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Nie ulega wątpliwości, iż pandemia koronawirusa już spowodowała nega-

tywne skutki dla światowej, w tym również polskiej gospodarki. W pierw-

szej kolejności i bezpośrednio dotknięte zostały takie branże jak turystyka, 

transport i gastronomia, usługi szkoleniowe i coachingowe, jednak kryzys 

również przeniósł się na pozostałe sektory. Chwilowe zamrożenie odciska już piętno 
na każdej gałęzi gospodarki. Powyższe powoduje, iż prowadzenie biznesu w chwili 

obecnej stało się niezwykle utrudnione, firmy już myślą jak i czy przetrwają. 

W efekcie pandemii w tym roku może być więcej upadłości firm, bądź ich restruk-

turyzacji. Wiele firm już teraz zastanawia się czy to nie jest dobry moment na złożenie 

wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. 

Z badania IMAS 
International na 
zlecenie Krajowego 
Rejestru Długów 
wynika, iż 44% firm 
ma kłopot z płynnością 
finansową. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć tematykę restrukturyza-

cji przedsiębiorstw w aspekcie praktycznym. Autorami tekstów są adwoka-

ci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, a zatem osoby które na co dzień 

współpracują z Klientami przy bieżących problemach i z doświadczenia 

widzą, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorcy. 
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W szczególności postaramy się odpowiedzieć na pytania, z którymi zwracają się do 

nas Klienci w naszej codziennej praktyce, tj.

czym jest restrukturyzacja, na czym może polegać, jakie są rodzaje?

kiedy przedsiębiorca powinien pomyśleć o restrukturyzacji?

dlaczego warto zacząć działać wcześniej oraz dlaczego ten temat w dobie epidemii 

pozostaje tak bardzo aktualny? 

dlaczego, szczególnie w tym czasie warto zadbać o compliance w firmie?

jak rozmawiać z kontrahentami w przypadku zatorów płatniczych? 

czy powinniśmy pomyśleć o sprzedaży firmy, jakie pozytywne skutki może to 

przynieść dla przedsiębiorstwa? 

czy restrukturyzacja działalności może być sposobem na odzyskanie płynności 

finansowej?

jakie zmiany organizacyjne można wprowadzić w ramach stosunku zatrudnienia – 

wypowiedzenie warunków pracy, redukcja etatów, zwolnienia grupowe, stosowanie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy;

z jakich ulg w podatkach można skorzystać, by uniknąć konieczności upadłości? 

Każdy moment, a szczególnie obec-

na sytuacja, która wskazuje, iż mogą  

pojawiać się problemy z płynnością zmu-

sza przedsiębiorcę do zbadania kondycji 

finansowej firmy, w tym również plano-

wanych w najbliższym czasie przychodów 

i  kosztów. W  momencie zamrożenia gos-

podarki jest to tym istotniejsze iż wiele  

branż dotykają obostrzenia uniemożli-

wiające, bądź ograniczające ich działania. 

Ważnym jest zatem monitorowanie 

nowych regulacji, bowiem istotne zmiany 

prawne zostają wprowadzane z dnia na 

dzień, a nawet w nocy.

Bieżąca weryfikacja płynności finan-

sowej firmy jest o tyle istotna, iż determi-

nuje nie tylko fakt złożenia ewentualnego 

wniosku o restrukturyzację, bądź ogło-

szenie upadłości, ale również jego termin. 

Zatem dalsze działania powinny być na-

kierowane na odpowiedź na pytanie w ja-

kiej obiektywnie sytuacji się znajdujemy 

i co możemy zrobić. Bowiem im szybciej 

zostaną podjęte środki naprawcze, tym 

większa szansa ich powodzenia. 

Utrata płynności, bądź takie za-

grożenie, nie powoduje od razu ko-

nieczności składania wniosku o upa-

dłość i  zamknięcie firmy. W  zależności 

od danej sytuacji w  pierwszej kolej-

ności, jeżeli istnieje szansa na wyjście 

z  tarapatów, należy rozważyć złożenie 

wniosku o  otwarcie postępowania re-

strukturyzacyjnego. 
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Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań: 

postępowanie o zatwierdzenie układu, 

przyspieszone postępowanie układowe, 

postępowanie układowe oraz 

postępowanie sanacyjne. 

Istotne jest to, iż zasadniczo każde z ww. 

postępowań pozwala wstrzymać egzekucję 

w zakresie wierzytelności powstałych przed 

otwarciem postępowania, ograniczyć moż-

liwość wypowiedzenia umów wierzycielom, 

rozłożyć spłaty wierzytelności w czasie lub na-

wet zredukować zadłużenie. 

Zatem postępowania restrukturyzacyj-

ne w aktualnej sytuacji jawią się, jako rozwiąza-

nie dla firm, które czasowo potrzebują ochrony 

przed wierzycielami, a jednocześnie muszą się 

zreorganizować i dostosować do aktualnej sy-

tuacji gospodarczej i możliwości działania. 

Niezależnie od powyższego, szczegól-

nie w przypadku powstania zatorów płatni-

czych, istotnym jest pozostawanie z kontra-

hentami, czy instytucjami finansowymi np. 

bankami, w stałym kontakcie. Naszym wierzy-

cielom również zależy, aby firma przetrwała 

i mogła spłacić w przyszłości cały dług, zatem 

bardzo często można zyskać możliwość odro-

czenia płatności, umorzenia części długu np. 

odsetkowej, dokonać refinansowania. 

Opcją jest również pozyskanie inwesto-

ra. W obecnej sytuacji gospodarczej transak-

cje M&A wciąż odbywają się i stanowią pewną 

furtkę dla firm, które znalazły się w  kłopo-

tach. Tego typu działania pozwolą utrzymać 

swoją pozycję na rynku lub też dokonywać 

ekspansji na inne jeszcze rynki zbytu. 

Restrukturyzacja w szerokim ujęciu to 

również inne czynności mające na celu rewita-

lizację przedsiębiorstwa, a polegające na zmia-

nie struktury podmiotu, jak również zmianie 

istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub 

ryzyk danej działalności. Działania podejmo-

wane mogą być zarówno przez dotychczaso-

wych właścicieli, ale również przy udziale ze-

wnętrznych podmiotów gospodarczych.

Świadomość możliwości 
działania pozwala lepiej 
reagować na zmieniające 
się otoczenie.

Rozpoczynając restrukturyzacje na-

szego przedsiębiorstwa warto również mieć 

na uwadze ulgi w zobowiązaniach podatko-

wych, z których możemy skorzystać.

Zasygnalizowane powyżej kwestie 

zostaną szerzej omówione w niniejszym 

opracowaniu, do którego zapoznania się 

zachęcamy nie tylko firmy, które już znaj-

dują się w  trudnej sytuacji, ale wszystkich 

przedsiębiorców. Świadomość możliwości 

działania pozwala lepiej reagować na zmie-

niające się otoczenie, a obecnie zmiany 

dzieją się w błyskawicznym tempie.
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I. Warto zapobiegać – 
 dlaczego warto zadbać 

o compliance w przedsiębiorstwie.
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Współczesne środowisko 

biznesowe cechuje się 

nieprzewidywalnością 

i brakiem stabilności, 

czego dowód stanowią pojawiąjące się co 

jakiś czas – niemożliwe do przewidzenia 

– kryzysy czy też nagłe załamania gospo-

darcze, jak chociażby ten spowodowany 

pandemią koronawirusa, która dotknęła 

ogólnoświatową gospodarkę. Powstaje 

zatem pytanie: czy i w jaki sposób przed-

siębiorcy mogą chronić się przed nega-

tywnymi skutkami podejmowanych de-

cyzji biznesowych? Tu właśnie z pomocą 

przychodzi w każdym przedsiębiorstwie 

compliance.

W pierwszej kolejności wyjaśnie-

nia wymaga, co należy rozumieć pod tym 

pojęciem. Otóż compliance to nic inne-

go, jak zapewnienie zgodności działalno-

ści (w  tym przypadku przedsiębiorstwa) 

z  normami, zaleceniami lub stosownymi 

praktykami w celu obniżenia ryzyka 

prawnego związanego z  podejmowa-

niem decyzji biznesowych. Ryzyko to 

stanowi immanentny element prowa-

dzenia każdej działalności gospodarczej 

i może wynikać ze zmian legislacyjnych 

czy też zmian w zakresie linii orzeczni-

czej sądów lub organów administracji pu-

blicznej, czy też jak pokazują wydarzenia 

ostatnich dni z wydarzeń o charakterze 

klęski żywiołowej.  Oczywiście, na zmiany 

te nie mamy wpływu, dzieją się one nieja-

ko poza nami, niemniej dotyczą w różnym 

stopniu każdego z przedsiębiorców, dla-

tego koniecznym jest dostosowywanie do 

nich struktur organizacyjnych oraz proce-

dur funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Stworzenie systemu ochrony opar-

tego na wprowadzeniu regulacji mają-

cych na celu zapobieganie negatywnym 

konsekwencjom podejmowanych decyzji 

biznesowych jest kluczowe dla wyeli-

minowania lub przynajmniej ograni-

czenia sytuacji, w  których zagrożone 

będzie dalsze funkcjonowanie przed-

siębiorstwa, a  także możliwości odpo-

wiedniego reagowania w  sytuacjach 

kryzysowych. Modelowo funkcjonujące 

przedsiębiorstwo to takie, które posia-

da regulacje wewnętrzne oraz wsparcie 

prawne gwarantujące ochronę przed 

wszelkimi niebezpieczeństwami o  cha-

rakterze zewnętrznym, także tymi nie-

możliwymi do przewidzenia. W realnym 

świecie, tak zmiennym i niestabilnym, taka 

organizacja jest niezwykle trudna do osią-

gnięcia. Niemniej warto już dziś zastano-

wić się nad tym, jakie ryzyka może nieść 

prowadzona działalność gospodarcza 

oraz jak najpełniej się przed nimi uchro-

nić. Zadanie to wymaga w pierwszej kolej-

ności kompleksowego audytu, pod wzglę-

dem chociażby struktury organizacyjnej, 

istniejących regulacji wewnętrznych czy 

procedur przepływu informacji obowią-

Czy i w jaki sposób 
przedsiębiorcy mogą 
chronić się przed 
negatywnymi skutkami 
podejmowanych 
decyzji biznesowych? 
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zujących w  danej strukturze. Dopiero ta 

wnikliwa analiza zasad funkcjonowania 

danej organizacji pozwala ocenić ryzyka, 

z jakimi możemy mieć do czynienia i stwo-

rzyć odpowiednie narzędzia w  celu ich 

uniknięcia lub zminimalizowania. 

Określenie ryzyk dotyczących 

działalności danego przedsiębiorstwa 

pozwala dostosować do jego profilu sys-

tem zabezpieczeń. Procedura ta wyma-

ga oczywiście specjalistycznej wiedzy 

i  doświadczenia, gdyż istota compliance 

sprowadza się właśnie do holistyczne-

go podejścia do kwestii bezpieczeństwa 

przedsiębiorstwa, w każdym aspekcie 

jego działalności, co samo w  sobie nie 

jest zadaniem łatwym. Poza tworzeniem 

odpowiednich aktów prawa wewnętrz-

nego, w szczególności regulaminów czy 

kodeksów oraz sprawdzaniem, czy two-

rzone w danej organizacji regulacje są 

zgodne z  przyjętymi standardami, com-

pliance pozwala również na uniknięcie 

czy minimalizację negatywnych konse-

kwencji popełnianych błędów poprzez 

sprawdzanie, czy wszystkie procesy 

w  firmie są zgodne, nie tylko z prawem, 

ale i z innymi regulacjami – standardami, 

procedurami, rekomendacjami, prakty-

kami rynkowymi, czy etyką. Tylko tak 

kompleksowe podejście do kwestii zgod-

ności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

z wszelkimi wymogami w  tym zakresie 

pozwala na budowanie bezpieczeństwa. 

Co więcej, compliance ma na celu rów-

nież zarządzanie ryzykiem nieprawidło-

wości, nadużyć i związanymi z nimi skut-

kami finansowymi i reputacyjnymi. 

Tworzenie procedur, regulacji, szko-

lenia, akty wewnętrzne, systemy ochro-

ny… Powstaje pytanie: czy warto? Prze-

cież i bez tego przedsiębiorstwa mogą 

normalnie i bez przeszkód funkcjonować, 

więc skoro nie występują sytuacje zagra-

żające działalności przedsiębiorstwa – czy 

naprawdę konieczne jest opracowywanie 

dodatkowych systemów zabezpieczeń? 

Odpowiedź jest jednoznaczna: TAK.

Zmieniający się nieustannie stan 

prawny, brak stabilności gospodarki, na 

którą nieuchronny wpływ mają sytu-

acje w żadnej mierze od nas niezależne, 

ciągła niepewność, a z drugiej strony: 

poważne, często nieodwracalne konse-

kwencje błędnych decyzji biznesowych, 

które mogą skutkować nawet odpo-

wiedzialnością karną czy karnoskarbo-

wą właścicieli firm lub – w przypadku 

większych organizacji – managerów to 

właśnie obraz współczesnego świata 

Skoro nie występują 
sytuacje zagrażające 
działalności 
przedsiębiorstwa – czy 
naprawdę konieczne 
jest opracowywanie 
dodatkowych systemów 
zabezpieczeń? 
Odpowiedź jest 
jednoznaczna: TAK.
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biznesu. Oczywiście, im bardziej roz-

budowana struktura danej organizacji, 

tym to ryzyko jest większe. Jedno jest 

pewne, jeśli nie zadbamy o odpowiednią 

ochronę dziś, jutro możemy zmierzyć 

się z sytuacją, która spowoduje koniecz-

ność poniesienia znacznych konse-

kwencji prawnych czy finansowych, 

nie wykluczając ogłoszenia upadłości 

przedsiębiorstwa. Prawidłowo wdro-

żony compliance zmniejsza natomiast 

ryzyko związane z sankcjami grożącymi 

podmiotom funkcjonującym niezgod-

nie z  obowiązującymi regulacjami, przy 

czym warto zaznaczyć, że sankcje te są 

coraz bardziej dotkliwe. Stąd tak ważne 

jest, by zapobiegać, tak by można było 

uniknąć często bolesnego leczenia. 

Istota compliance sprowadza się do holistycznego 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa 
przedsiębiorstwa, w każdym aspekcie jego 
działalności, 
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II. Jakie sytuacje przedsiębiorca 
powinien interpretować, jako sygnał 
do rozpoczęcia restrukturyzacji? 
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Po pierwsze warto wskazać, że nie należy zwle-

kać z podjęciem tej decyzji. Skuteczność restruktu-

ryzacji uzależniona jest bowiem w dużej mierze od 

tego, kiedy zostanie ona podjęta. Wskazane jest, by 

reagować już wtedy, gdy przedsiębiorstwu zagra-

ża kryzys, a  nie dopiero wówczas, gdy ten kryzys 

je pochłania i trawi. Oczywiście, nie jest koniecz-

ne wdrażanie procedur restrukturyzacyjnych, gdy 

firma świetnie prosperuje i  nie zagraża jej żadne 

niebezpieczeństwo mogące skutkować znacznym 

pogorszeniem jej sytuacji finansowej. Należy na-

tomiast być bacznym obserwatorem, by na możli-

wie najwcześniejszym etapie odpowiednio ocenić 

wszelkie symptomy mogące świadczyć o  nadcho-

dzących problemach i właściwie, adekwatnie do 

sytuacji, zareagować. Takie działanie pozwoli także 

zachować pozycję biznesową firmy oraz utrzymać 

na odpowiednim poziomie morale pracowników, co 

przekłada się bezpośrednio na sens i skuteczność 

restrukturyzacji. Co więcej, identyfikacja problemu 

w jego wczesnym stadium pozwala zaoszczędzić za-

równo czas, jak i koszty konieczne do poniesienia dla 

naprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Decyzja o restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie 

należy do łatwych, a przy tym, do jej podjęcia 

konieczne jest przeprowadzenie analizy stanu 

przedsiębiorstwa celem weryfikacji przesła-

nek stanowiących o konieczności restrukturyzacji.

 Tyle teorii, jak natomiast w praktyce dojść do prze-

konania, że nadszedł czas na restrukturyzację tak, aby 

z jednej strony nie podejmować przedwcześnie zbędnych 

działań w tym zakresie, a z drugiej nie przegapić momen-

tu, kiedy jeszcze jest to możliwe bez konieczności podję-

cia bardziej drastycznych kroków, nie wykluczając złoże-

nia wniosku o ogłoszenie upadłości?
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Gdy pojawią się pierwsze sygnały, że firma nie 

będzie w stanie wypełniać swoich zobowiązań, realizo-

wać kontraktów a finalnie straci płynność finansową, 

powinniśmy zacząć działać tak, by maksymalnie zwięk-

szyć szansę przedsiębiorstwa na przetrwanie kryzysu. 

Jeżeli nasza firma jest na początku problemów finan-

sowych być może działania restrukturyzacyjne uda się 

ograniczyć do restrukturyzacji pozasądowej.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy restruk-

turyzacja sądowa, uregulowana w przepisach usta-

wy Prawo restrukturyzacyjne, przeznaczona jest 

zasadniczo dla podmiotów zagrożonych utratą 

możliwości regulowania zobowiązań lub które nie-

dawno zdolność tę utraciły.

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo napotyka więc na 

drobne problemy czy przeszkody, nie oznacza to, że już 

powinniśmy podejmować daleko idące kroki, wystarczą 

działania do których nie będzie konieczne angażowa-

nie sądu restrukturyzacyjnego. Wystarczające mogą 

okazać się wszelkie działania, które możemy podjąć by 

zrewitalizować nasze przedsiębiorstwo, pozyskać fun-

dusze na dalszą działalność, zyskać czas a przy tym od-

zyskać zaufanie naszych kontrahentów i uchronić nasze 

przedsiębiorstwo przed upadkiem. Działania w ramach 

restrukturyzacji pozasądowej podejmujemy jednak pod 

warunkiem, że nie jesteśmy niewypłacalni.

Jeżeli jednak wiemy, że sytuacja może mieć trwa-

ły charakter, powinniśmy rozważyć podjęcie środków 

zapobiegawczych. W sytuacji, gdy nasze przedsiębior-

stwo jest zagrożone niewypłacalnością lub już niewy-

płacalne – to znak by pomyśleć o restrukturyzacji są-

dowej, a więc o zastosowaniu procedur wskazanych 

w ustawie prawo restrukturyzacyjne.
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Ustalenie, że nadszedł czas na wszczęcie proce-

su restrukturyzacji wymaga kompleksowej i  wnikli-

wej oceny stanu finansowego przedsiębiorstwa przez 

osoby nim zarządzające – w szczególności analizy due 

dilligance, porównania kosztów i spodziewanych przy-

chodów, kontroli stanu wymagalnych aktualnie należ-

ności na rzecz poszczególnych wierzycieli. Dopiero 

bowiem właściwe, gruntowne zbadanie aktualnej sy-

tuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwoli na zwery-

fikowanie, czy już czas pomyśleć o restrukturyzacji. 

Warto przy tym pamiętać, że naprawa firmy wy-

maga specjalistycznej wiedzy i kompetencji, popar-

tych odpowiednim doświadczeniem, a zatem przed 

wdrożeniem jakichkolwiek procedur restrukturyza-

cyjnych, zdecydowanie warto skorzystać w tym za-

kresie z fachowego doradztwa. 
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III. Analiza ryzyka związanego 
z niewykonaniem zawartych 
kontraktów i negocjacje 
z kontrahentami, jako podstawowy 
element restrukturyzacji. 
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Każde przedsiębiorstwo w  ra-

mach swej działalności reali-

zuje umowy. Celem uniknięcia 

negatywnych konsekwencji 

zobowiązań, mających swoje źródło w  za-

wartych kontraktach, konieczna jest ich 

wnikliwa analiza, która ma na celu zobra-

zowanie sytuacji prawno-gospodarczej 

przedsiębiorstwa oraz uwypuklenie tych 

obszarów jego działalności, które wiążą się 

z określonym ryzykiem. Owo ryzyko winno 

zostać oszacowane na podstawie odpowie-

dzi na zasadnicze pytanie: czy dalsza reali-

zacja postanowień umownych może w  ja-

kimkolwiek stopniu negatywnie wpłynąć 

na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Ze względu na mnogość i różnorod-

ność zawieranych przez przedsiębiorców 

umów, nie sposób omówić w tym miejscu 

wszelkich potencjalnych zagrożeń wy-

nikających z ich wykonywania. Niemniej 

na potrzeby niniejszego opracowania 

posłużmy się prostym przykładem umo-

wy dostawy naturalnych kosmetyków, 

stanowiących zaopatrzenie salonów ko-

smetycznych. W tego rodzaju umowach 

z  reguły ustalana jest minimalna wartość 

zamówień, którą zobowiązuje się utrzy-

mywać odbiorca, co oczywiście skorelo-

wane jest z obowiązkiem zapłaty ceny 

sprzedaży na minimalnym poziomie. Po-

wstaje pytanie: co w sytuacji, gdy z przy-

czyn niezależnych od odbiorcy – właści-

ciela salonu kosmetycznego – np. stanu 

epidemii, jest on zobowiązany do zaprze-

stania prowadzonej działalności gospo-

darczej, a zatem dalsze obowiązywanie 

przedmiotowej umowy dostawy traci dla 

niego ekonomiczny sens? W pierwszej ko-

lejności odwołać się należy do treści umo-

wy i poszukać w niej możliwego rozwiąza-

nia. Niestety, kontrakty handlowe rzadko 

zawierają instrukcję dla przedsiębiorców, 

jak postępować w przypadku zaistnienia 

tego rodzaju niemożliwego do przewidze-

nia zdarzenia. 

W polskim systemie prawa brak jest 

legalnej definicji pojęcia „siła wyższa”, nie-

mniej mając na uwadze linię orzeczniczą 

w tym zakresie, za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie o charakterze zewnętrznym, 

którego przewidzenie wystąpienia było 

niemożliwe (lub prawie niemożliwe), 

a przy tym, którego skutkom nie można za-

pobiec. W omawianym przypadku umowy 

dostawy musielibyśmy zatem przyjąć, że 

mamy do czynienia z siłą wyższą. Nieste-

ty, stwierdzenie to nie implikuje wprost 

W polskim systemie 
prawa brak jest 
legalnej definicji 
pojęcia „siła wyższa”, 
niemniej za siłę wyższą 
uznaje się zdarzenie 
o charakterze 
zewnętrznym, 
którego przewidzenie 
wystąpienia było 
niemożliwe, a przy 
tym, którego skutkom 
nie można zapobiec. 
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rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jeżeli 

strony umowy nie dojdą do porozumienia 

co do jej zmiany lub rozwiązania wskutek 

zaistnienia siły wyższej, konieczne będzie 

by to sąd rozstrzygnął, czy to właśnie 

owo zdarzenie było przyczyną niewyko-

nania lub nienależytego wykonania obo-

wiązków i ewentualnie – w przypadku 

potwierdzenia powyższego – zwolnił nas 

z  odpowiedzialności z tytułu niepodjęcia 

wynikających z umowy działań. 

Skoro jednak przyjęcie, że zaistnia-

łe zdarzenie jest siłą wyższą nie zwolni 

rzeczonego odbiorcy kosmetyków z obo-

wiązku zapłaty ceny sprzedaży odpowia-

dającej minimalnej wartości zamówie-

nia, należy poszukać innego rozwiązania. 

W  art.  3571  kodeksu cywilnego został 

przewidziany instrument, który dopuszcza 

możliwość ingerencji sądu w treść zawar-

tego kontraktu wówczas, gdy z powodu 

nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnie-

nie świadczenia byłoby połączone z  nad-

miernymi trudnościami albo groziłoby 

jednej ze stron rażącą stratą, czego strony 

nie przewidywały przy zawarciu umowy. 

Klauzula ta (łac. rebus sic stantibus) doty-

czy sytuacji wystąpienia nadzwyczajnej 

zmiany stosunków, będącej konsekwen-

cją niezwykłych okoliczności, występu-

jących wyjątkowo i  wykraczających poza 

ryzyko kontraktowe, a przy tym mających 

charakter obiektywnych i  powszechnych 

oraz obejmujących głównie stosunki go-

spodarcze. Dla jej zastosowania wymaga-

ne jest, aby pomiędzy ową nadzwyczajną 

zmianą stosunków a utrudnieniami dla 

strony umowy w wykonaniu zobowiązania 

istniał  związek przyczynowy, co oznacza, 

że bez zmiany stosunków nie powstałyby 

komplikacje w  spełnieniu świadczenia ani 

groźba rażącej straty. Omawiany przy-

padek dotyczący dostawy kosmetyków 

niewątpliwie należy zakwalifikować jako 

mieszczący się w tej kategorii. Niemniej, 

również wystąpienie nadzwyczajnej zmia-

ny stosunków gospodarczych nie oznacza, 

że modyfikacja stosunku umownego na-

stępuje w sposób automatyczny. Wymaga 

ona każdorazowo ingerencji sądu, który 

może – mając na względzie interesy stron 

umowy - oznaczyć na nowo sposób wyko-

nania zobowiązania (czas, miejsce, sposób 

spełnienia świadczenia), zmienić wysokość 

świadczenia (poprzez jego podwyższenie 

albo obniżenie), a w ostateczności rozwią-

zać umowę – zakończyć stosunek zobo-

wiązaniowy stron, uchylając jednocześnie 

ich obowiązki. 

Wystąpienie 
nadzwyczajnej 
zmiany stosunków 
gospodarczych 
nie oznacza, że 
modyfikacja 
stosunku umownego 
następuje w sposób 
automatyczny. 
Wymaga ona 
każdorazowo 
ingerencji sądu.
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Jak wynika z przedstawionych kon-

cepcji prawnych, nie ma możliwości, aby 

niejako automatycznie i  bez konieczności 

podejmowania dodatkowych czynności 

anulować czy chociażby zawiesić obowią-

zek wynikający z umowy. W takiej sytu-

acji pozostaje jeszcze jedno możliwe roz-

wiązanie – negocjacje stron. W związku 

z obowiązującą w polskim systemie prawa 

zobowiązań zasadą swobody umów, nic 

nie stoi na przeszkodzie, by strony podję-

ły negocjacje w celu zmiany postanowień 

umownych. Dopóki postulowane przez 

strony postanowienia nie stoją w sprzecz-

ności z  obowiązującym prawem ani nie 

prowadzą do jego obejścia, nie istnieją 

przeszkody by ustalić dowolne brzmienie 

zmienionej treści umowy. Dojście przez 

strony do porozumienia stanowi w istocie 

najprostsze, a zarazem najefektywniejsze 

rozwiązanie w sytuacji, gdy z jakichkolwiek 

względów dalsze wykonywanie postano-

wień łączącej je umowy zagraża istotnym 

interesom którejkolwiek ze stron. Oczywi-

ście ważne jest przy tym, by wypracowany 

kompromis był możliwie najkorzystniej-

szy dla reprezentowanej przez nas strony 

umowy, a także zabezpieczał ją w możliwie 

najpełniejszym zakresie na przyszłość. 

Warto przy tym pamiętać, aby poczynio-

ne ustalenia zawrzeć w formie pisemnej 

albo elektronicznej, tak abyśmy w razie ich 

kwestionowania przez drugą stronę mogli 

posłużyć się stosownym dowodem.  

To co dziś rzuca nam się bardzo 

w oczy, jako niezwykle istotny element 

działalności każdego przedsiębiorstwa 

to dbałość o treść zawieranych przez nas 

umów. Często jest tak, że kłopoty przed-

siębiorców wynikają z treści zawieranych 

umów. Dziś widzimy jak istotnymi klauzu-

lami w umowach jest klauzula siły wyższej 

czy klauzula rebus sic stantibus.  

Dojście przez strony 
do porozumienia 
stanowi w istocie 
najprostsze, a zarazem 
najefektywniejsze 
rozwiązanie w sytuacji, 
gdy z jakichkolwiek 
względów dalsze 
wykonywanie 
postanowień łączącej 
je umowy zagraża 
istotnym interesom 
którejkolwiek ze stron. 

Nie zawsze jednak prowadzo-

ne przez strony negocjacje przyniosą 

oczekiwany rezultat. Nierzadko zdarza 

się bowiem, że pomimo podjętej próby 

ugodowego rozwiązania sporu poprzez 

zmianę, czy – w ostateczności – rozwią-

zanie umowy – stronom nie uda się osią-

gnąć konsensusu. Czy w  takiej sytuacji 

jest możliwe jakieś inne rozwiązanie? 

Co do zasady: tak. Większość funkcjo-

nujących w obrocie prawnym umów 

jest bowiem wypowiadalna, co ozna-
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cza że wskutek złożenia drugiej stronie 

oświadczenia o  wypowiedzeniu umo-

wy, po upływie terminu wypowiedzenia 

oznaczonego najczęściej w treści umo-

wy, ulegnie ona rozwiązaniu. Nie zawsze 

jednak będziemy mogli skorzystać z tej 

możliwości. Prawo to nie będzie przy-

sługiwało stronom tych umów, które zo-

stały zawarte na czas określony, a które 

- zgodnie z  powszechnie aprobowanym 

stanowiskiem orzecznictwa – ze wzglę-

du na swoją istotę oraz cel polegające 

na kreowaniu stabilnych, niezmiennych 

stosunków prawnych - cechują się nie-

wypowiadalnością. Oczywiście nie ozna-

cza to, że strony nie mogą ich rozwiązać 

przed upływem terminu obowiązywania 

w trybie porozumienia. 

Zmorą przedsiębiorców znajdują-

cych się w trudnej sytuacji są czyhający 

na nich wierzyciele, którzy domagają się 

spłaty na ich rzecz – należnych skądinąd 

- długów. Często podejmują oni w tym 

celu dość agresywne działania, co do-

datkowo może wywołać panikę wśród 

dłużników. Warto jednak w takich sytu-

acjach mimo wszystko zachować zimną 

krew i podjąć próbę negocjacji w celu 

zawarcia porozumienia o spłacie zadłu-

żenia. Jednorazowa spłata zadłużenia 

może niejednokrotnie oznaczać ban-

kructwo przedsiębiorcy i być wprost 

niewykonalna, niemniej w przypadku 

rozłożenia go na dogodne dla dłużnika 

raty, może okazać się, że uda się zaspo-

koić roszczenie wierzyciela. Oczywiście, 

takie rozwiązanie wymaga dobrej woli 

obu stron, a  przy tym przemyślanych 

propozycji spłat tak, by z  jednej strony 

były atrakcyjne dla wierzyciela, a z dru-

giej realne do wykonania przez dłużni-

ka. Wśród podmiotów, z którymi prowa-

dzone są negocjacje należy uwzględnić 

wszystkich bez wyjątku wierzycieli, tak-

że tych, którzy z  pozoru mogą nie być 

zainteresowani – jak banki czy leasin-

godawcy. Praktyka pokazuje bowiem, że 

prowadzenie we właściwym tonie oraz 

przy użyciu właściwych argumentów 

negocjacji, pozwala niejednokrotnie ko-

rzystnie rozłożyć należność na raty, czy 

nawet anulować część długu – np. w za-

kresie należności odsetkowych - a  przy 

tym uniknąć dalszych reperkusji nie-

wykonywania zobowiązań, jakimi mogą 

być podejmowane przeciwko dłużnikom 

postępowania sądowe czy egzekucyjne 

oraz – co oczywiste – związane z nimi 

dodatkowe koszty, a w najgorszym sce-

nariuszu: ogłoszenie upadłości przed-

siębiorcy. 

Istotne jest, o czym często zapomi-

namy w szczególności na początku na-

szych problemów finansowych, by zadbać 

Zmorą 
przedsiębiorców 
znajdujących się 
w trudnej sytuacji 
są czyhający na nich 
wierzyciele, którzy 
domagają się spłaty 
na ich rzecz.
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o zaufanie naszych kontrahentów. Rów-

nie istotne jest, żebyśmy informowali na 

bieżąco o naszej sytuacji. Uprzedzajmy 

o trudnościach w realizacji naszych zobo-

wiązać. Stwarza nam to znacznie lepszą 

pozycje negocjacyjną w razie konieczno-

ści zmiany warunków umowy.

W sytuacji kryzysu lub jego zagroże-

nia, warto przeanalizować obowiązujące 

kontrakty także pod innym względem  – 

w  poszukiwaniu źródeł finansowania dla 

znajdującego się w trudnym położeniu 

przedsiębiorcy. Bardzo istotne jest bowiem, 

zwłaszcza w sytuacji niewypłacalności lub 

zagrożenia nią, aktywne windykowanie 

tych należności, których wierzycielem jest 

borykający się z  trudnościami finansowy-

mi przedsiębiorca. Takie działanie, podjęte 

w  sposób skoordynowany i zaplanowany, 

pozwoli na efektywną egzekucję skutkują-

cą pozyskaniem środków na spłatę wyma-

galnych wierzytelności.  

Praktyka pokazuje, że prowadzenie negocjacji 
we właściwym tonie oraz przy użyciu właściwych 
argumentów, pozwala niejednokrotnie korzystnie 
rozłożyć należność na raty, czy nawet anulować 
część długu, a przy tym uniknąć dalszych reperkusji 
niewykonywania zobowiązań.
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IV. Transakcje M&A – co możemy 
zrobić i jakie pozytywne 
skutki może to przynieść dla 
przedsiębiorstwa.
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Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa sposoby połączenia spółek:

łączenie przez przejęcie (per incorporationem, inaczej inkorporacja lub wcielenie) – 

polegające na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę 

(przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom 

spółki przejmowanej – zgodnie z zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh, w wyniku tego połą-

czenia spółka przejmowana traci byt prawny;

łączenie przez zawiązanej nowej spółki kapitałowej (per unionem) – polegające  

na zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących 

się spółek za udziały lub akcje nowej spółki – zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2 ksh, w wy-

niku tego połączenia obydwie łączące się spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowa-

dzenia  postępowania likwidacyjnego.

Niezależnie od sposobu połączenia, 

spółka powstała w wyniku przeprowadzone-

go połączenia wchodzi we wszystkie prawa 

i zobowiązania połączonych spółek. W przy-

padku połączenia przez przejęcie będzie to 

spółka przejmująca, zaś w przypadku połą-

czenia per unionem będzie to nowo zawiązana 

spółka. Istotną kwestią jest, iż spółka, która 

została przejęta lub spółka, której majątek 

został przeniesiony na nowo zawiązaną 

spółkę, traci swój byt prawny czego skutkiem 

jest wykreślenie z Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców. Kodeks spółek handlowych 

dopuszcza łączenie się spółek osobowych 

i kapitałowych, jednakże spółką przejmującą  

albo nowo zawiązaną nie może być spółka 

osobowa. Ponadto, zgodnie z przepisami Ko-

deksu spółek handlowych nie może uczest-

niczyć w procesie połączenia spółka w likwi-

dacji, która rozpoczęła podział majątku, ani 

spółka w  upadłości. Połączenie następuje 

z dniem wpisania połączenia do rejestru wła-

ściwego według siedziby, odpowiednio spółki 

przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. 

Fuzje i przejęcia (mergers and acqu-

isitions, M&A) to znakomita droga ekspan-

sji przedsiębiorstwa, w szczególności zaś 

w dobie kryzysu gospodarczego, który 

sprzyja  konsolidacjom. Celem fuzji spół-

ek kapitałowych jest połączenie niezależ-

nych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa 

te mają określoną wartość i mogą być 

przedmiotem transakcji. Za każdym tego 

typu  procesem stoją określone motywy, 

jak chociażby realizacji strategii rozwojo-

wej przedsiębiorstw, zwiększenie udziału 

w rynku czy też zwiększenie skali i zasię-

gu prowadzonej działalności oraz popra-

wa płynności i rentowności.

Fuzje i przejęcia 
to znakomita 
droga ekspansji 
przedsiębiorstwa, 
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Transakcje M&A stanowią niezwykle 

atrakcyjną formę wzrostu małych, średnich 

i dużych przedsiębiorstw. Jednakże w od-

niesieniu do tych ostatnich pewne dodat-

kowe utrudnienia mogą pojawić się ze stro-

ny organów nadzorujących rynek, w tym 

w szczególności urzędów monopolowych. 

Z uwagi na złożoność transakcji M&A ich 

prawidłowe przeprowadzenie, w braku 

profesjonalnego wsparcia, obarczone jest 

znacznym ryzykiem niepowodzenia.

Niezależnie od wielkości przedsię-

biorstwa decydującego się na przeprowa-

dzenie transakcji M&A, zasadniczą kwestią 

jest przeprowadzenie analizy due diligence. 

Analiza ta umożliwi potencjalnemu nabyw-

cy weryfikację prawidłowości działania 

przez podmiot przejmowany oraz ograniczy 

lub zminimalizuje na przyszłość wystąpienie 

ryzyk prawnych związanych z dotychczaso-

wymi działaniami przejmowanego przedsię-

biorstwa. Raport due diligence określający 

kondycję przedsiębiorstwa pozwoli zatem 

potencjalnemu inwestorowi podjąć racjo-

nalną decyzję co do planowanej inwestycji 

oraz prawidłowo zaplanować przeprowa-

dzenie transakcji M&A. Wiedza zaczerpnię-

Każda transakcja 
wiąże się z określonym 
ryzykiem dla 
inwestora, którego 
nie da się całkowicie 
wyeliminować.

ta przez inwestora z badania due diligence 

umożliwi bowiem identyfikację i oszacowa-

nie ryzyka związanego z planowanym po-

łączeniem, co z kolei przełoży się na możli-

wość wypracowania odpowiedniej strategii 

negocjacyjnej z kontrahentem. Oczywiście 

każdy z raportów przygotowywany jest dla 

konkretnej transakcji i w konkretnym przy-

padku może różnić się zakresem analizy 

prawnej – w tym podatkowej, finansowej 

i  rachunkowej, konkurencyjności, sposobu 

wyceny czy też analizy technicznej lub tech-

nologicznej. Badanie due diligence jest zatem 

jednym z podstawowych elementów prawi-

dłowego przeprowadzenia transakcji fuzji 

i przejęć, bowiem daje ogólny obraz kondy-

cji finansowej spółki.

Należy również podkreślić, że każda 

transakcji, a w szczególności tak skom-

plikowana jak transakcje M&A, wiążą się 

z  określonym ryzykiem dla inwestora, 

którego nie da się całkowicie wyelimi-

nować. Zatem duży akcent w procedu-

rze połączenia należy położyć na fazę 

czynności przygotowawczych poprze-

dzających podjęcie uchwał o połączeniu. 

W praktyce faza ta przekłada się na zlece-

nie przeprowadzenia badania due diligen-

ce wykwalifikowanym podmiotom.

Niezwykle istotne 
jest rozumienie 
motywów i podłoża 
przeprowadzenia 
transakcji fuzji.
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Motyw przeprowadzenia transakcji 

M&A może różnić się w zależności od inwe-

stora, tj. czy będzie to inwestor strategiczny 

czy finansowy. Pierwszy z nich, zwykle na-

bywa przedsiębiorstwo chcąc zintegrować 

nabywany podmiot z grupą kapitałową oraz 

mieć realny wpływ na zarządzanie nim. Drugi 

natomiast zwykle skupia się na zaangażowa-

niu kapitału w  nabywane przedsiębiorstwo 

w  celu uzyskania zysku z  jego działalności 

w przyszłości. Inwestorzy strategiczni kieru-

ją się zatem chęcią rozwoju i rozbudowy pro-

wadzonej działalności gospodarczej. Istotne 

jest dla tej grupy inwestorów przejęcie ka-

nałów dystrybucji oraz klienteli. Natomiast 

inwestorzy finansowi skupiają się głównie 

na uzyskaniu zysku z przyszłej odsprzedaży 

nabywanego przedsiębiorstwa.

Jak wspomniano powyżej, trans-

akcje fuzji i przejęć stanowią jeden 

z głównych sposobów rozwoju i wzro-

stu przedsiębiorstw. Fuzje i przejęcia 

niejednokrotnie pozwalają na zwięk-

szenie skali działalności przedsiębior-

stwa, co z kolei przekłada się na zwięk-

szenie udziału w  rynku. Kolejnym 

istotnym aspektem jest możliwość 

ograniczenia lub wyeliminowania kon-

kurencji. Przejmowane przedsiębior-

stwo może umożliwić również zdoby-

cie klientów na nowych rynkach, na 

których wejście – w związku z przepro-

wadzoną transakcją – jest łatwiejsze, 

tańsze i przede wszystkim obarczone 

mniejszym ryzykiem. Zakup pozyska-

nych w ten sposób aktywów przed-

siębiorstwa pozwala na pozyskanie 

nowych kompetencji i  know-how oraz 

w rezultacie poszerzenie oferty w da-

nej dziedzinie.

Nie można również tracić z pola 

widzenia faktu, że przeprowadzenie 

transakcji M&A stanowić może formę 

inwestycji poprzez wykorzystanie wol-

nych środków, szczególnie w branżach, 

w których możliwości inwestycyjne są 

ograniczone.

Przedsiębiorcy coraz częściej kie-

rują się również chęcią ekspansji na 

rynki zagraniczne, co umożliwia proce-

dura transgranicznego łączenia spółek. 

Połączenia przedsiębiorstw z uwagi na 

wieloaspektowość procedury stanowią 

decyzje strategiczne dla dalszej działal-

ności przedsiębiorstw, dlatego też ich 

przeprowadzenie wymaga dokładnej 

i wieloaspektowej analizy. 

Transakcje fuzji 
i przejęć stanowią jeden 
z głównych sposobów 
rozwoju i wzrostu 
przedsiębiorstw. 
Niejednokrotnie 
pozwalają na 
zwiększenie 
skali działalności 
przedsiębiorstwa, co 
z kolei przekłada się na 
zwiększenie udziału 
w rynku. 
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Niezwykle istotne jest również ro-

zumienie motywów i podłoża przeprowa-

dzenia transakcji fuzji i przejęć ze strony 

sprzedającego, gdyż również one wpłyną 

pośrednio na wartość transakcji. Sprzeda-

jący może być motywowany chęcią zbycia 

przedsiębiorstwa przynoszącego straty 

oraz likwidacja przedsiębiorstwa, chęć 

pozyskania gotówki czy też chęcią unik-

nięcia wrogiego przejęcia.

Z dużym prawdopodobieństwem 

liczba transakcji M&A zmaleje w czasie 

kryzysu gospodarczego spowodowa-

nego epidemią koronawirusa, jednak-

że wychodzenie z fazy kryzysu może 

wiązać się z łączeniem się spółek przez 

przejęcie. Przedsiębiorstwa, które nie 

poradziły sobie z kryzysem a jednocze-

śnie posiadają potencjał gospodarczy, 

mogą być przejmowane przez spół-

ki posiadające większy udział w ryn-

ku. Zbliżający się kryzys gospodarczy 

może wymusić na przedsiębiorcach 

konieczność restrukturyzacji przedsię-

biorstwa oraz niejednokrotnie modelu 

jego działalności. 

Motyw przeprowadzenia transakcji M&A może 
różnić się w zależności od inwestora, tj. czy będzie to 
inwestor strategiczny czy finansowy. 
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V. Restrukturyzacja działalności 
sposobem na odzyskanie 
płynności.
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Przez restrukturyzację w szerokim ujęciu rozumieć można wszelkie czynności pole-

gające na zmianie struktury podmiotu, jak również zmianie istotnych ekonomicznie 

funkcji, aktywów lub ryzyk danej działalności. Wszelkie te działania podejmowane 

mogą być zarówno przez dotychczasowych właścicieli, ale również przy udziale zewnętrz-

nych podmiotów gospodarczych. W omawianym zakresie nie będą one jednak prowadziły 

do całkowitego przejęcia przedsiębiorstwa, a zatem w szczególności istotne stanie się za-

pewnienie  bezpieczeństwa dotychczas jedynych właścicieli firmy.

Dokapitalizowanie firmy przez właścicieli

W sytuacji powstania problemów 

z  bieżącym regulowaniem zobowiązań 

przez podmiot gospodarczy, rozwiąza-

niem pierwszego wyboru jest zazwyczaj 

dokapitalizowanie działalności z prywat-

nych majątków właścicieli. Decyzja ta wy-

daje się szczególnie uzasadniona, jeżeli 

przedsiębiorca prowadzi jednoosobową 

działalność gospodarczą, co oznacza, że 

niezależnie od teoretycznych rozgrani-

czeń majątku przedsiębiorstwa od mająt-

ku osobistego, ponosi on odpowiedzial-

ność za zobowiązania powstałe w toku 

jej prowadzenia całym swoim majątkiem. 

Samodzielne dofinansowanie przedsię-

biorstwa, niezależnie od formy prawnej 

jego prowadzenia,  ma również niezaprze-

czalną zaletę polegającą na zachowaniu 

dalszej kontroli przez dotychczasowych 

właścicieli. Należy jednak pamiętać, że 

decyzja o finansowaniu z własnych środ-

ków dalszej działalności podmiotu, który 

znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, 

zwiększa ryzyko osobistej straty.

Podobnie, w przypadku powzięcia de-

cyzji o podwyższeniu kapitału zakładowe-

go spółki bądź o wniesieniu do niej dopłat, 

wspólnicy muszą liczyć się z takim zagroże-

niem. W odniesieniu do pierwszego z tych 

rozwiązań wskazać należy, że jakkolwiek 

wspólnicy otrzymają ekwiwalent w posta-

ci udziałów w podwyższonym kapitale za-

kładowym, to jednak wniesione do spółki 

środki mają istotne znaczenie dla określe-

nia wartości aktywów, które będą musiały 

znajdować się w majątku spółki, aby jej dal-

sze funkcjonowanie mogło zostać uznane 

za bezpieczne. Pamiętajmy bowiem, że je-

żeli bilans sporządzony przez zarząd wyka-

że stratę przewyższającą sumę kapitałów 

zapasowego i rezerwowych oraz połowę 

kapitału zakładowego, zarząd jest obowią-

zany niezwłocznie zwołać zgromadzenie 

wspólników w celu powzięcia uchwały do-

tyczącej dalszego istnienia spółki. Uczynie-

nie zadość temu obowiązkowi nie zwolni 

jednak członków zarządu z  odpowiedzial-

ności za zobowiązania spółki w  przypad-

ku braku terminowego złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości. 

Drugim z rozwiązań prowadzących 

do szybkiego dokapitalizowania spółki 

jest wniesienie do niej przez wspólników 

dopłat, które powinny być nakładane 

i uiszczane równomiernie w stosunku do 

ich udziałów.  Jest to środek niezwykle 

praktyczny, ponieważ uchwała, w której 

wspólnicy zobowiązują się do wniesie-
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nia dopłat, pozwala na szybkie ujawnie-

nie tego przysporzenia w bilansie spółki. 

Środki te nie podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym. Niestety zasto-

sowanie tej konstrukcji jest znacznie ogra-

niczone z dwóch powodów. Po pierwsze 

dla możliwości podjęcia uchwały przez 

wspólników oraz wniesienia środków 

w  postaci dopłat, jak również uzyskania 

wskazanych skutków podatkowych, ko-

nieczne jest istnienie podstawy w umo-

wie spółki określającej ich liczbowo ozna-

czoną granicę wysokości w stosunku do 

udziału. Okoliczność ta również stanowi 

przeszkodę do efektywnego wykorzysta-

nia tej instytucji. Bardzo często bowiem 

maksymalna wysokość dopłat jest daleko 

niewystarczająca z punktu widzenia ska-

li działalności spółki. W tej sytuacji ko-

nieczne staje się przeprowadzenie pełnej 

procedury związanej ze zmianą umowy 

spółki w celu wprowadzenia w jej treści 

właściwej podstawy do podjęcia przez 

wspólników uchwały o dokapitalizowaniu 

przedsiębiorstwa w drodze dopłat. Po-

nieważ zmiana umowy spółki kapitałowej 

jest skuteczna z chwilą jej zarejestrowania 

przez sąd, warto zawczasu zadbać o zwe-

ryfikowanie umowy spółki i ewentualną 

modyfikację, tak aby w sytuacji nagłej po-

trzeby być gotowym na  zastosowanie tej 

wygodnej formy dofinansowania.

Dokapitalizowanie spółki przez inwestora

Decyzja o rozpoczęciu rozmów z in-

westorem zawsze wymaga zważenia ko-

rzyści i ryzyk wiążących się z rozpoczę-

ciem współpracy z podmiotem trzecim. 

Jedynie właściwe przygotowanie całego 

procesu może doprowadzić do osiągnięcia 

efektu satysfakcjonującego obie strony. 

W sytuacji, gdy jesteśmy w przymusowym 

położeniu spowodowanym trudnościami 

finansowymi, szczególnie starannie nale-

ży zadbać o zabezpieczenie naszej pozycji 

prawnej i finansowej. Przedsiębiorca, któ-

ry często znajduje się teoretycznie w trud-

niejszej pozycji negocjacyjnej, powinien 

tym bardziej postarać się o prawidłowe 

przeprowadzenie całego procesu już od 

samego jego początku. Bardzo ważne jest 

dokonanie odpowiedniej wyceny naszego 

przedsiębiorstwa, zabezpieczenie w toku 

całego procesu jego tajemnic, poufności 

danych biznesowych oraz finansowych, 

przeprowadzenie skutecznych negocjacji 

warunków, na których inwestor przystąpi 

do współpracy, ale również zabezpiecze-

nie dalszej pozycji właścicieli.

Nabycie przez spółkę 
w drodze aportu 
przedsiębiorstwa 
oznacza co do 
zasady, że będzie ona 
odpowiadała całym 
swoim majątkiem 
za jego zaległości 
podatkowe.
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W odniesieniu do dokapitalizowania 

spółki przez zewnętrznego inwestora po-

przez wniesienie do niej w formie wkładu 

przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowa-

nej części, pamiętać musimy o łączących 

się z tym ryzykach. Ta forma zwiększenia 

aktywów spółki może okazać się o tyle 

korzystna, że transakcje takie wyłączone 

są spod opodatkowania podatkiem VAT. 

Co więcej, podatkowi od czynności cywil-

noprawnych nie podlega wniesienie do 

spółki kapitałowej, w zamian za jej udzia-

ły lub akcje, przedsiębiorstwa innej spółki 

kapitałowej lub jego zorganizowanej czę-

ści. W tym miejscu wskazać jednak należy 

na ryzyko związane z kwestionowaniem 

przez organy podatkowe odpowiedniego 

zakwalifikowania danego zespołu skład-

ników materialnych i niematerialnych, co 

łączyć będzie się z określonymi skutkami 

podatkowymi.

Należy również pamiętać, że nabycie 

przez spółkę w drodze aportu przedsię-

biorstwa oznacza co do zasady, że będzie 

ona odpowiadała całym swoim majątkiem 

za jego zaległości podatkowe, przy czym 

zakres tej odpowiedzialności ograniczony 

będzie do wartości nabytego przedsiębior-

stwa lub jego zorganizowanej części. 

Na podkreślenie zasługuje w tym miej-

scu okoliczność, że prawidłowa kwalifikacja 

przedmiotu aportu, który w zamiarze przed-

siębiorcy nie miał stanowić  zorganizowanej 

część przedsiębiorstwa, a zatem wyodrębnio-

nego w już istniejącym przedsiębiorstwie ze-

społu składników materialnych i niematerial-

nych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do 

realizacji określonych zadań gospodarczych, 

może uchronić nas przed sytuacją, w  której 

organ lub wierzyciel wnoszącego spróbuje 

nałożyć na spółkę odpowiedzialność właści-

wą dla nabywcy przedsiębiorstwa.

Podział jako sposób na poprawę sytuacji finansowej

Typowym działaniem restrukturyza-

cyjnym prowadzącym do dywersyfikacji 

ryzyka gospodarczego jest podział spółki, 

w której możemy zidentyfikować więcej niż 

jeden rodzaj działalności biznesowej.  Pro-

ces taki możliwy jest do przeprowadzenia 

w odniesieniu do spółki kapitałowej, w ra-

mach której występują przynajmniej dwie 

zorganizowane części przedsiębiorstwa 

charakteryzujące się wyodrębnieniem 

organizacyjnym, finansowym oraz funk-

cjonalnym. Działanie takie może wpłynąć 

na poprawę sytuacji ekonomicznej dane-

go podmiotu, jeżeli stwierdzimy, że jedna 

z  części przedsiębiorstwa łączy się z nad-

miernym ryzykiem lub przynosi stratę, 

obniżając wynik finansowy oraz zdolność 

kredytową spółki, zagrażając jednocześnie 

aktywom, które nie są w tej działalności 

wykorzystywane.

Odnosząc się do ryzyk związanych 

z podziałem, wskazać należy przede 

wszystkim na możliwość zakwestionowa-

nia przez organy podatkowe ustalenia, że 

zarówno zespół składników majątkowych 

i niemajątkowych, który zostaje w spółce, 

jak również ten przenoszony do istnieją-

cego bądź nowo zawiązanego podmiotu, 
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należy zakwalifikować jako zorganizo-

waną część przedsiębiorstwa. Jedynie 

bowiem w tym przypadku podział będzie 

neutralny podatkowo. 

Kolejnym ryzykiem związanym z po-

działem jest kwestia sukcesji podatkowej 

osoby prawnej przejmującej lub powsta-

łej w wyniku podziału, które z dniem po-

działu lub z dniem wydzielenia, wstępują 

w założeniu we wszelkie przewidziane 

w przepisach prawa podatkowego prawa 

i  obowiązki osoby prawnej dzielonej, po-

zostające w związku z przydzielonymi im 

w planie podziału składnikami majątku. 

Z  jednej strony wiąże się to z odpowie-

dzialnością za wszelkie nieprawidłowo-

ści, z drugiej jednak strony sukcesja ta 

jest zwykle efektem pożądanym, umoż-

liwiającym kontynuowanie rozliczeń po-

datkowych. W tej sytuacji ponownie dla 

prawidłowości przeprowadzenia proce-

su kluczowe staje się ustalenie, że prze-

noszone składniki spełniają warunki 

do uznania ich za zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa, ponieważ opisana po-

wyżej sukcesja podatkowa  uzależniona 

jest od spełnienia tego warunku.

Przekształcenie 

Podział spółki może 
wpłynąć na poprawę 
sytuacji ekonomicznej 
danego podmiotu, 
jeżeli stwierdzimy, 
że jedna z części 
przedsiębiorstwa łączy 
się z nadmiernym 
ryzykiem lub przynosi 
stratę,

Kolejnym działaniem restruktury-

zacyjnym, które być może nie skutkuje 

natychmiastową poprawą sytuacji fi-

nansowej podmiotu, jednakże pełni rolę 

ochronną w zakresie osobistej odpowie-

dzialności właścicieli przedsiębiorstwa, 

jest zmiana formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej.

Przypomnieć należy, że niezależnie 

od teoretycznych podziałów w zakresie 

majątku osoby prowadzącej jednooso-

bową działalność gospodarczą, ponosi 

ona nieograniczoną odpowiedzialność 

całym swoim majątkiem  za zobowiąza-

nia z niej wynikające. Podobnie kształ-

tuje się odpowiedzialność wspólników 

spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Na 

podkreślenie zasługuje, że niezależnie 

od faktu, że spółka jawna posiada pod-

miotowość prawną, jest stroną umów, 

nabywa prawa i zaciąga zobowiązania 

we własnym imieniu, jak również posia-

da odrębny majątek, to jednak wspólni-

cy ponoszą za jej zobowiązania solidar-

ną i nieograniczoną odpowiedzialność 

całym swoim majątkiem. Co prawda ma 
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ona charakter subsydiarny, realne ryzy-

ko poniesienia osobistej odpowiedzial-

ności jest jednak wysokie.

W tej sytuacji, w celu zabezpiecze-

nia swego majątku przed zobowiązaniami 

związanymi z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, warto rozważyć zmianę 

formy prawnej, w której działa  przedsię-

biorstwo. Istnieją bowiem rozwiązania 

łączące w sobie korzyści polegające na 

znacznym ograniczeniu osobistej odpo-

wiedzialności do z góry umówionej kwo-

ty, co charakterystyczne pozostaje dla  

spółek kapitałowych, przy jednoczesnym 

jednokrotnym opodatkowaniu zysku wła-

ściwym dla spółek osobowych. 

Zważywszy na powyższe, należy pod-

kreślić, że w razie zaistnienia  zaistnienia 

trudnej sytuacji ekonomicznej w przedsię-

biorstwie, istnieje szereg środków praw-

nych, które można wykorzystać w celu 

wyjścia z  kryzysu. Jeżeli natomiast nie od-

czuwamy jeszcze skutków pogarszającej się 

sytuacji gospodarczej, jest to najlepszy czas, 

aby zastanowić się nad możliwością wpro-

wadzenia rozwiązań, które w gorszej chwili 

pozwolą nam na szybkie dokapitalizowanie 

spółki a  przede wszystkim uchronią nas 

przed osobistą odpowiedzialnością. Warto 

jednak podkreślić, że każde z tych działań 

wymaga rozwagi oraz podejmowania decy-

zji przy uwzględnieniu możliwych ryzyk. 

Istnieją rozwiązania łączące w sobie korzyści 
polegające na znacznym ograniczeniu osobistej 
odpowiedzialności do z góry umówionej 
kwoty, przy jednoczesnym jednokrotnym 
opodatkowaniu zysku właściwym dla spółek 
osobowych. 
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VI. Oszczędności w ramach 
zmian organizacyjnych 
wewnątrz przedsiębiorstwa -  
restrukturyzacja zatrudnienia. 
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Kłopoty gospodarcze często pociągają za sobą konieczność nie tylko poro-

zumienia z kontrahentami czy dokapitalizowania przedsiębiorstwa, ale 

również dokonania odpowiednich zmian wewnętrznych, mających na celu 

zwiększenie oszczędności w ramach działalności czy też wprowadzenie bar-

dziej efektywnych rozwiązań. W ciężkich dla biznesu czasach poszukiwanie oszczędno-

ści skupia się często na kosztach pracowników, które są dla przedsiębiorców znacznym 

obciążeniem. Pracodawcy decydują się zatem na przekształcenie struktury zakładu pra-

cy, zmianę zakresu obowiązków pracowników czy outsourcing niektórych usług. Należy 

jednak pamiętać, że przedsiębiorca w celu przeprowadzenia wewnętrznych zmian orga-

nizacyjnych może skorzystać z innych - niż tylko zwolnienia – opcji. Przypominamy po-

nadto, że niezależnie od podjętych decyzji, działania w tym zakresie należy podejmować 

rozważnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy, gdyż – jak wszyst-

kie działania przedsiębiorcy – mogą się one wiązać z określonym ryzykiem prawnym.

Wypowiedzenie warunków pracy

Niezwykle istotne 
jest rozumienie 
motywów i podłoża 
przeprowadzenia 
transakcji fuzji.

Rozwiązaniem, które może rozwa-

żyć pracodawca, jest zmiana warunków 

zatrudnienia pracowników. W tym trud-

nym dla przedsiębiorców okresie, załoga 

często rozumie ciężkie położenie praco-

dawcy i – dla ochrony własnych miejsc 

pracy – może zdecydować się na zawarcie 

porozumienia zmieniającego. Zawarcie 

aneksu do umowy o pracę jest o tyle ko-

rzystne, że za jego pomocą strony mogą 

zmienić praktycznie wszystkie postano-

wienia łączącego je stosunku (w zakresie 

obowiązujących przepisów prawa pracy), 

gdyż porozumienie takie korzysta z zasa-

dy swobody umów. 

Gdyby jednak pracownicy nie byli 

chętni do współpracy, pracodawca ma 

możliwość zmiany umowy o pracę w dro-

dze wypowiedzenia zmieniającego. W tej 

formie można zmienić m.in. wymiar czasu 

pracy i wynagrodzenie, ale też rodzaj pra-

cy i zakres powierzonych obowiązków. 

Wypowiedzenie zmieniające jest 

oświadczeniem woli składanym przez 

pracodawcę pracownikowi, warto jednak 

pamiętać, że pracownik może nie wyrazić 

zgody na proponowane wypowiedzenie 

zmieniające, co skutkowało będzie roz-

wiązaniem umowy o pracę z upływem 

okresy wypowiedzenia.

W ciężkich dla biznesu 
czasach poszukiwanie 
oszczędności skupia 
się często na kosztach 
pracowników, które są 
dla przedsiębiorców 
znacznym 
obciążeniem. 
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Rozwiązania tymczasowe – stosowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy

Ustawa o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw, to jest tzw. ustawa o tarczy 

antykryzysowej przypomniała o dwóch in-

stytucjach, z których tymczasowo może sko-

rzystać pracodawca dotknięty kryzysem, 

których celem jest ochrona miejsc pracy. 

Przestój ekonomiczny

Po pierwsze, przedsiębiorcy mają 

możliwość wprowadzenia przestoju eko-

nomicznego, rozumianego jako okres 

niewykonywania pracy przez pracowni-

ka z  przyczyn niedotyczących pracowni-

ka pozostającego w gotowości do pracy. 

W tym okresie pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym pracodawca 

wypłaca wynagrodzenie obniżone o mak-

symalnie 50%, ale nie niższe niż w wysoko-

ści minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ograniczony wymiar pracy

Drugim udostępnionym przedsiębior-

com rozwiązaniem jest możliwość obniżenia 

wymiaru czasu pracy pracownika z przyczyn 

niedotyczących pracownika, o  20%, ale nie 

więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie można 

pracownikom zmniejszyć proporcjonalnie 

wynagrodzenie za pracę, choć należy pamię-

tać, że nie może być ono niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy po jego obniżeniu. 

Opisane powyżej środki można przy 

tym odpowiednio ze sobą łączyć w zakła-

dzie pracy, obejmując część pracowników 

przestojem, a innych – obniżonym wy-

miarem czasu pracy. Każdorazowo należy 

jednak przy doborze grup zawodowych 

i pracowników, kierować się obiektywnymi 

kryteriami. Rozwiązaniami tymi można po-

nadto objąć również osoby zatrudnione na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 

Ogromną zaletą opisywanych roz-

wiązań jest bez wątpienia możliwość (po 

spełnieniu odpowiednich warunków) uzy-

skania dofinansowania z Funduszu Gwa-

rantowanych Świadczeń Pracowniczych 

na okres trzech miesięcy obejmujące 

części wynagrodzenia pracowników oraz 

składki płacone za nich na ubezpieczenie 

społeczne od kwoty dofinansowania.

Warunkiem skorzystania z tych roz-

wiązań jest wystąpienie spadku obrotów 

(w określonej wysokości) oraz zawarcie 

ze stroną pracowniczą porozumienia 

w zakresie wprowadzanych rozwiązań.
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Redukcja etatów

Może się jednak okazać, że powyżej 

opisane środki nie są wystarczające i pra-

codawca, by ograniczyć koszty, musi się 

rozstać z niektórymi pracownikami. Tak, jak 

w przypadku zmiany warunków zatrudnie-

nia, również przy rozwiązaniu umowy o pra-

cę z pracownikami, możliwe jest zawarcie 

porozumienia. Ważnym dla pracodawcy 

aspektem tego rozwiązania jest możliwość 

modyfikacji okresów wypowiedzenia, a tak-

że możliwość jego zawarcia również w sy-

tuacji, gdy pracownik przebywa na urlopie 

wypoczynkowym czy zwolnieniu lekarskim. 

Pracownicy mogą jednak nie być skłon-

ni do skorzystania z tej drogi rozwiązania 

umowy, gdyż może się ona wiązać dla nich 

z utratą szansy na zasiłek dla bezrobotnych 

i brakiem dodatkowych dni wolnych na po-

szukiwanie pracy. Wówczas koniecznym 

będzie wypowiedzenie umów o pracę. 

By jednak uniknąć ewentualnego spo-

ru z pracownikiem, któremu wypowiadamy 

umowę o pracę, trzeba pamiętać o szeregu 

wprowadzonych Kodeksem Pracy ograni-

czeń i wymogów w zakresie wypowiadania 

umów o pracę. Każdy taki potencjalny spór 

to dodatkowe koszty dla pracodawcy oraz 

niepotrzebnie stracony czas. 

W przypadku wypowiedzenia umów 

o pracę z przyczyn związanych z sytu-

acją gospodarczą pracodawcy, niezwykle 

istotne jest by pamiętać o stosowaniu 

tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych tj. 

ustawy z 13 marca 2003 roku o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracow-

nikami stosunków pracy z przyczyn nie-

dotyczących pracowników.

Każdy pracodawca zatrudniający 

powyżej 20 osób, który rozwiązuje umo-

wę z pracownikiem z przyczyn niedoty-

czących pracowników powinien rozwa-

żyć, czy nie mają do niego zastosowania 

regulacje z ww. ustawy. Akt ten, nakłada 

szczególne obowiązki na pracodawców 

z  liczną załogą nawet przy zwolnieniu 

choćby jednego pracownika, jeżeli wy-

łączny powód rozwiązania umowy nie 

leżący po stronie pracownika stanowią 

takie przyczyny jak np. ograniczenie za-

kresu działalność, brak zleceń, siła wyższa 

czy też zmiany organizacyjne

Każdy pracodawca 
zatrudniający powyżej 
20 osób, który 
rozwiązuje umowę 
z pracownikiem 
z przyczyn 
niedotyczących 
pracowników 
powinien rozważyć, 
czy nie mają do 
niego zastosowania 
regulacje z ustawy 
o zwolnieniach 
grupowych.
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W przypadku wypowiedzenia umów o pracę 
z przyczyn związanych z sytuacją gospodarczą 
pracodawcy, niezwykle istotne jest by pamiętać 
o stosowaniu tzw. ustawy o zwolnieniach 
grupowych tj. ustawy z 13 marca 2003 roku 
o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników.

Takie zwolnienia będą się wówczas 

wiązały z uprawnieniem pracowników do 

odprawy pieniężnej w wysokości od jed-

nokrotności do trzykrotności wynagro-

dzenia pracownika. 

Dodatkowo, pracodawcy zwalniają-

cy w ciągu 30 dni dużą liczbę pracowni-

ków, muszą liczyć się ze szczególnymi wy-

maganiami proceduralnymi, które będą 

wymagały dodatkowego zaangażowania, 

ale też wydłużą proces redukcji etatów. 

Jak widać zatem, pracodawca pla-

nując zmiany organizacyjne wewnątrz 

przedsiębiorstwa, ma do wyboru szerszy 

katalog opcji. Niezależnie jednak od przy-

jętych rozwiązań i planowanych działań, 

należy pamiętać, że odpowiednie prze-

prowadzenie restrukturyzacji zatrud-

nienia ma wpływ na przyszłą sytuację 

przedsiębiorstwa – dlatego należy prze-

prowadzić ją w sposób przemyślany i od-

powiednio przygotowany. 
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VII. Ulgi w spłacie zobowiązań  
publicznoprawnych.
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Zobowiązania publicznoprawne stanowią zazwyczaj istotną pozycję po stronie 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co skutkuje koniecznością 

uwzględnienia ich w trakcie sporządzenia planu restrukturyzacji. W ramach 

postępowania restrukturyzacyjnego – w drodze układu – może dojść m.in. do:

zmniejszenia wysokości zobowiązań publicznoprawnych,

rozłożenia ich spłaty na raty oraz

odroczenia terminu ich wykonania.

Do tego jednak, aby zobowiązania publicznoprawne restrukturyzowanego pod-

miotu zostały objęte preferencjami w zakresie sposobu ich uregulowania muszą zostać 

spełnione określone przepisami prawa warunki. 

Wymienione wyżej środki restrukturyzacyjne mają charakter ulg, o których stano-

wi art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. I tak, organ podatkowy może:

	odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

	odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 

zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

	umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną.

Przyznanie wskazanych ulg ma miejsce:

	na wniosek dłużnika,

	w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,

	gdy stanowią pomoc de minimis bądź gdy stanowią pomoc publiczną na restrukturyzację.

Czym jest ważny interes podatnika oraz interes publiczny

Przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęcia ważnego interesu podatnika ani 

pojęcia interesu publicznego, jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmu-

je się – definicje przywołane za wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 12 marca 2015 r., I SA/

Po 314/15) – że: 

	interes publiczny stanowi (…) dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respek-

towanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeń-

stwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, ko-

rektę błędnych decyzji itp. (…). Przy jej ocenie należy również uwzględnić zasadność obciążenia 

państwa, a w rezultacie całego społeczeństwa kosztami udzielonej w ten sposób pomocy.
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	ważny interes podatnika jest (…) przesłanką związaną bezpośrednio z sytuacją określonej 

osoby. Musi on być na tyle istotny i wyjątkowy, aby jego pominięcie przyniosło dla tej osoby 

wyraźnie dostrzegalne negatywne skutki, przy czym nie można przesłanki tej utożsamiać 

wyłącznie z koniecznością wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń losowych. „Ważny interes 

podatnika” ocenia się, mając na uwadze kryteria zobiektywizowane, zgodne z powszech-

nie aprobowaną hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają zdrowie i życie, a także 

możliwości zarobkowe w celu zdobycia środków utrzymania dla siebie i rodziny oraz zagro-

żenie egzystencji; „ważnego interesu podatnika” nie można utożsamiać z subiektywnym 

przekonaniem podatnika o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej. 

W kontekście przesłanek zastosowania instytucji ulg w spłacie zobowiązań po-

datkowych warte odnotowania są stanowiska sądów administracyjnych podkreślające 

nadzwyczajny charakter tej instytucji i przesłanek uzasadniających jej zastosowanie. 

W wyroku z dnia 14 listopada 2013 r. (I SA/Go 189/13) WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

stwierdził:

W odniesieniu do przesłanki „ważnego interesu podatnika”, w ocenie Sądu, podkreślenia wy-

maga pogląd wskazujący, że skoro udzielenie ulgi jest instytucją nadzwyczajną, to tym samym 

wypadki społeczne i gospodarcze ją uzasadniające muszą posiadać tę samą cechę. Za jej przy-

znaniem przemawiać zatem będą wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika, 

bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu (por. np. 

wyrok WSA we Wrocławiu z 7 kwietnia 2004 r. I SA/Wr 735/02).

Stanowisko to zostało także podzielone m.in. w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 

15 maja 2014 r. (I SA/Sz 241/14) oraz w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 12 marca 2015 

r. (I SA/Po 315/15).

Czym jest pomoc de minimis?

Pomocą de minimis jest pomoc, która spełnia warunki określone w Rozporządze-

niu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Tekst mający 

znaczenie dla EOG). W uproszeniu można stwierdzić, że pomocą de minimis jest całko-

wita kwota pomocy przyznana przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu 

nieprzekraczająca w okresie trzech lat podatkowych:

100 000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie 

drogowego transportu towarów (Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana 

na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.);

200 000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie 

innym niż drogowy transport towarów.
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Z tym, że przez jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć wszystkie jednostki gospo-

darcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość 

praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków or-

ganu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jed-

nostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami 

w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej 

jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z poro-

zumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, więk-

szość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Ponadto, definicją jednego przedsiębiorstwa objęte są także jednostki gospodarcze 

powiązane ze sobą pośrednio, tzn. za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodar-

czej lub kilku innych jednostek. 

Pomoc publiczna na restrukturyzację

Pomocą tego rodzaju jest pomoc przyznana na realizację procesu restrukturyzacji 

i na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.).

Który przedsiębiorca uzyska pomoc na restrukturyzację?
Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona jeżeli przedsiębiorca:
	podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat 

przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;

	nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnic-

twa węgla lub w sektorze finansowym;

	nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować dłu-

gookresowa strukturalna nadprodukcja;

	nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany 

przez żadnego przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej, z wyjątkiem sytu-

acji gdy wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:

a) ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosz-

tów w ramach grupy kapitałowej,

b) jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przed-

siębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Pomoc na restrukturyzację a cel i zakres postępowania restrukturyzacyjnego
Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona:
	w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego, który umożliwi przywrócenie przedsię-

biorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, rozumianej jako zdol-

ność do pokrywania kosztów działalności gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji 

i kosztów finansowych;

	jeżeli sposób restrukturyzacji jest właściwy dla usunięcia przyczyn trudnej sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorcy;

	jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedo-

skonałości rynku, a bez tej pomocy cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osią-

gnięty w mniejszym zakresie;

	jeżeli zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny nieprzewidujący 

pomocy publicznej, z którego wynika, że bez tej pomocy cel, o którym mowa w pkt 3, 

nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie;

	jeżeli bez tej pomocy przedsiębiorca zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub 

zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa w pkt 3, nie zostałby osiągnięty 

lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Kiedy pomoc na restrukturyzację nie zostanie udzielona?
Pomoc publiczna na restrukturyzację nie może zostać udzielona, jeżeli środki re-
strukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacyjnym:
	ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań;

	przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do przywrócenia 

przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Co do zasady pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielna jeżeli 
przedsiębiorca:
	nie otrzymał wcześniej pomocy publicznej na ratowanie, tymczasowej pomocy pu-

blicznej na restrukturyzację lub pomocy publicznej na restrukturyzację albo

	otrzymał pomoc publiczną na ratowanie, tymczasową pomoc publiczną na restruk-

turyzację lub pomoc publiczną na restrukturyzację i upłynęło co najmniej dziesięć 

lat, licząc od dnia wystąpienia najpóźniejszego z następujących zdarzeń: 

a) przyznania przedsiębiorcy pomocy publicznej, 

b) zakończenia realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego,

c) zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego. 

Problemom finansowym przedsiębiorstwa często towarzysza zaległości w zobo-

wiązaniach publicznoprawnych, warto więc pamiętać również o formach pomocy, prze-

widzianych w Ordynacji podatkowej i Prawie restrukturyzacyjnym. 
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VIII. Sądowe postępowania 
restrukturyzacyjne.
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Kiedy podejmowane działania 

restrukturyzacyjne okażą się 

niewystarczające, a sytuacja 

przedsiębiorstwa nie ulegnie 

poprawie czas by pomyśleć o restruktury-

zacji sądowej. 

Zgodnie z założeniem ustawodawcy 

restrukturyzacja sądowa, uregulowana 

w przepisach ustawy Prawo restruktury-

zacyjne, przeznaczona jest dla podmio-

tów zagrożonych utratą możliwości regu-

lowania zobowiązań lub które niedawno 

zdolność tę utraciły. 

Celem postępowania restruktury-

zacyjnego, wskazanym wprost w usta-

wie, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości 

dłużnika przez umożliwienie mu restruk-

turyzacji w drodze zawarcia układu z wie-

rzycielami, a w przypadku postępowania 

sanacyjnego - również przez przeprowa-

dzenie działań sanacyjnych, przy zabez-

pieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowania restrukturyzacyjne 

opisane w ustawie dotyczą przedsiębior-

ców w rozumieniu kodeksu cywilnego, 

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 

i spółek akcyjnych nieprowadzących dzia-

łalności gospodarczej, wspólników oso-

bowych spółek handlowych ponoszących 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

oraz wspólników spółki partnerskiej, ale 

tylko gdy podmioty te spełniają ustawo-

we przesłanki to jest, gdy są niewypłacal-

ne lub zagrożonego niewypłacalnością.

Niewypłacalność rozumiemy w tej 

sytuacji zgodnie z definicją wskazaną 

w  prawie upadłościowym.  Dłużnik jest 

więc niewypłacalny, jeżeli utracił zdol-

ność do wykonywania swoich wymagal-

nych zobowiązań pieniężnych. Dłużnik 

będący osobą prawną albo jednostką or-

ganizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, jest niewypłacalny także wtedy, 

gdy jego zobowiązania pieniężne prze-

kraczają wartość jego majątku, a stan ten 

utrzymuje się przez okres przekraczający 

dwadzieścia cztery miesiące.

Przez dłużnika zagrożonego nie-

wypłacalnością należy rozumieć dłużni-

ka, którego sytuacja ekonomiczna wska-

zuje, że w niedługim czasie może stać się 

niewypłacalny.

Niewypłacalność nie zawsze musi 

więc oznaczać upadłości. Jeżeli ocena kon-

dycji naszego przedsiębiorstwa, ale rów-

nież ocena rynku i możliwych do podjęcia 

kroków w celu dofinansowania naszego 

przedsiębiorstwa, pozwala na wysnucie 

wniosku, że wdrożenie pewnych procedur 

umożliwi przedsiębiorstwu dalsze działa-

nie tak, by było ono w stanie regulować 

bieżące zobowiązania oraz wykonywać 

układ z wierzycielami powinniśmy zasto-

sować jedną z procedur opisanych w Pra-

wie restrukturyzacyjnym.

Elementem wspólnym 
każdego rodzaju 
postępowania 
restrukturyzacyjnego 
jest zawarcie układu 
z wierzycielami. 
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Jeżeli jednak, mimo spełnienia prze-

słanki niewypłacalności, skutkiem pla-

nowanego postępowania mogłoby być 

pokrzywdzenie wierzycieli lub też jeśli zo-

stała uprawdopodobniona zdolność dłuż-

nika do bieżącego zaspokajania kosztów 

postępowania i zobowiązań powstałych po 

jego otwarciu, sąd odmówi wszczęcia po-

stępowania restrukturyzacyjnego takiego 

przedsiębiorstwa. Każdą sytuację powinno 

się więc rozpatrywać indywidualnie, do-

konując analizy całokształtu przedsiębior-

stwa i jego sytuacji ekonomicznej.

Elementem wspólnym każdego ro-

dzaju postępowania restrukturyzacyjnego 

jest zawarcie układu z wierzycielami. W sa-

mej ustawie brak definicji pojęcia „układ”. 

Przez układ należy jednak rozumieć swo-

istą umowę dłużnika z wierzycielami, na 

podstawie której dochodzi do restruktury-

zacji zobowiązań dłużnika.

Postępowanie restrukturyzacyj-

ne wszczynane jest co do zasady na 

wniosek dłużnika, ale uczestnikami 

postępowania restrukturyzacyjnego 

są również jego wierzyciele, których 

wierzytelności objęte zostały układem. 

Co do zasady, układem objęte są wie-

rzytelności osobiste powstałe przed 

dniem otwarcia postępowania restruk-

turyzacyjnego, przy czym decydujące 

znaczenie ma moment powstania wie-

rzytelności, a nie chwila, kiedy stała 

się wymagalna.  Należy przy tym mieć 

na uwadze, że pewne wierzytelności, 

mogą być objęte układem pod warun-

kiem wyrażenia na to zgody przez wie-

rzyciela. Do wierzytelności takich zali-

czamy w  szczególności wierzytelności 

ze stosunku pracy oraz wierzytelności 

wierzyciela korzystającego z zabez-

pieczenia hipotecznego, zastawem, za-

stawem rejestrowym czy skarbowym 

w części znajdującej pokrycie w warto-

ści przedmiotu zabezpieczenia a więc 

co szczególnie istotne – wierzytelności 

wynikające z umów kredytów. 

Merytoryczną podstawą całe-

go postępowania restrukturyzacyjne-

go jest plan restrukturyzacyjny. Jest to 

podstawowy dokument sporządzany 

w  każdym postępowaniu restruktury-

zacyjnym. Wstępny plan restrukturyza-

cyjny składany jest przez dłużnika wraz 

z wnioskiem o otwarcie postępowania 

zaś właściwy plan restrukturyzacyjny 

sporządzany jest w zależności od rodza-

ju postępowania, przez nadzorcę ukła-

du, nadzorcę sądowego albo zarządcę, 

i składany już w toku postępowania.

Po otwarciu 
postępowania 
restrukturyzacyjnego 
nie można dłużnikowi 
wypowiedzieć umowy 
najmu lub dzierżawy, 
a także umów kredytu, 
leasingu, ubezpieczeń 
majątkowych, umów 
rachunku bankowego.
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Plan restrukturyzacyjny zawiera 

w  szczególności analizę przyczyn trud-

nej sytuacji ekonomicznej dłużnika, opis 

i przegląd planowanych środków restruk-

turyzacyjnych i związanych z nimi kosz-

tów oraz rodzaj i harmonogram wdroże-

nia środków restrukturyzacyjnych, opis 

metod i źródeł finansowania.

Plan pełni również funkcję 

uzasadnienia dla propozycji układowych 

składanych wierzycielom a także źródło 

informacji dla wierzycieli, które będą 

stanowiły podstawę do podjęcia decyzji na 

temat głosowania nad układem. Decyzja 

ta jest w głównej mierze uzależniona od 

rodzaju propozycji układowych zapropo-

nowanych przez dłużnika wierzycielom.  

Istnieje kilka sposobów restrukturyzacji 

zobowiązań dłużnika. Są to w szczególności 

odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spła-

ty na raty, zmniejszenie wysokości zobowią-

zań lub konwersja zobowiązań na udziały 

lub akcje.  Nie ma przy tym obowiązku, aby 

wszyscy wierzyciele otrzymali takie same 

propozycje restrukturyzacji ich zadłużenia. 

Można podzielić ich na grupy i  każdej grupie 

zaproponować inny sposób.

Najistotniejsza rola wierzycieli spro-

wadza się więc do decydowania o  tym, czy 

układ w ogóle zostanie przyjęty. W zależ-

ności od wyboru typu postępowania re-

strukturyzacyjnego głosowanie wygląda 

nieco inaczej. W przypadku większości po-

stępowań restrukturyzacyjnych głosowanie 

nad układem odbywa się na zgromadzeniu 

wierzycieli. Odbywa się ono po sporzą-

dzeniu spisu wierzytelności i przedstawie-

niu propozycji układowych.  Wierzyciele 

głosują sumą wierzytelności umieszczoną 

w  zatwierdzonym spisie wierzytelności lub 

tytule egzekucyjnym. Głosowanie nieco ina-

czej wygląda przy postępowaniu o zatwier-

dzenie układu, kiedy to dłużnik zbiera głosy 

nad układem a wyniki głosowania  umiesz-

cza we wniosku o zatwierdzenie układu. 

Istotną kwestią związaną z funkcją 

postępowań restrukturyzacyjnych, w po-

staci ochrony dłużników przed wierzycie-

lami, która ma umożliwić mu dalsze dzia-

łanie, są skutki otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego. 

W przypadku 
większości postępowań 
restrukturyzacyjnych 
głosowanie nad 
układem odbywa się 
na zgromadzeniu 
wierzycieli, po 
sporządzeniu spisu 
wierzytelności 
i przedstawieniu 
propozycji układowych. 
Wierzyciele głosują 
sumą wierzytelności 
umieszczoną 
w zatwierdzonym 
spisie wierzytelności 
lub tytule 
egzekucyjnym. 
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Zakres uprawnień dłużnika, któ-

remu pozostawiono zarząd majątkiem, 

ogranicza się jednak do tzw. czynności 

zwykłego zarządu. 

Otwarcie postępowania restruktu-

ryzacyjnego ma na celu również swoiste 

zabezpieczenie gruntu ekonomicznego 

przedsiębiorstwa dłużnika. Po otwarciu 

postępowania nie można takiemu dłuż-

nikowi wypowiedzieć umowy najmu lub 

dzierżawy, a także umów kredytu, leasin-

gu, ubezpieczeń majątkowych, umów ra-

chunku bankowego.

To co chyba najistotniejsze dla re-

strukturyzowanego przedsiębiorcy i co 

zapewnia najskuteczniejszą ochronę, 

to zawieszenie z mocy prawa postępo-

wań egzekucyjnych dotyczących wie-

rzytelności objętych układem, wszczę-

tych przed otwarciem postępowania 

restrukturyzacyjnego. W przypadku 

postępowania sanacyjnego także za-

wieszenie postępowań egzekucyjnych 

wszczętych przed otwarciem postępo-

wania restrukturyzacyjnego skierowa-

nych do majątku dłużnika wchodzące-

go do masy sanacyjnej, a więc również 

dotyczących wierzytelności nieobję-

tych układem.

Istotna jest również niedopuszczal-

ność wszczęcia nowych postępowań egze-

kucyjnych oraz wykonania postanowienia 

o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządze-

niu zabezpieczenia roszczenia. 

Należy jednak mieć świadomość 

że otwarcie przyspieszonego postępo-

wania układowego nie wyłącza moż-

liwości wszczęcia przez wierzyciela 

postępowań sądowych, administracyj-

nych, sądowo-administracyjnych oraz 

przed sądami polubownymi w celu 

dochodzenia roszczeń wynikających 

z  wierzytelności umieszczonych w spi-

sie wierzytelności. 

Procedura wszystkich postępowań 

restrukturyzacyjnych zasadniczo spro-

wadza się do zawarcia układu dłużnika 

z wierzycielami, który następnie jest za-

twierdzany przez sąd.

W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego różnie przedstawia się 

kwestia prawa dłużnika do zarządu własnym majątkiem. 

W postępowaniu sanacyjnym dłużnik zostaje pozbawiony prawa zarządu majątkiem.

W przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym prawo za-

rządu zostaje jedynie ograniczone, a na etapie samodzielnego zbierania głosów w po-

stępowaniu o zatwierdzenie układu prawo dłużnika zarządu majątkiem nie doznaje 

ograniczenia. 

Ustawodawca 
wprowadził cztery 
typy postępowań 
restrukturyzacyjnych.
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Ustawodawca wprowadził cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych i są to: 

postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, 

postępowanie układowe, oraz postępowanie sanacyjne. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu dedykowane jest w szczególności przed-

siębiorcom, wobec których istnieje tzw. stan zagrożenia niewypłacalnością. Usta-

wa jako warunek zastosowania tego rodzaju postępowania przewiduje – niższy niż 

15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem – stopień 

wierzytelności spornych. Jest to  najmniej inwazyjna forma restrukturyzacji przed-

siębiorstwa dłużnika. Przeprowadzane jest ono przy minimalnym udziale sądu i jest 

skierowane do dłużników, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich 

wierzycieli. Dłużnik sam dokonuje wyboru doradcy restrukturyzacyjnego i zawiera 

z nim umowę. Rola sądu ogranicza się do zatwierdzenia układu. 

Przyspieszone postępowanie układowe podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie 

układu warunkowane jest niższym niż 15% udziałem wierzytelności spornych w sumie 

wszystkich wierzytelności układowych.  W postępowaniu przyspieszonym zawarcie 

układu następuje po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, a co 

za tym idzie – stosunkowo szybko.   Przyspieszone postępowanie układowe jest po-

stępowaniem wszczynanym na wniosek dłużnika. Sąd, uwzględniając wniosek dłużni-

ka o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, wyznaczy sędziego-komi-

sarza oraz nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności oraz 

plan restrukturyzacyjny, zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restruktu-

ryzacyjnego oraz opiniuje sytuację gospodarcza dłużnika i jego  możliwość realizacji 

układu. Wierzyciele nad układem głosują na zgromadzeniu wierzycieli.

Postępowanie układowe prowadzimy, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawnia-

jących do głosowania nad układem przekroczy 15% sumy wierzytelności uprawniają-

cych do głosowania nad układem. Przedsiębiorca obowiązany jest tutaj ze szczególną 

starannością uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępo-

wania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia, gdyż jest to również 

przesłanka negatywna otwarcia postępowania układowego. Postępowanie po otwar-

ciu postępowania układowego zasadniczo wygląda tak samo jak w przypadku przyspie-

szonego postępowania z zastrzeżeniem że większą wagę przykłada się tutaj do analizy 

wierzytelności spornych a także sporządzanie spisu wierzytelności jest nieco bardziej 

sformalizowane. Wierzyciele głosują nad przyjęciem układu na zgromadzeniu wierzy-

cieli. Układ zatwierdzany jest przez sąd a nad jego wykonaniem czuwa nadzorca sądowy 

który pełni tu funkcję nadzorcy układu. 
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Najbardziej odczuwalnym przez dłużnika postępowaniem, jest postępowanie sana-

cyjne. Procedura ta znajduje zastosowanie, niezależnie od poziomu sporności, w sy-

tuacji gdy przedsiębiorstwo dłużnika wymaga przeprowadzenia głębokiej restruk-

turyzacji - znajduje uzasadnienie w przypadku przedsiębiorstw niewypłacalnych, 

ale mimo to wciąż rokujących poprawę. Postępowanie sanacyjne podobnie jak trzy 

pozostałe zmierza do zawarcia układu z wierzycielami, ale odbywa się to przy zasto-

sowaniu działań typowych dla postępowania upadłościowego. 

Schemat procedowania w postępo-

waniu sanacyjnym nie odbiega zasadniczo 

od schematu przyjętego w postępowaniu 

układowym. Kilka różnic jednak występuje. 

Przede wszystkim wniosek o otwarcie po-

stępowania sanacyjnego oprócz dłużnika 

może złożyć każdy z jego wierzycieli osobi-

stych oraz co istotne – przedsiębiorca tra-

ci zarząd nad swym przedsiębiorstwem na 

rzecz wyznaczonego przez sąd zarządcy. 

Postępowanie sanacyjne jako naj-

bardziej dotkliwe przeznaczone jest 

w  szczególności dla przedsiębiorców 

wymagających głębokiej restruktury-

zacji. Mimo łączącej się z  nim utraty 

zarządu nad swym przedsiębiorstwem 

warto je rozważyć, ponieważ jest ono 

ostatnim działaniem możliwym do pod-

jęcia przed złożeniem wniosku o ogło-

szenie upadłości.  

Wniosek 
o otwarcie 

postępowania 
sanacyjnego

Dłużnik Wierzyciel osobisty
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IX. Przygotowana likwidacja  
(pre-pack) – ogłoszenie upadłości 
przy jednoczesnym zachowaniu 
przedsiębiorstwa – sprzedaż 
całości lub części przedsiębiorstwa 
na warunkach ustalonych przed 
ogłoszeniem upadłości.
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Jeżeli podejmowane przez nas 

działania restrukturyzacyjne oka-

żą się nieefektywne, konieczne 

będzie złożenie wniosku o  ogło-

szenie upadłości.

Jedną z instytucji prawa upadłościo-

wego jest przygotowana likwidacja, która 

funkcjonuje w polskim porządku prawnym 

od 1 stycznia 2016 roku. Instytucja ta wzo-

rowana jest na anglosaskich postępowa-

niach, funkcjonujących również w Stanach 

Zjednoczonych czy Kanadzie, a określanych 

jako prepackaged insolvency albo w skrócie 

pre-pack. Pomimo krótkiego obowiązywania, 

procedura pre-pack została znowelizowana 

mocą ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

o  zmianie ustawy Prawo upadłościowe i in-

nych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1802), która we-

szła w życie z dniem 24 marca 2020 roku.

Przygotowana likwidacja polega na 

sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, jego 

zorganizowanej części lub składników mająt-

kowych stanowiących znaczną część przedsię-

biorstwa na warunkach określonych we wnio-

sku złożonym przez uczestnika postępowania 

w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Pro-

cedura ta pozwala na szybką sprzedaż przed-

siębiorstwa w celu dalszego prowadzenia 

działalności gospodarczej przez nabywcę lub 

inwestora, przy znacznym obniżeniu kosztów 

postępowania upadłościowego. Procedura 

ta pozwala przede wszystkim na zachowanie 

przedsiębiorstwa oraz miejsc pracy. Ponad-

to, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy 

wprowadzającego przygotowaną likwidację 

do polskiego porządku prawnego, celem tej 

procedury jest również szybsze i pełniejsze za-

spokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie 

czasu trwania postępowania upadłościowego.

Co prawda przygotowana likwidacja 

jest prowadzona w ramach postępowania 

upadłościowego, jednakże modelowo prze-

prowadzona procedura pre-pack nie powo-

duje likwidacji przedsiębiorstwa. Co więcej, 

oddłużone przedsiębiorstwo ma szansę na 

dalsze funkcjonowanie bez obciążeń, po-

nieważ sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego 

części odbywa się ze skutkiem sprzedaży 

egzekucyjnej, tj. bez przejęcia przez nabyw-

cę odpowiedzialności za długi upadłego.

Podstawą przeprowadzenia proce-

dury pre-pack może być wniosek o ogłosze-

nie upadłości lub wniosek o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży przedsiębiorstwa 

dłużnika lub jego zorganizowanej części 

lub składników majątkowych stanowią-

cych znaczną jego część. Jednym z pod-

stawowych warunków formalnych jest za-

łączenie do wniosku opisu i oszacowania 

składnika objętego procedurą pre-packu 

sporządzonych przez biegłego sądowe-

go. Przy czym to wnioskodawca dokonuje 

wyboru biegłego. Legitymację do złożenia 

wniosku, o którym mowa powyżej, posia-

da każdy uczestnik postępowania upadło-

ściowego, a zatem sam dłużnik, jak i jego 

wierzyciele uprawnieni do złożenia wnio-

sku o ogłoszenie upadłości.

Oddłużone 
przedsiębiorstwo 
ma szansę na dalsze 
funkcjonowanie bez 
obciążeń.
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Potencjalny nabywca jest również 

zobowiązany do przedłożenia dowodu 

uiszczenia wadium w wysokości jednej 

dziesiątej oferowanej ceny. Niezałącze-

nie do wniosku o zatwierdzenie warun-

ków sprzedaży dowodu wpłaty wadium 

skutkowało będzie pozostawieniem 

takiego wniosku bez rozpoznania. Wy-

móg ten ma przeciwdziałać składaniu 

wniosków przez podmioty niebędące 

w stanie sfinansować zakupu, a w konse-

kwencji uniemożliwić dokonanie sprze-

daży w  trybie przygotowanej likwidacji. 

Natomiast w przypadku złożenia co naj-

mniej dwóch wniosków o  zatwierdzenie 

warunków sprzedaży możliwe jest prze-

prowadzenie aukcji pomiędzy oferenta-

mi w  celu wyboru najkorzystniejszych 

warunków sprzedaży.

W celu wzmocnienia ochrony inte-

resów wierzycieli, których wierzytelno-

ści zabezpieczone są na majątku dłużni-

ka, wnioskodawca do każdego wniosku 

o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

zobligowany jest załączyć: listę zabez-

pieczeń dokonanych przez wierzycieli na 

majątku dłużnika wraz z podaniem ad-

resów tych wierzycieli oraz odpisy tego 

wniosku wraz z załącznikami.

Ustawodawca wprowadził rów-

nież wymóg obwieszczenia o złożeniu 

wniosku o zatwierdzenie warunków 

sprzedaży, co zdecydowanie wzmacnia 

pozycję wierzycieli, którzy mogliby być 

pokrzywdzeni wskutek przeprowadzo-

nej procedury.

Należy również dodać, że w przy-

padku złożenia wniosku o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży, sąd obowiązkowo 

ustanawia tymczasowego nadzorcy są-

dowego albo zarządcę przymusowego, co 

gwarantować ma zabezpieczenie majątku 

dłużnika oraz sprawny i transparentny 

przebieg postępowania.

Sąd rozpoznaje wniosek o zatwier-

dzenie warunków sprzedaży wraz z wnio-

skiem o ogłoszenie upadłości. Jeżeli 

oferowana przez nabywcę cena zakupu 

będzie wyższa niż kwota możliwa do uzy-

skania w  postępowaniu upadłościowym 

przy likwidacji na zasadach ogólnych, po-

mniejszona o koszty postępowania, które 

należałoby ponieść w  związku z likwida-

cją w takim trybie, sąd – przy spełnieniu 

pozostałych warunków formalnych – wi-

nien uwzględnić  wniosek. 

W pełni zasadnym wydaje się rów-

nież załączenie do wniosku projektu 

umowy określającej warunki sprzeda-

ży. W przypadku bowiem uwzględnie-

Niezałączenie 
do wniosku 
o zatwierdzenie 
warunków 
sprzedaży dowodu 
wpłaty wadium 
skutkowało będzie 
pozostawieniem 
takiego wniosku bez 
rozpoznania. 
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nia wniosku, sąd wydaje postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości, w którym określa 

co najmniej cenę oraz nabywca mienia 

będącego przedmiotem sprzedaży, może 

również odwołać się do treści projektu 

umowy sprzedaży, jeżeli została ona do-

łączona. Konsekwencją uwzględnienia 

wniosku jest również zaliczenie przez sąd 

wpłaconego wadium na poczet ceny i nie-

zwłoczne jego przekazanie z rachunku 

depozytowego sądu do masy upadłości.

Wskazany w postanowieniu syndyk 

zawiera umowę sprzedaży na warunkach 

określonych w postanowieniu sądu nie 

później niż w terminie trzydziestu dni od 

dnia uprawomocnienia się postanowienia 

o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, 

chyba że zaakceptowane przez sąd wa-

runki umowy przewidywały inny termin. 

Jednakże zawarcie umowy sprzedaży 

może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu 

przez nabywcę całej ceny do masy upa-

dłości lub po wydaniu syndykowi ceny 

złożonej wcześniej do depozytu.

Natomiast jeżeli wniosek o zatwier-

dzenie warunków sprzedaży nie zostanie 

uwzględniony wadium wpłacone przez 

nabywcę zwraca się w terminie dwóch 

tygodni od dnia uprawomocnienia się po-

stanowienia o ogłoszeniu upadłości i  za-

twierdzeniu warunków sprzedaży, chyba 

że nabywca wcześniej złożył wniosek 

o zwrot wadium.

Podsumowując, z uwagi na niewąt-

pliwe korzyści wynikające z przeprowa-

dzenia przygotowanej likwidacji, w po-

staci chociażby szybkości postępowania, 

ograniczenia jego kosztów oraz możli-

wości zachowania przedsiębiorstwa, jest 

to procedura warta rozważenia w sytu-

acji konieczności zbycia przedsiębior-

stwa lub jego części.

Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić 
wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny 
do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi 
ceny złożonej wcześniej do depozytu.
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