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Twarze BIZNESU

W dobie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 duża część przedsiębiorców, spółek
kapitałowych i gospodarstw rolnych, niezależnie od skali prowadzonej działalności, znala-
zła się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Konsekwencje pandemii będą odczuwalne
jeszcze przez kilka lat, co znacząco może zmienić sytuację gospodarki zarówno w skali
mikro, jak i makroekonomicznej.

Restrukturyzacja 
sądowa 
w dobie 
pandemii

Jednym z podstawowych zadań pań-
stwa jest utrzymanie płynności finan-
sowej kraju, co jest bardzo trudne w sy-
tuacji, gdy ze względów bezpieczeń-

stwa większość rynku została zamrożona i po-
zbawiona możliwości generowania przy-
chodów. Tym samym ograniczeniu uległy tak-
że przychody skarbu państwa.

Zapominamy często, że 50 proc. Pol-
skiego PKB jest generowane przez małe i
średnie przedsiębiorstwa. Ten największy
segment Polskiej gospodarki zatrudnia
przeszło 10 mln Polaków, a to właśnie te

podmioty najbardziej odczuwają skutki
absencji gospodarczej. Skala problemu, z
którym państwo, przedsiębiorcy oraz wszy-
scy obywatele będą musieli się zmierzyć, jest
jeszcze trudna do oszacowania ze względu
na znaczne zachwianie bardzo istotnych
procesów transakcyjnych.

Sytuacja sektora MŚP jest o tyle trud-
na, iż okres pandemii pociągął za sobą
pierwszy etap reorganizacji sektora ban-
kowego oraz zmian w polityce kredytowej,
na którą zagrożony sektor ma dużą wraż-
liwość. Podatność ta wynika z dużego za-

angażowania w niego środków pochodzą-
cych z kredytów bankowych. Nic więc
dziwnego, że przemiany na gruncie sekto-
ra bankowego często powodują poważne
problemy w perspektywie dalszego funk-
cjonowania całego MŚP.

Pomocna dłoń państwa
Na ten moment przedsiębiorcy mogą li-

czyć na pomoc Państwa (m.in. pożyczki i
subwencje), jednak to rozwiązania czaso-
we, a ich zakres nie doprowadzi do trwa-
łej poprawy finansowej i operacyjnej kon-
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dycji przedsiębiorstw. Rządowy program
tarczy antykryzysowej traktować nale-
ży jako pomoc doraźną, służącą do
utrzymania minimalnych struktur ope-
racyjnych, na których bazie będzie
możliwy ponowny rozwój utraconego
potencjału. Niestety nie będzie to osią-
galne dla wszystkich podmiotów. Mowa
tu o tych, które mogą zostać doprowa-
dzone do trwałej utraty płynności i
braku możliwości terminowego regu-
lowania swoich zobowiązań w wyniku
znacznego obciążenia finansowego.

Należy jednak bezwzględnie pod-
kreślić, że w 2016 roku polski rząd
wprowadził do życia ustawą prawo re-
strukturyzacyjne, którego celem jest
działanie przeciwupadłościowe dla
przedsiębiorstw zagrożonych niewy-
płacalnością. Proces restrukturyzacji
sądowej to realna, kompleksowa pomoc
dla przedsiębiorstw, które funkcjonują
i posiadają wszelkie możliwości opera-
cyjne do prowadzenia działalności. Re-
strukturyzacja to forma pomocy pu-
blicznej, która może zostać przyznana
nie tylko w okresie panującej pandemii,
ale w każdej sytuacji, gdy przedsię-
biorca nie z własnej winy znalazł się na
skraju upadłości.

Czym dokładnie jest 
restrukturyzacja?

W celu ochrony przedsiębiorstw
ustawodawca określił cztery tryby re-
strukturyzacyjne oraz szeroki zakres
ochrony, które przysługują podmiotowi
i są zależne od skali problemów, jakie za-
istniały w danej organizacji. Dzięki re-
strukturyzacji podmiot zagrożony upa-
dłością może między innymi otrzymać

ochronę przeciwegzekucyjną, w tym
zwolnienie kont bankowych, zabezpie-
czenie majątku niezbędnego do prowa-
dzenia działalności, zawarcie układu z
wierzycielami oraz wyznaczenie nowe-
go harmonogramu spłaty swoich zo-
bowiązań, który będzie dostosowywany
do możliwości danego podmiotu.

Po wdrożeniu restrukturyzacji pod-
miot objęty pomocą publiczną powinien
dać rękojmię dalszego prawidłowego
funkcjonowania na rynku. Zapewnia to
ochronę nie tylko danej jednostcei i jej
pracownikom, ale też jej wierzycielom,
którzy mają szansę na odzyskanie swo-
ich należności oraz utrzymanie struktur
kooperacyjnych z dłużnikiem. Skarb
państwa będzie mógł zaś dalej czerpać
korzyści z generowanego przez podat-
nika przychodu.

Obopólna korzyść
Gdyby nie prawo restrukturyzacyj-

ne, każdy przedsiębiorca zagrożony
niewypłacalnością byłby skazany na
przeprowadzenie postępowania upa-
dłościowego, co w dramatyczny sposób
odbiłoby się na rozwoju naszej gospo-
darki. Zagrożona byłaby też pozycja
wierzycieli, którzy w sytuacji ubóstwa
masy upadłościowej dłużnika nie mo-
gliby odzyskać swoich należności.

Postępowanie restrukturyzacyjne
to nic innego jak zaawansowany proces
zarządzania kryzysowego, którego na-
rzędzia umożliwiają skuteczną reakcję
na negatywne skutki intensywnego roz-
woju narzucanego nam obecnie przez
rynek. To szansa na stabilizację i dalszy
rozwój gospodarki oraz działających w
jej obrębie podmiotów.                       �
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Rafał Machaliński – magister prawa, magi-
ster zarządzania, manager średniego i wyż-
szego szczebla z 18-letnim doświadczeniem
zawodowym w branży finansowej i prawni-
czej. Ekspert ds. prawa upadłościowego, re-
strukturyzacyjnego, przekształceń spółek
kapitałowych oraz pozyskiwania finansowa-
nia inwestycyjnego. Od wielu lat z sukcesami
buduje potencjał polskich i europejskich
przedsiębiorstw oraz przeprowadza imple-
mentację wizji rozwoju strategii biznesowych
do procesu operacyjnego. Ekspert ds. zarzą-
dzania procesowego posiadający certyfikat
PRINCE 2 – nr certyfikatu: 02548501-01-62II.

Kancelaria prawna what.now® od ponad
15 lat pomaga gospodarstwom rolnym i
przedsiębiorstwom, niezależnie od skali pro-
wadzonej przez nie działalności. Kancelaria
od samego początku wyspecjalizowała się w
postępowaniach upadłościowych, w tym
głównie postępowaniach układowych. Od
2016 roku z dniem wejścia ustawy restruktu-
ryzacyjnej jako jedni z pierwszych w Polsce
procesowaliśmy aplikacje restrukturyzacyjne
naszych klientów na terenie całego kraju,
wiedząc, iż ta ustawa to przyszłość i bezpie-
czeństwo naszej gospodarki.

Dlatego też kancelaria jest obecnie jednym z
nielicznych podmiotów w całym kraju, który
wyspecjalizował się w tak wąskiej, a zarazem
rozległej dziedzinie prawa, jaką są postępo-
wania restrukturyzacyjne.

Aplikacja restrukturyzacyjna to jeden z naj-
trudniejszych i najbardziej sformalizowanych
wniosków sądowych w naszym ustawodaw-
stwie. Do jej prawidłowego przygotowania
niezbędna jest pełna specjalizacja w danej
dziedzinie prawa, zaplecze biegłych prawni-
ków, analityków finansowych i księgowych
oraz olbrzymie doświadczenie biznesowe
managerów.
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