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Czym jest restrukturyzacja
W rozumieniu potocznym restrukturyzacja to zmiana struktury. Przez wiele lat pojęcie to
pojawiało się najczęściej na gruncie terminologii bankowej. Restrukturyzacja kredytu
oznaczała i nadal oznacza zmianę harmonogramu spłaty rat kredytowych mającą na celu
zwiększenie szansy na wykonanie umowy przez kredytobiorcę. Możemy też mówić o
procesach restrukturyzacji gospodarczej kraju, organizacji lub przedsiębiorstwa, których
celem jest zwiększenie ich funkcjonalności lub efektywności.
W ujęciu prawnym natomiast restrukturyzacja to postępowanie wobec przedsiębiorcy
mające na celu uniknięcie ogłoszenia jego upadłości, w drodze zawarcia przez dłużnika
układu z wierzycielami. Przedmiotem restrukturyzacji (zmiany) jest więc nie tyle
przedsiębiorstwo dłużnika, co jego zobowiązania. Tylko jeden rodzaj postępowania
restrukturyzacyjnego, tj. sanacyjne obejmuje instrumenty głębszej ingerencji w
przedsiębiorstwo, mające na celu jego uzdrowienie, lecz także zawiera się w nim układ.
Aktami prawnymi regulującymi w Polsce postępowania restrukturyzacyjne są: ustawa
Prawo restrukturyzacyjne, ustawa tzw. Tarcza 4.0. (do 31.6.2021 r.) oraz tzw. unijna
„Dyrektywa Drugiej Szansy” (od 17.07.2021 r.) 2019/1023.
Prawo restrukturyzacyjne wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z
15.5.2015 r. reguluje wymogi i procedurę w obrębie postępowań zapobiegających upadłości,
czyli w istocie proces oddłużeniowy przedsiębiorstw. Jedno z postępowań, tj. sanacyjne
stwarza przy tym szeroką przestrzeń także dla reorganizacji samego przedsiębiorstwa, a nie
tylko jego zobowiązań. Doświadczenia zebrane w ciągu pięciu lat obowiązywania ustawy
jednoznacznie potwierdzają, iż regulacja ta była bardzo potrzebna. Poprzednie rozwiązanie
tzw. postępowanie naprawcze było przez kilkadziesiąt lat instytucją niemalże martwą.
Jedynym scenariuszem dla stanu niewypłacalności rozumianego jako posiadanie
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wymagalnych dwutygodniowych zobowiązań u dwóch wierzycieli było ogłoszenie
upadłości. Brakowało instrumentu służącego wychodzeniu z przejściowego stanu
niewypłacalności lub zagrożenia takim stanem. Restrukturyzacja wypełniła tą lukę bardzo
skutecznie.
Spośród czterech rodzajów postępowań funkcjonujących od 1.1.2016 r. (układowe,
przyspieszone układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu) na przełomie 2020/2021 na
popularności szczególnie zyskało postępowanie o zatwierdzenie układu. Z tego powodu, że
w związku z pandemią SARS COV-2 ustawodawca stworzył jego odmianę w ramach ustawy
tarczowej 4.0. którą zwykło się nazywać „uproszczoną restrukturyzacją”. Nazwa ta wydaje
się o tyle trafna, że postępowanie faktycznie odbywa się według mocno uproszczonej, a
jednocześnie szybkiej procedury. Dłużnik decydując się na takie postępowanie sam
obwieszcza o jego otwarciu i nie potrzebuje w tym celu orzeczenia sądu. Przez okres
czterech miesięcy jest chroniony przed większością czynności egzekucyjnych, natomiast
czas ten powinien przeznaczyć na negocjowanie i zawarcie układu z wierzycielami. Nad
przebiegiem postępowania czuwa nie sąd, a nadzorca, którego dłużnik wybiera samodzielnie
spośród osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Sąd po zakończeniu
całej procedury, o ile została przeprowadzona prawidłowo, wydaje postanowienie o
zatwierdzeniu układu. Można śmiało stwierdzić, że ten rodzaj postępowania zdominował w
I kwartale 2021r. rynek restrukturyzacji.
Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy za I kwartał 2021

Rodzaj wdrażanych restrukturyzacji w I Q/2021
inne rodzaje
uproszczone
postępowań (PU,
postępowanie
PPU, PZU,PS)
restrukturyzacyjne
9%
91%

uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne
inne rodzaje postępowań (PU, PPU,
PZU,PS)
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Więcej o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w aktualnym kształcie (maj
2021) przeczytasz tutaj:
https://sasrestrukturyzacje.pl/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjneaktualny-stan-prawny/.
Ten rodzaj postępowania po niewątpliwym sukcesie z przełomu 2020/2021 zostanie
wprowadzony na stałe do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W taki sposób, że ustawodawca
aktualnie dokonuje stosownej modyfikacji przepisów postępowania o zatwierdzenie układu.
Projekt ustawy został przyjęty przez Sejm, aktualnie został przekazany pod obrady Senatu.
Dla dłużników oznacza to, że skorzystanie z „uproszczonego” trybu nie będzie więc
ograniczone w czasie do 31.6.2021 r. jak to wynikało z ustawy tarczowej 4.0. i jak się zwykło
przyjmować. Resumując nieprawdą jest, że uproszczona restrukturyzacja obowiązuje tylko
do 31.6.2021 r. Po tej dacie postępowanie analogiczne postępowanie również będzie można
otworzyć i przeprowadzić, a co więcej w jego okresie (4 miesiące) dłużnik będzie korzystał
z jeszcze szerszej ochrony, niż na podstawie ustawy tarczowej. Między innymi zakaz
egzekucji będzie bezwzględny – także w odniesieniu do wierzycieli zabezpieczonych
rzeczowo. Możliwy będzie także zwrot środków z uprzednio zajętych rachunków. Pomimo,
że liberalizacja przepisów budziła liczne kontrowersje, głównie w środowiskach bankowych
i zrzeszających grupy dużych przedsiębiorców (wierzycieli), to przyjęty trend jest zgodny z
ogólnym kierunkiem przytoczonej na wstępie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1023. Jest nim stworzenie przedsiębiorstwu zagrożonemu niewypłacalnością jak
najszerszej przestrzeni do zawarcia układu z wierzycielami i pomimo, że w krótkim okresie
postępowania wstrzymane będą uprawnienia najbardziej chronionej grupy wierzycieli, tj.
zabezpieczonych rzeczowo.
O tym, jakie ułatwienia dla dłużników niesie projekt znowelizowanego uproszczonego
postępowania o zatwierdzenie układu (maj 2021 r.) przeczytasz tutaj:
https://sasrestrukturyzacje.pl/zmiany-w-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu/
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Mankamenty restrukturyzacji i finansowe bolączki podmiotów
restrukturyzowanych
Jakkolwiek polskie prawo restrukturyzacyjne na tle innych europejskich regulacji jest
naprawdę nowoczesne i należy do „żywych” aktów prawnych, to jednak zdecydowanie nie
można powiedzieć, że aktualnie nie istnieją już bariery w restrukturyzacji. Najczęściej
wskazywane przez praktyków restrukturyzacji oraz uczestników postępowań to:

braki kadrowe w sądach restrukturyzacyjnych i przewlekłość procedur
wysoki poziom formalizmu związany z obiegiem dokumentacji i doręczeniami
stygmatyzacja przedsiębiorców w restrukturyzacji i ich utożsamianie z upadłymi
problemy finansowe (pozyskanie środków na restrukturyzację, problematyczne
źródła finansowania układu, brak bezpieczeństwa prawnego transakcji z udziałem
restrukturyzowanego)
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne skutecznie wymyka się przynajmniej dwóm
pierwszym kategoriom utrudnień, albowiem jest procesem odbywającym się w okresie
zawierania

układu

bez

udziału

sądu.

Dłużnik

pracuje

z

wybranym

doradcą

restrukturyzacyjnym pełniącym funkcję organu, czyli nadzorcą układu. Nie występują tu
również elementy charakterystyczne dla innych postępowań restrukturyzacyjnych, jak
badanie sprawy przez sąd przed otwarciem postępowania, zatwierdzanie przez sąd spisu
wierzytelności, rozpoznawanie sprzeciwów, zatwierdzanie terminu i sposobu odbycia
zgromadzenia wierzycieli, co zdecydowanie przyspiesza całą procedurę. Można też
4

stwierdzić, że relatywnie krótki czas postępowania nie eksponuje dłużnika na szczególne
dolegliwości związane z ewentualnym utożsamianiem jego restrukturyzacji z upadłością.
Największym problemem dla restrukturyzowanego przedsiębiorcy pozostają kwestie
finansów i finansowania. Problem przy tym nie sprowadza się jedynie do pozyskania
środków na wdrożenie i pokrycie kosztów postępowania, lecz jest znacznie szerszy.
Obejmuje liczne trudności i to na każdym etapie postępowania. Są nimi między innymi
znacznie ograniczona możliwość pozyskania kredytu lub pożyczki na pokrycie
bezpośrednich kosztów wdrożenia postępowania z uwagi na zazwyczaj niekorzystny
standing finansowy zainteresowanego podmiotu. Na rynku prywatnym, jak i w katalogu
unijnych środków pomocowych zauważalny jest też głęboki deficyt w obszarze produktów
finansowych dedykowanych realizacji planów restrukturyzacyjnych Ponadto istnieje
wysokie ryzyko prawne związane z zaciąganiem nowych zobowiązań, choćby faktycznie
miały służyć w całości wsparciu restrukturyzacji. Wszelkim operacjom finansowym z
podmiotem restrukturyzowanym, czyli przynajmniej zagrożonym niewypłacalnością
towarzyszą natomiast realne i obustronne ryzyka prawne.
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Jedno źródło finansowania restrukturyzacji uwzględniające fakt zagrożenia
dłużnika niewypłacalnością.
Jedynym źródłem finansowania restrukturyzacji (przynajmniej teoretycznym), w
założeniach którego uwzględnia się ryzyko zagrożenia dłużnika niewypłacalnością jest
przewidująca trzy instrumenty finansowania ustawa z 16.7.2020 r. o udzielaniu pomocy
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.
Instrumenty pomocowe scharakteryzowane są poniżej.

Pomoc na ratowanie to krótkookresowa pożyczka udzielana mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom, którzy z powodu zaistnienia wyjątkowych i
nieprzewidzianych okoliczności wymagają pilnego wsparcia płynności finansowej,
a dużym przedsiębiorcom, jeśli znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej - na
okres opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej.
Oprocentowanie ma wynosić nie mniej niż 4, 15 % (tj. aktualnie obowiązująca stopa
bazowa ogłaszana przez Komisję Europejską powiększona o min. 4 %). Udzielenie
pożyczki może zostać uzależnione od ustanowienia na rzecz ministra właściwego ds.
gospodarki zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu, cesji wierzytelności lub
oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Sama
wysokość pożyczki ograniczona jest do kwoty niezbędnej na utrzymanie działalności
operacyjnej, a jej wysokość będzie obliczana w oparciu o różnicę między zyskiem
brutto za ostatni rok obrotowy powiększonym o amortyzację za ten rok a zmianą
kapitału obrotowego liczoną jako różnica między aktywami obrotowymi a
zobowiązaniami o charakterze krótkoterminowym za ostatni rok obrotowy. Co do
zasady pomoc ta nie może być przeznaczana na nabycie nowych aktywów lub
pokrycie wydatków na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej. O pomoc
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wnioskuje się do ministra właściwego do spraw gospodarki, który zadania z tego
tytułu może powierzyć ARP.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne to również pożyczka, lecz tylko
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wymagają pilnego wsparcia
płynności finansowej. Do wniosku o jej udzielenie załącza się uproszczony plan
restrukturyzacji zawierający wstępny opis i harmonogram planowanych środków
restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi kosztów. Wsparcie uwarunkowane jest
wdrożeniem owego uproszczonego planu i będzie mogło być udzielane jako
kontynuacja pomocy na ratowanie.

Pomoc na restrukturyzację to ostatni z instrumentów, którego celem jest
przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
Zdecydowanie szersza jest tu forma udzielanej pomocy, ponieważ oprócz pożyczki
może ona nastąpić przez objęcie akcji czy udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym, ewentualnie przez objęcie obligacji czy też udzielenie ulgi w
wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Pomoc na restrukturyzację jest
uzależniona od sytuacji przedsiębiorcy, a jej wybór jest dokonywany po
przeprowadzeniu analizy wniosku o pomoc oraz sytuacji finansowej, w
szczególności w zakresie płynności i wypłacalności. Co istotne, pomoc na
restrukturyzację nie może być udzielona, jeśli określone w planie środki
restrukturyzacji ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań.
Reasumując nie będzie ona miała zastosowania do postępowań innych, aniżeli
sanacyjne, które jako jedyny rodzaj postępowania poza restrukturyzacją zobowiązań
ma na celu także reorganizcję przedsiębiorstwa. Barierą może tu być wysoki
wymagany wkład własny wynoszący odpowiednio: minimum 50 proc. dla dużych
przedsiębiorstw, 40 proc. dla przedsiębiorstw średnich oraz 25 proc. dla mikro i
małych przedsiębiorców.
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Oceniając powyższe formy pomocy z uwzględnieniem prawie rocznego okresu
obowiązywania ustawy, a więc przez pryzmat zebranych doświadczeń można stwierdzić, że
możliwość skorzystania z takiej pomocy ma jedynie niewielka grupa podmiotów. Odnosząc
się do dwóch pierwszych instrumentów, czyli pożyczek należy zauważyć, że ich
oprocentowanie jest relatywnie wysokie (4,15 %). Dodatkowo krótkie okres finansowania
(do 6 lub do 18 miesięcy) i w przeważającej mierze wymóg zabezpieczenia ich zwrotu
hipoteką lub zastawem nie pozwalają na ocenę takiej pomocy powszechnie dostępne
wsparcie finansowe w procesie restrukturyzacji.
Warto jednak przytoczyć przykład i warunki, na jakich w ramach omawianej ustawy ma
dojść do udzielenia pożyczki na rzecz przedsiębiorcy Sfinks Polska S. A. którego układ z
wierzycielami zawarty w uproszczonym postępowaniu układowym został zatwierdzony
przez sąd.

Zgodnie z komunikatem zarządu Sfinks Polska S.A. z/s w Zalesiu Górnym
(opublikowanym w ramach Raportu bieżącego 18/2021) spółce 30.4.2021 r.
doręczono decyzję ARP z 23.4.2021 r. o udzieleniu pomocy na ratowanie, tj.
pożyczki w kwocie 14 mln. zł. Jej udzielenie uzależnione jest od spełnienia przez
spółkę warunków:
•

ustanowienia przez Sfinks Polska S.A. na rzecz Skarbu Państwa

zabezpieczenia w formie: zastawu rejestrowego, a do czasu wpisania go do rejestru
zastawów zastawu cywilnego na akcjach Sfinks Polska S.A. będących w posiadaniu
akcjonariuszy powiązanych z osobami zarządzającymi Spółką
•

wystawienia weksla własnego in blanco bez protestu wraz z deklaracją

wekslową, zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do
kwoty 21 mln. zł
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•

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do

maksymalnej sumy w wysokości 21 mln zł
•

dostarczenia oświadczenia o uzyskaniu zgód korporacyjnych wymaganych

do zaciągnięcia pożyczki i ustanowienia w/w zabezpieczeń;
•

dostarczenia wszelkich innych zgód wymaganych dla skutecznego

zaciągnięcia pożyczki.
Pożyczka ma być udzielona na okres 5 miesięcy z oprocentowaniem 4,15 % w skali
roku.
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Obustronne ryzyka operacji finansowych z podmiotem
zagrożonym niewypłacalnością
W ślad za zliberalizowaną definicją niewypłacalności wprowadzoną do prawa
upadłościowego z początkiem 2016 r. i jednoczesnym wejściem w życie prawa
restrukturyzacyjnego polski ustawodawca nie dokonał modyfikacji w obrębie innych
przepisów mających istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości lub konieczności
operowania z podmiotem, którego restrukturyzacja ma dotyczyć. Nie rozstrzygnął też
dalekosiężnych ryzyk, jakie dla obu stron niesie wchodzenie z nowe relacje biznesowe i
transakcje z podmiotem planującym lub procedującym już restrukturyzację.
Przepisy te zostaną w dalszej części przybliżone, niemniej warto zasygnalizować, że chodzi
głównie o actio pauliana z art. 527 kodeksu cywilnego, przestępstwo niegospodarności z
art. 296 kodeksu karnego czy też o przestępstwo wybiórczego zaspokajania wierzycieli z
art. 302 kodeksu karnego. W aktualnym stanie prawnym niemal każda transakcja dokonana
z podmiotem zagrożonym niewypłacalnością lub niewypłacalnym niesie ryzyko oceny przez
pryzmat któregoś z przytoczonych przepisów. Przedsiębiorca, który traci lub stracił
płynność, a tym bardziej taki, który stracił już zdolność do regulowania wszystkich
zobowiązań, nawet jeśli dopełni wszystkich obowiązków występując z wnioskiem o
ogłoszenie upadłości lub wnioskując o otwarcie restrukturyzacji przez wiele tygodni lub
miesięcy musi funkcjonować. W okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie nadal jest
uczestnikiem obrotu. Musi dokonywać wielu czynności operacyjnych pozwalających
choćby na zachowanie substancji przedsiębiorstwa. Z reguły wiąże się z koniecznością
pokrywania pewnych kosztów, za jednoczesnym traktowaniem innych zobowiązań jako
mniej pilne. Ponieważ jednak brak jest przepisów regulujących obowiązki i prawa
przedsiębiorcy oczekującego na wdrożenie właściwej procedury restrukturyzacyjnej lub
upadłościowej, to wobec ryzyk prawnych związanych z wyżej przytoczonymi przepisami
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każda decyzja w takich warunkach jest trudna. Sądzę, że można mówić o swego rodzaju
próżni, w której zawieszony jest wówczas przedsiębiorca. Wieloletnie doświadczenie
wskazuje, że każda decyzja w takich warunkach obarczona jest jakimś ryzykiem, a proces
jej podejmowania to każdorazowo działanie w stanie wyższej konieczności.
Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego jest procesem
generującym określone koszty. Zwyczajowo rozpoczyna się ono od zawarcia umowy i już
na tym etapie wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania pieniężnego u z doradcy
restrukturyzacyjnego, który dopiero po zapoznaniu się z sytuacją danego przedsiębiorstwa
będzie w stanie zaopiniować celowość i warunki wdrożenia określonej procedury.
Przyjmując za uzasadnioną wykształconą rynkową praktykę rozliczania takich transakcji na
zasadzie przedpłaty nie sposób przywołać przepisów, w oparciu o które podlegałyby one
ochronie, tj. odmiennej ocenie, aniżeli zakup przez dłużnika jakiejkolwiek innej usługi i
zapłata pełnej ceny w sytuacji posiadania wcześniejszych wymagalnych, a nie
uregulowanych zobowiązań pieniężnych. Jest to zagadnienie tyle samo problematyczne dla
dłużnika, co i dla doradcy restrukturyzacyjnego, jeśli ma on udzielać dłużnikowi
rekomendacji każdorazowo zgodnych z obowiązującymi przepisami. Teoretycznie bowiem
dłużnik mając nieuregulowane zobowiązania nie powinien zaciągać nowych, w tym również
wobec prawników i doradców restrukturyzacyjnych. Z perspektywy drugiej strony
transakcji, czyli osoby, która w przeważającej mierze świadczy usługi wyłącznie na rzecz
podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością kierowanie się literalnym
brzmieniem przepisów musiałby prowadzić do wniosku, że taka działalność skazana jest na
finansowe niepowodzenie. Jeżeli każdorazowo umówione, a nie zapłacone z góry
wynagrodzenie nadzorcy miałoby również podlegać układowi, tj. najczęściej redukcji i
rozłożeniu na raty, to doradca nie mógłby realnie zarobkować. Jednakże bez zapewnienia
sobie profesjonalnej pomocy wdrożenie restrukturyzacji jest praktycznie niemożliwe. Temat
ten najczęściej jest dyplomatycznie omijany i załatwiany przez zapłatę takich usług z
pominięciem obowiązujących przepisów. Analogiczny problem występuje w odniesieniu do
kwestii regulowania wydatków w okresie oczekiwania przez dłużnika na ogłoszenie
upadłości lub na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd przy postępowaniu
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sanacyjnym czy układowym. Wśród doradców restrukturyzacyjnych pełniących na takim
etapie funkcję tzw. tymczasowego nadzorcy sądowego również nie ma jednolitego poglądu
co do rekomendacji dla dłużnika w tym zakresie. Jedni przychylają się do poglądu, że z
posiadanych wolnych środków dłużnik powinien regulować wszystkie zobowiązania
proporcjonalnie. Inni zaś rekomendują pokrywanie w całości pewnych wydatków za
pominięciem innych, stosując przy tym jako kryterium wyboru konieczność zapewnienia
przedsiębiorstwu ciągłości działania, a w domyśle uzasadniając takie decyzje swego rodzaju
stanem wyższej konieczności. Analogicznie nie znajdziemy w przepisach odpowiedzi na
pytanie skąd dłużnik zagrożony niewypłacalnością (a w postępowaniu o ogłoszenie
upadłości już niewypłacalny) w stosunku do którego prowadzone są liczne egzekucje,
łącznie z zajęciami środków na rachunkach bankowych, miałby wyasygnować wymaganą
przez sąd zaliczkę na poczet kosztów postępowania wynoszącą kilka lub kilkanaście tysięcy
złotych. W praktyce zaliczka taka jest uiszczana ze środków pozyskanych poza formalnym
obrotem lub pochodzących z należności uregulowanych dłużnikowi z obejściem zajętego
przez komornika rachunku bankowego, zatem teoretycznie z czynności niezgodnej z
przepisami. Konieczność podejmowania tego rodzaju decyzji tak przez dłużnika, jak i przez
doradcę restrukturyzacyjnego jest każdorazowo obarczona jakimś ryzykiem prawnym z
powodu ewidentnej luki prawnej. Ustawodawca nie przewidział choćby instytucji
zwolnienia spod egzekucji sum przeznaczonych na pokrycie kosztów otwarcia
postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, ewentualnie innego analogicznego
instrumentu pozwalającego na wdrożenie postępowania dedykowanego przecież właśnie
podmiotom zadłużonym, które mogłoby nastąpić z poszanowaniem wszystkich innych
przepisów. W przeważającej większości przypadków dłużnik zmuszony jest do czynienia
karkołomnych wysiłków w celu wyasygnowania środków na doprowadzenie do otwarcia
przysługującego mu przecież postępowania restrukturyzacyjnego. Czynności te mogą
jednak zostać ocenione przez pryzmat poniższych przepisów, przerzucając na dłużnika lub
drugą stronę transakcji konieczność obrony wyższym celem, jakim jest otwarcie legalnego
postępowania dedykowanego podmiotowi zagrożonemu upadłością.
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Art. 527 K.C.
§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem
wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może
żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik
działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała
lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli
wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w
wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem
wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku,
domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością
pokrzywdzenia wierzycieli.
§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem
wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w
stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż
dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Art. 296 K.K.
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego
organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością
gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie
ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie
niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§2.Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w§1 lub 1a działa wcelu osiągnięcia
korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę
majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

§4a.Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb

Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek
pokrzywdzonego.
§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie
naprawił w całości wyrządzoną szkodę.

Art. 302 K.K.
§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić
wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na
szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za
działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym
lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
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§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2
postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo
takiej korzyści żąda.
Powyższe sprawia, że każde finansowanie cudzej restrukturyzacji, choćby z perspektywy
biznesowej stanowiło inwestycję o przewidywanym wysokim poziomie zwrotu jest
transakcją niebezpieczną, także dla inwestora. Uzyskanie kredytu na inwestycję w cudzą
restrukturyzację jest praktycznie niemożliwe. Pozyskanie finansowania od funduszu
inwestycyjnego, tj. podmiotu cechującego się wyższym poziomem elastyczności przy
atypowych inwestycjach wymaga natomiast przedłożenia szczegółowej projekcji przyszłych
przepływów, która na etapie wdrażania postępowania jest praktycznie niemożliwa. Z
perspektywy dłużnika zaś, pozyskanie środków na własną restrukturyzację, nie licząc
obarczonych wieloma mankamentami instrumentów zawartych w ustawie z 16.7.2020 r. o
udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
(omówionych w dalszej części opracowania) jest niemożliwe. Reasumując szanse na
skuteczną restrukturyzację miały dotychczas wyłącznie te podmioty, którym na pokrycie jej
kosztów pozwalał własny filar, tj. działalność operacyjna (zaburzona, nie sparaliżowana).
Podmiot, którego działalność nie była w całości zablokowana zajęciami egzekucyjnymi
skierowanymi do środków na rachunkach bankowych mógł wyasygnować potrzebne środki
na wdrożenie postępowania, a następnie - licząc na zawarcie układu obejmującego karencję,
redukcję i odroczenie spłat - realizować zawarty układ z własnego przychodu generowanego
z prowadzonej działalności. Dlatego najczęściej spotykanymi propozycjami układowymi,
mimo ich otwartego katalogu, stały się karencja w spłatach, redukcja zobowiązań i
rozłożenie pozostałej części na raty. Można jednak przypuszczać, że skutkiem ochrony
finansowania i transakcji związanych z restrukturyzacją wynikających tzw. Dyrektywą
Drugiej Szansy w niedalekiej przyszłości katalog spotykanych w praktyce propozycji
układowych ulegnie znacznemu poszerzeniu. Podmiot trzeci, który będzie miał bezpieczne
pole do inwestycji w cudzą restrukturyzację będzie również korzystał z uprzywilejowanej
pozycji względem pozostałych wierzycieli, którzy bez jego wsparcia musieliby
konfrontować się ze skutkami upadłości dłużnika lub jego migracji do szarej strefy obrotu.
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Koszty w postępowaniu restrukturyzacyjnym (układowym,
przyspieszonym układowym, sanacyjnym)

Dla każdego, kto rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji jedną z najistotniejszych
kwestii będzie koszt postępowania. Niestety nie da się go dokładnie określić na pierwszym
spotkaniu z Klientem, albowiem główne czynniki mające wpływ na przewidywaną
wysokość kosztów postępowania znane są doradcy restrukturyzacyjnemu dopiero po
dokładnym zapoznaniu ze stanem faktycznym danej sprawy, tj. z sytuacją tego konkretnego
przedsiębiorcy, z wysokością i strukturą jego zadłużenia, a także z rodzajem postępowania,
jakie zostanie mu zarekomendowane.
Koszty restrukturyzacji można jednak podzielić na:

Stałe (niemożliwe do negocjacji)

Podlegające negocjacjom

Stałe koszty postępowania restrukturyzacyjnego to:
1. Opłata sądowa od wniosku o otwarcie postępowania 1.000 zł.
2. Wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustanawianego przez sąd na
etapie przed otwarciem restrukturyzacji, którego rolą jest zaopiniowanie sądowi
możliwości otwarcia postępowania, zwane też zaliczką na poczet kosztów
postępowania wynosi zazwyczaj od 6.000 zł. do 10.000 zł.
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3. Wynagrodzenie nadzorcy (płatne z masy układowej, tj. majątku podmiotu
restrukturyzowanego). Jego wysokość zależy od liczby wierzycieli, sumy
wierzytelności, okresu trwania postępowania i stopnia jego trudności. Sposób
obliczania wynagrodzenia określony w prawie restrukturyzacyjnym jest dość
skomplikowany, lecz sprowadza wynagrodzenie do wielokrotności średniego
miesięcznego wynagrodzenia1 za każdy ze wspomnianych elementów, przy czym
średnie miesięczne wynagrodzenie nazywane jest „podstawą wynagrodzenia”.

Przykładowo w postępowaniu, gdzie mamy: 20 wierzycieli, sumę
zobowiązań 800 tys. zł, zamknie się ono w okresie jednego roku, a stopień
skomplikowania jest niewysoki, sąd najprawdopodobniej określi wynagrodzenie jak
poniżej, przyznając nadzorcy odpowiednio za:
• liczbę wierzycieli 3 „podstawy”, tj. 3 x 5.070,64 zł = 15.211,92 zł.
• sumę wierzytelności 6 „podstaw”, tj. 6 x 5.070, 64 zł = 30.423,84 zł.
• stopień skomplikowania, np. 3 „podstawy”, tj. 3 x 5.070, 64 zł = 15.211,92 zł
Łącznie wynagrodzenie nadzorcy w takim postępowaniu wyniesie 60.847,68 zł.

Wynagrodzenie nadzorcy obliczone jak powyżej nie będzie wypłacone
jednorazowo, a sukcesywnie po otwarciu postępowania, w częściach wynoszących
po 10 % jego wysokości za każdy kwartał postępowania, tj. w omawianym
przypadku po 6.084 zł. za każdy kwartał pełnienia funkcji. Brak w masie układowej
odpowiednich środków na pokrywanie takich zaliczek stanowi podstawę do
umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

1

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim
kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego. W V/2021 tak
obliczona podstawa wynosi 5370, 64 zł
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Wynagrodzenie nadzorcy każdorazowo powiększa się o Vat 23 %
4. Wynagrodzenie zarządcy (w postępowaniu sanacyjnym, gdzie nie ustanawia się
nadzorcy) przy założonych parametrach postępowania zostanie obliczone na
zasadach analogicznych do wynagrodzenia nadzorcy, jednakże zarządcy, który
prowadzi przedsiębiorstwo należą się dodatkowe „podstawy” wynagrodzenia
przyznawane za stopień poprawy kondycji ekonomicznej, zawarcie korzystnych
umów lub niezawinioną przez zarządcę długotrwałość postępowania.

Wynagrodzenie zarządcy każdorazowo powiększa się o Vat 23 %
Podlegające negocjacjom koszty postępowania to koszt wynagrodzenia doradcy
restrukturyzacyjnego za zbadanie sprawy, przygotowanie dłużnika do procedury
restrukturyzacyjnej oraz koszt sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania. Nie ma w
tym zakresie żadnego ustawowego określenia stawek, jak ma to miejsce w odniesieniu do
czynności radców prawnych lub adwokatów. Kosztów tych nie da się w żaden sposób
odzyskać, tj. sąd otwierając postępowanie restrukturyzacyjne nie przyznaje dłużnikowi
zwrotu żadnych kosztów.
Rynkowo wynagrodzenie to wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Decydujący wpływ na jego wysokość ma stopień skomplikowania danej sprawy. Bywa, że
w niektórych sytuacjach możliwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie jest
przesądzona z uwagi na dyskusyjną kondycję finansową przedsiębiorstwa. Wówczas
sporządzenie odpowiedniego planu postępowania, a także opracowanie argumentacji
zmierzającej do przekonania sądu, aby otworzył takie postępowanie czyni zlecenie
wyjątkowo pracochłonnym, co oczywiście rzutuje na wysokość wynagrodzenia doradcy
restrukturyzacyjnego.

18

Zdarzają się sytuacje, gdy z uwagi na niewysoki stopień skomplikowania sprawy nakład
pracy nad jej obsługą wysokość stawek doradców bywa relatywnie wysoka. Warto każdą
sprawę przedyskutować z więcej niż jednym doradcą, albowiem standardy pracy oraz
stosowane stawki są bardzo mocno zróżnicowane.
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Koszty w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Jak opisano powyżej uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to w rzeczywistości
postępowanie o zatwierdzenie układu zmodyfikowane ustawą tarczową 4.0. W
konsekwencji jego uproszczonego charakteru tj. samodzielnego obwieszczenia o otwarciu,
a następnie zawierania układu bez udziału sądu odmienne są również koszty takiego
postępowania w relacji do pozostałych rodzajów restrukturyzacji omówionych we
wcześniejszym rozdziale. Koszty są odmienne tak co do wysokości, jak i terminu ich
uiszczania w relacji do innych rodzajów postępowań. Można je podzielić zgodnie z
poniższym schematem.

Koszty uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Obowiązkowe

Fakultatywne

(wynagrodzenie nadzorcy układu)

(wsparcie analityczne i prawne w
wykonywaniu

sformalizowanych

obowiązków dłużnika wobec nadzorcy)

1. Podstawowym i obligatoryjnym kosztem postępowania jest wynagrodzenie
nadzorcy układu, tj. doradcy restrukturyzacyjnego, który obejmie funkcję organu i
będzie pełnił w postępowaniu obowiązki nadzorcy na podstawie zawartej z
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dłużnikiem umowy. Nadzorcą może zostać osoba fizyczna lub spółka kapitałowa,
której członkowie zarządu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Górna granica wynagrodzenia nadzorcy układu w postępowaniu mikro oraz
małego przedsiębiorcy określona jest w ustawie, aktualnie w „Tarczy 4.0”, a
niebawem w prawie restrukturyzacyjnym2. Górna granica wynagrodzenia obliczana
jest w myśl dość skomplikowanej formuły, zgodnie z którą wynagrodzenie to nie
może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z
postanowieniami układu, a ponadto:
.

• w przypadku, gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami
układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100
000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla
wierzycieli.

.

• w przypadku, gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami
układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500
000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla
wierzycieli.
Przekładając powyższe zasady na parametry postępowania przyjęte jak dla kalkulacji
wynagrodzenia w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych widać, że nie ma tu
większego znaczenia liczba wierzycieli (20-tu) ani suma zobowiązań (800 tys. zł),
lecz wyłącznie kwota przeznaczana dla wierzycieli w myśl zawartego w przyszłości
układu. Przyjmijmy, że będzie to 400 tys. zł.

2

zgodnie z planowaną nowelizacją prawa restrukturyzacyjnego wg stanu na V/2021 górny limit
wynagrodzenia będzie dotyczył wyłącznie mikro przedsiębiorców
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Wynagrodzenie

nadzorcy

układu

w

uproszczonym

postępowaniu

restrukturyzacyjnym wyniesie wówczas 10.500 zł., bo: za zaspokojenie wierzycieli
w kwocie 100 tys. zł. wyniesie 15 % tej kwoty (1.500 zł) + za zaspokojenie w kwocie
pozostałych 300 tys. zł. max 3 % tej kwoty (9.000 zł)
Wynagrodzenie nadzorcy układu nie jest limitowane w postępowaniu
restrukturyzacyjnym średniego przedsiębiorcy. Każdorazowo określa je dłużnik i
nadzorca w zawieranej umowie.
Wynagrodzenie nadzorcy każdorazowo powiększa się o Vat 23 %
Dodatkowym obowiązkowym kosztem postępowania jest opłata w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym tytułem obwieszczenia o otwarciu postępowania.
2. Fakultatywne koszty uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
Ustawa takich kosztów nie wymienia. Jednakże w kontekście bardzo wysokich
wymogów stawianych dłużnikowi już na wstępnym etapie postępowania jest
oczywistym, że dłużnik sam sobie z nimi nie poradzi i potrzebuje w tym zakresie
profesjonalnego wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego. Wśród takich wymogów
należy wymienić obowiązek przekazania nadzorcy:
• oświadczenia określającego dzień układowy
• wykazu wszystkich składników majątku a ze wskazaniem miejsc jego położenia z
szacunkową wyceną wg wartości rynkowych (bez względu na to, czy służą
prowadzeniu działalności gospodarczej, czy nie)
• wykazu umów istotnych dla działalności dłużnika
• bilansu sporządzonego dla potrzeb postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu
art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo upadłościowe (uproszczony bilans) choćby odrębne
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przepisy nie przewidywały obowiązku sporządzania bilansu z uwagi na sposób
prowadzenia ksiąg rachunkowych
• wykazu prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych
• wykazu wszelkich zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika
• spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
• zarysu planu restrukturyzacyjnego obejmującego informacje, o których mowa w art.
10 prawa restrukturyzacyjnego
• propozycji układowych
• prawidłowo wypełnionych kart do głosowania
Powyższe dokumenty w praktyce są często sporządzane dopiero po obwieszczeniu
otwarcia postępowania, zatem formalnie nie może ich sporządzać nadzorca, który
następnie ma je obiektywnie oceniać.
Pojawia się w tym kontekście pytanie, czy takie wsparcie może mu zapewnić ten sam
doradca, który jest w postępowaniu nadzorcą. Odpowiedź musi uwzględniać fakt, że
nadzorca w uproszczonym postępowaniu zastępuje w pewnej części sąd będąc organem
postępowania, a nie pełnomocnikiem dłużnika. Jego rolą jest m.in. pilnowanie praw
wierzycieli i prawidłowego przebiegu procedury układowej, a następnie obiektywne
zaopiniowanie sądowi możliwości wykonania układu przez dłużnika. Tym samym
dłużnik powinien się liczyć z tym, że powzięcie przez wierzycieli podejrzenia co do tego,
iż nadzorca jest jednocześnie doradcą dłużnika może spowodować nieodwracalną utratę
zaufania zarówno do nadzorcy, jak i do dłużnika, a w konsekwencji spowodować
odmowę zagłosowania za układem. Szeroka wyobraźnia wierzycieli i tendencja do
upatrywania zmowy, bez względu na ich zasadność są zjawiskiem częstym i poniekąd
zrozumiałym. Warto więc albo zaangażować dwa oddzielne podmioty, z których jeden
będzie pełnił funkcję nadzorcy, a drugi funkcję pełnomocnika dłużnika, ewentualnie
perfekcyjnie przygotować wszystkie wymagane od dłużnika dokumenty i stanowiska
jeszcze przed otwarciem postępowania. Pamiętajmy, że uproszczone postępowanie
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restrukturyzacyjne może być przeprowadzone tylko jeden raz. Zasugerowanie się
wyłącznie jego ceną, a bez dokładnego zakontraktowania zakresu świadczonych przez
doradcę usług może spowodować, że wybrany przez nas nadzorca układu negatywnie
zaopiniuje możliwość wykonania układu.
W związku z opisanym powyżej szerokim zakresem obowiązków dłużnika, jak też rolą
nadzorcy sprowadzającą się do formalnego badania prawidłowości przebiegu postępowania
należy pamiętać, że największy nakład pracy w postępowaniu wiąże się z przygotowaniem
wszystkich dokumentów na etapie poprzedzającym jego otwarcie. Tym samym
największym jego kosztem nie będzie wynagrodzenie nadzorcy układu (relatywnie
niewysokie), a przygotowanie dokumentów przed otwarciem restrukturyzacji. W tej części
ustawodawca nie przewiduje żadnych górnych limitów, a wynagrodzenie jest kalkulowane
przez doradcę indywidualnie w zależności od skali przedsięwzięcia. Wpływ mają tu
niewątpliwie liczba wierzycieli oraz struktura zobowiązań.
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Ratalna płatność wynagrodzenia nadzorcy układu oraz doradcy
restrukturyzacyjnego

przygotowującego

dłużnika

do

uproszczonej

restrukturyzacji
Jednym z często padających pytań jest możliwość zapłaty wynagrodzenia doradcy
restrukturyzacyjnego w ratach. Ustawa nie reguluje tej kwestii. Tym samym jest ona
rozwiązywana przez praktykę, z uwzględnieniem specyfiki sytuacji i ograniczeń, jakie niesie
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Z perspektywy doradcy restrukturyzacyjnego
oczywiście najkorzystniejszą formą będzie każdorazowe otrzymanie zapłaty z góry i w
całości. Niemniej zważywszy na to, że większość przedsiębiorców na przedpolu
restrukturyzacji nie dysponuje stosownymi kwotami wynagrodzenie bywa rozkładane na
raty. Biorąc jednak pod uwagę krótki okres postępowania (4 miesiące) oraz specyficzny
moment, jakim jest „dzień układowy” właściwy do obliczenia wszystkich zobowiązań
wchodzących do układu należy mieć świadomość ograniczeń co do okresu, na jaki płatność
może być rozłożona. Ograniczenia te w aktualnym stanie prawnym wynikają z poniższych
okoliczności

wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego nie jest (jeszcze) chronione stosownie
do zasad przewidzianych w Dyrektywie Drugiej Szansy. Podlega więc takim samym
regułom, jak wszystkie inne zobowiązania dłużnika. Jeśli nie jest zapłacone w całości przed
dniem układowym, to powinno zostać ujawnione w spisie wierzytelności i poddane
restrukturyzacji. O ile – teoretycznie – może sobie na to pozwolić doradca
restrukturyzacyjny będący pełnomocnikiem dłużnika, to w odniesieniu do doradcy będącego
nadzorcą układu nie wchodzi to w grę. Nie może bowiem pełnić funkcji organu
postępowania podmiot będący jednocześnie wierzycielem dłużnika.

25

Prowizja doradcy restrukturyzacyjnego za sukces
Przy wielu rynkowych umowach standardowym elementem wynagrodzenia jest dodatkowa
prowizja za odniesiony sukces, tzw. success fee. Liczona jest jako część określonej kwoty,
np. procent od kwoty zasądzonej w wygranym przez adwokata procesie czy procent od ceny
wynegocjowanej przez pośrednika w handlu. Prowizja taka z jednej strony ma stanowić
odroczenie w czasie płatności części wynagrodzenia, a z drugiej strony ma mobilizować
Zleceniobiorcę do jeszcze wyższego zaangażowania i dążenia do osiągnięcia sukcesu.
Naturalnie więc pojawia się więc pytanie, czy można analogicznie umówić się z doradcą
restrukturyzacyjnym, który wspiera dłużnika w procesie restrukturyzacji. Można się tak
umówić i nie ma ku temu żadnych przeszkód formalnych. Należy jednak mieć świadomość,
że realizacja takiej umowy będzie w praktyce dalece utrudniona, jeżeli w ogólne możliwa.
Konstrukcja taka ma szansę się sprawdzić, jeżeli rozrachunki z doradcą czynione będą poza
oficjalnym obrotem i tylko przy założeniu łaskawości klienta, tj. restrukturyzowanego
dłużnika. W aktualnym stanie prawnym (tj. przed dniem obowiązku implementowania
Dyrektywy Drugiej Szansy) przyszłe wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego nie jest
w żaden sposób chronione. W tym sensie, że nie ma podstaw do jego traktowania jako
zobowiązanie o charakterze szczególnym w relacji do wszystkich innych zobowiązań
dłużnika podlegających układowi. Tym samym w niespłaconej części wynagrodzenie takie
powinno wejść do układu, zostać poddane takim samym propozycjom układowym jak
pozostałe zobowiązania, a następnie być wypłacone według zasad określonych w przyjętym
układzie. Aby to zilustrować można posłużyć się schematem, gdzie:
A – to moment zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, w którym
ewentualnie określa się część wynagrodzenia za sukces liczonego jako % kwoty
umorzonych dłużnikowi zobowiązań. Takie bowiem są najczęściej oczekiwania klientów,
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aby część wynagrodzenia doradcy uzależniona była bezpośrednio od kwoty umorzonej
dłużnikowi w procesie restrukturyzacji, będącej w odczuciu klienta miarą sukcesu.
B – to moment otwarcia postępowania (z zastrzeżeniem wyjątku w uproszczonym
postępowaniu restrukturyzacyjnym, gdzie data ta może różnić się o 7 dni od „dnia
układowego”) będzie to „dzień układowy”, na który deklaruje się sumę wszystkich
zobowiązań dłużnika, mających być następnie przedmiotem propozycji i zawartego układu
(karencja, redukcja, rozłożenie na raty itd.). Należy przy tym podkreślić, że spis
wierzytelności ma określać zobowiązania w konkretnej kwocie. Nawet, jeśli są sporne,
przyszłe lub warunkowe, to dłużnik ma zadeklarować ich konkretną wysokość. I już na tym
etapie pojawia się trudność związana z ewentualną prowizją doradcy za sukces, albowiem
kwota zobowiązań finalnie dłużnikowi umorzona znana będzie na zdecydowanie
późniejszym etapie postępowania. Tym samym skuteczna prawnie konstrukcja
wynagrodzenia doradcy oparta o prowizję już choćby tylko z tego powodu jest niemożliwa.
C – to moment zawarcia układu. Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że nawet, jeśli
treścią układu objęta jest redukcja pewnej części zobowiązań, to data zawarcia układu lub
nawet data jego zatwierdzenia przez sąd nie są datą ich umorzenia ! W takim wypadku datą
umorzenia

zobowiązań

dłużnika

jest

prawomocność

postanowienia

sądu

restrukturyzacyjnego stwierdzającego fakt wykonania przez dłużnika układu. Ten następuje
po upływie okresu spłat, najczęściej po kilkudziesięciu miesiącach od dnia zawarcia układu,
a zatem post factum. Dopiero z tą chwilą będzie możliwa do obiektywnego ustalenia kwota
success fee i z tą datą stanie się wymagalna.
D – to moment wydania postanowienia stwierdzającego wykonanie układu przez
dłużnika, następujący po całym przewidzianym w układzie okresie spłat. Jest to ważny
moment, albowiem z perspektywy dłużnika prawomocność takiego postanowienia
wyznacza moment faktycznego umorzenia części zobowiązań i stanowi pierwszą
nieodwracalną cezurę. M.in. dopiero z tą chwilą dłużnik ma pewność, że zgodnie z prawem
nie ma żadnego powrotu do „starych” tj. objętych układem długów i że ich windykacja lub
egzekucja będzie niedopuszczalna bez względu na jakiekolwiek zdarzenia, które nastąpią po
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tej dacie. Z perspektywy doradcy restrukturyzacyjnego, który zakontraktował część swojego
zobowiązania jako prowizję od sukcesu niestety oznacza to, że nie będzie miał prawnych
instrumentów do wyegzekwowania tego zobowiązania. Istniało ono bowiem już w
momencie określonym powyżej jako „B” i jest objęte wszystkimi skutkami postępowania,
w tym brakiem możliwości jego przymusowej egzekucji na dalszym etapie.

Przygotowywanie postępowania

obliczanie siły głosów + zbieranie głosów

realizacja układu (np. 36 m-cy).

zakaz egzekucji zobowiązań
sprzed dnia B !

A___________________________________ B ______________________________________C__________________________ D ____________________
zawarcie umowy z d.r.

dzień otwarcia postępowania

(np. z określeniem tzw. FEE tj. %
kwoty umorzonej dłużnikowi
układem)

(deklaracja sumy długów na ten dzień,
w tym warunkowych, ale wysokość FEE
jest nadal nieznana)

zawarcie układu

stwierdzenie wykonania układu

zawarcie umowy:
następuje umorzenie 30 % kwoty długu
(spłata w 36 ratach 70%.
staje się znana i wymagalna kwota FEE
nal. głównych i umorzenie pozostałej 30 % części)

Doradco – pamiętaj, że odroczenie części płatności wynagrodzenia i rozkładanie go
na zbyt odległe w czasie raty może być dla Ciebie ryzykowne.

Przedsiębiorco – nie upatruj złej woli w ewentualnej odmowie wyrażenia przez
doradcę restrukturyzacyjnego zgody na nadmierne odroczenie części jego wynagrodzenia.
Aktualnie obowiązujące przepisy powodują, że przy takim modelu rozliczania część
umówionego wynagrodzenia pozostałaby niemożliwa do pobrania.
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„Dyrektywa Drugiej Szansy” uzdrawiająca finansowe aspekty
restrukturyzacji
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.6. 2019 r. w
sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia
działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących
restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE)
2017/1132 czyli tzw. Dyrektywa Drugiej Szansy nakłada m.in. na RP obowiązek przyjęcia
i publikacji do dnia 17 lipca 2021 r. przepisów niezbędnych do jej wykonania, między
innymi w zakresie omawianych w niniejszym opracowaniu zagadnień związanych z
finansowaniem restrukturyzacji. Oznacza to, że państwa członkowskie powinny w ramach
krajowych przepisów zapewnić funkcjonowanie rozwiązań i ochronę zasad przewidzianych
treścią dyrektywy. W myśl ogólnych zasad implementacji dyrektyw unijnych, jeżeli w
terminie określonym przez organy unijne stosowne przepisy nie zostaną wprowadzone do
przepisów krajowych, zainteresowane podmioty mogą powoływać się wprost na
przysługujące im prawa i zasady określone w dyrektywie. W odniesieniu do przepisów o
finansowaniu

restrukturyzacji

niewątpliwie

takie

warunki

po

upływie

terminu

implementacji dyrektywy zaistnieją, albowiem dla możliwości powoływania się na ochronę
finansowania w restrukturyzacji nie jest konieczne powołanie żadnych dodatkowych
organów lub instytucji. Reasumując wywodzenie stosownej ochrony jest możliwe wprost i
bez żadnych dodatkowych działań ze strony państwa członkowskiego, w tym wypadku RP.
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Rodzaje „finansowania” w rozumieniu Dyrektywy
Wśród narzędzi finansowego wspierania restrukturyzacji dyrektywa wymienia: nowe
finansowanie, finansowanie przejściowe oraz tzw. inne transakcje związane z
restrukturyzacją. Rozważania dotyczące nakreślonych ram w odniesieniu do każdej ze
wskazanych grup narzędzi należy poprzedzić przytoczeniem ich definicji zawartych w art.
2 dyrektywy.

Nowe finansowanie oznacza każdą nową pomoc finansową zapewnioną przez
istniejącego lub nowego wierzyciela w celu realizacji planu restrukturyzacji, a która jest
uwzględniona w planie restrukturyzacji. W uproszczeniu zatem nowym finansowaniem
można nazwać wkład finansowy w wąskim ujęciu, tj. przeznaczony na realizację przyjętych
przez wierzycieli propozycji układowych i pod warunkiem, że udzielenie dłużnikowi
takiego finansowania było elementem samego planu restrukturyzacyjnego.

Finansowanie przejściowe oznacza natomiast każdą nową pomoc finansową
zapewnianą przez istniejącego lub nowego wierzyciela, która obejmuje co najmniej pomoc
finansową

w

okresie

obowiązywania

wstrzymania

indywidualnych

czynności

egzekucyjnych, która jest racjonalna i niezwłocznie potrzebna, aby zapewnić
kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa dłużnika lub utrzymać/ zwiększyć wartość
tego przedsiębiorstwa
Finansowanie przejściowe jest zatem pojęciem szerszym, obejmującym wszelką pomoc
finansową udzieloną dłużnikowi z przeznaczeniem na osiągnięcie celów, jakie stawia się
procesowi restrukturyzacji. Warunkiem uznania finansowania za przejściowe, a w
konsekwencji objęcia go ochroną, o której mowa w dalszej części opracowania jest to, aby
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była to pomoc przeznaczona na cele bezpośrednio związane z wdrażaną restrukturyzacją,
absolutnie niezbędna, a dodatkowo, by pomoc ta udzielona została w okresie wstrzymania
postępowań egzekucyjnych.
Trzecia kategoria chronionych czynności to inne transakcje związane z
restrukturyzacją. Będą nimi takie transakcje, które są racjonalne i niezwłocznie konieczne
do negocjowania planu restrukturyzacyjnego. Zakres i warunki ochrony tych transakcji są
najszersze, znacznie wychodząc poza zakres ochrony finansowania przejściowego. Wśród
nich należy umieścić m.in. zaangażowanie i zapłatę honorarium na rzecz profesjonalnych
podmiotów świadczących doradztwo restrukturyzacyjne, jednakże należne za czas przed
wejściem przez dłużnika w fazę zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli
zważyć na sekwencję zdarzeń w najbardziej standardowym scenariuszu, to rozpoczyna się
on od zaangażowania specjalisty, który bada spełnienie przez dłużnika przesłanek i dokonuje
oceny szans na wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie sporządza
wniosek inicjujący postępowanie, aby dopiero w ich konsekwencji dłużnik uzyskał tzw.
wstrzymanie od indywidualnych egzekucji. Moment wstrzymania czynności egzekucyjnych
stanowi cezurę, od której udzielana dłużnikowi pomoc korzysta już z ochrony jako
finansowanie przejściowe. Tym samym objęcie kosztów niezbędnych dłużnikowi, aby
doprowadzić do tego etapu również, a w zasadzie tym bardziej, powinno być chronione i
dyrektywa słusznie to zastrzega.
Jak wynika z przytoczonych powyżej definicji przymiot nowości w odniesieniu do
finansowania restrukturyzacji ma nie tyle definiować źródło pochodzenia środków, co
podkreślać rozdział pomiędzy statusem wierzytelności restrukturyzowanych oraz tych, które
dopiero powstaną, skutkiem zaangażowania stosownego finansowania przez podmiot trzeci.
Te ostatnie, jako oczywiście nie objęte restrukturyzacją, a jedynie pozyskane w celu jej
sfinansowania w rozumieniu dyrektywy stanowią właśnie nową pomocą finansową. Nowa
pomoc finansowa może natomiast pochodzić od podmiotu będącego już wierzycielem
dłużnika i nie wymaga zaangażowania w proces restrukturyzacji nowego podmiotu, tj.
inwestora.
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Jednym z istotnych założeń dyrektywy jest to, że skuteczna restrukturyzacja zależy nie tylko
od udzielenia dłużnikowi pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zatwierdzonego
planu, lecz wymaga udzielenia mu podobnego wsparcia już na etapie wcześniejszym,
związanym z samym wdrożeniem postępowania. Pomoc może polegać na pokrywaniu
kosztów operacyjnych oraz innych kosztów funkcjonowania dłużnika, a powstałych i
należnych chociażby w okresie prowadzenia negocjacji co do treści przyszłego planu
restrukturyzacyjnego. Pomoc na tym etapie według założeń dyrektywy powinna być przy
tym rozumiana możliwie szeroko, jeśli idzie o jej rodzaj. Oprócz więc zapewnienia
dłużnikowi środków pieniężnych lub gwarancji ich uzyskania od podmiotów trzecich pomoc
może obejmować również świadczenia niepieniężne, jak przykładowo dostawy towarów lub
zapasów, nie wyłączając jednoczesnego udzielenia dłużnikowi odroczenia terminów spłaty
z ich tytułu. Dyrektywa nie zawiera przy tym żadnych ograniczeń co do katalogu
dozwolonych środków wsparcia. Jak się zatem wydaje, nie tyle od treści implementowanych
przepisów na gruncie ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich, co od samych
uczestników obrotu zależało będzie to, jakie środki i mechanizmy wsparcia znajdą
zastosowanie w praktyce. Należy się spodziewać, że ich rodzaj będzie determinowany
branżą i specyfiką rynku, skalą oraz charakterem działalności dłużnika, a także
oczekiwaniami wierzycieli będących uczestnikami, jeśli nie współreżyserami procesów
restrukturyzacji. W uzasadnieniu dyrektywy wielokrotnie podkreśla się obowiązek państw
członkowskich dążenia do objęcia odpowiednią ochroną finansowania restrukturyzacji. Ma
być ona zasadą i to bez względu na etap, w którym dochodzi do finansowania. Z tym tylko
zastrzeżeniem, że różny może być zakres ochrony w odniesieniu do poszczególnych etapów
postępowania restrukturyzacyjnego. Motywem uzasadniającym ochronę finansowania jest
zagrożenie dostępności instrumentów służących skutecznej i efektywnej restrukturyzacji.
32

Na czym polega ochrona finansowania w restrukturyzacji
W największym uproszczeniu ochrona finansowania restrukturyzacji w rozumieniu
dyrektywy polega na zapewnieniu, aby nowe finansowanie i finansowanie przejściowe nie
mogły zostać uznane za bezskuteczne, nieważne lub niepodlegające wykonaniu oraz aby
podmioty zapewniające takie finansowanie nie ponosiły odpowiedzialności cywilnej,
administracyjnej ani karnej z tego powodu, że finansowanie takie wiąże się ze szkodą dla
ogółu wierzycieli chyba, że obecne są inne dodatkowe przesłanki przewidziane w prawie
krajowym. Przesłanki te wskazane powyżej sprowadzają się do czynów zabronionych lub
podjętych w warunkach oczywistego nadużycia.
Potrzeba objęcia szczególną ochroną nowego finansowania nie doczekała się w
uzasadnieniu dyrektywy szerszego rozwinięcia, ale też takiego nie wymagała. Oczywistym
jest bowiem, że zminimalizowanie ryzyka utraty środków przez objęcie właściwymi
instrumentami ochrony prawnej tak bardzo specyficznej inwestycji, jaką jest finansowanie
podmiotu zagrożonego bankructwem stanowi wręcz niezbędny warunek, aby w praktyce
finansowanie takie nie okazało się instrumentem martwym. Nie chodzi przy tym wyłącznie
o ochronę lokowanego kapitału i zapewnienie realnej możliwości odzyskania
zainwestowanych środków, albowiem poziom wygenerowanego zysku lub poniesionej
straty może niekiedy mieścić się w granicach ryzyka finansowego z góry zakładanego i
akceptowanego przez dany podmiot finansujący.
Zdaniem autora niniejszego opracowania bardzo istotnym aspektem omawianego
rozwiązania jest również ten, że ocena ewentualnie nieudanej inwestycji w zadłużony
podmiot nie będzie dokonywana przez pryzmat takich samych kryteriów, jak w odniesieniu
do standardowych, wolnorynkowych transakcji. Ich złagodzenie jest absolutnie niezbędne,
jeśli zważyć na dolegliwe sankcje karne za czyny związane z szeroko rozumianą
niegospodarnością wobec osób zarządzających podmiotami. Bardzo często, o czym już
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pisano w niniejszym opracowaniu hamulcem przed próbą sanowania podmiotu trzeciego
pomimo istnienia realnej i uzasadnionej perspektywy jego przejęcia, przykładowo wraz z
częścią rynku i klientelą pozostaje nie tyle samo ryzyko ekonomiczne, co właśnie
perspektywa braku zrozumienia biznesowego zamysłu przez udziałowców, organy ścigania
czy też biegłych, którym w przyszłości przyjdzie oceniać taką transakcję przez pryzmat
przepisów karnych lub odszkodowawczych.
Ochrona finansowania wynikająca z dyrektywy podnosi zatem także poziom
bezpieczeństwa prawnego osób zarządzających podmiotem trzecim finansującym
restrukturyzację. Jakkolwiek waga i doniosłość tego aspektu nie wybrzmiewa wprost z treści
dyrektywy, to warto go podkreślać, a jego źródeł upatrywać w treści motywu 67
uzasadnienia dyrektywy, zgodnie z którym „krajowe przepisy o postępowaniu
upadłościowym, które (…) przewidują możliwość nakładania na nowych kredytodawców lub
pożyczkodawców sankcji cywilnych, administracyjnych lub karnych za udzielenie pożyczek
dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej mogłyby zagrażać dostępności
finansowania (…). Zagadnienie to wydaje się być istotne także z punktu widzenia założeń
dyrektywy, jakimi są wspieranie kultury zachęcającej do restrukturyzacji zapobiegawczej
oraz dalsze jej propagowanie.
O ile nie wymagała bliższego uzasadniania potrzeba objęcia ochroną finansowania
przeznaczonego bezpośrednio na realizację planu restrukturyzacji, to analogiczna
argumentacja w odniesieniu do finansowania pośredniego została w treści dyrektywy
zaprezentowana. Należy w tym miejscu wzmiankować, że plan restrukturyzacji w
rozumieniu art. 8 dyrektywy to dokument obejmujący poza danymi dłużnika m.in. wykaz
jego aktywów i zobowiązań, zestawienie wierzycieli i uczestników postępowania oraz opis
środków restrukturyzacyjnych. I tak w uzasadnieniu podnosi się, że w momencie udzielania
finansowania na początkowym etapie procedury, tj. przed zatwierdzeniem planu
restrukturyzacyjnego strony przecież nie wiedzą, czy plan zostanie przyjęty i formalnie
zatwierdzony. Co za tym idzie, skuteczność wdrażanej restrukturyzacji nie jest na tym etapie
jeszcze przesądzona. Brak jest więc podstaw do odmowy objęcia ochroną takiego
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finansowania, którego udzielono na początkowym etapie procesu restrukturyzacyjnego, lub
gdy nawet pomimo jego wdrożenia, finalnie nie doszło do zatwierdzenia planu. W
konsekwencji, zgodnie z wyrażonym w uzasadnieniu dyrektywy zapatrywaniem, nie można
zobowiązywać państw członkowskich do zawężania ram ochrony finansowania
restrukturyzacji przez objęcie jej zasięgiem tylko i wyłącznie finansowania zatwierdzonego
planu restrukturyzacyjnego. Koniecznym natomiast i w pełni uzasadnionym jest objęcie
omawianą

ochroną

także

finansowania

poprzedzającego

etap

realizacji
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restrukturyzacyjnego, jako elementu niezbędnego dla funkcjonowania w państwach
członkowskich całego efektywnego systemu wdrażania skutecznych postępowań
restrukturyzacyjnych.
W uzasadnieniu dyrektywy zauważa się jednak, że z uwagi na możliwość nadużyć
związanych z finansowaniem restrukturyzacji, powyżej scharakteryzowany zakres
generalnej ochrony nie powinien powodować dla państw członkowskich uszczerbku. Za
uszczerbek taki uznaje dyrektywa nakładanie ograniczeń w zakresie oceny przez
ustawodawstwa krajowe, na mocy przepisów szczególnych, mechanizmu udzielonego
finansowania w sytuacji, gdyby doszło do niego w warunkach oszustwa, konfliktu
interesów, czy też przekroczenia uprawnień. I to zastrzeżenie ocenić należy pozytywnie. Jak
się wydaje pozostawienie stosownej przestrzeni państwom członkowskim do kształtowania
przepisów w zakresie możliwości późniejszego uznania pozornie poprawnego finasowania
za nadużycie jest konieczne, jeśli zważyć na jeden z priorytetów postępowania
restrukturyzacyjnego, tj. jego szybkość. O ile bowiem sąd lub inny właściwy organ
administracyjny zatwierdzając plan ma eliminować pokrzywdzenie jego treścią części
wierzycieli, a także badać realność jego założeń, to nie ma ani instrumentów, ani też
uprawnień do badania przykładowo pochodzenia środków przeznaczanych przez podmiot
trzeci na finansowanie przejściowe. Dyrektywa obejmuje zatem wytyczne, aby każde z
państw członkowskich implementowało jej zapisy w sposób umożliwiający objęcie
transakcji finansowania także oceną z innej perspektywy, w szczególności w razie
wypełnienia przez daną transakcję znamion czynu zabronionego.
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Również z uwagi na możliwe próby nadużywania omawianej ochrony finasowania
dyrektywa zastrzega, że na etapie poprzedzającym zatwierdzenie planu restrukturyzacji
ochroną powinno być objęte finansowanie tylko w wymiarze niezbędnym, tj. takim, jaki jest
konieczny dla zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa do czasu
zatwierdzenia planu. Priorytetem jest tu zachowanie działalności przedsiębiorstwa, nie zaś
przykładowo zachowanie niezmienionej wartości jego majątku, co oczywiste jeśli zważyć
na zapobiegawczy, nie zaś naprawczy charakter restrukturyzacji objętej dyrektywą. Nadto
zakres chronionego finansowania powinien obejmować tylko koszty racjonalne, pilnie i
bezwzględnie konieczne dla osiągnięcia celu restrukturyzacji w postaci zatwierdzenia jej
warunków przez wierzycieli. Państwa członkowskie mogą przy tym wprowadzać
mechanizmy weryfikacji okoliczności takich, jak faktyczna potrzeba udzielenia
finansowania na początkowym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, szczególnie za
pomocą rozwiązań przewidujących kontrolę ex ante. W odniesieniu do kontroli
finansowania udzielanego w celu bezpośredniej realizacji planu restrukturyzacyjnego,
zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie powinny móc ograniczyć ochronę do tych tylko
przypadków, w których plan restrukturyzacji został zatwierdzony przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny. Oznacza to a contrario, że dyrektywa nie daje uprawnienia
państwom członkowskim do uzależniania ochrony finansowania przejściowego od rezultatu
kontroli ex ante. Podobnie, jak nie uprawnia państw do wdrażania takiej kontroli w
odniesieniu do finansowania przejściowego. Rozwiązanie to wydaje się być oczywiście
uzasadnione. O ile bowiem finansowanie przejściowe polega na angażowaniu środków na
etapie, w którym nie dochodzi jeszcze do badania i zatwierdzania planu restrukturyzacji
przez sąd lub inny organ administracyjny, to brak uzasadnienia po temu, aby jakakolwiek
instytucja publiczna miała na tym etapie dokonywać oceny racjonalności założeń planu i
uprzedzająco opiniować zasadność udzielania dłużnikowi pomocy przez podmiot trzeci. W
tym więc zakresie to podmiot finansujący powinien mieć na uwadze konieczność
upewniania się, że każdorazowo jego wkład w proces restrukturyzacji wypełnia znamiona
„konieczności” czy „pilnej potrzeby” pod rygorem odmowy objęcia ochroną takiego
finansowania w razie ogłoszenia upadłości dłużnika.
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Kontrola ex ante dokonywana natomiast w tych postępowaniach, w których plan
restrukturyzacji poddawany jest ocenie sądu lub innego organu administracyjnego, a
następnie jest przez takie instytucje zatwierdzany, znajduje szereg argumentów
uzasadniających taką ingerencję. Jednym z nich jest niewątpliwie odpowiedzialność
odszkodowawcza państwa za działania jego organów. Skoro zatem organ władzy
sądowniczej lub administracyjnej po przyjęciu planu restrukturyzacji przez samych
wierzycieli, ma obowiązek taki plan zatwierdzić, to oczywistym jest, że musi dysponować
stosownymi instrumentami oraz umocowaniem do dokonywania niezależnej oceny planu
przed jego zatwierdzeniem.
W nawiązaniu do podziału finansowania na nowe oraz przejściowe należy wskazać, że w
myśl dyrektywy państwa członkowskie powinny móc określić moment przypadający jeszcze
przed wszczęciem postępowania dotyczącego restrukturyzacji zapobiegawczej i przed
przyznaniem wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych, od którego korzystać
będą z ochrony przed uznaniem za czynności bezskuteczne także koszty poniesione przez
dłużnika w celu samego wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego. Z uzasadnienia
dyrektywy wynika, że ten rodzaj kosztów, nie stanowiących jeszcze finansowania
przejściowego, a tym bardziej finansowania nowego zasługuje na analogiczne
potraktowanie i objęcie ochroną. Objęcie ochroną pewnych czynności na przedpolu otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego jest w pełni uzasadnione. Czynnościami takimi będą
działania dłużnika, co do których nie ma wątpliwości, że służą one bezpośrednio wdrożeniu
postępowania w wymiarze formalnym. Aby je zainicjować dłużnik musi wcześniej zlecić
opracowanie stosownych dokumentów i wniosków podmiotom świadczącym profesjonalne
doradztwo restrukturyzacyjne. Pewność obrotu, w którym uczestniczą osoby i podmioty
mające za przedmiot swojej działalności taki rodzaj doradztwa, a także potrzeba
zapewnienia im możliwości świadczenia usług nie zagrożonych uznaniem za bezskuteczne
stanowią podstawę objęcia ich ochroną pomimo, że formalnie nie są to czynności
podejmowane w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Są to jednak czynności nie tylko
bezpośrednio powiązane z procesem restrukturyzacji, lecz w relacji do późniejszego
otwarcia postępowania ich podjęcie uznać można za warunek o charakterze sine qua non.
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Jak wynika z uzasadnienia dyrektywy poszczególne państwa członkowskie powinny we
własnym zakresie dokonać uregulowania tego zagadnienia, przez określenie w
ustawodawstwach krajowych momentu, od którego tego typu czynności zlecane przez
dłużnika korzystać będą z ochrony.
Ustęp 3 Artykułu 17 dyrektywy pozwala państwom członkowskim na wyłączenie
stosowania bezwzględnej ochrony względem finansowania przejściowego, które zostało
przyznane po tym, jak dłużnik stał się niezdolny do spłacania swoich długów w terminach
ich wymagalności (tj. po tym, jak stał się już niewypłacalny). Rozwiązanie to stanowi
naturalną konsekwencję faktu, iż dyrektywą promuje się restrukturyzację zapobiegawczą, tj.
profilaktyczą, nie zaś postępowania względem podmiotów, które już stały się
niewypłacalne.
W dyrektywie również uprawnienie (nie obowiązek) państw członkowskich do
wprowadzenia regulacji, w oparciu o które w związku z późniejszym postępowaniem
upadłościowym podmioty zapewniające nowe finansowanie lub finansowanie przejściowe
będą uprawnione do otrzymania płatności z pierwszeństwem wobec innych wierzycieli,
których roszczenia byłyby w odmiennym wypadku tak samo, lub nawet bardziej
uprzywilejowane. Wymaga w tym miejscu szczególnego podkreślenia, że dyrektywa w
sposób definitywny zobowiązuje państwa członkowskie do objęcia ochroną nowego
finansowania jedynie w tym zakresie, jaki dotyczy wyłączenia możliwości uznania go za
bezskuteczne.
Do uznania poszczególnych państw członkowskich pozostawia się natomiast rozwiązania
przewidujące ewentualne pierwszeństwo lub inne uprzywilejowanie wierzytelności z tytułu
udzielonego finasowania, w razie późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika. Zgodna
zatem z treścią dyrektywy byłaby regulacja krajowa, która nie przewidywałaby żadnej formy
uprzywilejowania wierzytelności z tytułu finansowania w relacji do wierzytelności objętych
procesem restrukturyzacji.
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Transakcje podlegające najsilniejszej ochronie
Z transakcje podlegające najszerszej, bo pełnej ochronie państwa członkowskie mają
uznawać co najmniej: zapłatę honorariów i kosztów z tytułu negocjowania, przyjęcia lub
zatwierdzenia planu restrukturyzacji, zapłatę honorariów i kosztów z tytułu profesjonalnego
doradztwa ściśle związanego z restrukturyzacją, zapłatę wynagrodzenia pracowników za już
wykonaną pracę bez uszczerbku dla innych form ochrony przewidzianych w prawie Unii
lub prawie krajowym, a także wszelkie płatności i wypłaty dokonane w ramach prowadzenia
zwykłej działalności inne niż wymienione powyżej, a związane z doradztwem
restrukturyzacyjnym.
Rozwiązanie powyższe należy ocenić należy bardzo pozytywnie, w szczególności z
perspektywy podmiotów świadczących usługi w obszarze doradztwa restrukturyzacyjnego.
Brak takiej ochrony prowadziłby bowiem do paradoksalnych konsekwencji i dopuszczał do
sytuacji permanentnego zagrożenia ubezskutecznieniem każdej czynności podjętej przez
doradcę restrukturyzacyjnego w ramach jego zwykłej i bieżącej działalności zawodowej. W
opracowaniu niniejszym zilustrowano już cały szereg paradoksalnych skutków braku takiej
ochrony, w szczególności wynikających z braku ich „uwolnienia” od oceny analogicznej jak
w zwykłym, niezagrożonym utratą płynności stanie rzeczy.

Relacja przepisów krajowych do wymogów dyrektywy
Z dniem 1.1.2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 28.2.2003 r. prawo
upadłościowe, która w obecnym brzmieniu każe ocenić ten akt jako jedynie częściowo
zgodny z wymogami dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do ochrony finansowania
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udzielonego w uprzednio prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Także
1.1.2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa prawo restrukturyzacyjne. Dokonane w dalszej
części porównanie będzie zatem dotyczyło relacji treści dyrektywy oraz tych dwóch ustaw
krajowych.
Rozważania należy poprzedzić istotną uwagą, że w krajowych przepisach regulowana jest
restrukturyzacja naprawcza. Wynika to z treści art. 3 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego,
zgodnie z którym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia
upadłości dłużnika. Ustawodawca nie posłużył się tu pojęciem uniknięcia niewypłacalności.
Brzmienie tego przepisu wykładane wespół z treścią art. 11 prawa restrukturyzacyjnego i
jego odpowiednikiem art. 9a. prawa upadłościowego prowadzi do wniosku, że w polskim
porządku prawnym postępowanie restrukturyzacyjne może zostać otwarte także wobec
podmiotu niewypłacalnego.
Dyrektywa zaś, zgodnie z treścią licznych odwołań w jej preambule (motywy 2, 3, 13, 24,
26) zmierza do ukształtowania zasad restrukturyzacji zapobiegawczej, czyli takiej, która
wszczynana jest w stosunku do podmiotu dopiero zagrożonego niewypłacalnością.
Świadczą o tym poszczególne elementy jej uzasadnienia, m.in.: „Dostępność skutecznych
ram

restrukturyzacji

zapobiegawczej

zapewniłoby

podejmowanie

działań

zanim

przedsiębiorstwa stracą zdolność do spłaty swoich kredytów lub pożyczek (…)” „Należy
(…)zmniejszyć różnice między państwami członkowskimi, które utrudniają wczesną
restrukturyzację

rentowanych

dłużników

znajdujących

się

w

trudnej

sytuacji

finansowej(…)”, „Im szybciej dłużnicy będą w stanie wykrywać swoje trudności finansowe
i odpowiednio reagować na nie, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia zbliżającej się
niewypłacalności (…)”.
W braku pełnej zbieżności pomiędzy docelowym modelem restrukturyzacji w ujęciu
dyrektywy a rozwiązaniami już funkcjonującymi na gruncie polskiej ustawy dostrzegalny i
oczywisty jest także brak pełnej zgodności w zakresie poszczególnych rozwiązań
obejmujących między innymi omawianą ochronę finansowania.
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Zgodność przepisów krajowych z dyrektywą
Prawo restrukturyzacyjne przewiduje pewne instrumenty uprzywilejowania wierzyciela
finansującego proces restrukturyzacji wprost, jak tego wymaga dyrektywa, choć jedynie w
podstawowym wymaganym przez nią zakresie. I tak zgodnie z art. 129 ust. 3 prawa
restrukturyzacyjnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym rada wierzycieli może udzielić
zezwolenia na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub ustanowienie pewnych
zabezpieczeń (określonych w art. 129 ust. 1 pkt 1-3 prawa restrukturyzacyjnego), jeżeli jest
to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania
restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu, lub jest niezbędne do
zawarcia i wykonania układu, ale gdy zostało zagwarantowane, że środki zostaną
przekazane dłużnikowi i wykorzystane w sposób przewidziany przez uchwałę rady
wierzycieli, zaś ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub
pożyczki.
Stosownie do treści art. 129 ust. 4 prawa restrukturyzacyjnego wyłączona jest możliwość
ubezskutecznienia czynności podjętych za zgodą rady wierzycieli, a określonych w art. 129
ust. 1 ustawy, tj. obciążenia składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej
układem, przeniesienia własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności
nieobjętej układem, obciążenia masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami,
zaciągnięcia pożyczki lub kredytu oraz zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa
dłużnika lub jego zorganizowanej części lub innej podobnej umowy.
Przepisy art. 129 prawa restrukturyzacyjnego zawierają więc instrument ochrony nowego
finansowania oraz finansowania przejściowego przed bezskutecznością w rozumieniu
dyrektywy, stanowiąc zgodności z wymogiem art. 17 ust. 1 pkt a) dyrektywy.
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Wykładnia art. 129 prawa restrukturyzacyjnego, w myśl której niedopuszczalność
bezskuteczności wychodzi poza definicję tego pojęcia na gruncie prawa upadłościowego, a
idzie dalej i „oznacza (…) że w ewentualnym przyszłym postępowaniu upadłościowym nie
będzie możliwe ich kwestionowanie w trybie art. 127–130a PrUp oraz art. 527 KPC
niezależnie od wystąpienia obiektywnych przesłanek do zastosowania tych przepisów”3
pozwala przyjąć, że polska regulacja spełnia częściowo także wymóg określony w art. 17
ust. 1 pkt b. dyrektywy, zgodnie z którym „podmioty zapewniające finansowanie nie
ponoszą odpowiedzialności cywilnej (…) z tego powodu, że finansowanie takie wiąże się ze
szkodą dla ogółu wierzycieli (…)”.
Zastrzeżenie o jedynie częściowej implementacji powyższego wymogu dyrektywy wynika
z braku w krajowej regulacji jednoznacznego zakazu odpowiedzialności na gruncie prawa
administracyjnego, cywilnego i karnego z tytułu podjęcia wspomnianych transakcji.
Na gruncie omawianego art. 129 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego ciekawy pogląd wyraził
S. Gurgul: „Należy tu jednak uwzględnić, że – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 2 i art. 284
ust. 1 pkt 4 PrRestr – dłużnik już we wniosku o otwarcie postępowania układowego lub
sanacyjnego zobowiązany jest uprawdopodobnić swoją "zdolność do bieżącego
zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu" pod
rygorem odmowy otwarcia tego postępowania. Można zatem przypuszczać, że w praktyce
postępowań restrukturyzacyjnych możliwość zaciągania kredytów i pożyczek przez dłużnika
albo zarządcę będzie rzadko realizowana” 4 W zasadzie trudno nie zgodzić się z postawioną
tezą. Mimo, że dłużnik ma obowiązek przynajmniej uprawdopodobnić zdolność do
pokrywania kosztów powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego już we
wniosku o jego otwarcie, to jednak można wyobrazić sobie sytuację, w której po otwarciu
postępowania ulegnie istotnej zmianie wstępny plan restrukturyzacyjny. Jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy może być właśnie pozyskanie przez dłużnika nowego finansowania lub

3
4

Pr.Restr. Komentarz, P.Zimmerman, 2020 r., Wyd. 6, C.H. Beck
Pr.Restr. Komentarz, S.Gurgul, 2018, Wyd. 2, C.H. Beck
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finansowania przejściowego, którego warunkiem udzielenia podmiot finansujący uczyni
jedno z rozwiązań zawartych w art. 129 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego.
Tym samym ocena rozwiązania przewidzianego w art. 129 ustawy sprowadzająca się do
poddania pod wątpliwość jego praktycznej przydatności stała się bezprzedmiotowa w
zakresie, w jakim rozwiązanie to zostało objęte obowiązkiem implementacji przez państwa
członkowskie.
Polski ustawodawca nie zdecydował się natomiast na skorzystanie z fakultatywnych
uprawnień określonych w Artykule 17 ust. 2 oraz ust. 3 dyrektywy, tj. nie ograniczył
ochrony wynikającej z przepisu art. 129 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego wyłącznie do
sytuacji, gdy plan restrukturyzacyjny, a w zasadzie propozycje układowe, zostaną następnie
zatwierdzone przez sąd.
Podobnie ustawodawca krajowy nie uzależnił ochrony finansowania przejściowego, tj.
środków wykładanych na pokrycie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego od
wyników uprzedzającej kontroli ich zasadności. W prawie restrukturyzacyjnym brak także
wyłączenia spod ochrony finansowania udzielonego dłużnikowi po tym, jak stał się
niezdolny do spłacania swoich długów w terminach ich wymagalności. Implementacja
zwłaszcza ostatniego z przytoczonych rozwiązań na obecny moment wydaje się niemożliwa,
skoro polskie przepisy dopuszczają otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego również
wobec dłużnika, który stał się niezdolny do spłacania swoich długów w terminie, a zatem
stał się niewypłacalny.
Nie można natomiast stawiać tezy o niezgodności z dyrektywą rozwiązań przewidzianych
jej treścią jako fakultatywne i zależne od woli państw członkowskich.
Jeśli idzie o drugi z instrumentów zabezpieczenia finansowania, to w myśl Artykułu 17 ust.
4 dyrektywy jest nim przyznanie pierwszeństwa w zaspokojeniu podmiotowi finansującemu
restrukturyzację w razie następczego ogłoszenia upadłości dłużnika. Należy przypomnieć,
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że jest to rozwiązanie fakultatywne, zależne od woli państw członkowskich. W tym zakresie
ustawodawca polski przewidział już stosowną ochronę i zawarł ją w obowiązującym od 1
stycznia 2016 r. brzmieniu art. 342 ust. 1 pkt 1) prawa upadłościowego. Zgodnie z jego
treścią z masy upadłości w pierwszej kategorii podlegają zaspokojeniu m.in.
- należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo
należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy
sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego,
jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie
upadłości,
- należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego
finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i
udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku
rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po
prawomocnym uchyleniu układu;
Powyższy podział uprzywilejowanych w postępowaniu upadłościowym należności
dokonywany dla potrzeb niniejszego opracowania pokrywa się z funkcjonalnym podziałem
finansowania w rozumieniu dyrektywy, w obrębie którego wyróżnia się finansowanie
przejściowe (odpowiadające pierwszej grupie należności) oraz nowe finansowanie
(odpowiadające drugiej grupie). Pomimo jednak takiego rozdziału w obrębie art. 342 ust. 1
pkt 1) PU jak się wydaje jest to podział wyłącznie redakcyjny, dyktowany koniecznością
zakreślenia granic czasowych omawianej ochrony z jej uzależnieniem od ogłoszenia
upadłości, odpowiednio skutkiem: złożenia wniosku w tym przedmiocie w terminie trzech
miesięcy od prawomocności uchylenia układu, lub w ustawowym terminie do wystąpienia
z uproszczonym wnioskiem po umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. O tym, że
podział wskazanych należności podyktowany jest wyłącznie przesłankami natury
44

redakcyjnej świadczy brak jakiegokolwiek zróżnicowania, jeśli idzie o status obydwu grup
w kontekście jakichkolwiek dalszych przepisów prawa upadłościowego.
Niewątpliwie jednak fakt, że polska ustawa uwzględnia uprzywilejowanie finansowania nie
tylko w wymiarze obligatoryjnym, dotyczącym zakazu uznawania go za czynność
bezskuteczną, lecz obejmuje również elementy fakultatywnej ochrony przez przyznanie
finansowaniu pierwszeństwa w zaspokojeniu na wypadek upadłości świadczy o już
istniejącej w tym zakresie zgodności z treścią dyrektywy.
Jakkolwiek wobec treści dyrektywy, przynajmniej w obligatoryjnym do wdrożenia zakresie
jest to okoliczność bez znaczenia, to warto przytoczyć również krytyczną opinię względem
fakultatywnie

przyjętego

do

porządku

prawnego

uprzywilejowania

należności

restrukturyzacyjnych przez ich umieszczenie w kategorii I zaspokojenia w postępowaniu
upadłościowym, w myśl której „Zamieszczenie w pierwszej kategorii zaspokojenia
wierzytelności wynikających z czynności prawnych dokonanych w toku postępowania
restrukturyzacyjnego w celu udzielenia dłużnikowi wsparcia finansowego zostało ocenione
krytycznie w opinii L. Sobolewskiego z 12.1.2014 r., sporządzonej na zlecenie Biura Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu (niepubl.) Opinia ta, którą podzielam in capite, głosi, co
następuje: "W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę na problemy restrukturyzowanych
przedsiębiorców z płynnością finansową. Ponieważ finansowanie przedsiębiorcy w trakcie
restrukturyzacji związane jest z większym ryzykiem, przyznanie wierzycielom
podejmującym się takiego finansowania przywileju w postaci pierwszeństwa udziału w
funduszach

masy

upadłości,

ma

skłaniać

takich

wierzycieli

do

finansowania

przedsiębiorstwa w trakcie restrukturyzacji. Rozwiązanie takie narusza zasadę ochrony
praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP). Choć proponowane zmiany nie
modyfikują wprost treści istniejących zobowiązań, wpływają na nie pośrednio, zmieniając
kolejność zaspokojenia dotychczasowych wierzycieli w sposób dla nich niekorzystny.
Skutkiem zaciągnięcia nowych zobowiązań, korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia
z masy upadłości, będzie obniżenie możliwości zaspokojenia się dotychczasowych
wierzycieli. Ponieważ w trakcie postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele nie
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będą zaspokojeni w całości, przywilej pierwszeństwa przyznany nowym wierzycielom
spowoduje, że dotychczasowi wierzycieli w ogóle nie uzyskają środków albo uzyskają
zaspokojenie w niższym stopniu, niż gdyby ustawa nie przewidywała pierwszeństwa
nowych wierzycieli. Proponowane rozwiązanie obniża ochronę wierzytelności, co może
czynić ich realizację niemożliwą. Uzasadnienie proponowanych zmian nie jest
wystarczające z perspektywy Konstytucji RP, która gwarantuje ochronę praw majątkowych
(art. 64 ust. 2 Konstytucji RP) [...]. Ochrona ta może być ograniczona w celu ochrony
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).
Wskazany w uzasadnieniu projektu cel, w postaci ułatwienia dłużnikowi pozyskania
środków na restrukturyzację, nie jest wartością uzasadniającą ograniczenie ochrony praw
majątkowych wierzycieli. Należy także zwrócić uwagę, że wierzyciele instytucjonalni, tacy
jak banki, w praktyce najczęściej uzyskują szereg zabezpieczeń swoich wierzytelności
(zarówno osobistych jak i rzeczowych), natomiast wierzyciele indywidualni (pracownicy,
konsumenci) na ogół nie mają wystarczająco silnej pozycji negocjacyjnej, aby uzyskać
zabezpieczenie swoich wierzytelności. Proponowane rozwiązanie spowoduje pogorszenie
sytuacji wierzycieli indywidualnych, którzy nie wynegocjowali dodatkowych zabezpieczeń
swoich wierzytelności, w stosunku do wierzycieli instytucjonalnych finansujących
restrukturyzację" (w kwestii tej zob. także B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 388–390).5
Autor niniejszego opracowania nie zgadza się z powyższym poglądem. Jako błędne i
krótkowzroczne z perspektywy interesów całej gospodarki należy ocenić zapatrywanie, iż
ułatwienie dłużnikowi pozyskania środków na restrukturyzację nie stanowi wartości
uzasadniającej

ograniczanie

praw

indywidualnych

wierzycieli.

Pozostający

w

zdecydowanej mniejszości reprezentanci takiego nurtu zdają się bowiem nie dostrzegać, że
skuteczny proces restrukturyzacji zapobiegawczej pozwalający zachować przedsiębiorstwo

5

Prawo upadłościowe. Komentarz. S. Gurgul , 2018, wyd. 11 CH Beck
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dłużnika w ruchu, w samym swoim założeniu ma zapewnić możliwość generowania
długofalowego przychodu ze współpracy z dłużnikiem. Tak jego nowym kontrahentom, jak
i dotychczasowym partnerom oraz wierzycielom.

Brak zgodności ustawy krajowej z dyrektywą
Przechodząc do omówienia krajowej regulacji przez pryzmat wymogów dyrektywy ujętych
w rozdziale „Ochrona innych transakcji związanych z restrukturyzacją” należy wskazać, że
zasadniczo jest to regulacja nie znajdująca według obecnego stanu prawnego pokrycia w
przepisach krajowych pomimo, że dwie nomy objęte treścią komentowanego artykułu
nakładają na państwa członkowskie obowiązek implementacji określonych w nich
instytucji.
I tak dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia takich rozwiązań,
które obejmą ochroną przed bezskutecznością wszelkie transakcje, które są dłużnikowi
niezbędne do negocjowania planu restrukturyzacyjnego. W polskim porządku prawnym na
obecny moment nie ma żadnej regulacji, a także wyodrębnienia transakcji z podmiotami
trzecimi w rozumieniu dyrektywy. Posiłkując się treścią zawartą w preambule dyrektywy
dla ustalenia znaczenia tego pojęcia warto przytoczyć jego treść.
„Państwa członkowskie powinny móc określić moment - przed wszczęciem postępowania
dotyczącego restrukturyzacji zapobiegawczej i przyznaniem wstrzymania indywidulanych
czynności egzekucyjnych – od którego honoraria i koszty związane z negocjowaniem,
przyjmowaniem

i

zatwierdzaniem

planu

restrukturyzacji

oraz

uzyskiwaniem

profesjonalnego doradztwa w związku z tym planem korzystają z ochrony przed uznaniem
czynności za bezskuteczną”.
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Z przytoczonego cytatu wynika, że transakcje konieczne dla procedowania postępowania
restrukturyzacyjnego różnią się od finansowania przejściowego tym, iż płatności z transakcji
dłużnik dokonuje sam, ze środków własnych. Finansowanie przejściowe natomiast to
wykładane w tym samym celu środki, jednakże przez podmiot trzeci. Ponieważ trudno
przyjąć, aby jakikolwiek podmiot godził się na finansowanie cudzej restrukturyzacji bez
obustronnego zakreślenia granic umownych i w rzeczywistości również finansowanie
przejściowe będzie objęte umową, to samo pojęcie transakcji w rozumieniu wąskim,
nadanym mu treścią artykułu 18 dyrektywy może być mylące. Posiłkując się jednak
przytoczoną definicją, a ściślej przykładami transakcji w rozumieniu komentowanego
przepisu należy wskazać, że będą to wydatki takie, jak koszty, opłaty czy wynagrodzenie za
doradztwo restrukturyzacyjne ponoszone w bezpośrednim związku z początkowym etapem
postępowania i mające charakter wydatków bezwzględnie koniecznych.
Omawiana kategoria transakcji i wydatków z nich wynikających ma w ustawodawstwach
krajowych obejmować co najmniej: honoraria i koszty z tytułu negocjowania, przyjęcia lub
zatwierdzenia planu restrukturyzacji, zapłatę honorariów i kosztów z tytułu profesjonalnego
doradztwa ściśle związanego z restrukturyzacją, zapłatę wynagrodzeń pracowniczych za już
wykonaną pracę oraz wszelkie inne płatności i wypłaty dokonywane w związku z
prowadzoną przez dłużnika zwykłą, bieżącą działalnością.
Prawo restrukturyzacyjne ani prawo upadłościowe powyższej kategorii wydatków
zdecydowanie nie wyodrębniają. Jak już wskazywano w niniejszym opracowaniu
ustawodawca nie odnosi się do tego skąd dłużnik ma mieć środki na poniesienie
koniecznych wydatków związanych w zdrożeniem restrukturyzacji, np. opłaty sądowej od
wniosku w razie prowadzenia wobec niego egzekucji skierowanych np. do całości środków
na rachunkach bankowych.
Art. 18 ust. 5 dyrektywy obejmuje analogiczną, co powyżej i również obligatoryjną do
wdrożenia regulację dotyczącą ochrony transakcji dłużnika niezbędnych dla realizacji planu
restrukturyzacji. Implementacja tego przepisu spowoduje konieczność ustawowego objęcia
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ochroną przed następczą bezskutecznością takich transakcji, których celem jest realizacja
zatwierdzonego przez sąd układu. Jako przykład takiej transakcji można podać zawartą
przez dłużnika umowę, którą zadysponował on operacyjnie swoimi aktywami, a przychód z
której przeznaczany jest na spłaty wierzycieli objęte zatwierdzonym układem.
Reasumując, w celu zapewnienia polskim ustawom zgodności z treścią Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w zakresie dotyczącym szeroko pojętego
finansowania restrukturyzacji niezbędne będą zabiegi legislacyjne polegające na
wyodrębnieniu kategorii wydatków dłużnika służących wdrożeniu układu oraz kategorii
umów zawieranych przez dłużnika w celu realizacji zatwierdzonego układu oraz ich objęcie
ochroną przed ewentualną bezskutecznością, tj. implementacja Artykułu 18 ust. 1 oraz ust.
5 dyrektywy.
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