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PRZEDSIĘBIORCA W KRYZYSIE A POSTĘPOWANIE  

O ZATWIERDZENIE UKŁADU 

 
 
LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW,  
WOBEC KTÓRYCH OGŁOSZONO 
UPADŁOŚĆ W 2022 R. 
 

Według raportu rocznego Coface: 

„Niewypłacalność firm w Polsce w 2022 

r.”: 

• niewypłacalność dotknęła 2.752 polskich 

przedsiębiorstw, co stanowi wzrost  

o 30% w stosunku do roku 2021; 

• sądy wydały 1.029 postanowień  

o ogłoszeniu upadłości i o otwarciu 

postępowań restrukturyzacyjnych  

w tym 360 postanowień o ogłoszeniu 

upadłości; 

• dokonano 1.723 obwieszczeń  

o ustaleniu dnia układowego.  

Kryzys dotknął takie branże jak transport, 

handel, usługi i budownictwo.  Do przyczyn 

powstawania stanu zagrożenia nie-

wypłacalnością lub już niewypłacalności 

należał m.in. drastyczny wzrost kosztów – 

surowców, materiałów budowlanych, 

energii elektrycznej czy też paliwa.  

Nie należy również zapominać o nadal 

odczuwalnych dla wielu branż skutkach 

pandemii COVID-19.  

 

POSTĘPOWANIE  
O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
 

W roku 2022 r. najpopularniejszym 

postępowaniem restrukturyzacyjnym było 

postępowanie o zatwierdzenie układu,  

 

które jest jednym z czterech rodzajów 

postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianym 

m.in. dla przedsiębiorców zagrożonych 

niewypłacalnością lub już niewypłacalnych.   

 

Warunkiem skorzystania z postępowania  

o zatwierdzenie układu jest posiadanie  

tzw. zdolności restrukturyzacyjnej (którą 

posiadają m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu 

kodeksu cywilnego) oraz stan zagrożenia 

niewypłacalnością lub niewypłacalność.  

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  
O ZATWIERDZENIE UKŁADU  
I JEGO ETAPY 
 

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością 

lub niewypłacalny musi zawrzeć umowę  

o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 

postępowania z osobą posiadającą licencję 

doradcy restrukturyzacyjnego, a która  

ma pełnić funkcję nadzorcy układu.  

 

Nadzorca układu we współpracy  

z dłużnikiem sporządza m.in. spis 

wierzytelności bezspornych, spis 

wierzytelności spornych, wstępny plan 

restrukturyzacyjny, przygotowuje propozycje 

układowe, przeprowadza samodzielne 

zbieranie głosów wierzycieli bez udziału 

sądu głosujących nad przyjęciem układu, 

sporządza własne sprawozdanie. 
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USTALENIE DNIA UKŁADOWEGO  
I DOKONANIE OBWIESZCZENIA  
W KRZ 
 

Do wszczęcia postępowania o zatwierdzenie 

układu nie jest potrzebne postanowienie 

sądu. Zamiast tego nadzorca wraz  

z dłużnikiem dokonuje ustalenia tzw. dnia 

układowego. O ustaleniu dnia układowego 

nadzorca układu dokonuje obwieszczenia w 

Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

 

PROPOZYCJE UKŁADOWE, 
GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM  
I ZATWIERDZENIE UKŁADU 
 
Propozycje układowe składa dłużnik. 

Określają one sposób restrukturyzacji jego 

zobowiązań. Ustawa wymienia jako 

propozycje układowe odroczenie terminu 

wykonania świadczenia, rozłożenie spłaty 

na raty, czy też zmniejszenie wysokości 

wierzytelności. Katalog propozycji 

układowych nie jest jednakże katalogiem 

zamkniętym. 

 

Po ustaleniu dnia układowego nadzorca 

układu zbiera głosy wierzycieli. 

Wierzyciele głosują sumą wierzytelności 

umieszczoną w spisie wierzytelności.  

W przypadku stwierdzenia przyjęcia układu 

dłużnik formułuje i wnosi do właściwego 

Sądu Rejonowego za pośrednictwem KRZ 

wniosek o zatwierdzenie układu. 
 
WYKONANIE ORAZ STWIERDZENIE 
WYKONANIA UKŁADU 
 
Z dniem uprawomocnienia się postanowienia 

o zatwierdzenie układu nadzorca układu 

obejmuje funkcję nadzorcy wykonania 

układu, chyba że układ stanowi inaczej. 

Układ powinien być wykonywany na zasadach 

i warunkach określonych w propozycjach 

układowych. Po wykonaniu układu  

lub wyegzekwowaniu wierzytelności 

objętych układem sąd na wniosek dłużnika  

lub nadzorcy wykonania układu wydaje 

postanowienie o wykonaniu układu. 

 

SKUTKI OTWARCIA 
POSTĘPOWANIA  
O ZATWIERDZENIU UKŁADU, 
PRZYJĘCIA, ZATWIERDZENIA  
I WYKONANA UKŁADU 
 

W toku postępowania o zatwierdzenie 

układu dłużnik zyskuje ochronę przeciw-

egzekucyjną w stosunku do wierzytelności 

objętych układem, istnieje zakaz 

wypowiadania umów najmu lub dzierżawy 

nieruchomości lub lokalu, w którym jest 

prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, 

a także umów o podstawowym znaczeniu 

dla prowadzenia jego przedsiębiorstwa, 

które są objęte takim spisem. 

 

W przypadku przyjęcia, zatwierdzenia  

i wykonania układu dochodzi do redukcji 

zobowiązań przedsiębiorcy, restrukturyzacji 

jego przedsiębiorstwa oraz do uniknięcia 

jego upadłości. 

 

 

Paweł Szalewicz 

Radca prawny i Doradca restrukturyzacyjny 

 

Warszawa, 14.02.2023 r.  
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