
Restrukturyzacje w Polsce 
w latach 2016-2017
RAPORT NA DWULECIE FUNKCJONOWANIA PRAWA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO

WERSJA ROZSZERZONA RAPORTU

16.01.2018



Rynek wyrobów 
hutniczych i upadłości
październik 2017

SPIS TREŚCI

2

Czy Polska potrzebuje prawa restrukturyzacyjnego?
- analiza prawna.............................................................................................................3

Liczba postępowań i wydajność systemu
- analiza ekonomiczna..........................................................................................11

Charakterystyka rodzajów postępowań ......................................22

Wybrane problemy z praktyki stosowania prawa 
restrukturyzacyjnego …………………....................................................................32

Case studies ………………………………..……………………………………….......................….42

Podsumowanie ……………………….……………………………………….........................….56



Po co Polsce prawo restrukturyzacyjne
Analiza prawna

3

Czy Polska potrzebuje prawa 
restrukturyzacyjnego?
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Podstawową zmianą 
o charakterze 
systemowym było 
rozdzielenie 
postępowań 
restrukturyzacyjnych 
i postępowania 
upadłościowego. 

4

Interesem 
nadrzędnym 
jest ratowanie 
uczciwego 
i rzetelnego 
podmiotu z 
korzyścią dla 
jego wierzycieli

Wiem z pierwszej ręki, że faktyczni twórcy Prawa restrukturyzacyjnego 
chcieli dać przedsiębiorcy w kryzysie finansowym najlepsze narzędzia 
naprawy. Założeniem i kierunkowskazem było uznanie, że cała 
infrastruktura systemowa, w tym organy postępowania, miała działać nie 
tylko sprawnie i szybko, ale z przekonaniem, że interesem nadrzędnym jest 
ratowanie uczciwego i rzetelnego podmiotu z korzyścią dla jego wierzycieli. 
Uznano, że zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest 
znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Oznacza ono 
zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego 
realizowania kontraktów. 

Podstawowym problemem ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze  był 
z jednej strony brak odpowiednich instrumentów zachęt oraz kar, które 
skłaniałyby przedsiębiorców do wszczynania restrukturyzacji sądowej na 
wczesnym etapie ich kryzysu finansowego. Z drugiej strony, miniona 
regulacja wprowadzała bariery, które zniechęcały do korzystania z narzędzi 
układowych. Gros wniosków upadłościowych składanych było w stanie 
znacznej niewypłacalności predestynującym do upadłości likwidacyjnej. 

Przed reformą z 2015 r., która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Polska 
była na 37. miejscu w subrankingu Banku Światowego Doing Business 
obejmującym analizę postępowań upadłościowych. Wskazywano w nim na 
długi czas postępowania, wysokie koszty i średnie zaspokojenie wierzycieli.

Rozdzielenie postępowań

Podstawową zmianą o charakterze systemowym było rozdzielenie 
postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego. Dla 
przedsiębiorcy zasadniczą kwestią jest, czy będzie on występował w 
obrocie gospodarczym jako podmiot w restrukturyzacji, czy jako podmiot w 
upadłości (nawet układowej). Ustalono więc, że wniosek o otwarcie jednego 
z postępowań restrukturyzacyjnych nie będzie mógł w żadnym razie 
doprowadzić do ogłoszenia upadłości. Podobnie, fiasko postępowania i brak 
zawarcia układu nie będzie skutkowało automatyczną upadłością. 
Oczywiście, w sytuacji niewypłacalności oraz inicjatywy zainteresowanego 
wierzyciela, sąd jest władny upadłość ogłosić. 

Wpływ wierzycieli na postępowanie

Za kluczowe uznano zwiększenie wpływu wierzycieli na przebieg 
postępowania przy jednoczesnym ograniczeniu roli sądu i sędziego-
komisarza. Przed reformą wierzyciele nie mogli skutecznie domagać się 
powołania rady wierzycieli, zaś rada nie miała wielu istotnych kompetencji. 
Obecnie rada może doprowadzić do zmiany osoby nadzorcy lub zarządcy, 
jak również zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu zwykłego. 
Dodatkowo, wierzyciele posiadający 30% wierzytelności będą mogli 
wspólnie z dłużnikiem złożyć wniosek o wyznaczenie do pełnienia funkcji 
nadzorcy sądowego albo zarządcy konkretnej osoby. 

Nowa propozycja dla przedsiębiorców 
w kryzysie
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Słuszne 
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zgody takiego 
wierzyciela na 
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praktyce jej 
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Uznano, że 
czasowy stan 
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Urealnienie definicji niewypłacalności

W ramach nowelizacji dostosowano prawną definicję niewypłacalności do 
jej  ekonomicznej istoty. Niewypłacalny przestał być ten, kto nie zapłacił 
dwóch zobowiązań na rzecz dwóch różnych wierzycieli, bez względu na 
przyczynę braku zapłaty oraz na wysokość zadłużenia. Po reformie, za 
niewypłacalnego będzie uznany podmiot, który utracił zdolność 
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utrata 
zdolności musi mieć trwały charakter. 

Zmianie uległa także przesłanka zadłużeniowa. Uznano, że czasowy stan 
przewyżki zobowiązań nad wartością majątku dłużnika nie powinien 
stanowić podstawy ogłoszenia upadłości. W niektórych przypadkach stan 
taki wynika z wczesnego etapu rozwoju działalności gospodarczej lub też 
specyfiki działalności przedsiębiorstwa (np. przy realizacji pewnych 
kontraktów budowlanych). Dlatego też zdecydowano, ze stan nadmiernego 
zadłużenia musi trwać dłużej niż 2 lata, aby powodował obowiązek złożenia 
wniosku.

Trzeba przy tym pamiętać, że z jednej strony wydłużono do 30 dni od dnia 
niewypłacalności termin na złożenie wniosku upadłościowego. Z drugiej 
strony, znacznie zaostrzono przesłanki odpowiedzialności osób 
obowiązanych do złożenia wniosku.

Przyspieszenie postępowania

Od zawsze, istotnym mankamentem postępowań sądowych jest ich 
przewlekłość. Wynika ona zarówno z postawy organów postępowania, jak i 
z wadliwości obowiązującego prawa. Mimo związku istniejącego pomiędzy 
tymi czynnikami oraz pięknych założeń, ustawodawca nie jest w stanie w 
pełni skutecznie wpłynąć na pierwszy z nich. Co prawda, w nowych 
przepisach wprowadzono liczne terminy instrukcyjne dla sądu i sędziego-
komisarza oraz terminy procesowe dla nadzorcy i zarządcy. Uzależniono 
także przyznanie części wynagrodzenia nadzorcy i zarządcy od szybkości 
postępowania. 

Jednak założenie sprawności postępowania miało się wyrażać w 
konkretnych rozwiązaniach skracających drogę do celu, takich jak: 
rezygnacja ze zgłoszeń wierzytelności oraz listy wierzytelności, wyłączenie 
prawa do składania sprzeciwów co do spisu wierzytelności, wprowadzenie 
pozasądowego postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, 
dokonywanie obwieszczeń wyłącznie za pomocą Centralnego Rejestru 
Restrukturyzacji i Upadłości (obecnie w projekcie za pomocą Krajowego 
Rejestru Zadłużonych), a do tego czasu za pomocą Monitora Sądowego i 
Gospodarczego.

Ochrona przed wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo oraz układ 
częściowy

Słuszne uprzywilejowanie wierzycieli rzeczowych nie powinno oznaczać ich 
hegemonii. Przed reformą brak zgody takiego wierzyciela na 
restrukturyzację oznaczał w praktyce jej fiasko. Nawet jeśli doszło do 
zawarcia układu z pozostałymi wierzycielami, to zaraz po jego zatwierdzeniu 
mogła być wszczęta egzekucja wobec dłużnika, nie mówiąc już o 
możliwości wszczęcia windykacji w trakcie postępowania.
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W nowych przepisach podjęto próbę rozwiązania zarysowanego problemu. 
Po pierwsze, zmiękczono nieco zasadę, że wierzyciel rzeczowy musi wyrazić 
zgodę na objęcie jego wierzytelności układem. Co prawda, obowiązuje ona 
nadal we wszystkich czterech postępowaniach restrukturyzacyjnych, ale 
doznaje wyjątku przy układzie częściowym. Po drugie, w postępowaniu 
sanacyjnym wszyscy wierzyciele, w tym również rzeczowi, tracą prawo do 
skierowania egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy 
sanacyjnej na okres prowadzonego postępowania Po trzecie, w toku 
przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania 
układowego wierzyciel rzeczowy może co prawda prowadzić egzekucję, ale 
skierować może ją wyłącznie do przedmiotu zabezpieczenia.

Nowe finansowanie w restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest inwestycją. I to nie tanią. Często wewnętrzne źródła 
finansowania nie wystarczą do remontu szwankującego silnika firmy, ani do 
zakupienia pełnego baku paliwa. 

Intencją prawodawcy było więc wprowadzenie systemu prawnych zachęt 
na rzecz udzielania przedsiębiorcy w kryzysie nowego  i bezpiecznego dla 
obu stron finansowania w postaci kredytu lub pożyczki. System zachęt 
opiera się na preferencjach w ramach postępowania restrukturyzacyjnego 
(możność zaproponowana lepszych warunków układowych) oraz na 
ochronie wobec wierzytelności finansowej w przypadku następczej 
upadłości (spłata w ramach pierwszej, preferencyjnej kategorii 
zaspokojenia). 
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Niewypłacalność przedsiębiorstw jest immanentnym elementem każdej 
gospodarki rynkowej. Na kryzys w biznesie można reagować w dwojaki 
sposób – albo ratując go (restrukturyzacja, a więc przemodelowanie firmy i 
ograniczenie – co najmniej czasowe – praw wierzycieli, przy jednoczesnym 
zachowaniu miejsc pracy i aktywów restrukturyzowanego przedsiębiorcy) 
albo likwidując (upłynnienie majątku, a więc likwidacja podmiotu 
gospodarczego z częściowym zaspokojeniem wierzycieli i jednoczesnym 
powrotem aktywów trwałych do obrotu). W każdym z tych wypadków 
powinno dojść do pozytywnego skutku dla gospodarki – albo uda się 
uratować firmę i zachować miejsca pracy albo też dojdzie do 
wyeliminowania z obrotu podmiotu, który nie był już w stanie w sposób 
bezpieczny dla innych uczestników rynku prowadzić działalności 
gospodarczej, a jego upłynnione aktywa wykorzystają inny uczestnicy 
rynku. 

Prawne instrumenty restrukturyzacji zadłużenia lub likwidacji 
niewypłacalnych przedsiębiorstw należy więc rozpatrywać w dwóch 
aspektach – mikro- oraz makroekonomicznym. Przyjęte przez ustawodawcę 
rozwiązania powinny więc łączyć element partykularny (interes dłużnika i 
jego wierzycieli) z interesem ogółu rozumianym jako bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników rynku, w tym konsumentów, a więc szerzej –
całego społeczeństwa. 

Powyższe cele ma realizować uchwalone w 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne i głęboko znowelizowane Prawo upadłościowe. To 
drugie pod wieloma względami także zawiera w sobie czynnik 
restrukturyzacyjny (np. tzw. pre-pack, który umożliwia szybką relokację 
aktywów na innych, zdrowy podmiot gospodarczy). Jakie były i są 
oczekiwania rynku pod adresem systemu prawnego? Przede wszystkim 
chodzi o dostosowanie sformalizowanych procedur sądowych do realiów 
rynkowych, a więc przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które działalność 
dłużnika i jego kontrahentów wspierają, a nie krępują. Chodzi więc po 
prostu o efektywność. Z tych względów podstawowe jest umożliwienie 
niewypłacalnym przedsiębiorstwom zawarcia układu z wierzycielami w 
różnych stadiach niewypłacalności. Tego rodzaju oczekiwaniom naprzeciw 
wychodzą takie regulacje prawne jak: układ częściowy (możliwość 
zrestrukturyzowania tylko niektórych długów) czy postępowanie o 
zatwierdzenie układu (procedura samodzielnego zbierania głosów nad 
układem bez udziału sądu). Czasami jednak konieczne jest sięgnięcie po 
dalej idące narzędzia, jak głęboka restrukturyzacja zatrudnienia, konieczność 
oddłużenia „toksycznych” aktywów czy zapewnienie „parasola 
przeciwegzekucyjnego”, czemu z kolei – z założenia – ma służyć 
postępowanie sanacyjne. Jak więc widać oczekiwane narzędzia zostały 
wprowadzone. 

Pojawia więc się pytanie, dlaczego układ, mimo iż można go zawrzeć na 
wiele sposobów, nie cieszy się taką popularnością jak upadłość czy – co 
gorsze – nieformalne zakończenie biznesu? Przyczyny, jak wydaje się, są 
przynajmniej dwie. Po pierwsze, czas. Po drugie, niedostępność „świeżego 
pieniądza” na restrukturyzację. Po trzecie, ciągle zbyt daleko idąca 
stygmatyzacja i system sankcji względem przedsiębiorców niewypłacalnych. 

Lepsze łączenie interesów wierzycieli i 
dłużników
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Jeśli chodzi o pierwszą przyczynę, konieczne jest dostosowanie tempa 
pracy sądów do życia gospodarczego. Czasami bowiem szybka i 
niekoniecznie łatwa decyzja jest lepsza niż jej brak. Z tych też względów 
sądy powinny znacznie szybciej rozpatrywać nie tylko wnioski o otwarcie 
restrukturyzacji (te z reguły są rozpoznawane w czasie zgodnym z 
oczekiwaniami ustawodawcy), ale podejmować wszelkie inne decyzje, jakie 
wiążą się w funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w restrukturyzacji „z dnia na 
dzień”, co dotyczy zwłaszcza: szybszego zatwierdzania planów 
restrukturyzacyjnych, szybkiego zwoływania zgromadzenia wierzycieli, 
sprawnego rozpatrywania sprzeciwów wierzycieli czy wyrażania zgód na 
odstąpienie od „toksycznych” kontraktów, jak też – o ile tylko pojawią się ku 
temu podstawy – natychmiastowego umarzania tych restrukturyzacji, które 
nie mają szans powodzenia. 

Co do drugiej przyczyny (brak „świeżego pieniądza”), sytuacja już nie jest tak 
oczywista, gdyż pożądanego stanu rzeczy nie można w prostu sposób 
wykreować przy użyciu instrumentów legislacyjnych. Chodzi tu bowiem o 
zaufanie uczestników rynku do restrukturyzowanego dłużnika, czego nie 
można „wymusić” regulacjami prawnymi. Wydaje się też, że konieczne są 
jeszcze dalej idące zachęty dla podmiotów, które zdecydują się na 
dofinansowanie restrukturyzowanego dłużnika. Postawię w tym miejscu 
dość kontrowersyjną tezę, że należy się zastanowić nad zrównaniem pozycji 
wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo na majątku dłużnika z wierzycielem, 
który udzielił finansowania na restrukturyzację.

Co do trzeciej przyczyny, czasami dłużnik „nie opłaca się” pójść w upadłość 
czy restrukturyzację z uwagi na grożące sankcje. Przedsiębiorca 
indywidualny, o ile zostanie wobec niego ogłoszona upadłość trafi do 
rejestru dłużników niewypłacalnych i to aż na 10 lat, dlatego czasem 
bardziej „opłaca się” po prostu porzucić biznes niż go zamknąć w sposób 
formalny! Jeśli zaś nie powiedzie się restrukturyzacja, zarządzającego takim 
przedsiębiorstwem potencjalnie czeka nie tylko osobista odpowiedzialność 
całym majątkiem, ale i nawet karna.
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Nowe Prawo Restrukturyzacyjne zmieniło optykę procesu restrukturyzacji i 
upadłości w Polsce. Nacisk położono na umożliwienie dłużnikowi 
porozumienia się z wierzycielami i uratowanie firmy, nie zaś na jej 
likwidację. W miejsce jednej upadłości układowej (która działała pod 
rządami poprzednich przepisów w 1% przypadków) i jednego postępowania 
naprawczego (które w ogóle nie działało) wprowadzono aż cztery 
procedury restrukturyzacyjne. Każda z nich dla innej sytuacji. 

Po raz pierwszy w historii polskiego prawa upadłościowego głosem 
wiodącym w tym procesie dysponują wierzyciele. Dotychczas interes 
wierzycieli często chroniony był tylko na papierze, a decyzje rzekomo 
chroniące interes wierzycieli zapadały bez pytania samych wierzycieli. 
Obecnie Prawo Restrukturyzacyjne ogranicza rolę sądu do nadzoru 
poprawności formalnej, zaś głos oddaje wierzycielom. Jest to ze wszech 
miar słuszne, bowiem to o ich pieniądze chodzi i to oni mają prawo rozliczać 
zarówno dłużnika (jak i syndyka w postępowaniu upadłościowym) ze 
skuteczności działań i stopnia troski o interes wierzycieli. Takie postawienie 
sprawy powoduje, że wierzyciele dużo częściej zgadzają się na 
restrukturyzację i chętniej w niej uczestniczą, kierując się prostym 
rachunkiem ekonomicznym. Zwyczajnie im się to bardziej opłaca niż 
upadłość. A przy okazji ratujemy miejsca pracy, płatników podatków, 
generatory PKB. Wierzyciele zaś mogą wychować sobie przyszłego 
dalszego klienta usług czy dostawcę. 

W praktyce już widać, że takie nastawienie działa, wierzyciele wolą mieć 
głos i kontrolę nad tym, w jaki sposób ich zobowiązania są realizowane 
przez dłużnika i czynią to tym chętniej, że faktycznie za taką aktywnością 
idzie wyższy stopień zaspokojenia. A dłużnicy, którzy mają coś realnego do 
zaproponowania wierzycielom (postępowanie restrukturyzacyjne pozwala 
na dość szybkie odsianie oszustów od dłużników dysponujących realną 
ofertą) są wynagradzani utrzymaniem swojej firmy. Tym moglibyśmy 
zakończyć analizę podsumowując to terminem „historia sukcesu 
restrukturyzacji w Polsce”. Niestety życie napisało scenariusz inaczej, niż 
zakładali to twórcy prawa restrukturyzacyjnego. Układ, choć o niebo 
popularniejszy i skuteczniejszy niż dawniej, nadal jest cieniem samego siebie 
z przepisów ustawy. Co poszło nie tak?

Mianowice wszystko rozbiło się o pieniądze. Żeby móc dogadać się z 
wierzycielami i zawrzeć układ trzeba mieć środki na bieżącą działalność, 
trzeba dalej produkować, świadczyć usługi, płacić pracownikom, regulować 
zobowiązania wobec dostawców czy urzędu skarbowego. Większość 
polskich przedsiębiorców korzysta z jakiejś formy finansowania 
zewnętrznego np. kredytów czy gwarancji. Na sam dźwięk słowa 
restrukturyzacja instytucje finansowe wypowiadają umowy, cofają 
finansowanie, uzależniają dalsze wsparcie od dodatkowych zabezpieczeń 
etc. dostawcy żądają przedpłat. Kto nie odłożył zapasów gotówki na czarną 
godzinę, ten niech lepiej nie liczy na pomoc banków i dostawców. W 
restrukturyzacji nie ma też mowy o żadnym nowym finansowaniu, dla 
banków jest to zbyt ryzykowne (za co odpowiadają stosowne reguły 
ostrożnościowe) i tutaj banki nie mają żadnej swobody decyzyjnej. 

Podsumowanie efektów nowego 
prawa
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Nie ma w przepisach żadnej realnej zachęty dla instytucji finansowych do 
wspierania restrukturyzujących się podmiotów. Stworzyliśmy więc system, 
który w teorii pomaga dłużnikom i wierzycielom, ale w praktyce tylko tym, 
którzy mają zapasy środków finansowych. Zamiast więc dawać szansę 
wszystkim dłużnikom, oferujemy ją tylko tym najzapobiegliwszym , co 
stanowi ułamek wszystkich firm, które mogłyby skorzystać z procedury 
restrukturyzacji. Cierpią na tym także ich wierzyciele.
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Liczba postępowań 
I wydajność systemu
ANALIZA EKONOMICZNA



W latach 2016-2017 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
ogłoszonych zostało 558 orzeczeń o rozpoczęciu postępowań 
restrukturyzacyjnych. Z tego w 2016 roku było 213 ogłoszeń, a w 
2017 roku – 345. Można szacować, że faktycznie rozpoczętych 
postępowań było ok. 585 (publikacje orzeczeń z roku 2017 
jeszcze napływają w roku 2018), przy czym w roku 2016 było ich 
236, a w 2017 r. ok. 340-350. W tym okresie postępowania 
restrukturyzacyjne stanowiły ok. jednej trzeciej łącznej liczby 
upadłości i restrukturyzacji. 

Po początkowym, mocnym wzroście w pierwszej połowie 2016 
roku, w kolejnych kwartałach liczba otwieranych postępowań 
restrukturyzacyjnych się ustabilizowała na poziomie ok. 80 
postępowań na kwartał.  Pod koniec 2017 roku ta liczba znów 
nieznacznie wzrosła i kolejne miesiące pokażą, czy jest to wynik 
rosnącej popularności procesów restrukturyzacyjnych, czy 
zwiększonych problemów płynnościowych firm. Najbardziej 
prawdopodobna w tym momencie jest stabilizacja liczby 
postępowań. Z jednej strony, popularność restrukturyzacji rośnie, 
z drugiej strony przy dobrej koniunkturze płynność firm powinna 
się poprawiać po słabszym pod tym względem roku 2017. 

STATYSTYKI – LICBZA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji
w latach 2016-2017

W LATACH 2016-2017 
OTWARTYCH ZOSTAŁO

585 POSTĘPOWAŃ

RESTRUKTURYZACYJNYCH. 
LICZBA POSTĘPOWAŃ USTABILIZOWAŁA 

SIĘ NA POZIOMIE OK. 80
NA KWARTAŁ, 

Wykres 1. Liczba upadłości i restrukturyzacji, dane kwartalne na podstawie dat orzeczeń sądowych*
*dane za czwarty kwartał 2017 roku zostały częściowo doszacowane ponieważ nie jest jeszcze znana liczba orzeczeń w ostatnich tygodniach roku

Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja
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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 roku 2016 Wykres 7. Udział otwartych postępowań w 
roku 2017
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Analizując skutki wprowadzenia prawa restrukturyzacyjnego, 
warto rozdzielić dwa efekty. Z jednej strony, wystąpił efekt 
przesunięcia, czyli skorzystanie z procedury restrukturyzacji przez 
te firmy, które w warunkach status quo musiałyby przejść przez 
proces upadłościowy. Z drugiej strony, nowe prawo zachęciło do 
podjęcia próby restrukturyzacji wiele firm, które bez tego prawa 
nie zdecydowałyby się na negocjacje z wierzycielami. Powód 
wprowadzenia nowych regulacji był właśnie taki, by bodźcować 
do szybszej restrukturyzacji firmy, które nie chcą wchodzić w 
proces upadłościowy. Rozdzielenie tych efektów nie jest łatwe i 
wymaga analizy ekonometrycznej. Szacujemy, że z 585 
postępowań, ok. 40% (niecałe 250) to jest efekt przesunięcia, a 
ok. 60% to efekt kreacji (ponad 330).

W celu oszacowania efektów przesunięcia i kreacji, zbudowaliśmy 
model ekonometryczny, w którym liczba upadłości (przed 
wejściem w życie zmian prawnych) jest funkcją szeregu 
zmiennych makro i mikroekonomicznych. Następnie, na podstawie 
tego modelu oszacowaliśmy, jaka byłaby liczba upadłości, gdyby 
prawo restrukturyzacyjne nie weszło w życie. Różnica między tym 
scenariuszem a faktyczną liczbą upadłości to efekt przesunięcia. 
Reszta to efekt kreacji.

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wpływ nowego prawa
na liczbę restrukturyzacji

ZE WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ 
RESTRUKTURYZACYJNYCH

OK. 60%
TO POSTĘPOWANIA, KTÓRE 

ROZPOCZĘŁY SIĘ DZIĘKI 
WPROWADZENIU NOWEGO PRAWA 

– NIE BYŁOBY ICH PRZY 
REGULACYJNYM 

STATUS QUO

Wykres 8. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w latach 2016-2017 w podziale na efekt 
przesunięcia i efekt kreacji

Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja
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Geograficzny rozkład otwieranych postępowań 
restrukturyzacyjnych bardzo dobrze odzwierciedla 
znaczenie gospodarcze poszczególnych miast i 
regionów. Liderem jest naturalnie Warszawa, gdzie w 
sądzie rejonowym otwarto 13,3% postępowań. Dla 
całego Mazowsza jest to 15,6%, co stanowi odsetek 
bardzo zbliżony do udziału tego województwa w liczbie 
firm aktywnych w Polsce (16,1%). Na Śląsku, czyli w 
Katowicach, Gliwicach i Częstochowie, otwarto 13,2% 
wszyskich postępowań, wobec 13-procentowego 
udziału tego regionu w populacji firm. Trzecim 
regionem jest Wielkopolska (Poznań, Gorzów 
Wielkopolski i Kalisz), gdzie otwarto 10,6% postępowań 
wobec 10,6% udziału tego województwa w populacji 
firm. 

Jednocześnie warto zauważyć, że w ponad jednej 
czwartej sądów nie zakończyło się jeszcze żadne 
postępowanie restrukturyzacyjne – nie został 
zatwierdzony żaden układ. To pokazuje, na jak 
wczesnym etapie znajduje się w Polsce proces 
wprowadzania nowych instytucji prawnych w tym 
obszarze. 

W największym sądzie (pod względem liczby otwartych 
postępowań), w Warszawie, zatwierdzonych zostało 11 
układów. Więcej było pozytywnie zakończonych spraw 
w Katowicach – 13. Kolejnym sądem jest Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, gdzie zatwierdzonych zostało 
dziewięć układów. Ten ostatni sąd jest ciekawym 
przypadkiem, ponieważ zatwierdzeniem układu 
zakończyło się więcej niż co trzecie z otwartych tam 
postępowań. Dla porównania, w Warszawie układem 
zakończyło się co siódme z otwartych dotychczas 
postępowań, w Katowicach – co czwarte, we 
Wrocławiu – co piąte. 

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ 

Liczba postępowań
w podziale na sądy

PROGNOZA NA CAŁY 
ROK WYNOSI

13,8 MLN TON,

CO OZNACZAĆ BĘDZIE WZROST O 
OK. 7 PROC. ROK DO ROKU. 

Wykres 8. Otwarte postępowania wg sądów

Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja
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Do końca 2017 roku zatwierdzonych zostało 111 układów w 
postępowaniach restrukturyzacyjnych (są to dane wstępne), co 
wobec liczby otwartych postępowań wydaje się liczbą niewielką –
stanowi ok. jedną piątą. Ten fakt stanowi wsparcie dla tezy, że 
postępowania restrukturyzacyjne w Polsce napotykają na wiele 
barier, szczególnie finansowych i organizacyjnych.   

Najwięcej zatwierdzonych układów było w procedurze 
przyspieszonego postępowania układowego, a najmniej w 
procedurze postępowania sanacyjnego. Taki rozkład nie dziwi, 
ponieważ postępowanie sanacyjne nastawione jest nie tylko na 
restrukturyzację długów, ale również procesów biznesowych, 
dlatego trwa dłużej niż inne postępowania. Co ciekawe, 
relatywnie mało jest układów zatwierdzonych w procedurze 
postępowania o zatwierdzenie układu. 

Do listopada więcej było umorzonych postępowań 
restrukturyzacyjnych niż postępowań zakończonych 
zatwierdzeniem układu. Relatywnie duża liczba umorzeń może 
wspierać wniosek płynący z analiz efektów przesunięcia i kreacji –
wiele firm wybrało procedurę restrukturyzacyjną na wyrost, są to 
firmy, które powinny de facto znaleźć się w postępowaniu 
upadłościowym.

STATYSTYKI – ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA

Liczba zatwierdzonych
układów

Tabela 1. Postępowania restrukturyzacyjne w podziale na rodzaje i etapy*
*Dotyczy tylko postępowań, o których informacja została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do początku stycznia 2018 r.

Część firm wybrała 
procedurę 

restrukturyzacyjną na 
wyrost, są to firmy, które 
powinny de facto znaleźć 

się w postępowaniu 
upadłościowym 

Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja
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przyspieszone	
postępowanie	

układowe

postępowanie	
sanacyjne

postępowanie	o	
zatwierdzenie	

układu

postępowanie	
układowe

otwarte	postępowania 332 138 15 65

zatwierdzone	układy 81 8 14 8

umorzone	postępowania 79 28 - 16

postępowania	w	toku 172 102 - 41



Wykres 9. Zatwierdzone układy i postępowania umorzone*
dane miesięczne, kumulowane od stycznia 2016 r.
*dane dotyczą tylko postępowań, których wyniki zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do początku stycznia 2018 r.

STATYSTYKI – ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA

Wykres 10. Zatwierdzone układy w 
postępowaniach o  zatwierdzenie układu

Wykres 11. Zatwierdzone układy w 
postępowaniach sanacyjnych

Wykres 12. Zatwierdzone układy w 
postępowaniach układowych

Wykres 13.    Zatwierdzone układy w 
przysp. postępowaniach układowych

Źr
ód

ło
:	S
po

tD
at
a,
	Z
im

m
er
m
an
	F
ili
pi
ak
	R
es
tr
uk
tu
ry
za
cj
a

17

236

558

20

11130

125

0

100

200

300

400

500

600

sty-16 mar-16 maj-16 lip-16 wrz-16 lis-16 sty-17 mar-17 maj-17 lip-17 wrz-17 lis-17

Otwarte postępowania

Zatwierdzone układy

Umorzone postępowania

0 1 1 2

6

3

0 1
0

5

10

15

20

25

2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3

0 0 0 0 1 2 2 3

0

5

10

15

20

25

2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3

0 0 0 0

4

0

3 2

0

5

10

15

20

25

2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3

0 1
3

12

18
16

12

21

0

5

10

15

20

25

2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3



Mierząc czas różnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych, 
wykorzystaliśmy mediany zamiast średnich, aby usunąć wpływ 
przypadkowych i skrajnych obserwacji na wynik. Medianowy czas 
od otwarcia postępowania do złożenia spisu wierzytelności 
wynosi 30 dni. Czas od otwarcia postępowania do zatwierdzenia 
układu wynosi 126 dni. Trzeba naturalnie pamiętać, że na 
otwarcie postępowania też trzeba czekać. W niektórych 
postępowaniach pierwszym wydarzeniem rejestrowanym przez 
sąd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest zabezpieczenie 
majątku dłużnika – od tego momentu do otwarcia postępowania 
mijają zwykle 33 dni.

Najdłuższe są postępowania sanacyjne i układowe, które trwają 
medianowo ok. 250 dni – od otwarcia postępowania do 
zatwierdzenia układu. Natomiast przyspieszone postępowanie 
układowe to najczęściej ok. 110 dni. 

Zakończonych postępowań jest na tyle mało, że trudno dokonać 
wiarygodnego porównania wielu sądów pod względem czasów 
postępowań. Ale ciekawy wniosek, który wyłania się z dostępnych 
danych jest taki, że nie ma zależności między obciążeniem sądów 
sprawami restrukturyzacyjnymi a czasem trwania procesów. Na 
przykład sąd w Warszawie ma jeden z szybszych czasów od 
otwarcia postępowania do złożenia listy wierzytelności.

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania
postępowań

Wykres 14. Czas trwania postępowań restrukturyzacyjnych w podziale na etapy
dane w dniach, podane jako mediana ze wszystkich spraw

Najdłuższe są postępowania 
sanacyjne i układowe, które 

trwają medianowo ok. 250 dni. 
Natomiast przyspieszone 

postępowanie układowe to 
najczęściej ok. 110 dni.

Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja
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Wykres 15. Czas mijający od otwarcia postępowania do zatwierdzenie układu
mediany, w dniach (słupki wskazują na rozpiętość między wartością min a max)

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Wykres 16. Czas mijający między otwarciem postępowania a złożeniem spisu 
wierzytelności, mediany, w dniach (słupki wskazują na rozpiętość między wartością min a 
max)
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Jednym z najlepszych sposobów pozwalających zrozumieć wpływ 
różnych czynników ekonomicznych na procesy upadłościowe jest 
międzynarodowa analiza porównawcza. Jest ona trudna, ponieważ 
kraje różnią się między sobą regulacjami. Do wniosków trzeba 
więc podchodzić z odpowiednią dozą ostrożności. Ale mimo to z 
analizy takiej wyłania się dość spójny obraz. Odsetek upadłości 
(lub restrukturyzacji) w znacznej mierze zależy od trzech grup 
czynników. Po pierwsze, jest to stopień rozwoju kraju – im kraj 
jest bardziej rozwinięty, tym większy jest odsetek upadłości, co 
wynika z bardziej rozwiniętej struktury korporacyjnej. Po drugie, 
jest to udział średnich i dużych firm w gospodarce – tam gdzie 
jest więcej dużych firm, tam większy jest odsetek upadłości, co 
wynika z faktu, że większe firmy są bardziej dojrzałe 
organizacyjnie. Po trzecie, jest to sytuacja makroekonomiczna, 
opisywana np. przez pryzmat zmiany stopy bezrobocia. 

Postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych jest w Polsce 
ok. tysiąca rocznie. Patrząc na cechy strukturalne polskiej 
gospodarki i jej sytuację cykliczną, teoretycznie upadłości mogło 
by być ok. 2-2,5 tys. To zapewne nierealne w krótkim i średnim 
okresie, liczba ta ukazuje natomiast, że w Polsce jest potencjał do 
zwiększenia liczby uporządkowanych procesów redukcji 
zadłużenia firm. Cyfryzacja systemu i lepsza edukacja na pewno 
by w tym pomogły.

STATYSTYKI – ILE MOŻE BYĆ NIEWYPŁACALNOŚCI W POLSCE

Co wpływa na odsetek
niewypłacalności

Wykres 14. Odsetek upadłości w UE jako funkcja dochodu per capita oraz odsetka średnich i dużych 
firm (Polska na czerwono)*
*Liczba firm ogółem przyjęta na podstawie danych publikowanych przez Eurostat, nie zawiera jednoosobowych działalności gospodarczych
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Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja	na	podstawie	m.in.	danych	Creditreform,	Eurosatu i	szacunków	własnych	
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W analizach dotyczących procesów upadłościowych ważną rolę 
odgrywają wskaźniki opisujące cykl koniunktury. Często wymienia 
się wzrost PKB jako jeden z kluczowych czynników 
determinujących liczbę upadłości. Ale dokładna analiza danych 
wskazuje, że zmiany PKB nie są czynnikiem najistotniejszym. 
Ważniejsze są wahania płynności i marż firm, stopy bezrobocia, 
czy inwestycji. Częstotliwość ich wahań jest mniejsza niż w 
przypadku PKB i podobnie jest z upadłościami. Za wahaniami 
wszystkich tych zmiennych stoją zaś zapewne wspólne szoki, 
które zmieniają dochodowość firm oraz nastroje menadżerów. 

Pomimo doskonałej koniunktury, liczba upadłości w Polsce rośnie 
– zarówno biorąc pod uwagę szerokie spojrzenie (upadłości i 
restrukturyzacje), w którym wzrost jest oczywisty ze względu na 
zmianę regulacji, jak i wąskie spojrzenie (same upadłości). Wiąże 
się to zapewne z obserwowanym w 2017 roku pogorszeniem 
wskaźników płynnościowych firm, które z kolei można tłumaczyć 
dwoma zjawiskami: zaostrzeniem polityki podatkowej przez urzędy 
skarbowe (walka z wyłudzeniami) oraz gwałtownym 
przyspieszeniem dynamiki wynagrodzeń w gospodarce, na które 
część firm nie była przygotowana. Nadchodzący rok zapowiada 
się zatem „ciekawie”. Doskonała koniunktura powinna sprzyjać 
stabilności finansowej firm, ale wyższa liczba niewypłacalności 
wskazuje, że nie wszystkie tryby w gospodarce dobrze pracują.

STATYSTYKI – ILE MOŻE BYĆ NIEWYPŁACALNOŚCI W POLSCE

Co wpływa na odsetek
niewypłacalności c.d.

Wykres 14. Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce na tle płynności przedsiębiorstw niefinansowych

Kluczowe dla zmian liczby 
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bezrobocia, czy inwestycji. 

Częstotliwość tych wahań jest 
mniejsza niż w przypadku PKB 

i podobnie jest z 
upadłościami.

Źródło:	SpotData,	Zimmerman	Filipiak	Restrukturyzacja
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Charakterystyka 
rodzajów postępowań 
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU,
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE,
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
I POSTĘPOWANIE SANACYJNE



CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW POSTĘPOWAŃ

Zaletą 
postępowania jest 
możliwość 
samodzielnego 
zbierania głosów 
wierzycieli przez 
dłużnika bez 
udziału sądu
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Dłużnik ma bardzo 
dużą kontrolę nad 
firmą i całym 
procesem. 
Samodzielnie 
wybiera nadzorcę 
układu, formułuje 
treść propozycji 
układowych i 
przeprowadza 
głosowanie

Charakterystyka postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej skomplikowanym 
postępowaniem restrukturyzacyjnym z punktu widzenia czasu oraz 
procedury, jak również zaangażowania sądu. Dłużnik ma bardzo dużą 
kontrolę nad firmą i całym procesem. Samodzielnie wybiera nadzorcę 
układu, formułuje treść propozycji układowych i przeprowadza głosowanie. 
A co najważniejsze, sąd pojawia się dopiero na końcu po to, aby zatwierdzić 
układ przyjęty wcześniej przez wierzycieli w trybie samodzielnego zbierania 
głosów. Postępowanie to ma zastosowanie na wczesnym etapie problemów 
ekonomicznych, gdy wierzyciele nie dysponują jeszcze tytułami 
egzekucyjnymi lub gdy wszczęte egzekucje nie mogą uniemożliwić zawarcia 
i zatwierdzenia układu. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności 
spornych uprawnionych do głosowania jest na poziomie nie wyższym niż 
15%. 

Po przeprowadzeniu pomyślnego głosowania, dłużnik składa do sądu 
wniosek o zatwierdzenie układu. Załącznikiem do takiego wniosku jest 
sprawozdanie nadzorcy układu, a więc dokument kluczowy dla oceny 
możliwości wykonania układu. Sąd następnie w ciągu dwóch tygodni 
zatwierdza układ. Po uprawomocnieniu się postanowienia dłużnik odzyskuje 
wypłacalność i przechodzi do etapu wykonywania układu.

Plusy i minusy postępowań z perspektywy wierzyciela oraz dłużnika

Perspektywa dłużnika - zalety

• Zaletą postępowania jest możliwość samodzielnego zbierania głosów 
wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Dłużnik przedstawia 
wierzycielom karty do głosowania, zawierające określone sposoby 
restrukturyzacji zadłużenia (propozycje układowe). Głosy zbierane są w 
formie pisemnej bez konieczności udziału notariusza.

• Kolejną plusem jest pozostawienie dłużnikowi uprawnienia do zarządzania 
majątkiem i dokonywania wszelkich czynności zarządu, również czynności 
przekraczających zarząd zwykły. 

• Postępowanie jest poufne na etapie przedsądowym, zaś etap sądowy trwa 
bardzo krótko. Postępowanie pozwala zminimalizować negatywny przekaz 
rynkowy związany z kryzysem finansowym.

Perspektywa dłużnika - wady

• Główną wadą jest brak ochrony majątku dłużnika przed windykacją. W 
postępowaniu o zatwierdzenie układu nie stosuje się przepisów o 
zabezpieczeniu, zatem nie można zawiesić egzekucji ani tez uchylić zajęć 
rachunków bankowych. Oznacza to, że do momentu zatwierdzenia układu 
wierzyciel może egzekwować swoje należności bez ograniczeń. Dopiero po 
zatwierdzeniu układu prowadzone postępowania egzekucyjne ulegają 
zawieszeniu, a wszczęcie egzekucji jest niedopuszczalne. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu
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Postępowanie to 
doskonale nadaje 
się do zawarcia 
układu 
częściowego, 
szczególnie z 
wierzycielami 
finansowymi
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Pewnym 
ograniczeniem jest 
w tym 
postępowaniu 
czas, bowiem 
dłużnik ma tylko 3 
miesiące od 
ustalonego dnia 
układowego na 
zebranie głosów i 
przygotowaniu 
wraz z nadzorcą 
układu wniosku do 
sądu

• Wierzyciele mogą też w trakcie postępowania na etapie przedsądowym 
wypowiadać umowy, w tym umowy o udzielenie finansowania oraz umowy 
najmu lub dzierżawy.

• Dodatkowo, wybór nadzorcy układu oraz ustalenie dnia układowego nie 
ma wpływu na zwolnienie zarządu dłużnika (członka zarządu spółki 
kapitałowej) z odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie wstrzymuje też 
rozpoznania wniosku upadłościowego złożonego przez wierzycieli. 

• Obserwuje się też brak zaufania przez wierzycieli do wybranego przez 
dłużnika nadzorcy – jest on często postrzegany jako pełnomocnik dłużnika, 
realizujący jego interes. 

• Pewnym ograniczeniem jest w tym postępowaniu czas, bowiem dłużnik 
ma tylko 3 miesiące od ustalonego dnia układowego na zebranie głosów i 
przygotowaniu wraz z nadzorcą układu wniosku do sądu o zatwierdzenie 
układu. Jeżeli struktura wierzytelności jest rozproszona termin ten może 
okazać się krótki na uzyskanie głosów. 

Perspektywa wierzyciela - zalety

• Postępowanie daje możliwość indywidulanych negocjacji poza rygorami 
postępowania sądowego oraz bez zabezpieczenia majątku dłużnika.

• Nadzorca układu staje się nadzorcą wykonania układu po jego 
prawomocnym zatwierdzeniu. Wierzyciele dysponują więc narzędziami 
kontroli nad dłużnikiem. 

• Postępowanie to doskonale nadaje się do zawarcia układu częściowego, 
szczególnie z wierzycielami finansowymi.

Perspektywa wierzyciela - wady

• Dla zatwierdzenia układu wymagana większość kapitałowa to 2/3 
wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem – w pozostałych 
postępowaniach restrukturyzacyjnych większość ta liczona jest od sumy 
wierzycieli głosujących. Układ zatem może nie zostać przyjęty, gdy ponad 
1/3 wierzycieli będzie biernych bądź zagłosuje przeciwko. Jest to 
negatywne dla aktywnych wierzycieli, którzy porozumieli się z dłużnikiem.

• Wierzyciele nie mają środków odwoławczych w zakresie spisu 
wierzytelności, który nie stanowi również tytułu egzekucyjnego. Mogą oni 
co najwyżej składać pisemne zastrzeżenia co do zgodności z prawem 
przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazania innych 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu. 

Wskazówki legislacyjne

Kluczowe jest wprowadzenie ochrony przed wierzycielami na etapie 
przedsądowym. Brak zabezpieczenia majątku poprzez zawieszenie i zakaz 
wszczynania nowych egzekucji blokuje rozwój tego postępowania. 

Z kolei w celu skrócenia fazy przedsądowej, przewidzieć należy możliwość 
osobistego dostarczania kart do głosowania przez dłużnika do rąk 
wierzyciela, zamiast formalnej przesyłki listem poleconym. Ponadto, 
obwieszczeń przewidzianych w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
powinien dokonywać nie sąd, lecz nadzorca układu na zarządzenie sądu, o 
którym zarządzeniu nadzorca jest informowany e-mailowo czy 
telefonicznie. To znacznie skróci postępowanie. 
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Krótki czas trwania 
postępowania 
pozwala uniknąć 
stygmatyzacji 
dłużnika związanej 
z występowaniem 
w obrocie pod 
dotychczasową 
firmą z dodaniem 
oznaczenia „w 
restrukturyzacji”
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Ten rodzaj 
postępowania 
restrukturyzacyjne
go charakteryzuje 
wiele uproszczeń, 
które mają na celu 
doprowadzenie do 
zawarcia układu w 
możliwie 
najkrótszym czasie

Charakterystyka instytucji

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie 
układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności 
w uproszczonym trybie. Może być jednak prowadzone tylko wtedy, gdy 
suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem 
nie przekracza progu 15%. Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego 
charakteryzuje wiele uproszczeń, które mają na celu doprowadzenie do 
zawarcia układu w możliwie najkrótszym czasie – w praktyce około 2-3 
miesięcy.

Sąd powinien podjąć decyzję o otwarciu postępowania w terminie jednego 
tygodnia od dnia złożenia wniosku. Wydając postanowienie o otwarciu 
przyspieszonego postępowania układowego sąd wyznacza nadzorcę 
sądowego, który zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego, oraz sporządza i przedkłada sędziemu-komisarzowi w 
terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania: plan 
restrukturyzacyjny, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. 
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego co do zasady nie 
pozbawia dłużnika wykonywania zarządu, jednakże w przypadku czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne będzie uzyskanie 
zgody nadzorcy sądowego. Sporządzenie i zatwierdzenie spisu 
wierzytelności następuje w uproszczonym trybie – wyłączona jest tu 
bowiem możliwość składania sprzeciwów, a zatwierdzenie spisu następuje 
na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem. 

Zalety przyspieszonego postępowania układowego:

• Dłużnik już z dniem otwarcia postępowania uzyskuje ochronę majątku w 
postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności 
objętych z mocy prawa układem, a ich wszczęcie po otwarciu postępowania 
jest niedopuszczalne;

• Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych z mocy 
prawa układem mogą zostać zawieszone na okres 3 miesięcy, a wierzyciel 
zabezpieczony rzeczowo na majątku dłużnika może po upływie tego okresu 
prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia;

• Krótki czas trwania postępowania pozwala uniknąć stygmatyzacji dłużnika 
związanej z występowaniem w obrocie pod dotychczasową firmą z 
dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”;

• Możliwość wyrażenia przez nadzorcę zgody na czynności przekraczające 
zakres zwykłego zarządu ex post, co eliminuje ryzyko zatorów decyzyjnych 
w toku bieżącej działalności oraz opóźnień w regulowaniu większych 
płatności wobec kontrahentów;

• Wierzyciele znacznie szybciej uzyskują decyzję w przedmiocie przyjęcia i 
zatwierdzenia układu, a zatem znacznie szybciej mogą uzyskać korzyści 
płynące z układu lub podjąć zawieszone postępowania egzekucyjne.

Przyspieszone postępowanie 
układowe
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Należałoby 
wydłużyć okres na 
sporządzenie i 
przedłożenie 
sędziemu-
komisarzowi spisu 
wierzytelności z 
dwóch tygodni do 
jednego miesiąca 
od dnia otwarcia 
postępowania

26

Wyeliminowana 
jest instytucja 
sprzeciwu co do 
umieszczenia 
wierzytelności w 
spisie 
wierzytelności, 
przez co 
wierzyciele nie 
mogą 
kwestionować jej 
wysokości lub 
pominięcia

Wady przyspieszonego postępowania układowego:

• Presja wynikająca z krótkiego czasu trwania postępowania - niejasna dla 
kontrahentów i pracowników istota restrukturyzacji podszyta obawą co do 
ich własnej sytuacji, może spowodować ich odsunięcie się od dłużnika, w 
czasie, w którym najbardziej potrzebuje on korzystnych i wiarygodnych 
wyników finansowych, które wzbudzą zaufanie wierzycieli co do możliwości 
zrealizowania układu;

• Brak ochrony dłużnika po upływie okresu zawieszenia postępowań 
egzekucyjnych – wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika 
mogą prowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia, który jest 
niezbędny dla prowadzonej przez niego działalności;

• Wyeliminowanie instytucji sprzeciwu co do umieszczenia wierzytelności w 
spisie wierzytelności, przez co wierzyciele nie mogą kwestionować jej 
wysokości lub pominięcia.

• Zbyt długi czas „zawieszenia” pomiędzy nieprawomocnym 
postanowieniem o umorzeniu nieudanego postępowania 
restrukturyzacyjnego a ogłoszeniem upadłości 

Wnioski legislacyjne

• Uregulowanie kwestii dotyczącej losu postępowań egzekucyjnych w 
sytuacji, w której wierzyciel zabezpieczony rzeczowo na majątku dłużnika 
prowadzi egzekucję również ze składników majątku niebędących 
przedmiotem zabezpieczenia. W szczególności chodzi tu o dopuszczalność 
uchylenia zajęć wierzytelności oraz rachunków bankowych, bez 
konieczności uciekania się do stosowania per analogiam konstrukcji 
uchylenia zajęć dokonanych w związku z dochodzeniem wierzytelności 
objętych z mocy prawa układem;

• Wydłużenie okresu na sporządzenie i przedłożenie sędziemu-komisarzowi 
spisu wierzytelności z dwóch tygodni do jednego miesiąca od dnia otwarcia 
postępowania. Zmiana tego rodzaju pozwoliłaby na zagwarantowanie 
większej ochrony interesom wierzycieli, którzy w przyspieszonym 
postępowaniu układowym nie mogą skorzystać z instytucji sprzeciwu. Dwa 
tygodnie, to bardzo krótki czas na gruntowną analizę wierzytelności 
dłużnika (szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw), zwłaszcza że w 
tym samym czasie nadzorca musi również opracować konstruktywny plan 
restrukturyzacyjny. Ewentualne zastrzeżenia sygnalizowane przez 
wierzycieli mogą znaleźć swoje uzewnętrznienie dopiero na zgromadzeniu 
wierzycieli, kiedy składany jest zaktualizowany spis wierzytelności, a zatem 
do momentu jego zatwierdzenia wierzyciel nie wie, czy podnoszone przez 
niego uwagi co do wysokości wierzytelności zostaną uwzględnione.

• Obligatoryjna zaliczka składana przez dłużnika wraz z wydaniem 
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w 
wysokości pozwalającej na pokrycie wszystkich kosztów postępowania (np. 
wynagrodzenie nadzorcy sądowego, kuratora dla obligatariuszy itp.), co 
będzie wstępną weryfikacją zdolności płatniczych dłużnika. 

• Skrócenie z 14 do 7 dni terminu na złożenie zażalenia na postanowienie o 
umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. 
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Zasadą jest, że 
dłużnik zachowuje 
zarząd nad 
własnym 
majątkiem, jego 
działania są 
jednakże 
kontrolowane 
przez nadzorcę 
sądowego
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Postępowanie 
układowe można 
wszcząć wobec 
przedsiębiorcy, 
którego 
zobowiązania 
sporne 
uprawniające do 
głosowania nad 
układem 
przekraczają próg 
15% ogólnej sumy 
jego zobowiązań

Charakterystyka instytucji

Postępowanie układowe pozwala na przeprowadzenie restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa dłużnika, który nie spełnia kryteriów do wszczęcia wobec 
niego postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego 
postępowania układowego. Postępowanie układowe można wszcząć wobec 
przedsiębiorcy, którego zobowiązania sporne uprawniające do głosowania 
nad układem przekraczają próg 15% ogólnej sumy jego zobowiązań. Jeśli 
suma zobowiązań spornych o których mowa powyżej nie przekracza 15% 
ogólnej sumy zobowiązań, otwarcie postępowania układowego wobec 
takiego dłużnika nie jest dopuszczalne. Postępowanie układowe ma z 
zasady trwać dłużej niż postępowanie o zatwierdzenie układu lub 
przyspieszone postępowanie układowe – ok. 6-10 miesięcy, a w praktyce 
rok. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego umożliwia 
zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużnika i 
uchylenie zajęć jego rachunków bankowych jeszcze przed merytorycznym 
rozpoznaniem wniosku przez sąd. 

Otwarcie postępowania układowego uwarunkowane jest 
uprawdopodobnieniem przez dłużnika, że jest on zdolny do zaspokajania 
kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. W 
tym celu dłużnik musi wykazać, że posiada środki pozwalające na pokrycie 
tych wydatków lub też osiąga albo będzie osiągać przychody, które to 
umożliwią. Uprawdopodobnienie zdolności do pokrywania kosztów i 
zobowiązań musi znajdować oparcie w dokumentach i wiarygodnych 
danych dotyczących dotychczasowej działalności dłużnika. Sąd może 
również zażądać od dłużnika zaliczki na wydatki postępowania.

Z chwilą otwarcia postępowania układowego majątek dłużnika staje się 
masą układową, a dłużnik nie będzie miał możliwości zaspokajania 
zobowiązań objętych układem, ani obciążania swojego majątku. Zasadą jest, 
że dłużnik zachowuje zarząd nad własnym majątkiem, jego działania są 
jednakże kontrolowane przez nadzorcę sądowego. W przypadku naruszenia 
obowiązującego prawa w zakresie sprawowania zarządu przez dłużnika, 
niewykonywania poleceń sędziego-komisarza lub zarządcy albo gdy 
oczywiste jest, że sposób wykonywania zarządu nie gwarantuje wykonania 
układu w przyszłości, możliwe jest uchylenie przez sąd zarządu własnego i 
powołanie zarządcy. 

Po otwarciu postępowania układowego nadzorca w terminie trzydziestu dni 
sporządza spis inwentarza, który służy ustaleniu składu masy układowej 
oraz oszacowaniu wartości składników masy. W tym samym terminie 
nadzorca składa plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. 

Wskazanie plusów i minusów postępowań z perspektywy wierzyciela oraz 
dłużnika

Niewątpliwą korzyścią dla dłużnika, w porównaniu z postępowaniem 
sanacyjnym, jest fakt, że zasadniczo zarząd nad przedsiębiorstwem 
powinien pozostać w jego rękach i jedynie w wyjątkowych sytuacjach 
zostanie on przez sąd przekazany w ręce zarządcy. 

Postępowanie układowe
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Postępowania 
układowego nie 
można 
przeprowadzić tak 
szybko jak 
przyspieszonego 
postępowanie 
układowe, ani też 
nie zapewnia tak 
szerokich 
możliwości 
restrukturyzacji 
sanacja
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Z chwilą otwarcia 
postępowania 
układowego 
zawieszeniu 
ulegają 
postępowania 
egzekucyjne 
dotyczące 
wierzytelności 
objętych układem. 
Jest to 
niewątpliwie 
regulacja korzystna 
dla dłużnika

Z chwilą otwarcia postępowania układowego zawieszeniu ulegają 
postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem. 
Nowych egzekucji wszczynać nie można. Jest to niewątpliwie regulacja 
korzystna, gdyż pozwala dłużnikowi na prowadzenie w niezakłóconych 
warunkach negocjacji z wierzycielami celem wynegocjowania optymalnego 
sposobu restrukturyzacji zadłużenia. 

Wierzyciele natomiast mają realny wpływ na przebieg postępowania w 
ramach rady wierzycieli, którą sędzia-komisarz może powołać zarówno z 
urzędu, jak i na wniosek dłużnika lub co najmniej trzech wierzycieli lub 
wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej jedną piątą część 
sumy wierzytelności. Zadaniem rady jest między innymi kontrola czynności 
nadzorcy sądowego oraz udzielanie zgody na dokonanie czynności, które 
mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli. Rada wierzycieli 
wydaje również opinie na żądanie sędziego-komisarza, nadzorcy sądowego 
albo dłużnika. 

Postępowanie układowe nie jest wszczynane wobec dłużników tak często 
jak przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. 
Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że przepisy dotyczące tego 
postępowania nie przewidują korzyści oferowanych dłużnikom przez inne 
procedury. Postępowania układowego nie można przeprowadzić tak szybko 
jak (w założeniu) przyspieszone postępowanie układowe, ani też nie 
zapewnia tak szerokich możliwości głębokiej restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa dłużnika jak postępowanie sanacyjne (np. odstąpienie od 
niekorzystnych umów czy zwalnianie pracowników). 

Wskazówki legislacyjne

W postępowaniu układowym nadzorca sądowy może pobierać 
wynagrodzenie (w formie zaliczek) dopiero po zatwierdzeniu spisu 
wierzytelności. Jest to niewątpliwie mankament, gdyż w wielu przypadkach 
oznacza pracę przez wiele miesięcy bez zapłaty, zwłaszcza jeśli odsetek 
wierzytelności spornych jest znaczny. Nadzorca sądowy winien mieć prawo 
pobierać zaliczki już z chwilą złożenia spisu wierzytelności, a nie dopiero po 
jego zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. 
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Omawiana tu 
procedura jest 
również jedynym 
rodzajem 
restrukturyzacji, 
która może zostać 
otwarta nawet 
wbrew woli 
dłużnika
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Postępowanie to 
nie ma charakteru 
zwykłej 
restrukturyzacji. 
Zmierza do 
zawarcia układu z 
wierzycielami, ale 
zakłada osiągnięcie 
tego celu przy 
użyciu 
instrumentów 
typowych dla 
postępowania 
upadłościowego

Charakterystyka instytucji

Postępowanie sanacyjne z założenia jest przeznaczone dla przedsiębiorców 
niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością i jako takie zmierza do 
restrukturyzacji ich zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami. 
Co jednak istotne, postępowanie to nie ma charakteru zwykłej 
restrukturyzacji zadłużenia, ponieważ wprawdzie zmierza do zawarcia 
układu z wierzycielami, ale z drugiej strony zakłada osiągnięcie tego celu 
przy użyciu instrumentów typowych dla postępowania upadłościowego. 
Chodzi tu przykładowo o:

• odebranie zarządu dłużnikowi nad własnym majątkiem (jedynie 
wyjątkowo sąd restrukturyzacyjny może od tej zasady odstąpić, 
pozostawiając w rękach dłużnika jedynie zarząd zwykły), 

• przy jednoczesnym zapewnieniu mu pełnej ochrony przed egzekucją –
również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo czy innych 
pozaukładowych, 

• umożliwienie zbywania majątku zbędnego na zasadach analogicznych jak 
w postępowaniu upadłościowym (czyli w stanie wolnym od obciążeń, co 
niewątpliwie ułatwia i przyspiesza sprzedaż takiego majątku, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu praw wierzycieli rzeczowych), 

• możliwości odstępowania od umów wzajemnych bez względu na 
określony w nich tryb zmierzający do wcześniejszego rozwiązania danego 
kontraktu, 

• czy też ułatwieniach w dokonaniu redukcji zbędnej kadry pracowniczej. 

Postępowanie sanacyjne, z uwagi na posiadanie znacznej ilości instytucji 
charakterystycznych dla postępowania upadłościowego, stanowi zatem 
hybrydę upadłości i układu. Omawiana tu procedura jest również jedynym 
rodzajem restrukturyzacji, która może zostać otwarta nawet wbrew woli 
dłużnika. W szczególnych wypadkach bowiem, tj. w odniesieniu do 
przedsiębiorcy będącego niewypłacalną osobą prawną (w praktyce chodzi 
tu o spółki z o.o. oraz spółki akcyjne), wniosek o jego otwarcie może złożyć 
wierzyciel osobisty. 

Sanacja z założenia powinna trwać 12 miesięcy. Czas ten ustawodawca 
uznał za wystarczający na to, by dzięki wdrożeniu działań sanacyjnych 
przedsiębiorstwo dłużnika odzyskało zdolność do wykonywania swoich 
zobowiązań, choć szczególna sytuacja danego przedsiębiorcy może 
wymagać prowadzenia postępowania przez dłuższy okres. Ponadto, 
określenie w odniesieniu do postępowania sanacyjnego granic czasowych 
jego trwania, połączone z przyznaniem dłużnikowi na ten czas w praktyce 
pełnej ochrony przed egzekucjami, podyktowane było również tym, aby w  
chwili przystąpienia do głosowania nad układem na zgromadzeniu 
wierzycieli przedsiębiorstwo dłużnika było maksymalnie zrestrukturyzowane 
– do tego stopnia, że będzie w stanie ponieść koszty wykonania układu. 

Postępowanie sanacyjne
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Sanacja daje 
możliwość 
rozwiązania umów 
o pracę bez 
ograniczeń 
podmiotowych, co 
umożliwia 
racjonalizację 
struktury 
zatrudnienia
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W praktyce jednak 
czas trwania 
sanacji jest w 
znacznej mierze 
uzależniony od 
przebiegu 
ewentualnych 
postępowań 
sprzeciwowych

Tu również uwidacznia się szczególna cecha sanacji – przedsiębiorca 
odzyskuje bowiem możliwość kontynuowania prowadzenia działalności 
gospodarczej, zaś jego wierzyciele zyskują dodatkowy argument mogący 
przekonać ich, że z uzdrowionym przedsiębiorstwem ich dłużnik wykona 
układ, a oni w ten sposób zostaną odpowiednio zaspokojeni. W praktyce 
jednak czas trwania sanacji jest w znacznej mierze uzależniony od przebiegu 
ewentualnych postępowań sprzeciwowych. Zwołanie zgromadzenia 
wierzycieli wieńczącego postępowanie restrukturyzacyjne jest bowiem 
możliwe dopiero po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, choćby w części –
jeśli toczące się jeszcze postępowania sprzeciwowe nie obejmują 
wierzytelności spornych przekraczających łączną wartością 15% ogółu 
wierzytelności uprawniających do głosowania.

Wskazanie plusów i minusów postępowań z perspektywy wierzyciela oraz 
dłużnika

Zalety sanacji

• Niedopuszczalność skierowania egzekucji do majątku dłużnika 
wchodzącego w skład masy sanacyjnej, również egzekucji zobowiązań 
nieobjętych układem – w tym powstałych po otwarciu sanacji oraz 
zabezpieczonych rzeczowo;

• Możliwość odstąpienia od niekorzystnych dla przedsiębiorcy kontraktów 
bez względu na określony w nich tryb zmierzający do wcześniejszego 
rozwiązania danego kontraktu;

• Możliwość rozwiązania umów o pracę bez ograniczeń podmiotowych, co 
umożliwia racjonalizację struktury zatrudnienia i pozostawienie kadry 
niezbędnej do prawidłowego działania przedsiębiorstwa (np. 
dopuszczalność wypowiedzenia umów o pracę pracownikom korzystającym  
z ochrony przedemerytalnej);

• Możliwość ubezskutecznienia czynności prawnych dokonanych przez 
dłużnika w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku sanacyjnego, np. 
ustanowienia zabezpieczeń na jego majątku mimo braku bezpośredniego 
związku z  otrzymaniem przez dłużnika świadczenia, dzięki czemu majątek 
sanowanego przedsiębiorcy jest zwalniany z nieracjonalnych ekonomicznie 
zabezpieczeń; 

• Możliwość ubezskutecznienia tzw. „nadzabezpieczenia” czyli sytuacji 
ustanowienia na składnikach masy sanacyjnej zabezpieczeń o wartości 
wyższej niż 150% wysokości wierzytelności w chwili ustanowienia 
zabezpieczenia, co pozwala przywrócić równowagę w sytuacji 
poszczególnych wierzycieli;

• Możliwość sprzedaży składników majątku dłużnika ze skutkiem 
egzekucyjnym tj. w stanie wolnym od obciążeń, co ułatwia zbycie zbędnych 
składników majątku;
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wyraźne wskazanie 
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sprzedaży całości 
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Niedopuszczalność 
egzekucji 
wywołuje obawę 
przed współpracą z 
dłużnikiem i 
wymusza 
rozwiązania takie 
jak np. żądanie 
przedpłat

Wady sanacji:

• Niedopuszczalność egzekucji wywołuje obawę przed współpracą z 
dłużnikiem i wymusza rozwiązania takie jak np. żądanie przedpłat, co z kolei 
znacznie utrudnia prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej i 
utrzymanie płynności;

• Utrata pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem poprzez ograniczenie lub 
nawet pełne odebranie zarządu własnego dłużnika;

• Faktyczna niemożność pozyskania nowego finansowania w sektorze 
bankowym.

Wskazówki legislacyjne

• Zmiana regulacji w zakresie terminu na sporządzenie spisu wierzytelności, 
wynoszącego obecnie 30 dni – poprzez wprowadzenie rozwiązania 
analogiczne jak przy planie restrukturyzacyjnym tj. wskazanie wprost 
możliwości przedłużenia terminu do 3 miesięcy. Ze względu na szczególną 
wagę tego dokumentu jako podstawy przeprowadzenia głosowania na 
zgromadzeniu czy ustalenia zakresu objęcia układem, jego prawidłowe 
sporządzenie jest kluczowe. Wydłużenie czasu na sporządzenie spisu może 
przełożyć się pozytywnie na ograniczenie wystąpienia sprzeciwów od spisu, 
a tym samym skrócenie czasu sanacji;

• Konieczność doprecyzowania regulacji w zakresie bezskuteczności tzw. 
„nadzabezpieczenia” – aktualna regulacja budzi istotne wątpliwości co do 
sposobu wyliczenia poziomu dopuszczalnego zabezpieczenia, a także nie 
odpowiada na pytanie co dzieje się w przypadku szeregu zabezpieczeń na 
różnych składnikach majątku dłużnika (czy obniża się poziom 
zabezpieczenia proporcjonalnie na wszystkich przedmiotach zabezpieczenia 
czy też „zdejmuje się” z wybranych wg uznania zarządcy składników, co jest 
szczególnie istotne przy sprzedaży takich przedmiotów i realizacji prawa 
odrębności);

• Wprowadzenie ciągłości pomiędzy sanacją, a upadłością prowadzoną po 
rozpoznaniu uproszonego wniosku upadłościowego w obszarze 
bezskuteczności czynności dłużnika – obecnie w praktyce niemożliwe jest 
ze względu na stosunkowo krótki roczny termin ubezskutecznienie w toku 
upadłości czynności dokonanych przez dłużnika przed otwarciem sanacji;

• Wyłączenie obowiązku uzyskania zgody sędziego-komisarza w trybie art. 
323 p.r. na sprzedaż składnika majątku przewidzianą w planie 
restrukturyzacyjnym, jeśli został on już zatwierdzony przez sędziego-
komisarza. Można zaryzykować twierdzenie, że aktualnie sędzia-komisarz 
musi wyrazić zgodę „dwa razy na to samo”, co z punktu widzenia dynamiki 
życia gospodarczego nie znajduje uzasadnienia

• Wyraźne wskazanie dopuszczalności sprzedaży całości przedsiębiorstwa 
jako środka sanacyjnego (art. 323 p.r.), co w określonych sytuacjach jest 
działaniem w pełni uzasadnionym.
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Wybrane problemy 
z praktyki stosowania 
prawa restrukturyzacyjnego
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Jedną z bardziej 
oczekiwanych 
zmian jest 
możliwość wpływu 
wierzycieli i 
dłużnika na wybór 
osoby zarządcy 
oraz nadzorcy 
sądowego

Omówienie pozycji zarządcy oraz nadzorcy sądowego oraz wniesienie uwag 
do tych funkcji (P. Buza, M. Łużyńska)

Zarządca oraz nadzorca sądowy to tzw. pozasądowe organy postępowania 
restrukturyzacyjnego, a w praktyce podmioty przy wsparciu których 
niewypłacalny dłużnik przeprowadza proces restrukturyzacji swojej firmy. 
Powołuje ich sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego. 

Jedną z bardziej oczekiwanych zmian jest możliwość wpływu wierzycieli i 
dłużnika na wybór osoby zarządcy oraz nadzorcy sądowego. Na wniosek 
dłużnika popartego pisemną zgodą wierzycieli mających łącznie minimum 
30% ogólnej sumy wierzytelności, sąd ma obowiązek wyznaczyć do 
pełnienia funkcji zarządcy oraz nadzorcy sadowego konkretną osobę 
wskazaną przez dłużnika. Odmowa sądu jest dopuszczalna jedynie 
wyjątkowo – jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny, że wskazana osoba nie 
daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Przepisy nie przewidują 
możliwości zaskarżenia postanowienia o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego w części dotyczącej powołania nadzorcy 
sądowego/zarządcy.

Podstawowym obowiązkiem zarządcy jest objęcie zarządu nad masą 
sanacyjną, zarządzanie nią, sporządzenie spisu inwentarza wraz z 
oszacowaniem oraz sporządzenie i realizowanie planu restrukturyzacyjnego. 
W przypadku powołania zarządcy zasadą jest odebranie zarządu własnego 
dłużnikowi. Dopuszczalne jest jednak zezwolenie dłużnikowi na 
wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie 
nieprzekraczającym zakresy zwykłego zarządu, w sytuacji, gdy osobiste 
działanie dłużnika jest konieczne do skutecznego przeprowadzenia sanacji, 
a jednocześnie daje on gwarancję należytego sprawowania zarządu.

Nadzorca sądowy natomiast sprawuje nadzór nad czynnościami dłużnika w 
ramach prowadzonego postępowania. W przypadku powołania nadzorcy, 
dłużnikowi nie jest odbierany zarząd własny.  Dłużnik może dokonywać 
czynności zwykłego zarządu, przez które należy rozumieć wszelkie 
czynności związane z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Na 
dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana 
jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie 
rady wierzycieli. Co istotne czynność przekraczająca zakres zwykłego 
zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. 

Organy te zobowiązane są do składania sędziemu-komisarzowi 
sprawozdania z czynności oraz sprawozdania rachunkowe przedstawiające 
aktualny stan postępowania restrukturyzacyjnego.

Tematy problemowe
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Rola sądowych 
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postępowania 
upadłościowego 
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restrukturyzacyjn-
ego będzie różnić 
się od siebie

Istotną zmianą było wprowadzenie szczegółowych zasad określenia 
wynagrodzenia zarządcy i nadzorcy. Niemniej z perspektywy czasu wydaje 
się, że uzależnienie wysokości wynagrodzenia tych podmiotów od 
rezultatów postępowania restrukturyzacyjnego może być dla nich 
krzywdzące, ponieważ powodzenie restrukturyzacji zależy od zbyt wielu 
czynników od nich niezależnych. Z tych względów w ustawie należy 
wprowadzić mechanizmy gwarantujące wyższe wynagrodzenia, tak by 
zawód doradcy restrukturyzacyjnego nie był dodatkiem do zawodu 
syndyka, lecz podstawową działalnością osób posiadających licencję 
doradcy restrukturyzacyjnego. Na pewno konieczne jest zapewnienie 
nadzorcom sądowym, zwłaszcza w przyspieszonych postępowaniach 
układowych, możliwość wyegzekwowania przyznanego wynagrodzenia. Z 
tych względów zasadą powinno być, że dłużnik wraz z wnioskiem o 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego składa na rachunek sądu 
zaliczkę na pokrycie wynagrodzenia nadzorcy sądowego przynajmniej w 
części minimalnej. 

Przybliżenie roli sądu i sędziego-komisarza. Czy sąd stał się sprawnym 
narzędziem? (M. Romańska, B. Sierakowski) 

Przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wyróżniają jako 
organy nadzoru, nad prawidłowym przebiegiem postępowania, Sąd i 
Sędziego-komisarza. Są to organy mające za zadanie badać zasadność 
czynności podejmowanych w toku postępowania, jak również dążyć do jego 
efektywnego przeprowadzenia – w taki sposób by zaspokoić roszczenia 
wierzycieli i umożliwić dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku.     

Jednocześnie rola sądowych organów w zależności od etapu postępowania 
upadłościowego czy restrukturyzacyjnego będzie różnić się od siebie. Na 
etapie złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości czy otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego organem weryfikującym, nadzorującym 
i wydającym rozstrzygnięcie w sprawie jest Sąd. Jako organ na tym etapie 
postępowania ma on za zadanie podjęcie jak najszybszej merytorycznej 
decyzji w przedmiocie ogłoszenia upadłości, bądź otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego czy zatwierdzenia układu. Każdy dzień zwłoki w 
podjęciu takiej decyzji może w nieodwracalny sposób wpłynąć na stan 
majątkowy podmiotu gospodarczego czy konsumenta oraz jego możliwości 
finansowania postępowania. W efekcie wpłynąć na wysokość zaspokojenia 
wierzycieli. Z drugiej strony Sąd ma chronić wierzycieli, przed nieuczciwymi 
podmiotami, które pomimo swojej niewypłacalności mogą zaciągać kolejne 
zobowiązania, wiedząc że nie będą w stanie ich spłacić. Zatem im szybciej 
Sąd podejmie decyzję, tym szybciej wierzyciele uzyskają informację o 
niewypłacalności swojego dłużnika. Celem przedsięwzięcia kroków 
zmierzających do ograniczenia strat z tytułu problemów finansowych 
dłużnika. Ponadto szybka decyzja Sądu w zakresie wyboru pomiędzy 
prowadzeniem postępowania upadłościowego, a restrukturyzacyjnego 
stanowi informację dla wierzycieli, wskazującą na możliwy stopień 
zaspokojenia przysługujących im wierzytelności. 
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Na etapie po podjęciu merytorycznej decyzji o ogłoszeniu upadłości, bądź o 
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, rolę organu kontrolującego 
tok postępowania, a także czynności podejmowane przez inne organy (takie 
jak syndyk, zarządca czy nadzorca) sprawuje Sędzia-komisarz. Obowiązkiem 
Sędziego-komisarza jest nadzór nad ww. podmiotami, podejmowanymi 
przez nie decyzjami, które przekładają się wprost na wartość majątku 
dłużnika/upadłego oraz ich bieżącą płynność finansową. Brak reakcji 
Sędziego-komisarza na nieprawidłowości w toku postępowania może 
doprowadzić do nieodwracalnych skutków, które w efekcie mogą 
doprowadzić do umorzenia postępowania oraz niezaspokojenia wierzycieli. 
Ponadto Sędzia-komisarz odpowiada za sprawność przebiegu postępowania 
oraz nadanie mu odpowiedniego rytmu. Zbyt opieszałe prowadzenie 
postępowania może wyłącznie wpłynąć na problemy ze zbyciem 
składników wchodzących do masy upadłości, na stopień zaspokojenia 
wierzycieli, a w konsekwencji zwiększenie kosztów prowadzonego 
postępowania. W restrukturyzacji zaś brak szybkich decyzji procesowych 
może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej dłużnika, a co za tym 
idzie może uniemożliwić mu dokonanie restrukturyzacji zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe należy zadać sobie pytanie czy można uznać, iż 
Sąd stał się sprawnym narzędziem, umożliwiającym spełnienie celu 
postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego? Odpowiedz na to 
pytanie powinna być twierdząca, ale wyłącznie w sytuacji, gdy organy będą 
pełniły swoją rolę w sposób świadomy i dynamiczny. Pamiętając, iż wydane 
przez nie decyzje oraz ich tempo mają wpływ nie tylko na sytuację 
ekonomiczną danego podmiotu, ale także na jego otoczenie gospodarcze i 
biznesowe. W przeciwnym razie ich nadzór i kontrola, zamiast wspomóc, 
pogorszą sytuację niewypłacalnych przedsiębiorców. 

Pierwsze 2 lata funkcjonowania ustawy pozwalają na postawienie tezy, że 
sądy restrukturyzacyjne niestety nie są w stanie „dotrzymywać tempa” 
zmianom zachodzącym w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Taki stan 
rzeczy wynika z tego, że do sądów upadłościowych będących przecież 
sądami gospodarczymi w głównej mierze trafiają sprawy tzw. upadłości 
konsumenckiej. Sędziowie-komisarze w związku z tym mają do prowadzenia 
po 80-100 spraw. To zaś automatycznie powoduje niemożność 
dotrzymania ustawowych terminów. Dlatego na przykład przyspieszone 
postępowania układowe, zamiast trwać około kwartału, ciągną się przez 
ponad rok. A przepisy nie są do takich scenariuszy przystosowane. Jeśli 
więc restrukturyzacja ma być efektywna, to niezbędne są daleko idące 
zmiany organizacyjne w zakresie rozpoznania i prowadzenia spraw 
dotyczących upadłości konsumenckich, co w równej mierze dotyczy sądów 
rejonowych – sądów upadłościowych, jak i sądów okręgowych 
rozpoznających zażalenia w sprawach upadłości i restrukturyzacji. 
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Zaprezentowanie spojrzenia na restrukturyzację z punktu widzenia instytucji 
finansowej (głównie banku) oraz obligatariuszy i administratorów 
zabezpieczeń (J. Hampelski, P.Kempiński)

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji, można wysnuć 
wniosek, że instytucje finansowe, obierają wszczęcie procesów 
restrukturyzacyjnych z dużą dozą obawy. Wynika to z dwóch głównych 
przesłanek.

Pierwsza, to brak uregulowania w prawie bankowym oraz przepisach 
odnośnie klasyfikacji i wyceny aktywów, traktowania wierzytelności 
dłużników objętych tymi postępowaniami. Wierzytelności te, z punktu 
widzenia banków, traktowane są na równi z innymi wierzytelnościami 
„zagrożonymi”, co powoduje wymierne straty w postaci konieczności 
tworzenia rezerw celowych czy odpisów aktualizacyjnych. Pogorszeniu 
ulegają również współczynniki wierzytelności zagrożonych, co jest bardzo 
istotne dla samych banków jak i organów nadzorczych. Brak 
„preferencyjnego” traktowania wierzytelności objętych choćby 
postępowaniem sanacyjnym praktycznie uniemożliwia udzielanie przez 
banki nowego finansowania. Przyznanie kredytów podmiotom, które w 
przeważającej większości nie posiadają zdolności kredytowej jest z punktu 
widzenia przepisów niedopuszczalne. Nie jest wystarczającym rozwiązaniem 
uprzywilejowanie zabezpieczeń nowego finansowania w przypadku 
niepowodzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Druga, to generalna zmiana filozofii nowych procedur, która zakłada 
ograniczenie praw indywidualnych wierzycieli (w tym banków i wierzycieli 
zabezpieczonych hipotecznie) na rzecz ogółu wierzycieli i samego dłużnika. 
Ograniczona została możliwość wypowiadania umów kredytowych i 
odmowy bieżącego finansowania wynikającego z aktywnych umów. 
Wprowadzono możliwość ubezskutecznienia niektórych umów zawartych 
przed otwarciem postępowania, wprowadzono też możliwość sprzedaży 
składników majątkowych ze skutkiem egzekucyjnym. Wszystkie te czynniki, 
z punktu widzenia banków finansujących, zmniejszają możliwość 
preferencyjnego zaspakajania ich roszczeń.

Założyć można, że banki i inne instytucje finansowe, potrzebują jeszcze 
czasu i praktyki nabytej podczas udziału w udanych postępowaniach 
restrukturyzacyjnych. Pozwoli to docenić pozytywne skutki wynikające z 
nowych przepisów i ograniczyć ilość przedsiębiorców wypadających z rynku 
z powodu braku szansy na uzdrowienie swojej sytuacji, ku zadowoleniu 
ogółu wierzycieli.

Obligatariusze i administratorzy zabezpieczeń

Obligacje stanowią dla przedsiębiorców atrakcyjne źródło finasowania 
działalności gospodarczej, a obligatariuszom zapewniają relatywnie wysokie 
stopy zwrotu. Zakup obligacji korporacyjnych wiąże się jednak z dużo 
wyższym ryzykiem.



CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW POSTĘPOWAŃ

Z punktu widzenia 
obligatariuszy, 
bardzo istotna jest 
funkcja 
powoływanego 
przez sąd kuratora, 
którego zadaniem 
jest 
reprezentowanie 
ich praw. Jest to 
znaczące 
ułatwienie dla 
obligatariuszy

37

Ogromną rolą 
organów 
postępowania jest 
więc udzielanie 
zrozumiałych 
informacji 
obligatariuszom i 
umiejętność 
określenia realnych 
szans na 
zaspokojenie ich 
wierzytelności

W praktyce, to właśnie zrealizowanie się tego ryzyka stanowi dla 
obligatariuszy bolesne zderzenie z rynkowymi realiami. Ze stanu 
oczekiwania na pewny i wysoki zysk przenoszą się w ramy postępowania 
restrukturyzacyjnego, które jest dla nich najczęściej niezrozumiałe. 
Ogromną rolą organów postępowania jest więc udzielanie zrozumiałych 
informacji obligatariuszom i umiejętność określenia realnych szans na 
zaspokojenie ich wierzytelności. 

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji zostało 
uregulowane jako postępowanie odrębne. Prawo restrukturyzacyjne (w 
przeciwieństwie do prawa upadłościowego) traktuje obligatariuszy 
restrukturyzowanego podmiotu jednakowo (bez względu na to, czy 
obligacje zostały zabezpieczone na majątku emitenta, czy też na majątku 
osoby trzeciej). W tym pierwszym przypadku, objęcie układem jest jednak 
uzależnione od zgody obligatariusza.

Z punktu widzenia obligatariuszy, bardzo istotna jest funkcja 
powoływanego przez sąd kuratora, którego zadaniem jest reprezentowanie 
ich praw. Jest to znaczące ułatwienie dla obligatariuszy, którzy, w 
przeciwieństwie do innych wierzycieli, nie muszą osobiście angażować się w 
prowadzone postępowania (udział ten jest jednak możliwy).

Kuratorowi przysługuje prawo do uzyskiwania informacji, a także prawo 
głosu na zgromadzeniu wierzycieli, w sprawach mogących mieć wpływ na 
interesy obligatariuszy. Ponadto, przy zawieraniu układu kurator głosuje 
sumą wierzytelności obligatariuszy objętych układem. Funkcja kuratora 
może usprawnić proces restrukturyzacji wyłączając bezpośredni udział 
najczęściej dużej grupy obligatariuszy, wątpliwości budzi jednak brak 
uzależnienia jej objęcia od dysponowania odpowiednimi kwalifikacjami.

Wątpliwości nasuwa również funkcja administratora hipoteki, który 
zastępuje kuratora, w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci 
hipoteki na majątku emitenta (umowę z administratorem hipoteki zawiera 
bowiem emitent). Brak narzędzi prawnych, umożliwiających ochronę 
obligatariuszy przed niekorzystnymi działaniami administratora, stanowi 
istotny czynnik ryzyka z uwagi na powszechność stosowania hipoteki. 
Również przy pełnieniu funkcji administratora hipoteki nie jest wymagane 
spełnienie żadnych wymogów.

Pomoc publiczna na restrukturyzację (A. Michalska, W. Bobik) 

Prawo restrukturyzacyjne zawiera szereg regulacji w obszarze występującej 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym pomocy publicznej. Większość z nich 
znajdziemy w Dziale V Tytułu I Ustawy, jednak pewne rozwiązania 
umieszczono również w innych przepisach prawa restrukturyzacyjnego (Art. 
10 ust. 1 pkt 7, art. 26 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 4, art. 156 ust. 3 i 4, art. 165 
ust. 1, art. 204 , art. 214, art. 263 ust. 2, art. 319, art. 321 ust. 2). 



CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW POSTĘPOWAŃ

Test prywatnego 
wierzyciela pozwala 
ocenić postawę 
wierzyciela 
publicznego poprzez 
jej porównanie z 
postawą 
hipotetycznego 
wierzyciela 
prywatnego, 
kierującego się 
racjonalnością, w 
normalnych 
warunkach 
rynkowych

38

Aby ustalić czy 
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Kwestia dopuszczalności udzielania pomocy publicznej została uregulowana 
na gruncie prawa wspólnotowego. Co do zasady, zakazana jest jakakolwiek 
forma pomocy przy użyciu zasobów państwowych, która zakłóca bądź 
może zakłócać konkurencję, poprzez wspieranie niektórych przedsiębiorstw 
czy też produkcji niektórych towarów w zakresie w jakim wpływa na 
wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Spod zakazu 
udzielania pomocy publicznej wyłączona jest każdorazowo tzw. pomoc de 
minimis tj. pomoc publiczna nieznacznych rozmiarów (do 200.000 EUR w 
okresie trzech kolejnych lat dla jednego przedsiębiorstwa). 

Aby ustalić czy występujące w toku restrukturyzacji wsparcie publiczne ma 
charakter pomocy publicznej konieczne jest rozszerzenie planu 
restrukturyzacyjnego o Test Prywatnego Wierzyciela (TPW) lub Test 
Prywatnego Inwestora (TPI). Pozwalają one na ustalenie czy w konkretnym 
przypadku zastosowane wsparcie jest pomocą publiczną, czy też nie. Ich 
przeprowadzenie jest konieczne w sytuacji, gdy w toku postępowania 
restrukturyzacyjnego oraz w trakcie wykonywania układu może dojść do 
wsparcia przedsiębiorcy z zasobów publicznych – zarówno, gdy 
przedsiębiorca osiąga korzyść w wyniku zmiany ciążących na nim 
zobowiązań, najczęściej podatków i innych danin publicznych w drodze np. 
redukcji, umorzenia czy też rozłożenia na raty (TPW), jak i wtedy, gdy 
wydatkowane są zasoby publiczne celem poprawy sytuacji przedsiębiorstwa 
(np. wszelkie dotacje, preferencyjne kredyty czy też pożyczki) - TPI. 

Test prywatnego wierzyciela pozwala ocenić postawę wierzyciela 
publicznego poprzez jej porównanie z postawą hipotetycznego wierzyciela 
prywatnego, kierującego się racjonalnością, w normalnych warunkach 
rynkowych. TPW polega na porównaniu poziomu zaspokojenia wierzycieli 
publicznoprawnych w przypadku realizacji układu z przewidywanym 
poziomem zaspokojenia tychże wierzycieli w przypadku postępowania 
upadłościowego. Można założyć, że TPW jest konieczną częścią planu w 
znacznej większości postępowań restrukturyzacyjnych, bowiem 
przedsiębiorcy z reguły posiadają zadłużenie wobec podmiotów sektora 
publicznego. W przypadku pozytywnego wyniku testu oraz stwierdzenia, że 
pomoc publiczna nie stanowi pomocy de minimis, przewidziana jest 
procedura doręczenia wierzycielowi planu restrukturyzacyjnego wraz z 
testem w celu przedstawienia przez niego stanowiska. Jeżeli udzielenie 
pomocy publicznej wymaga zgody właściwego organu, zarządca 
niezwłocznie po zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego wszczyna 
postępowanie w celu uzyskania takiej zgody. Przeprowadzenie 
zgromadzenia wierzycieli jest możliwe dopiero po uzyskaniu takiej zgody.

Ponieważ dla sporządzenia TPW konieczne jest ustalenie wysokości 
wierzytelności oraz propozycji układowych względem każdego wierzyciela 
publicznoprawnego, nie będzie z reguły możliwe uwzględnienie TPW w 
planie restrukturyzacyjnym sporządzanym w postępowaniu sanacyjnym. 
Propozycje układowe w przypadku tego trybu nie są bowiem składane wraz 
z wnioskiem o otwarcie postępowania, ale dopiero na etapie przygotowania 
zgromadzenia wierzycieli – co ma miejsce wiele miesięcy po sporządzeniu 
planu. 
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Obecnie dla 
przedsiębiorcy 
korzystniejsze jest 
zawarcie z ZUS 
dodatkowo układu 
ratalnego, który 
pozwoli znacząco 
ograniczyć poziom 
odsetek, podczas 
gdy układ zawarty 
w restrukturyzacji 
może prowadzić 
jedynie do ich 
rozterminowania
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Restrukturyzacja 
zobowiązań 
dłużnika jest 
niedopuszczalna w 
przypadku, gdy 
dotyczy 
wierzytelności 
stanowiących 
kwoty pomocy 
publicznej, w 
stosunku do 
których Komisja 
Europejska wydała 
decyzję nakazującą 
ich zwrot

Dłużnik powinien zatem zostać wezwany do przedłożenia propozycji 
układowych w toku sanacji na tyle wcześnie, aby umożliwić po pierwsze 
sporządzenie TPW, a następnie przeprowadzenie procedury uzyskiwania 
zgody odpowiedniego organu w razie pozytywnego wyniku testu, a 
jednocześnie na tyle późno, aby umożliwić wdrożenie co najmniej części 
zaplanowanych środków sanacyjnych i uzyskanie ich efektów. 

Istotnym obszarem regulacji w odniesieniu do wierzytelności 
publicznoprawnych jest formułowanie propozycji układowych. 
Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiąca pomoc publiczną może 
polegać wyłącznie na rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 
zobowiązań wobec ZUS wymienionych w art. 160 ust. 1 p.r., z tytułu 
wypłat ze środków FGŚP, podatków lub zobowiązań z tytułu gwarancji i 
poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu 
terytorialnego. Natomiast restrukturyzacja zobowiązań dłużnika jest 
niedopuszczalna w przypadku, gdy dotyczy wierzytelności stanowiących 
kwoty pomocy publicznej, w stosunku do których Komisja Europejska 
wydała decyzję nakazującą ich zwrot.

Ograniczenia restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS wymienionych w art. 
160 ust. 1 p.r. występują również w sytuacji negatywnego wyniku TPW tj. 
gdy udzielane przez ZUS wsparcie nie stanowi pomocy publicznej. W tym 
zakresie pożądaną zmianą byłoby wyłączenie spod wskazanych rygorów 
odsetek i ujednolicenie możliwości restrukturyzacji z rozwiązaniami 
stosowanymi w przypadku zawarcia dwustronnego układu ratalnego z ZUS. 
Zawarcie układu ratalnego powoduje, że od składek, które rozłożono na 
raty, ZUS nie naliczy odsetek za zwłokę, i to w dodatku od dnia 
następującego po dniu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w tej sprawie. 
W miejsce odsetek ZUS naliczy opłatę prolongacyjną na zasadach i w 
wysokości przewidzianej w ordynacji podatkowej. Obecnie dla 
przedsiębiorcy korzystniejsze jest zawarcie z ZUS dodatkowo układu 
ratalnego, który pozwoli znacząco ograniczyć poziom odsetek, podczas gdy 
układ zawarty w restrukturyzacji może prowadzić jedynie do ich 
rozterminowania. 

Ustawa wprowadza również szereg ograniczeń i rygorów odnośnie 
dopuszczalności udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcy. Odnoszą się 
one m.in. do przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, do których 
zastosowanie znajduje 10 letni okres pomiędzy przyznaniem pomocy 
jednemu przedsiębiorcy w grupie, a możliwością przyznania takiej pomocy 
innemu. Wyjątkowo dopuszczalne jest udzielenie pomocy przedsiębiorcy 
będącemu w grupie kapitałowej z przedsiębiorcą, któremu taka pomoc 
została przyznana, bez zachowania wymaganego terminu, jeżeli pomoc ta 
nie zostanie przekazana przedsiębiorcy, który wcześniej już takową 
otrzymał. W przypadku przedsiębiorcy nabywającego aktywa od innego 
przedsiębiorcy, który wcześniej otrzymał pomoc publiczną na ratowanie, 
tymczasową pomoc publiczną na restrukturyzację lub pomoc publiczną na 
restrukturyzację przyznanie pomocy publicznej uzależnione jest od upływu 
10 letniego okresu od chwili gdy nastąpiło udzielenie pomocy publicznej lub 
zakończenie albo zawieszenie realizacji planu restrukturyzacyjnego. 
Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli przedsiębiorca nabywający aktywa 
nie kontynuuje działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który otrzymał 
pomoc tj. gdy jednocześnie nabywca jest samodzielny w stosunku do 
sprzedającego, nabycie aktywów następuje za wartość godziwą, a zbycie 
nie zostało dokonane wyłącznie w celu wykazania, że nabywca nie 
kontynuuje działalności gospodarczej zbywcy.
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Obecnie 
obserwujemy 
tworzenie się 
rynku kupna i 
sprzedaży 
zagrożonych 
aktywów
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Uczestnikom rynku 
zaoferowano 
unikalną 
możliwość 
negocjowania 
warunków 
sprzedaży, 
niewypłacalnego 
przedsiębiorstwa 
w sposób mocno 
zbliżony do 
normalnych 
warunków 
rynkowych

Restrukturyzacja jako platforma inwestycyjna, problematyka nowego 
finansowania (P. Filipiak)

Zgodnie z przewidywaniami przepisy o przygotowanej likwidacji (prepack) 
otworzyły nowy rozdział w historii transakcji dotyczących majątku 
podmiotów w kryzysie (distressed assets sale). Uczestnikom rynku 
zaoferowano unikalną możliwość negocjowania warunków sprzedaży, w 
tym ceny, niewypłacalnego przedsiębiorstwa lub jego istotnych składników, 
w sposób mocno zbliżony do normalnych warunków rynkowych. 
Oczywiście tak jak w klasycznym postępowaniu upadłościowym aktywa są 
nabywane w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń i odpowiedzialności 
za zobowiązania. Negocjacje prepack’owe mogą być prowadzone na linii 
dłużnik-inwestor lub wierzyciel-inwestor, pod warunkiem, że wierzyciel 
posiada odpowiednią wiedzę o przedsiębiorstwie lub, że dłużnik taką 
wiedzę mu udostępni. Jeśli ustalona cena jest wyższa od wartości 
likwidacyjnej majątku, to sąd obligatoryjnie zatwierdzi warunki sprzedaży 
załączone do wniosku o upadłość. W szczególnych sytuacjach warunki 
mogą być zatwierdzone nawet jeśli cena jest niższa od wartości 
likwidacyjnej.

Oprócz przygotowanej likwidacji, duże możliwości przedstawia 
wykorzystanie sprzedaży w postępowaniu sanacyjnym w trybie art. 323 ust. 
1 p.r. Zarządca za zgodą sędziego-komisarza może sprzedać majątek 
dłużnika, wskazany w planie restrukturyzacyjnym. Z reguły taki 
wytypowany majątek jest zbędny dla prowadzenia działalności 
podstawowej. Może być jednak tak, że sprzedawany w trybie art. 323 
majątek stanowi całe przedsiębiorstwo dłużnika. Taka sytuacja może być 
korzystna dla wierzycieli, którzy odzyskają pieniądze od razu (w ramach 
odrębnego planu podziału) lub niezwłocznie po zatwierdzeniu układu. Po 
dokonanej sprzedaży dłużnik powinien zapewnić dalszą działalność, 
niekoniecznie taką samą rodzajowo.

Dwie powyższe możliwości zakupu majątku w trybie egzekucyjnym (w 
stanie wolnym od obciążeń), wzbogacone o tradycyjną możliwość nabycia 
mienia od syndyka w upadłości, wzbudziły spore zainteresowanie wśród 
inwestorów. Obecnie obserwujemy tworzenie się rynku kupna i sprzedaży 
zagrożonych aktywów. Inwestorzy instytucjonalni oraz prywatni, jak 
również branżowi poszukują okazji z ogromnym potencjałem wzrostu 
wartości i z bardzo ograniczonym ryzykiem transakcyjnym. Przewidujemy 
rozwój wyspecjalizowanych platform transakcyjnych oraz tworzenie 
dedykowanych funduszy inwestycyjnych. Niewątpliwie pomocne w 
pobudzeniu rozwoju tej branży byłoby wykształcenie stabilnej linii 
orzeczniczej (np. praktyka weryfikowania wartości przez TNS) oraz 
punktowa korekta legislacyjna (problem braku przejęcia ex lege strony 
długu w stosunku prawnym przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub ZCP, 
problem niepewności prawnej przy długotrwałym postępowaniu 
odwoławczym).

Nowe finansowanie

Pilne i konieczne jest udrożnienie rynku finansowania kryzysowego. Bez 
nowej gotówki przeprowadzenie kosztownego i wszczynanego na 
zaawansowanym etapie kryzysu postępowania sanacyjnego jest bardzo 
trudne. Znaczna część obserwowanych umorzeń postępowań 
restrukturyzacyjnych wynika właśnie z niedostatecznego zaopatrzenia w 
kapitał.
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W momencie 
udzielania 
kredytów 
podmiotom, które 
nie mają zdolności 
kredytowej banki 
są obecnie 
zmuszone zawiązać 
rezerwę w 
wysokości 
udzielonego 
finansowania
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Niestety rynek 
finansowania 
kryzysowego nie 
wykształcił się. 
Wydaje się, że 
prywatne fundusze 
inwestycyjne nie 
są jeszcze gotowe 
na ryzyko 
zaangażowania bez 
solidnego 
zabezpieczenia

Niestety rynek finansowania kryzysowego nie wykształcił się. Wydaje się, 
że prywatne fundusze inwestycyjne nie są jeszcze gotowe na ryzyko 
zaangażowania bez solidnego zabezpieczenia. Rynek instytucjonalny, w 
szczególności bankowy, z kolei nie został w pełni wyposażony legislacyjnie. 
Owszem, wprowadzono szereg udogodnień. Zmieniono art. 70 ust. 2 Prawa 
bankowego, zgodnie z którym, bank będzie mógł udzielić kredytu 
podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej, jeśli spełnią się 
łącznie dwa warunki. Po pierwsze, ustanowiony musi być szczególny 
sposób zabezpieczenia spłaty kredytu. Po drugie, bank musi otrzymać 
program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni 
uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Takim programem 
może być m.in. układ przyjęty w ramach postępowania 
restrukturyzacyjnego.

Niestety wymagane byłyby dalsze zmiany dotyczące, w szczególności 
przepisów wykonawczych o obowiązku tworzenia rezerw na ryzyko 
działalności banków. W momencie udzielania kredytów podmiotom, które 
nie mają zdolności kredytowej banki są obecnie zmuszone zawiązać 
rezerwę w wysokości udzielonego finansowania. To w praktyce wyłącza 
finansowanie bankowe. 
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Case studies
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Sanacja a zastrzeżenie prawa własności sprzedawanych towarów. Czy 
dłużnik ma obowiązek zapłacić za towary dostarczone przed sanacją? 
(W.Danielak) 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy 
ds. upadłościowych i  restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie 
sanacyjne wobec spółki XYZ S.A. z siedzibą w Warszawie, jednocześnie 
zezwalając jej na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w 
zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Spółka ta przed 
otwarciem postępowania prowadziła na szeroką skalę działalność 
gospodarczą, polegającą głównie na obrocie produktami IT. W tym też celu 
zawierała umowy sprzedaży lub dostawy wspomnianych produktów, w 
treści których na rzecz jej kontrahentów częstokroć zastrzegano prawo 
własności dostarczanych towarów aż do uiszczenia za nie pełnej ceny. To 
oznaczało, że aż do zapłaty ceny właścicielem dostarczanych towarów był 
dostawca (art. 590 § 1 k.c. w zw. z art. 612 k.c.).

Część ze wspomnianych umów była zawarta w zwykłej formie pisemnej, 
część zaś opatrzona była dodatkowo datą pewną.

Według stanu z chwili otwarcia postępowania sanacyjnego, dłużnik nie był 
w pełni rozliczony co do obowiązku uiszczenia ceny z tytułu zawartych 
umów sprzedaży i dostawy. Powstała patowa sytuacja, ponieważ jego 
kontrahenci zaczęli wzywać go do uregulowania zaległych należności, ten 
zaś nie mógł zadośćuczynić ich wezwaniom. Zgodnie bowiem z przepisami 
prawa restrukturyzacyjnego od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego 
ani dłużnik, ani zarządca, nie mogą spełniać świadczeń wynikających z 
wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, czyli takich które nie 
zostały uregulowane przed datą otarcia sanacji.  

W odpowiedzi na powyższe kontrahenci wskazywali, iż z uwagi na zawarte 
w umowach zastrzeżenia prawa własności dostarczanego towaru, w 
odniesieniu do nich zakaz z prawa restrukturyzacyjnego (art. 252 ust. 1 p.r. 
w zw. z art. 297 p.r.) nie obowiązywał. Podnosili bowiem argument, że 
przysługujące im wierzytelności o zapłatę ceny są objęte układem w sanacji 
co najwyżej pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody. Zgodnie bowiem z 
art. 249 p.r. w zw. z art. 297 p.r. do wierzytelności zabezpieczonych 
zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej stosuje się odpowiednio 
przepisy o  wierzytelnościach zabezpieczonych rzeczowo (np. zastaw, 
hipoteka itp.). W tym ostatnim przypadku bowiem ustawa wskazuje wprost, 
że układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika 
m.in. zastawem w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu 
zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. 
Dopóki takiej zgody nie ma, wierzyciela traktuje się jako pozaukładowego, 
wobec czego wszelkie przysługujące mu wierzytelności powinny być 
regulowane na bieżąco.

Case Study 1: 
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Rozwiązanie:

Rozwiązanie problemu prawnego poruszonego w przedstawionym stanie 
faktycznym zależy od  rozstrzygnięcia, czy w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym zastosowanie znajduje art. 590 § 1 k.c. w  pełnym 
brzmieniu, które jest następujące: jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, 
zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem. Jest ono 
skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną. 
Wątpliwości na tym tle biorą się przede wszystkim stąd, że w prawie 
restrukturyzacyjnym nie zawarto przepisu analogicznego do art. 101 ust. 1 
p.u., stanowiącego z kolei, że zastrzeżone w umowie sprzedaży na rzecz 
sprzedawcy prawo własności nie wygasa z powodu ogłoszenia upadłości 
nabywcy, jeżeli jest skuteczne wobec jego wierzycieli według przepisów 
Kodeksu cywilnego (czyli jeżeli ma datę pewną). W związku z powyższym 
można bowiem podnosić, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym pactum 
reservati domini jest skuteczne niezależnie od formy, w jakiej zostało 
zastrzeżone.

Taka interpretacja jednak nie może być przyjęta. Przede wszystkim, art. 590 
§ 1 k.c. znajduje zastosowanie w całej rozciągłości do wszystkich stosunków 
prawnych dłużnika, a nie ogranicza się wyłącznie do postępowania 
egzekucyjnego. Na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego skuteczność 
ta wyraża się zaś w tym, że ogółowi wierzycieli dłużnika przysługuje prawo 
powoływania się na to, że rzeczy nabyte przez dłużnika, co do których w 
zwykłej formie pisemnej zastrzeżono własność na rzecz sprzedającego aż 
do uiszczenia całej ceny przez kupującego, wchodzą w skład masy 
sanacyjnej i jako takie mogą być wykorzystane w toku restrukturyzacji jego 
przedsiębiorstwa. Poza tym, zawieranie w prawie restrukturyzacyjnym 
dodatkowego przepisu regulującego kwestię zastrzeżenia prawa własności, 
na wzór art. 101 ust. 1 p.u., nie było konieczne, ponieważ postępowanie to 
nie ingeruje tak głęboko w stosunki prawne dłużnika, jak ma to miejsce w  
przypadku upadłości.  Skoro tak, to nie ma powodów, by w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym nie stosować art. 590 § 1 k.c. w całości (czyli z 
wyłączeniem zd. 2, gdzie jest mowa o tym, że zastrzeżenie własności jest 
skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną). 
Wreszcie, nie sposób bagatelizować również argumentu, że uzależnienie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym skuteczności zastrzeżenia prawa 
własności od opatrzenia go datą pewną sprzyja ochronie masy sanacyjnej i 
ogółu wierzycieli dłużnika przed nieuczciwymi praktykami ze strony 
dłużnika i jednego z jego wierzycieli, polegającymi na antydatowaniu 
łączących ich umów i  zastrzeganiu w nich prawa własności na rzecz 
sprzedawcy, co służyłoby wyłączeniu wierzytelności zabezpieczonej w ten 
sposób spod układu, umożliwiając dokonywanie między nimi wzajemnych 
rozliczeń z całkowitym pominięciem układu.

Przyjętą interpretacją zarządca spółki XYZ S.A. posługiwał się w sporach 
prawnych z  wierzycielami żądającymi zwrotów towarów. Jak się okazało, 
była ona skuteczna, bowiem żaden z tych wierzycieli jej nie kwestionował 
oraz nie decydował się na wystąpienie na drogę sądową z żądaniem zwrotu 
towarów, których co prawda dotyczyło zastrzeżenie prawa własności, tyle 
że poczynione w zwykłej formie pisemnej. 
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Przyspieszone postępowanie układowe. Czy można wierzyciela pozbawić w 
układzie prawa do zaspokojenia? (M.Waberski) 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniła funkcję nadzorcy 
sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym toczącym się 
wobec Spółki prowadzącej działalność w dynamicznie rozwijającej się 
branży z zakresu technologii informacyjnej, oferującej w szczególności 
autorskie produkty IT, które są dopełnieniem i rozwinięciem rozwiązań 
oferowanych przez programy wspomagające zarządzenie 
przedsiębiorstwami.

Postępowanie zostało otwarte we wrześniu 2016 r., natomiast termin 
zgromadzenia wierzycieli, z uwagi na czas doręczeń dokonywanych przez 
Sąd uczestniczącym w postępowaniu wierzycielom zagranicznym, 
wyznaczony został dopiero na kwiecień 2017 r. W tym zakresie kluczowe 
dla sprawności postępowania było ustanowienie w Polsce pełnomocnika 
reprezentującego uczestniczących w postępowaniu wierzycieli 
zagranicznych. Powyższy zabieg gwarantował ochronę interesów 
wierzycieli, a ponadto był istotnym udogodnieniem przy głosowaniu nad 
układem na zgromadzeniu wierzycieli.

Wdrożenie założeń planu restrukturyzacyjnego pozwoliło Spółce na 
uzyskanie pozytywnych wyników finansowych już w pierwszym kwartale 
2017 r. Pozytywna opinia nadzorcy sądowego na temat możliwości 
wykonania układu oraz zaangażowanie i determinacja samego Dłużnika 
sprawiły, iż wierzyciele obdarzyli Spółkę dużym kredytem zaufania, 
przyjmując układ zdecydowaną większością głosów (84% głosującego 
kapitału).

Postanowieniem wydanym w czerwcu 2017 r. Sąd odmówił jednak 
zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli. Sąd wskazał, iż warunki 
układu są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którym przysługują wyłącznie 
wierzytelności uboczne (odsetki oraz koszty). Propozycje układowe 
przewidywały bowiem umorzenie wierzytelności ubocznych w 100%, 
podczas gdy dwóch wierzycieli uczestniczących w postępowaniu 
dysponowało wyłącznie wierzytelnością o takim charakterze. Sąd uznał 
również, że układ narusza prawo, albowiem niedopuszczalne jest 
utworzenie grupy wierzycieli, do której zaliczany jest tylko jeden wierzyciel. 
Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wierzytelności ZUS z uwagi na 
ograniczenia środków restrukturyzacyjnych płynące z art. 160 ust. 1 p.r. 
Powyższy przepis w odniesieniu do szczególnego rodzaju wierzytelności 
ZUS dopuszcza restrukturyzację jedynie poprzez rozłożenie na raty lub 
odroczenie terminu płatności. Brak możliwości umorzenia tych 
wierzytelności w jakimkolwiek stopniu spowodował konieczność 
utworzenia osobnej grupy.

Case Study 2: 
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Dłużnik złożył zażalenie na wyżej wskazane postanowienie. Zostało ono 
jednak oddalone przez Sąd w październiku 2017 r. Sąd drugiej instancji 
stwierdził, iż układ jest rażąco krzywdzący w stosunku do wierzycieli, 
którym przysługują wyłącznie roszczenia o wierzytelności uboczne, które na 
warunkach przyjętego układu uległyby 100% umorzeniu. Sąd nie odniósł się 
jednak do stwierdzonego przez Sąd pierwszej instancji naruszenia prawa 
poprzez ustanowienie grupy wierzycieli z jednym wierzycielem.

Przyczyną porażki niniejszego postępowania, mimo wysokiego poparcia 
wierzycieli, były nieprawidłowo skonstruowane propozycje układowe. 
Pomimo tego, że ocena Sądów obu instancji wydaje się w tym zakresie 
kontrowersyjna, wnioskować można, iż za rażąco krzywdzące dla wierzycieli 
uznane będą takie propozycje układowe, które pozbawiają wierzyciela 
zaspokojenia jego wierzytelności w jakimkolwiek stopniu, nawet jeśli na to 
się godzi wprost lub w sposób dorozumiany nie oddając głosu przeciwko 
układowi. 
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Postępowanie sanacyjne jako metoda na wprowadzenie inwestora oraz 
restrukturyzację operacyjną niewypłacalnego przedsiębiorstwa (A. Stenzel) 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniła funkcję zarządcy w 
postępowaniu sanacyjnym spółki będącej hutą szkła. Postępowanie zostało 
wszczęte w lipcu 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, X Wydział gospodarczy ds. upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych. W postępowaniu został przygotowany przez zarządcę 
w porozumieniu z dłużnikiem plan restrukturyzacyjny, który następnie 
został zatwierdzony przez sędziego-komisarza. Spis wierzytelności został 
przygotowany i złożony przez zarządcę w terminie. Obecnie postępowanie 
jest na etapie rozpoznawania sprzeciwów.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego został złożony przez spółkę 
w wyniku pogarszającej się kondycji finansowej, niemożności regulowania 
zobowiązań handlowych oraz grożącej przymusowej egzekucji z tytułu 
decyzji podatkowych, które zostały zaskarżone, a sprawa obecnie jest w 
toku. Spółka dysponuje ogromnym potencjałem produkcyjnym przy 
jednoczesnym wysokim poziomie zabezpieczenia majątku, co 
uniemożliwiłoby zaspokojenie wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo w 
przypadku wdrożenia scenariusza upadłościowego. Postępowanie 
sanacyjne, gwarantujące spółce ochronę przed egzekucjami, pozwoliło na 
dokonanie w ramach realizacji planu restrukturyzacyjnego wewnętrznej 
restrukturyzacji poprzez redukcję zatrudnienia oraz przeprowadzenie 
kluczowego z punktu widzenia działalności spółki remontu pieca 
hutniczego. Tym samym zdolności produkcyjne spółki zostały zwiększone. 

Potencjał gospodarczy oraz doświadczenie spółki od początku stanowiło 
zainteresowanie inwestorów zewnętrznych. Obecnie spółka prowadzi 
zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem.

Dotychczasowy przebieg tego postępowania stanowi przykład 
efektywności działań restrukturyzacyjnych, które okazały się na tyle 
skuteczne, że pozwoliły na zwiększenie potencjału produkcyjnego i 
sanowanie spółki bez zastrzyku finansowania zewnętrznego w czasie 
trwania postępowania. Omawiane postępowanie jest znakomitym 
przykładem tego, jak sądowe narzędzia restrukturyzacyjne (ochrona przed 
egzekucjami, możliwość redukcji zatrudnienia, odstąpienie od 
niekorzystnych kontraktów) – pod warunkiem szybkiego wdrożenia – są w 
stanie stworzyć warunki pozwalające na zainteresowanie sanowanego 
przedsiębiorstwa rynkiem. Racjonalne podejście wierzycieli 
zabezpieczonych rzeczowo pozwoliło na prowadzenie niezakłóconej 
działalność, zaś perspektywa dofinansowania przedsiębiorstwa przez 
inwestora (z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli) czyni realną perspektywę 
całkowitego uzdrowienia sanowanego przedsiębiorstwa. 

Case Study 3: 
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Postępowanie jest nadal w toku, a jego ostateczny wynik jeszcze nieznany. 
Po ponad roku prowadzenia postępowania można stwierdzić, że kluczowe 
dla powodzenia są szybkie decyzje – tak sądu i zarządcy, jak i wierzycieli. W 
stanie faktycznym tej sprawy bardzo ważne było to, że sąd 
restrukturyzacyjny otworzył postępowania sanacyjne w bardzo krótkim 
czasie od złożenia wniosku. To zaś pozwoliło zarządcy i dłużnikowi do 
przystąpienia do działań sanacyjnych, w tym – kluczowych dla każdej 
restrukturyzacji – negocjacji z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo. 
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Spóźniona restrukturyzacja, czyli mankamenty postępowania sanacyjnego  
(P.Kempiński) 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. została wyznaczona zarządcą w 
postępowaniu sanacyjnym Spółki zajmującej się produkcją proszku 
ceramicznego oraz proppantów (składników płynu szczelinującego przy 
wydobyciu gazu łupkowego). Spółka dysponuje wyłącznie linią pilotażową 
(moc produkcyjna - kilkaset ton rocznie).

Spółka realizowała budowę zakładu (moc produkcyjna - ok. 60 tys. ton 
rocznie). Cel nie został zrealizowany z uwagi na brak środków niezbędnych 
do dokończenia inwestycji. W konsekwencji Spółka pozostała bez 
wystarczających środków na pokrycie istotnych zobowiązań bezpośrednio 
związanych z realizowaną inwestycją. Realizacja tej inwestycji, wobec braku 
konkurentów, miała zapewnić Spółce pozycję regionalnego potentata. 

Podstawowym środkiem restrukturyzacyjnym, przewidzianym w 
przygotowanym przez zarządcę planie restrukturyzacyjnym, było 
rozpoczęcie produkcji proszków ceramicznych na potrzeby komercyjne, a 
następnie, dzięki finansowaniu pochodzącemu z unijnego projektu, rozwój 
działań badawczych w zakresie udoskonalania proppantów. Pozyskanie 
dodatkowego finansowania miało również pozwolić na dokończenie 
budowy zakładu produkcyjnego.

Kalendarium:

• 1 VIII 2016 r. - wniosek Spółki o otwarcie postępowania sanacyjnego,

• 22 VIII 2016 r. - otwarcie postępowania sanacyjnego, objęcie funkcji przez 
zarządcę oraz wydanie pierwszego zarządzenia,

• 24 VIII 2016 r. - złożenie wniosku o uchylenie dokonanych zajęć,

• 22 XI 2016 r. - złożenie przez Zarządcę planu restrukturyzacyjnego,

•18 V 2017 r. - poparcie przez Zarządcę uchwały Rady Wierzycieli w 
przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego (w związku z brakiem 
perspektyw na realizację planu restrukturyzacyjnego),

• 7 VII 2017 r. – umorzenie postępowania.

• 27 VII 2017 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie czynności 
zwykłego zarządu przez dłużnika.

Przyczyny niepowodzenia:

• niszowy charakter prowadzonej działalności,

• brak rozpoczęcia działalności operacyjnej w skali, która zapewniłaby 
płynność finansową,

• wypowiedzenie umowy dofinansowania przez PARP - Spółka została 
wezwana do zwrotu łącznej kwoty dofinansowania w wysokości kilkunastu 
mln zł,  

Case Study 4: 
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• brak powodzenia w opracowaniu składu proszku ceramicznego, który 
mógłby służyć przy produkcji komercyjnej,

• niepozyskanie środków na dokończenie budowy zakładu produkcyjnego,

• nieudana komercjalizacja pilotażowej linii produkcyjnej,

• obowiązek zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania uzyskanego 
od NCBiR,

• nieuzyskanie finansowania z projektu unijnego,

• podejmowanie przez zarząd Spółki czynności dublujących się z działaniami 
Zarządcy, a także sprzecznych z decyzjami Zarządcy,

• zaprzestanie realizacji plany restrukturyzacyjnego przez zarząd Spółki,

• utrudnianie przez zarząd Spółki sprawowania funkcji Zarządcy, w tym 
zabezpieczenia majątku Spółki.

Wnioski:

Próba rozwoju działalności operacyjnej dopiero na etapie postępowania 
restrukturyzacyjnego może okazać się nie do zrealizowania, zwłaszcza jeśli 
zachodzi brak realnej perspektywy pozyskania dodatkowego finansowania. 
Z tych też względów, jeśli rozwój przedsiębiorstwa wpisuje się w plan 
restrukturyzacyjny, to tego rodzaju środek sanacyjny zasygnalizowany już 
we wstępnym planie restrukturyzacyjnym powinien być poddany wnikliwej 
analizie pod kątem  zasadności prowadzenia postępowania.

Pozbawienie dłużnika zarządu nad przedsiębiorstwem, zgodnie z 
założeniami ustawodawcy, powinno stanowić regułę. Pozwala to na 
uniknięcie potencjalnych konfliktów z zarządem dłużnika, a przede 
wszystkim daje wierzycielom gwarancję, że dłużnik swoim działaniem nie 
będzie podejmował działań mogących jeszcze bardziej pogłębić stan 
niewypłacalności. 

Skuteczna realizacja planu restrukturyzacyjnego wymaga delegowania przez 
Zarządcę doświadczonego menedżera, przy zapewnieniu mu 
odpowiedniego wsparcia, szczególnie w zakresie prawnych ram 
restrukturyzacji. To ostatnie zaś wymaga, by dłużnik był w stanie pokrywać 
koszty wdrożenia działań sanacyjnych. Nie ulega więc wątpliwości, że 
sanacja nie jest narzędziem dla „bankrutów”, a dla podmiotów, które 
posiadają możliwości generowania gotówki na poziomie niezbędnym do 
wdrożenia działań sanacyjnych, dzięki którym w przyszłości możliwa będzie 
spłata wierzycieli, czyli wykonanie układu. 
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Postępowanie o zatwierdzenia układu jako szybka metoda na osiągniecie 
porozumienia z wierzycielem hipotecznym (A. Stenzel) 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniła funkcję nadzorcy układu w 
postępowaniu o zatwierdzeni układu, które toczyło się przed Sądem 
Rejonowym w Bielsku-Białej. Postępowanie formalnie wszczęto 29 
września 2017 r. (data zatwierdzenia układu). 

Zatwierdzony układ przewiduje zaspokojenie poszczególnych grup 
wierzycieli poprzez konwersję przysługujących im wierzytelności na kapitał 
zakładowy dłużnika, jak również poprzez częściową redukcję zobowiązań i 
odroczenie terminu płatności. Co istotne, układem został objęty także 
wierzyciel hipoteczny posiadający zabezpieczenie niemal na całym majątku 
dłużnika. 

Restrukturyzowana spółka jest właścicielem gruntu przeznaczonego pod 
inwestycję, która w wyniku trudności biznesowych nie została dokończona. 
Główną przyczyną niepowodzenia była upadłość generalnego wykonawcy 
projektu. Podjęte działania restrukturyzacyjne miały na celu zawarcie 
układu z wierzycielami przewidując redukcję zadłużenia oraz spłatę 
nieumorzonych zobowiązań w stosunkowo krótkim terminie. Wspólnik 
spółki, jako jeden z pożyczkodawców, wyraził zgodę na konwersją 
przysługujących mu wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym 
restrukturyzowanego dłużnika. 

Kluczowe jednak dla powodzenia postępowania było uzyskanie zgody na 
objecie układem największego wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo. 
Zgoda, a co za tym idzie przyjęcie zaproponowanych propozycji 
układowych przez większość wierzycieli pozwoli spółce na poszukiwanie 
inwestora, a co za tym idzie zaspokojenie w przyszłości wierzyciela 
zabezpieczonego hipotecznie i wykonanie układu. 

Case Study 5: 
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Sprawność i szybkość procedur sądowych gwarantem zawarcia i wykonania 
układu. Przykład układu zawartego na tzw. wstępnym zgromadzeniu 
wierzycieli (M. Łużyńska) 

Doradcy restrukturyzacyjni z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacyjna S.A. 
doradzali w procesie restrukturyzacji zobowiązań spółce działającej w 
branży deweloperskiej. Postępowanie wszczęto na podstawie poprzednio 
obowiązującej ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze. Spółka w III 
kwartale 2014 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości głównej z 
możliwością zawarcia układu wraz z wnioskiem o zawarcie układu na 
wstępnym zgromadzeniu wierzycieli. Jednocześnie kilku wierzycieli złożyło 
wspólny wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki. W pierwszym 
kwartale 2015 roku sąd upadłościowy zwołał wstępne zgromadzenie 
wierzycieli w celu podjęcia uchwały co do dalszego prowadzenia 
postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu albo 
likwidacji majątku dłużnika oraz w przypadku uchwały o dalszym 
prowadzeniu postępowania w opcji układowej w celu głosowania nad 
układem.

Już od początku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości 
wierzyciele Spółki wykazywali się dużą aktywnością zmierzającą do 
przedłużenia postępowania, w szczególności pomiędzy dłużnikiem a 
wierzycielami dochodziło do intensywnej wymiany pism procesowych co do 
przedstawionych propozycji układowych.

Finalnie w związku z podjęciem uchwały zgromadzenia wierzycieli w 
przedmiocie dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego z 
możliwością zawarcia układu w pierwszej połowie 2015 roku na wstępnym 
zgromadzeniu wierzycieli doszło do zawarcia układu. Układ został przyjęty 
większością osobową oraz kapitałową powyżej 90%, przy poparciu 
głównego i największego wierzyciela. W konsekwencji kilka tygodni po 
przyjęciu układu Dłużnik wniósł o jego zatwierdzenie. Po roku od złożenia 
wniosku upadłościowego sąd ogłosił upadłość układową Spółki. 
Jednocześnie postanowieniem zatwierdził układ (I kwartał 2016 r.). 
Uprawomocnienie się postanowienia zatwierdzającego układ nastąpiło 
dopiero pod koniec IV kwartału 2016r. W konsekwencji Spółka 
niezwłocznie przystąpiła do jego wykonania. Postępowanie upadłościowe 
zostało zakończone pod koniec I kwartału 2017 r. Jednak z uwagi na 
uchylanie się jednego z wierzycieli od przystąpienia do transakcji realizującej 
postanowienia układu, układ nie został jeszcze wykonany w całości. 

Jednym z podstawowych problemów opisanego postępowania była jego 
długotrwałość spowodowana obstrukcyjnymi działaniami niektórych 
wierzycieli Spółki. Czas pomiędzy przyjęciem układu przez wierzycieli na 
wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, a uprawomocnieniem się 
postanowienia zatwierdzającego układ wynosił 21 miesięcy. Było to 
spowodowane przede wszystkim negatywną postawą niektórych 
wierzycieli. 

Case Study 6: 
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Wierzyciele ci nadużywali swojego prawa procesowego poprzez zaskarżanie 
praktycznie każdego nieprzychylnego im postanowienia sądu 
upadłościowego, m.in. poprzez złożenie zażalenia na postanowienie 
oddalające wniosek o zmianę tymczasowego nadzorcy sądowego, zażalenia 
na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziów sądu 
upadłościowego, zażalenia na postanowienie zatwierdzające układu (łącznie 
4 zażalenia). Sąd  rozstrzygnął zażalenia na postanowienie zatwierdzające 
układ w IV kwartale 2016 roku poprzez ich oddalenie (3) oraz umorzenie na 
skutek cofnięcia zażalenia (1). 

Wierzyciele ci składali również liczne pisma procesowe mające negatywny 
wpływ na sprawność postępowania, m.in. wnioski o zmianę tymczasowego 
nadzorcy sądowego, o ustanowienie zarządu przymusowego, o wyłączenie 
wszystkich sędziów orzekających w danym sądzie upadłościowy, zarzuty 
przeciwko układowi, wniosek o uchylenie zatwierdzonego układu (początek 
2017 r.), który został ostatecznie oddalony. Również wykonanie układu 
napotkało na trudności. Jeden z wierzycieli wielokrotnie odmówił 
przystąpienia do realizacji układu, co zmusiło Dłużnika do wystąpienia na 
drogę postępowania sądowego celem uzyskania zastępczego oświadczenia 
woli. Obecnie Dłużnik dysponuje nieprawomocnym wyrokiem 
zobowiązującym do złożenia oświadczenia woli o stosownej treści przez 
wierzyciela.
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Sprzedaż całego przedsiębiorstwa w sanacji. Mankamenty regulacji prawnej. 
(M. Łużyńska) 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. doradzała w procesie 
restrukturyzacji Spółce zajmującej się produkcją elementów wyposażenia 
sanitarnego. Proces restrukturyzacji miał polegać na zmianie przedmiotu 
działalności gospodarczej poprzedzonej sprzedażą całego majątku Spółki. 
Restrukturyzacja Spółki miała zostać przeprowadzona w ramach 
postępowania sanacyjnego. Sanację otwarto w pierwszym kwartale 2016 r. 

Wstępny plan restrukturyzacyjny zakładał zmianę profilu działalności Spółki 
z działalności produkcyjnej na działalność usługową. Restrukturyzacja 
opierała się na sprzedaży całości przedsiębiorstwa w postaci majątku 
produkcyjnego (podstawa prawna art. 323 p.r.). Przedmiotem sprzedaży 
miały być w szczególności ruchomości i nieruchomości wchodzących do 
masy sanacyjnej. Bieżące koszty postępowania sanacyjnego miały być 
pokrywane częściowo z wpływów pochodzących ze sprzedaży zbędnych 
składników majątku Spółki, w tym szczególnie zapasów, a częściowo z 
wpłat akcjonariuszy. Przebranżowienie uzasadnione było brakiem 
ekonomicznej zasadności wznowienia dotychczasowej działalności 
produkcyjnej, co wymagałoby poniesienia znacznych nakładów 
finansowych na modernizację niemożliwych do zrealizowania przez Spółkę. 
Nowa działalność gospodarcza nie wymagała dużych nakładów 
finansowych, bowiem opierała się na w pełni skomercjalizowanej 
nieruchomości. Do nabycia nieruchomości przez Spółkę miało dojść dopiero 
po przyjęciu układu i zaspokojeniu wierzycieli w ramach postępowania 
sanacyjnego. Transakcja kupna nieruchomości, na której Spółka planowała 
kontynuowanie działalności gospodarczej, miała zostać sfinalizowana przy 
użyciu środków własnych akcjonariuszy spółki. Przedstawiony następnie 
przez zarządcę plan restrukturyzacyjny pokrywał się z strategią Spółki 
wyrażoną we wstępnym planie restrukturyzacyjnym.

W pierwszych miesiącach postępowania powołano radę wierzycieli celem 
wspierania zarządcy w podejmowania strategicznych decyzji, w 
szczególności dot. zbycia składników masy sanacyjnej. W konsekwencji 
rada wierzycieli Spółki podjęła uchwały wyrażające zgodę na sprzedaż 
całości majątku z odpowiednimi zastrzeżeniami zabezpieczającymi interesy 
wierzycieli. Zaś Dłużnik przedstawił propozycje układowe przewidujące 
szczegółowy podział środków ze zbycia przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
przedstawiła dokładne wyjaśnienia co do propozycji w celu wykazania 
braku pokrzywdzenia wierzycieli w wyniki takiej transakcji.

Case Study 7: 
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Po niecałym roku prowadzenia postępowania sanacyjnego, sąd 
restrukturyzacyjny w pierwszym kwartale 2017 r. umorzył postępowanie 
sanacyjne, opierając argumentację przede wszystkim na braku środków na 
zaspokojenie kosztów postępowania sanacyjnego oraz sprzeczności 
strategii restrukturyzacji Spółki z celami postępowania sanacyjnego, bowiem 
w ocenie sądu niedopuszczalna była sprzedaż całości przedsiębiorstwa w 
toku postępowania sanacyjnego.

Na tle opisanego stanu faktycznego wysuwają się podstawowe problemy 
postępowania sanacyjnego, tj. dopuszczalności sprzedaży zarówno całości 
przedsiębiorstwa w trybie art. 323 p.r., jak również poszczególnych 
składników masy sanacyjnej w celu zaspokojenia bieżących kosztów 
postępowania oraz przebranżowienia jako efektu sanacji. Prawo 
restrukturyzacyjne nie ogranicza przywrócenia stabilności ekonomicznej 
dłużnika tylko w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, 
restrukturyzacja przede wszystkim ma umożliwić dalsze działanie podmiotu 
na rynku przy możliwie jak najwyższym zaspokojeniu wierzycieli. Nie 
powinno więc budzić wątpliwości, że w postępowaniu sanacyjnym wolno 
sprzedać nawet całe przedsiębiorstwo, o ile gwarantuje to wierzycielom 
odpowiedni poziom zaspokojenia roszczeń. 



Prawo restrukturyzacyjne działa od 2016 r. Według raportu Zimmerman Filipiak 
Restrukturyzacja SA, przygotowanego we współpracy ze SpotData, od tego czasu 
otwarto 585 postępowań restrukturyzacyjnych, co stanowi równo 1/3 łącznej 
liczby upadłości i restrukturyzacji. Szacujemy, że ok. 40% tych postępowań 
pojawiło się w miejsce upadłości układowej, natomiast ok. 60% to pozytywna 
reakcja na wprowadzenie nowych regulacji, czyli wykorzystanie nowej, wcześniej 
niedostępnej szansy. 

> Postępowania restrukturyzacyjne w Polsce napotykają wiele barier – głównie 
finansowych i organizacyjnych

Do końca 2017 roku zatwierdzonych zostało 111 układów w postępowaniach 
restrukturyzacyjnych (są to dane wstępne – ostateczna liczba może okazać się 
nieco wyższa), co stanowi jedną piątą liczby otwartych postępowań. Z jednej 
strony to lepszy wynik, niż w czasie obowiązywania prawa upadłościowego i 
naprawczego, a z drugiej pokazuje, że postępowania restrukturyzacyjne w Polsce 
napotykają na wiele barier, szczególnie finansowych i organizacyjnych, a część firm 
wybrała procedurę restrukturyzacyjną na wyrost. Są to firmy, które powinny de 
facto znaleźć się w postępowaniu upadłościowym.

> Koncentracja postępowań restrukturyzacyjnych w największych sądach usprawni 
procedury

Jednocześnie warto zauważyć, że w ponad jednej czwartej sądów nie zakończyło 
się jeszcze żadne postępowanie restrukturyzacyjne. To pokazuje na jak wczesnym 
etapie znajduje się w Polsce proces wprowadzania nowych instytucji prawnych w 
tym obszarze, a jednocześnie jest ewidentnym dowodem na konieczność 
koncentracji restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców w 12 największych 
sądach w miejsce dotychczasowych 30.

> Brak nowego finansowania główną przeszkodą w powodzeniu sanacji

Najwięcej zatwierdzonych układów było w procedurze przyspieszonego 
postępowania układowego (81), a najmniej w procedurach postępowania 
sanacyjnego i układowego (8). Taki rozkład nie dziwi, ponieważ postępowanie 
sanacyjne nastawione jest nie tylko na restrukturyzację długów, ale również 
procesów biznesowych a zwykle także wymaga pozyskania nowego finansowania, 
dlatego trwa dłużej niż inne postępowania. W sanacji bowiem najmocniej objawia 
się brak przygotowania rynku do finansowania podmiotów w restrukturyzacji. 
Najbardziej efektywne (w rozumieniu procenta zatwierdzonych układów w 
stosunku do liczby postępowań) natomiast okazuje się postępowanie o 
zatwierdzenie układu, gdzie na 16 wniosków 15 układów zostało zatwierdzonych.

> Przewlekłość procedur odwoławczych kolejną bolączką postępowań 
restrukturyzacyjnych

Najdłuższe są postępowania sanacyjne i układowe, które trwają średnio ok. 250 
dni (i czas ten rośnie). Natomiast przyspieszone postępowanie układowe to 
najczęściej ok. 110 dni. To bardzo dobre wyniki, który nie uwzględniają jednak 
czasu trwania procedur odwoławczych, których przewlekłość jest w tej chwili 
największą bolączką postępowań restrukturyzacyjnych.
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> Geograficzny rozkład otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych bardzo 
dobrze odzwierciedla znaczenie gospodarcze poszczególnych miast i regionów. 

Liderem jest Warszawa, gdzie w sądzie rejonowym otwarto 13,3% postępowań. 
Dla całego Mazowsza jest to 15,6%, co stanowi odsetek bardzo zbliżony do 
udziału tego województwa w liczbie firm aktywnych w Polsce (16,1%). Na Śląsku, 
czyli w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie, otwarto 13,2% wszystkich 
postępowań, wobec 13-procentowego udziału tego regionu w populacji firm. 
Trzecim regionem jest Wielkopolska (Poznań, Gorzów Wielkopolski i Kalisz), gdzie 
otwarto 10,6% postępowań wobec 10,6% udziału tego województwa w populacji 
firm. 

> Podsumowując, restrukturyzacja działa i to skutecznie. Nie jest to jeszcze 
działanie modelowe, zgodne z założonym wzorcem, ale po zrealizowaniu założeń 
ustawy czyli:

• wprowadzeniu Rejestru czyli elektronicznego systemu prowadzenia i dostępu 
do akt spraw restrukturyzacyjnych,

• odciążeniu sądów restrukturyzacyjnych przez usunięcie z ich właściwości 
upadłości konsumenckich,

• szerokim rozpropagowaniu wśród przedsiębiorców wiedzy o restrukturyzacji,

ma wszelkie szanse zrealizować pokładane w niej nadzieje i ochronić znaczącą 
liczbę przedsiębiorstw przed upadłością.
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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 odpowie-
dzi na potrzeby firm w kryzysie, wierzycieli oraz sądów restruk-
turazacyjnych. Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi. Dzia-
łamy w sądzie oraz poza nim. Pomagamy odbudować zaufanie 
pomiędzy partnerami biznesowymi. Tworzymy wiarygodne pro-
gramy restrukturyzacyjne i dajemy rękojmię należytego wykona-
nia. Godzimy i zabezpieczamy interesy wszystkich stron. Nasi 
eksperci działają pod nadzorem sądów restrukturyzacyjnych. Z 
sukcesem pomogliśmy wielu firmom w kryzysie.

Adres: ul. Wspólna 35/5, 00-519 Warszawa
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