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FINANSOWE ASPEKTY PROCESU NAPRAWCZEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE  

NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 
 
Streszczenie: W momencie wystąpienia trudności finansowych przedsiębiorstwa mają 
możliwość skorzystania z nowych regulacji – postępowań restrukturyzacyjnych. Poja-
wienie się trudności finansowych w przedsiębiorstwie skłania do poszukiwania sposo-
bów wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorstwa, które spodziewają się w niedługim czasie wy-
stąpienia trudności finansowych, zagrożonych niewypłacalnością mogą złożyć wniosek 
o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych: 
– postępowanie o zatwierdzenie układu, 
– przyspieszone postępowanie układowe oraz 
– postępowanie układowe. 

W artykule uwzględniono rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz związane 
z nimi zagadnienia niewypłacalności i restrukturyzacji finansowej. 
 
Słowa kluczowe: trudności finansowe, zagrożenie niewypłacalnością, postępowania  
restrukturyzacyjne. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że współczesne przedsię-
biorstwa funkcjonują w niestabilnym otoczeniu, a globalizacja wolnego rynku  
z jednej strony pozwala na szeroki rozwój przedsiębiorstwa na różnych rynkach, 
z drugiej natomiast stwarza większe ryzyko wystąpienia trudności finansowych. 
Aktualnie kryzysy finansowe dotykają nie tylko małe przedsiębiorstwa, ale rów-
nież i te duże, często dobrze zarządzane, co można było zaobserwować w ostat-
nich czasach kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Często poruszany jest 
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temat kryzysu, bankructwa czy upadłości przedsiębiorstw. Wielu autorów zwra-
cało uwagę ostatnimi czasy, że proces upadłości jako niezbędne narzędzie elimi-
nacji słabych ogniw rynkowych, jak i proces naprawy przedsiębiorstw znajdują-
cych się w trudnej sytuacji finansowej, nie spełniają swojej roli. Zwracano 
uwagę na potrzebę stworzenia nowych regulacji, gdyż te obecne były trudne do 
implementacji w praktyce. Jeżeli korzystano już z dostępnych rozwiązań legisla-
cyjnych, to były to procesy nieefektywne, zbyt długo trwające i najczęściej koń-
czące się likwidacją przedsiębiorstw. W związku z postulatami o potrzebie no-
wych regulacji powołano grupę ekspercką złożoną z praktyków oraz autorytetów 
świata nauki, której zadaniem było opracowanie nowych rozwiązań, bardziej 
przyjaznych przedsiębiorstwom i dających wierzycielom większy wpływ na sa-
nację przedsiębiorstw, umożliwiając im aktywniejszy udział w procesie naprawy. 
Efektem tych prac jest Prawo restrukturyzacyjne [2015], które weszło w życie  
1 stycznia 2016 r. 

Celem artykułu jest analiza i ocena przeprowadzania restrukturyzacji finan-
sowej w świetle regulacji Prawa restrukturyzacyjnego jako pomocy w sanacji,  
a w konsekwencji w przetrwaniu na rynku przedsiębiorstw zmagających się  
z trudnościami finansowymi. 
 
 
1.  Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa  

w obliczu trudności finansowych 
 

Sfera finansów przedsiębiorstwa to newralgiczny obszar, dzięki któremu 
uzyskuje się obraz kondycji przedsiębiorstwa, jego pozycji na rynku oraz stopień 
skuteczności zarządzania, jak również stanowi bodziec do wszelkich zmian i re-
organizacji [Porada-Rochoń, 2009]. Pierwsze oznaki nieskutecznego i nieefek-
tywnego działania można dostrzec w finansach przedsiębiorstwa [Niebieszczań-
ska, 2011b, s. 143]. W sytuacji, kiedy przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej nie pozwalają pokryć zobowiązań związanych z zadłużeniem i kapi-
tałem własnym, niezależnie od rentowności działalności, należy spodziewać się 
trudności finansowych [Slatter i Lovett, 2001, s. 78]. 

Zagrożenie płynności finansowej bądź trwałe zaprzestanie spłacania wie-
rzytelności wymagają oceny szans i zagrożeń dla dalszego istnienia przedsię-
biorstwa oraz realnej możliwości odzyskania długoterminowej płynności finan-
sowej i wiarygodności kredytowej, a tym samym pozycji na rynku finansowym 
[Łukasik, 2011]. Wynik takiej oceny jest punktem wyjścia do ewentualnego 
opracowania, a następnie wdrożenia restrukturyzacji finansowej.  
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W literaturze pojęcie restrukturyzacji finansowej definiuje się jako m.in. 
działalność w obszarze finansowym przedsiębiorstwa, determinowaną przez 
zmienność środków pieniężnych czy ryzyko związane z możliwością zmiany 
właścicielskiej, z uwzględnieniem źródeł zasilania podmiotu gospodarczego 
[Bowman i Singh, 1993; Nowak i Zarzecki 2012]. M. Porada-Rochoń [2009] de-
finiuje restrukturyzację finansową jako proces sanacji finansów przedsiębior-
stwa, opartej na fundamentalnej zmianie sposobu zarządzania finansami, struk-
tury kapitałowej, z uwzględnieniem zmian struktury aktywów i własności, 
mającej na celu wzrost wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy i właścicieli 
oraz poprawę stosunków z pozostałymi interesariuszami. Podstawowym celem 
restrukturyzacji finansowej jest osiągnięcie takiej struktury zadłużenia i kapitału, 
która umożliwiłaby przedsiębiorstwu wdrożenie jego planów restrukturyzacji, 
terminową spłatę wszystkich powstających na bieżąco zobowiązań − czyli 
utrzymanie bądź przywrócenie wypłacalności oraz finansowanie reorientacji 
strategicznej tam, gdzie jest to konieczne [Slatter i Lovett, 2001].W momencie 
wystąpienia trudności finansowych w przedsiębiorstwie znaczącą rolę odgrywa-
ją działania w obszarze finansów w celu stabilizacji kryzysu. Istotne elementy 
stabilizacji kryzysu przedstawiono w tab. 1. 
 
Tabela 1. Istotne elementy stabilizacji kryzysu 
 

KRÓTKOTERMINOWE ZARZĄDZANIE  
GOTÓWKĄ 

ZARZĄDZANIE I KONTROLA  
FINANSÓW 

W ramach którego należy ocenić najpilniejsze potrzeby 
gotówkowe przedsiębiorstwa, opracować plan  
wdrażania strategii pozyskiwania gotówki, stworzyć 
i wdrożyć nadzwyczajne zasady zarządzania gotówką 
oraz wprowadzić racjonowanie gotówki. 
Przedsiębiorstwo może pozyskać gotówkę poprzez: 
• redukcję należności – wzrost należności może być 

skutkiem pojawienia się zatorów płatniczych  
i wystąpieniem należności przeterminowanych  
i nieściągalnych; 

• zwiększenie zobowiązań; 
• redukcję zapasów; 
• wstrzymanie planowanych nakładów; 
• krótkoterminowe wsparcie finansowe 

• brak rekrutacji nowych pracowników; 
• zamrożenie wszelkich podwyżek wynagrodzeń  

oraz awansów; 
• kontrolę zakupów; 
• kontrolę kontaktów i zleceń; 
• kontrolę cen produktów; 
• kontrolę komunikacji z partnerami; 
• kontrolę precyzyjności rejestracji zdarzeń  

gospodarczych; 
• kontrolę sposobów wyceny; 
• kontrolę prawidłowości i przejrzystości ksiąg  

rachunkowych; 
• kontrolę rzetelności comiesięcznych sprawozdań 

finansowych 
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cd. tabeli 1 
 

OBNIŻENIE KOSZTÓW, KTÓRYCH  
ELIMINACJA NIE WIĄŻE SIĘ  

Z WYDATKAMI GOTÓWKOWYMI 

PRZESTRZEGANIE  
REGULACJI PRAWNYCH 

• redukcja zbyt dużego zatrudnienia; 
• redukcja kosztów zakupowych; 
• redukcja kosztów ogólnych, jak np. podróże  

służbowe, konferencje, telefony komórkowe,  
szkolenia zewnętrzne, rozrywka 

• dotrzymywanie warunków umów; 
• przestrzeganie wytycznych organów regulujących 

rynek; 
• transparentność sprawozdań finansowych 

 

Źródło: Na podstawie: [Slatter, Lovett, 2001, s. 111-131]. 
 

Można uznać, że restrukturyzacja finansowa jest działalnością , która obej-
mując zmiany w planowaniu i gospodarowaniu majątkiem, źródłami finansowa-
nia, przepływami pieniężnymi, przychodami i kosztami działalności w przypad-
ku trudności z płynnością, umożliwia jej rekonstrukcję [Bethel i Liebeskind, 
1993; Nowak i Zarzecki, 2012]. 
 
 
2.  Zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa  

podstawą do złożenia wniosku o otwarcie  
postępowania restrukturyzacyjnego 

 
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upa-

dłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia ukła-
du z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez 
przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wie-
rzycieli [Prawo restrukturyzacyjne, 2015]. 

Przedsiębiorstwa, które spodziewają się w niedługim czasie wystąpienia 
trudności finansowych zagrożonych niewypłacalnością, mogą złożyć wniosek  
o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych: 
– postępowania o zatwierdzenie układu, 
– przyspieszonego postępowania układowego oraz 
– postępowania układowego. 

Przedsiębiorstwo, które już jest niewypłacalne, ale istnieje szansa, że w ra-
mach układu wierzyciele w większym stopniu zostaną zaspokojeni niż w przy-
padku ogłoszenia upadłości, może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sa-
nacyjnego (rys. 1).  
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Rys. 1. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
 

Źródło: Na podstawie: [Prawo restrukturyzacyjne, 2015]. 
 

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyni-
ku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu 
i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do 
głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniają-
cych do głosowania nad układem. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie skła-
dany do sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaga-
ną do przyjęcia układu. Rozwiązanie takie umożliwi dłużnikowi aktywne  
i elastyczne podjęcie indywidualnych rozmów z wierzycielami i przedstawienie wy-
ników tych rozmów sądowi [www 1]. W celu przygotowania propozycji układo-
wych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o za-
twierdzenie układu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 
postępowania z osobą posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

Po podpisaniu umowy z nadzorcą układu, dłużnik ustala dzień układowy, 
po którym rozpocznie zbieranie głosów na piśmie, przedstawiając wierzycielom 
karty do głosowania. Głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek dłuż-
nika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od 
dnia oddania głosu. Sąd ma dwa tygodnie na rozpatrzenie wniosku o zatwier-
dzenie układu. Proces zbierania głosów za zatwierdzeniem układu powinien być 
poprzedzony analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, opra-
cowaniem programu restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem restrukturyzacji fi-
nansowej oraz planu wdrażania, kontroli i oczekiwanych wyników. W karcie do 
głosowania nie ma wymogu przedstawienia planu restrukturyzacyjnego, a jedy-
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nie propozycji układowych. Pomimo braku tego wymogu, warto, aby dłużnik 
jednak posiadał i przedstawiał wierzycielom program restrukturyzacji, potwier-
dzający możliwość wykonania proponowanego układu. Przedstawiany plan re-
strukturyzacyjny potwierdzający możliwość wykonania układu może okazać się 
decydującym argumentem do pozyskania głosu wierzyciela za przyjęciem ukła-
du. Ustawodawca przewidział dostarczenie takiego planu restrukturyzacyjnego 
wraz z kartą do głosowania jedynie wierzycielowi, który według układu miałby 
udzielić wsparcia. Postępowanie o zatwierdzenie układu można podzielić na 
cztery etapy co przedstawiono na rys. 2.  
 

         ETAP I ETAP II ETAP III 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ETAP IV 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Etapy postępowania o zatwierdzenie układu 
 

Źródło: [Prawo restrukturyzacyjne, 2015].  
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Drugim postępowaniem restrukturyzacyjnym, z jakiego może skorzystać 
dłużnik, zbliżonym do postępowania o zatwierdzenie układu, jest przyspieszone 
postępowanie restrukturyzacyjne. Podstawowa różnica pomiędzy tym postępo-
waniem a postępowaniem o zatwierdzenie układu polega na tym, że do zawarcia 
układu będzie dochodzić nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez 
dłużnika, ale na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli oraz będzie 
możliwe zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wie-
rzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożli-
wić zawarcie układu [www 1]. 

Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spor-
nych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy 
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Sąd rozpatruje 
wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie 
dostarczonych dokumentów w terminie tygodnia, licząc od dnia jego złożenia. 

W momencie, kiedy suma spornych wierzytelności uprawniających do gło-
sowania nad układem już przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem, przedsiębiorstwo ma możliwość złożenia wniosku 
o otwarcie postępowania układowego. Postępowanie będzie prowadzone na ana-
logicznych zasadach, jak obecne postępowanie upadłościowe z możliwością za-
warcia układu. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, jednak 
pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę 
przed egzekucjami syngularnymi. Będzie także musiał przedstawić propozycje 
układowe już we wniosku do sądu [www 1]. 

Wniosek o otwarcie postępowania układowego sąd rozpatruje w terminie 
dwóch tygodni, chyba że istnieje potrzeba wyznaczenia rozprawy, to rozpoznaje 
się wniosek w terminie sześciu tygodni [Prawo restrukturyzacyjne, 2015]. 

Te trzy postępowania przeznaczone są dla przedsiębiorstw przede wszyst-
kim tych, które mają jeszcze zasoby finansowe, ale z powodu istniejącej sytuacji 
kryzysowej zagrożone są w niedługim czasie wystąpieniem niewypłacalności. 

W rozumieniu ustawy dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością jest ten 
dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może 
stać się niewypłacalny [Prawo restrukturyzacyjne, 2015].  

Przedsiębiorstwo zagrożone niewypłacalnością to takie przedsiębiorstwo, 
którego wyniki finansowe wskazują, że jeśli nie zostaną podjęte szybkie działa-
nia naprawcze, to w najbliższej przyszłości przedsiębiorstwo jest narażone na 
upadek. Przedsiębiorstwa często wykazują objawy upadku na długo przedtem, 
zanim zacznie się jakikolwiek kryzys. Charakteryzują się zwykle stagnacją, nie 
wykorzystują w pełni zasobów, jak również zarządzanie jest nieefektywne [Slat-
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ter i Lovett, 2001, s. 1]. Niejednokrotnie zarządzający, dostrzegając pierwsze 
oznaki, symptomy kryzysu, lekceważą je, uważając, że są przejściowe i same 
przeminą, a środki i uwagę swoją koncentrują na spodziewanym w przyszłości 
rozwoju i zyskach przedsiębiorstwa. Postawa taka nazywana jest „syndromem 
selektywnej percepcji” [Faulhaber i Landwehr, 2005, s. 18-20]. Pojawienie się 
sytuacji kryzysowej jest odczuwane przez przedsiębiorstwo na kilku płaszczy-
znach, które można umownie podzielić na finansowe i pozafinansowe (organiza-
cyjne, zarządcze), co przedstawiono na rys. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Rodzaje symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie 
 

Źródło: [Gorczyńska, Wieczorek-Kosmala i Znaniecka, 2011, s. 13]. 
 

Symptomy finansowe ujawniają się głównie w danych ujętych w sprawoz-
daniach finansowych i wskaźnikach analitycznych obliczonych na podstawie 
tych danych. Można dostrzec:  
– pogorszenie rentowności działania na skutek zmniejszenia wolumenu gene-

rowanego zysku bądź powstania straty i utrzymywania się takiego stanu  
w dłuższym horyzoncie czasu, 

– pogorszenie poziomu płynności, 
– opóźnienie w regulowaniu zobowiązań, 
– zwiększenie zobowiązań w tym przeterminowanych, 
– pozyskiwanie środków na bieżącą działalność, 
– zamrażanie środków w niezakończonych w terminie inwestycjach, 
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– wzrost kosztów operacji finansowych w tym płaconych odsetek, 
– generowanie ujemnych przepływów pieniężnych [Bednarski, 2001, s. 167-

168; Gorczyńska, Kosmala-Wieczorek i Znaniecka, 2011, s. 14]. 
W tab. 2 podano najczęściej występujące symptomy wskazujące na istnie-

nie kryzysu, który trwając w dłuższym czasie może zagrozić płynności finanso-
wej przedsiębiorstwa oraz jego wypłacalności. 
 
Tabela 2. Rodzaje i symptomy kryzysu 
 

Rodzaje kryzysu Symptomy kryzysu 
kryzys o charakterze operacyjnym – ujemny wynik finansowy, 

– skrócony czas pracy, 
– wypowiedzenie umów o pracę przez część  

pracowników, 
– zwolnienia pracowników, 
– zwiększone ryzyko kredytowe 

kryzys strategiczny – malejący udział w rynku, 
– spadek obrotów, 
– niewielkie wykorzystanie zdolności  

produkcyjnych, 
– pogorszenie wyników, 
– ograniczenie inwestycji 

kryzys płatności – zatory płatnicze, 
– zmiana sposobu płatności, 
– ograniczenie lub zlikwidowanie dodatkowych 
świadczeń, 

– wyprzedaż majątku, 
– postępowanie naprawcze, 
– rokowania z bankami 

niewypłacalność – wstrzymanie wypłat, 
– brak płynności, 
– nadmierne zadłużenie, 
– postępowanie sanacyjne lub upadłościowe, 
– wstrzymanie działalności 

 

Źródło: [Porada-Rochoń, 2009, s. 30; Niebieszczańska, 2011b, s. 137; Niebieszczańska, 2013, s. 328]. 

 
Brak reakcji ze strony zarządzających w sytuacji wystąpienia symptomów 

wskazujących na możliwość wystąpienia trudności finansowych, może dopro-
wadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa.  
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3.  Niewypłacalność przedsiębiorstwa przyczyną złożenia wniosku  
o otwarcie postępowania sanacyjnego 

 
W literaturze wyróżnia się trzy podejścia do problemu kryzysu finansowego  

w rozumieniu trudności finansowych i niewypłacalności, tj. niewypłacalność eko-
nomiczną, techniczną i upadłościową [Łukasik, 2011, s. 103-104] Niewypłacalność 
ekonomiczna wiąże się z naruszeniem podstawowych czynników decydujących  
o kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa zarówno w rozumieniu wartości ekono-
micznej (ekonomicznej wartości dodanej), jak i wartości rynkowej. Niewypłacal-
ność ekonomiczna w kontekście wartości ekonomicznej oznacza sytuację, w której:  
– wpływy nie pokrywają wydatków, łącznie z zabezpieczeniem interesów kapi-

tałodawców,  
– osiągana stopa zysku mierzona zyskami operacyjnymi odbiega od kosztu ka-

pitału (WACC) w rozumieniu średniej oczekiwanej stopy zwrotu przez 
wszystkie grupy kapitałodawców,  

– zostaje naruszona równowaga interesów różnych grup. 
Przedsiębiorstwa mogą w tych warunkach kontynuować działalność dopóki 

wierzyciele są w stanie dostarczyć kapitał, a właściciele akceptują spadek stopy 
dochodu (często poniżej stóp rynkowych). W rozumieniu wartości rynkowej 
kryzys będzie decydować o spadku wiarygodności rynkowej i dodatkowym ry-
zyku kapitałodawców. Na rynku następuje bowiem rzeczywista weryfikacja 
prawidłowości wyborów przedsiębiorstwa. Niewypłacalność techniczna oznacza 
czasowy brak płynności (kryzys gotówkowy), dający jednak szanse na pozyska-
nie środków pieniężnych, realizację zobowiązań i przetrwanie na rynku. Niewy-
płacalność w sensie upadłościowym występuje, gdy wartość zobowiązań prze-
wyższa wartość rynkową aktywów, co może wymuszać podjęcie radykalnych 
działań naprawczych i ewentualną likwidację przedsiębiorstwa [Brigham i Ga-
penski, 2000; Łukasik, 2011, s. 103-104].  

W ustawie Prawo restrukturyzacyjne ustawodawca odnosząc się do definicji 
niewypłacalności, odwołuje się do ustawy Prawo upadłościowe [2015], która 
stanowi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania 
swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące. 
Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalna także wte-
dy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten 
utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące [Prawo 
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upadłościowe, 2015]. Według ustawy Prawo upadłościowe [2015] zobowiązania 
pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem 
jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez 
czas przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.  

Do niedawna zarządzający byli zobowiązani do złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości w terminie 14 dni od wystąpienia niewypłacalności. Obecnie 
zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym [2015] dłużnik ma możliwość w sytuacji 
wystąpienia niewypłacalności złożyć wniosek do sądu o otwarcie postępowania 
sanacyjnego, jeżeli istnieje szansa, że w ramach układu wierzyciele w większym 
stopniu zostaną zaspokojeni niż w przypadku ogłoszenia upadłości. 

Postępowanie sanacyjne umożliwi zaawansowaną restrukturyzację zobo-
wiązań, majątku i zatrudnienia, wprowadzając korzystne dla dłużnika rozwiąza-
nia prawne. Jednocześnie dłużnik zostanie znacznie ograniczony w możliwości 
zarządzania swoim majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony 
sędziego komisarza i wierzycieli. Postępowanie to dedykowane jest dla przed-
siębiorstw niewypłacalnych, które opłaca się ratować [www 1]. 

Istotnym elementem powodującym zwiększenie szans przedsiębiorstwa  
z trudnościami finansowymi na pozytywne rozpatrzenie przez sąd wniosku  
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego czy przychylnego nastawienia 
samych wierzycieli do możliwości restrukturyzacyjnych jest opracowanie prze-
myślanego, możliwego do zrealizowania układu. Najczęściej propozycje ukła-
dowe składa dłużnik, ale takie prawo ma również rada wierzycieli, nadzorca są-
dowy lub zarządca. Zawierają one sposób przeprowadzenia restrukturyzacji 
zobowiązań, która według ustawodawcy obejmuje w szczególności: 
– odroczenie terminu wykonania, 
– rozłożenie spłaty na raty, 
– zmniejszenie wysokości, 
– konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, 
– zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzy-

telność. 
Ustawodawca dopuszcza możliwość udzielenia pomocy publicznej, ale ma 

ona polegać wyłącznie na: 
– restrukturyzacji, 
– odroczeniu terminu spłaty bądź rozłożeniu na raty zobowiązań z tytułu FGŚP, 
– odroczenie terminu lub rozłożenie na raty podatków oraz zobowiązań z tytułu 

gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i JST [Prawo restruk-
turyzacyjne, 2015]. 
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Jednym z istotnych elementów powodzenia realizacji układu jest plan re-
strukturyzacyjny. Opracowanie planu restrukturyzacyjnego wymaga czasu i klu-
czowym problemem jest, czy przedsiębiorstwo przetrwa czas, który jest po-
trzebny do przygotowania strategii naprawczych. Na tym etapie ważną rolę 
odgrywają działania krótkoterminowe mające na celu zapewnienie przedsiębior-
stwu funduszy umożliwiających opracowanie planu restrukturyzacyjnego. 

Działania, które mają służyć restrukturyzacji, można podzielić na: 
− analizę bieżących potrzeb gotówkowych przedsiębiorstwa, np. krótkotermi-

nowa prognoza wydatków gotówkowych, krótkoterminowa prognoza prze-
pływów pieniężnych, 

− opracowanie i implementacja planu doraźnej pomocy finansowej, 
− przygotowanie planu restrukturyzacji finansowej w perspektywie krótko  

i długofalowej [Niebieszczańska, 2011a, s. 983]. 
 
 
Podsumowanie 
 

Współczesne przedsiębiorstwa są zmuszone do prowadzenia działalności  
w niestabilnym otoczeniu. Coraz częściej są zaskakiwane przez nieoczekiwane 
sploty wydarzeń oraz negatywne, trudne do przewidzenia zjawiska gospodarcze, 
w wyniku których przedsiębiorstwa popadają w trudności finansowe. Najczę-
ściej nie są w stanie same sobie poradzić, potrzebują wsparcia grup interesu czy 
państwa. Do niedawna przedsiębiorstwa z problemami finansowymi mogły sko-
rzystać z rozwiązań prawa upadłościowego i naprawczego, które w praktyce ra-
czej służyło likwidacji przedsiębiorstwa niż utrzymaniu go na rynku. Wpływ na 
to miało wiele czynników, m.in. zbyt późna decyzja zarządzających do podjęcia 
działań naprawczych czy brak środków do przeprowadzenia restrukturyzacji. 
Sama już informacja, że przedsiębiorstwo jest w stanie upadłości, nawet tej  
z układem, powodowała, że kontrahenci nie podejmowali dalszej współpracy, co 
było najczęściej powodem decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa. Nowa regula-
cja ma odsunąć piętno samej nazwy upadłość od przedsiębiorstwa znajdującego 
się w kryzysie. Postępowania restrukturyzacyjne mają dać szansę przedsiębior-
stwu na restrukturyzację poza sądem. Praktyka pokaże na ile nowe rozwiązania 
są skuteczne i efektywne oraz czy przedsiębiorcy będę chętniej po nie sięgać niż 
po wcześniej dostępne. 
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FINANCIAL ASPECTS OF ENTERPRISE REPAIR PROCESS IN THE LIGHT 
OF NEW REGULATIONS 

 
Summary: In the age of globalization and surrounding variability, companies are more 
often to operate under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not pre-
pared to operate effectively in crisis, so they should strive not to recognize and overcome 
it, but also to develop methods to prevent from it. The article includes court proceedings, 
restructuring and related issues threats solvency and financial restructuring. 
 
Keywords: financial difficulties, the threat of insolvency restructuring proceedings. 


