczekiwany, budził duże emocje

i jeszcze większe obawy. Niewątpliwie

cyfryzacja postępowań upadłościowych

i restrukturyzacyjnych to szansa na znaczące

przyspieszenie tych procesów i podniesienie ich

efektywności, ale również zwiększenie

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W początkowej fazie funkcjonowania będzie

z pewnością dużym wyzwaniem dla sądów

i doradców restrukturyzacyjnych, ale też dla

uczestników tych postępowań oraz ich pełno-

mocników – wszyscy musimy nauczyć się

nowego, złożonego narzędzia. W jaki sposób

KRZ zmieni prowadzenie postępowań

insolwencyjnych oraz ich obsługę? Jak zmieni

się sytuacja dłużników i wierzycieli?

Krajowy Rejestr Zadłużonych będący rejestrem

publicznym o charakterze jawnym pełni nie

tylko funkcję właśnie rejestru czyli bazy danych

o postępowaniach upadłościowych i restruktu-

ryzacyjnych, czy tablicy ogłoszeń służącej do

publikacji obwieszczeń, ale też funkcję portalu

orzeczniczego, akt postępowania oraz środka

komunikacji pomiędzy organami a uczestnikami
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Formularze mają z oczywistych względów swoje

wady, ale zawsze możliwe jest dodanie cyfro-

wego załącznika, który uzupełni ewentualne

braki formularza. Z drugiej strony precyzyjne

wskazanie zawartości wniosku lub innego pisma

ułatwi nieprofesjonalistom prawidłowe sformu-

łowanie pisma do sądu czy syndyka. Mniej

błędów i braków w pismach oznacza mniej

pracy dla sądu i uwalnia siły do zajmowania się

realnymi wyzwaniami zamiast żmudną

biurokracją.

Spod wskazanych wyżej rygorów wyłączono

jednak pewne kategorie uczestników postę-

powań – doręczeń elektronicznych czy obowią-

zku składania pism przez system KRZ nie

stosuje się do dłużników-konsumentów oraz

wierzycieli-pracowników (z wyjątkiem roszczeń

z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika

lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynno-

ści związane z zarządem lub nadzorem nad

przedsiębiorstwem dłużnika). Osoby te mogą

również wnosić wnioski lub składać oświa-

dczenia i dokumenty w biurze podawczym

każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie

treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi

biura podawczego oraz składając dokumenty

sporządzone w postaci papierowej. Pracownik

biura podawczego wprowadza treść wniosku

lub oświadczenia do systemu KRZ.

Restrukturyzacje w Polsce 2021

Prowadzenie akt zainicjowanych po 1 grudnia

2021 postępowań wyłącznie w systemie KRZ

wymusza jednak pełną cyfryzację działań

wszystkich interesariuszy. W postępowaniu

upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym pisma

oraz postanowienia, doręcza się za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obsługującego postępowanie sądowe – dotyczy

to zarówno doręczeń dokonywanych przez sąd,

jak i przez syndyka, zarządcę czy nadzorcę.

Tylko pierwsze doręczenie w danej sprawie

podmiotowi, który nie wniósł jeszcze żadnego

pisma, dokonywane jest za pośrednictwem

tradycyjnej poczty. Wraz z takim pierwszym

pismem (którym najczęściej będzie

zawiadomienie syndyka, zarządcy lub nadzorcy)

poucza się wierzyciela o konieczności założenia

konta w systemie KRZ jako wyłącznie

dopuszczalnym kanale komunikacji oraz o sku-

tkach nie dochowania tego wymogu. Pisma

procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem

informacji niejawnych, wnosi się zatem

wyłącznie za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego obsługującego postępo-

wanie sądowe z wykorzystaniem udostępnia-

nych w systemie formularzy elektronicznych

określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Pisma oraz dokumenty niewniesione
za pośrednictwem systemu teleinfo-
rmatycznego obsługującego postępo-
wanie sądowe nie wywołują skutków
prawnych, jakie ustawa wiąże
z wniesieniem pisma albo dokumentu
do sądu.

Z kolei pisma oraz postanowienia
skierowane do osoby albo jednostki,
która nie ma założonego konta
w systemie teleinformatycznym obsłu-
gującym postępowanie sądowe,
pozostawia się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia.
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Kto zatem może trafić na tablicę
obwieszczeń KRZ?

Nie tylko osoby fizyczne czy prawne
wnioskujące o upadłość czy restruktury-
zację, ale również wspólnicy osobowych
spółek handlowych, ponoszący odpo-
wiedzialność za zobowiązania spółki bez
ograniczenia całym swoim majątkiem –
w sytuacji oddalenia wniosku o upa-
dłość z uwagi na brak środków na
koszty czy też w razie ogłoszenia
upadłości spółki, a także, co stanowi
nowość, osoby fizyczne, osoby prawne
oraz jednostki organi zacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną – wobec
których umorzono postępowanie
egzekucyjne z uwagi na jego
bezskuteczność oraz osoby fizyczne,
wobec których toczy się egzekucja
świadczeń alimentacyjnych lub egze-
kucja należności budżetu państwa
powstałych z tytułu świadczeń wypła-
canych w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów, a które zalegają ze
spełnieniem tych świadczeń za okres
dłuższy niż 3 miesiące.

w związku z tym trudne dla dłużnika decyzje,

zanim ten ostatni zostanie objęty ochroną.

Jednocześnie doszło do znaczącego rozbudo-

wania katalogu obwieszczeń publikowanych

w ramach rejestru m.in. o obwieszczenia o zło-

żeniu wniosku o upadłość czy wniosku restru-

kturyzacyjnego przez dłużnika; o prawomocnym

zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku

dłużnika albo umorzeniu postępowania w prze-

dmiocie rozpoznania takiego wniosku,

a w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego –

również informację o prawomocnej odmowie

wszczęcia postępowania; obwieszczenia

o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądo-

wego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy

przymusowego czy też o prawomocnym

oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na

podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 prawa

upadłościowego – niezależnie od okoliczności

czy wniosek został złożony przez samego

dłużnika czy przez jego wierzyciela; czy też

wreszcie obwieszczenia o prawomocnym

orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 373

ust. 1 prawa upadłościowego, w tym informację

o okresie orzeczonego zakazu.

Nowe obwieszczenia mają zwiększyć

bezpieczeństwo obrotu prawnego. W przypa-

dku wniosków restrukturyzacyjnych jednak

dodatkowym skutkiem będzie wypracowanie

nowego podejścia do kształtowania przez

dłużników oraz ich doradców relacji

z wierzycielami, szczególnie tymi, którzy jako

wierzyciele finansowi albo strategiczni z punktu

widzenia kontynuacji biznesu dostawcy czy

odbiorcy nie powinni poczuć się zaskoczeni

sytuacją swojego kontrahenta i podjąć

42

Pomimo zatem początkowych trudności oraz

nieuchronnych w każdym tak znaczących

rozmiarów projekcie koniecznych poprawek,

system KRZ zrealizuje cele, jakie przed nim

postawiono:

▪ przejrzysty i łatwy dostęp dla

zainteresowanych do informacji o postę-

powaniu,

▪ urealnienie kontroli wierzycielskiej nad

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH
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działalnością syndyka, zarządcy, nadzorcy

sądowego,

▪ ułatwienie sporządzania i aktualizowania

kluczowych w postępowaniu doku-

mentów,

43

▪ usprawnienie korespondencji między

organami postępowania a uczestnikami.

Wszystko to przełoży się na znacznie wyższą

efektywność postępowań związanych

z niewypłacalnością.

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH
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STATYSTYKI

Obciążenie sądów restrukturyzacyjnych według ich właściwości w latach 2020-2021

45

Sąd UPR GR GRp GRs GRu GRz RAZEM

SR dla m.st. Warszawy
328 12 29 13 5 6 393

SR Poznań - Stare Miasto w 

Poznaniu

183 2 43 22 5 2 257

SR w Białymstoku
100 22 18 1 141

SR dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie

110 1 6 7 2 1 127

SR Katowice-Wschód w 

Katowicach

106 1 8 5 2 1 123

SR Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku

109 7 1 117

SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
81 5 12 4 1 2 105

SR dla Wrocławia-Fabrycznej
86 10 5 1 1 103

SR dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
85 6 5 2 1 99

SR w Rzeszowie
48 10 9 2 2 1 72

SR w Olsztynie
54 5 6 3 1 69

SR w Bydgoszczy
53 2 7 1 5 1 69

SR w Toruniu
43 2 11 2 1 59

SR w Gliwicach
47 3 4 3 57

SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
49 5 1 55
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UPR, rezultaty według daty otwarcia postępowania

otwarcie brak informacji układ zatwierdzony umorzenie lub odmowa 

zatwierdzenia układu

czerwiec 2020
2 2 1

lipiec 2020
10 7 6

sierpień 2020
18 6 5

wrzesień 2020
41 18 6

październik 2020
39 21 11

listopad 2020
28 20 8

grudzień 2020
75 32 5

styczeń 2021
67 20 5

luty 2021
61 34 15

marzec 2021
110 34 12

kwiecień 2021
85 40 8

maj 2021
88 18 5

czerwiec 2021
199 30 7

lipiec 2021
97 3 4

sierpień 2021
104 2 1

wrzesień 2021
114 1

październik 2021
99 1

listopad 2021
234

grudzień 2021
11
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Liczba otwieranych postępowań w miesiącach, według typu

otwarcie UPR GR GRp GRs GRu GRz

styczeń 2020 2 17 7 4 2

luty 2020 1 13 17 2 1

marzec 2020 1 19 7 3 1

kwiecień 2020 1 22 12 1

maj 2020 13 9 3

czerwiec 2020 5 2 22 11 1 2

lipiec 2020 23 2 18 11 5 4

sierpień 2020 29 2 5 6 1 2

wrzesień 2020 65 2 19 9 3

październik 2020 71 12 7 2

listopad 2020 56 2 13 5 3 1

grudzień 2020 112 2 13 5 1 2

styczeń 2021 92 2 13 2 2 1

luty 2021 110 4 4 2

marzec 2021 156 3 11 2 1

kwiecień 2021 133 4 5 2 1

maj 2021 111 8 3 3 3

czerwiec 2021 236 3 5 3

lipiec 2021 104 1 4 1 1

sierpień 2021 107 2 4 2

wrzesień 2021 115 2 7 6 2

październik 2021 100 3 4 1

listopad 2021 234 3 3 1

grudzień 2021 11 3 1 2 1
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Efektywność liczbowa postępowań rozpoczętych przed 1.08.2021

typ postępowania brak informacji układ zatwierdzony umorzenie lub odmowa 

zatwierdzenia układu

UPR 920 285 98

GRp 85 74 72

GRs 91 11 19

GRu 15 8 8

GRz 0 14 8

Czas trwania postępowań, w dniach

typ

Czas trwania postępowania - liczba dni (od – do)

30-60

60-90

90-120

120-150

150-180

180-210

210-240

240-270

270-300

300-330

330-360

360-390

390-420

420-450

450-480

480-510

510-540

540-570

570-600

600-630

630-660

660-690

UPR 2 1 4 24 81 97 65 32 25 14 7 8 6 2 5 0 1 0 0 0 0 0

GRp 2 2 4 6 12 14 13 8 10 12 17 9 6 8 6 0 1 2 3 5 2 2

GRs 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2 4 1 2 1 2 1 3 0 1 0 0

Czas trwania UPR, w dniach

sąd

Czas trwania postępowania - liczba dni (od – do)

60-90

90-120

120-150

150-180

180-210

210-240

240-270

270-300

300-330

330-360

360-390

390-420

420-450

450-480

480-510

510-540

SR Poznań -

Stare Miasto w 

Poznaniu

0 0 3 10 9 7 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0

SR dla m.st. 

Warszawy

1 0 2 17 14 9 4 5 2 1 0 2 1 1 0 1

SR w 

Białymstoku

0 0 1 6 14 3 3 1 1 0 1 1 1 2 0 0
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Czas trwania GRs, w dniach

sąd

Czas trwania postępowania - liczba dni (od – do)
150-180

330-360

360-390

390-420

420-450

450-480

480-510

510-540

540-570

570-600

600-630

SR Poznań - Stare 

Miasto w Poznaniu

0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0

SR dla m.st. Warszawy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SR w Białymstoku 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1

Czas trwania GRp, w dniach

sąd

Czas trwania postępowania - liczba dni (od – do)

30-60

60-90

90-120

120-150

150-180

180-210

210-240

240-270

270-300

300-330

330-360

360-390

390-420

420-450

450-480

570-600

600-630

630-660

SR Poznań -
Stare Miasto 
w Poznaniu

1 1 0 1 0 3 3 2 2 3 1 0 1 1 0 1 2 0

SR dla m.st. 
Warszawy

0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 2

SR w 
Białymstoku

0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
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Platforma Solvbot to zaawansowane oprogramo-
wanie automatyzujące procesy prawne i prawno-
ekonomiczne. Zbudowana by wesprzeć działalność
Doradców Restrukturyzacyjnych zarówno w aspe-
ktach projektowych, finansowych i zarządczych.
Posiada głębokie integracje z portalami, bazami
danych i programami biurowymi, pozwala na
zarządzanie kancelarią, opracowywanie planów
i zaawansowane funkcje sprawozdawcze. Solvbot
rozwija się również na pozostałe nisze prawne, na
platformie pracują zarówno adwokaci, radcowie
i notariuszowie.

Adres: ul. Lipowa 3/21, 30-702 Kraków

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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