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Streszczenie: Uchwalenie nowej ustawy Prawo restukturyzacyjne w Polsce spowodowało,  

że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z sądowej ścieżki naprawy 

swoich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia, 

co przekłada się na sposób konkurowania i działania podmiotów gospodarczych na rynku.  

W przedmiotowej pracy autor przedstawia konsekwencje wszczęcia postępowania sanacyjnego 

z perspektywy organów sprawujących władzę oraz grup interesariuszy w postaci wierzycieli, 

właścicieli, instytucji finansowych itd. 
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THE IMPACT OF OPENING THE RESTRUCTURING PROCEEDINGS  

ON THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

Abstract: The adoption of the new Restructuring law in Poland resulted, that more 

entrepreneurs deciding to use the judicial path to restructure their businesses. This is due to the 

fact that the economic environment is changing dynamically, which has impact on the way 

companies compete and operate on the market. In this article, the author presents the 

consequences of initiating a restructuring proceeding from perspective of the enterprise 

authorities and stakeholder groups, i.e. creditors, owners, financial institutions, etc. 
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1. Wprowadzenie 

Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w sposobie zarządzania przedsię-

biorstwem powstałych na skutek otwarcia postępowania sanacyjnego. Autor opisuje prawne  

i poza prawne konsekwencje wszczęcia procedury restrukturyzacji, obejmujące różne obszary 
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funkcjonowania danej organizacji. Szczególny nacisk został położony na ukazanie problemów 

powstających w wyniku zaangażowania w proces decyzyjny podmiotów o zróżnicowanych 

interesach i potrzebach.  

2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego według prawa 

restrukturyzacyjnego 

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą skorzystać  

z instrumentów przewidzianych w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyza-

cyjne (dalej „pr. r.” lub „ustawa”). Jednym z dostępnych tam trybów jest postępowanie 

sanacyjne. Postępowanie to pozwala na przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie 

układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 

Zgodnie z treścią ustawy działaniami sanacyjnymi są czynności prawne lub faktyczne 

zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mające na celu przywrócenie 

dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed 

egzekucją. Przytoczona definicja jednoznacznie wskazuje, że działania podejmowane w tym 

trybie powinny wywołać pozytywne zmiany w obszarze finansów przedsiębiorcy, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem płynności i wypłacalności danej jednostki. Natomiast ochrona przed 

egzekucją stanowi jedno z narzędzi pozwalających na osiągnięcie wyznaczonego ustawą celu. 

Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego powoduje istotne zmiany  

w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem dłużnika. Po pierwsze, przedsiębiorca traci 

uprawnienia do zarządzania swoją firmą, która staje się jednocześnie składnikiem masy 

sanacyjnej. Zarząd przejmuje zarządca (powołany postanowieniem sądu), do którego 

najważniejszych zadań należą opracowanie i realizacja planu restrukturyzacji, sporządzenie 

spisu inwentarza oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych.  

W sytuacji gdy skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego 

udziału dłużnika, a jednocześnie daje on gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może 

zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa. 

Jednak zakres przyznanej władzy ogranicza się do spraw nieprzekraczających zwykłego 

zarządu. 

Jeśli sąd nie przyzna władzy dłużnikowi, to jest on zobowiązany do wydania nowemu 

zarządcy całego swojego majątku oraz dokumentów dotyczących jego działalności. 

Przekazywane są między innymi księgi rachunkowe, ewidencje prowadzone dla celów 

podatkowych oraz korespondencja. Dostęp do zawartych tam informacji pozwoli doradcy 

restrukturyzacyjnemu na zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, poznanie jego 

przeszłości oraz przyjętej strategii. Jedną z pierwszych czynności będzie analiza obecnej 

sytuacji firmy, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności prowadzących do problemów 
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finansowych. Posiadając wiedzę na ten temat można skorygować działania i zapobiec  

w przyszłości podobnym scenariuszom.  

Na mocy art. 292 pr. r. dłużnik został również zobowiązany do ścisłej współpracy  

z zarządcą oraz sędzią-komisarzem. Udziela im wszelkich potrzebnych wyjaśnień, udostępnia 

dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa i jego majątku oraz umożliwia zarządcy zapoznanie się 

z przedsiębiorstwem. Tak bliska kooperacja ma na celu przyśpieszenie całego procesu 

przejmowania kierownictwa oraz umożliwia zdobycie cennych informacji o samej organizacji. 

Współpraca ta jest szczególnie ważna w podmiotach działających w branżach niszowych lub 

wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy (IT, energetyka, nowe technologie). 

Doświadczenie i kompetencje dawnej kadry mogą zostać wykorzystane przez nowego 

zarządcę, co w konsekwencji przełoży się na wynik prowadzonego postępowania.  

Dla dłużnika istotnym jest fakt, że z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie 

służące prowadzeniu przedsiębiorstwa staje się elementem masy sanacyjnej. Podmiotem 

uprawnionym do określenia składu masy jest zarządca. W rezultacie bezskuteczne w stosunku 

do masy sanacyjnej są czynności prawne, nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik 

rozporządził swoim majątkiem, w przypadku gdy wartość świadczenia dłużnika przewyższa  

w istotnym stopniu wartość świadczenia otrzymanego i zostały dokonane w terminie roku przed 

złożeniem wniosku o otwarcie postępowania. Regulacje te chronią wierzycieli przed 

wyprowadzaniem majątku z przedsiębiorstwa i uniemożliwiają dłużnikowi dokonywanie 

prawnie relewantnych czynności w obrębie masy sanacyjnej.  

Otwarcie postępowania wywołuje również skutki w sferze zobowiązań dłużnika. 

Odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące przyśpieszonego postępowania 

układowego zawarte w art. 247-258 pr. r. Ponadto zarządca jest uprawniony do wypowiedzenia 

umów wzajemnych zawartych przed dniem otwarcia postępowania, w przypadku gdy  

nie zostały wykonane w całości lub w części, a świadczenie drugiej strony jest niepodzielne. 

Na dokonanie tej czynności konieczne jest uzyskanie zgody sędziego-komisarza. Natomiast  

w przypadku, gdy świadczenie drugiej strony jest podzielne, zarządcy przysługują adekwatne 

uprawnienia jedynie w zakresie, w jakim świadczenie drugiej strony miało zostać wykonane 

po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.  

Szczególna regulacja została również przewidziana odnośnie wpływu otwarcia postępo-

wania na stosunki pracy. Ustawodawca zdecydował, że wywołuje ono takie same skutki jak 

postępowanie upadłościowe. Dzięki temu pracodawca jest uprawniony m.in. do skrócenia 

okresu wypowiedzenia osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (nawet do  

1-miesiąca), nie jest związany ograniczeniami wynikającymi z ochrony przedemerytalnej 

pracowników oraz może rozwiązać umowę z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu 

macierzyńskiego.  
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Wszystkie przedstawione powyżej instrumenty służą optymalizacji procesów restruktu-

ryzacyjnych w przedsiębiorstwie. Zapewniają nowemu kierownictwu możliwość odbudowania 

pozycji konkurencyjnej firmy oraz wdrożenie skutecznych działań naprawczych –  

z zachowaniem praw interesariuszy uzdrawianego podmiotu. 

3. Zmiana modelu zarządzania przedsiębiorstwem w okresie 

restrukturyzacji 

Zgodnie z wolą ustawodawcy, to sąd decyduje komu i w jakim zakresie powierzyć bieżące 

zarządzanie przedsiębiorstwem w postępowaniu sanacyjnym. Poniżej zostanie zanalizowany 

przypadek, w którym zarząd przejmuje osoba wyznaczona przez sąd, zarówno w obszarze 

czynności nieprzekraczających zwykły zarządu, jak i przekraczających.  

Odsunięcie od władzy w przedsiębiorstwie dotychczasowych decydentów determinuje 

sytuację kryzysową. W rezultacie wydajność pracowników zdecydowanie maleje, co bezpo-

średnio przekłada się na wyniki firmy. Ponadto niskie morale załogi wpływają na wzrost 

wskaźnika rotacji zatrudnienia. Najbardziej utalentowane i kompetentne jednostki opuszczają 

organizację w celu znalezienia stabilizacji i dogodniejszych warunków pracy. Właśnie w takich 

niesprzyjających okolicznościach zarządca przejmuje kierownictwo.  

Jednym z największych wyzwań stojących przed doradcą restrukturyzacyjnym jest 

opanowanie narastającego chaosu i wprowadzenie skutecznych działań naprawczych.  

Na początku polegają one głównie na przywróceniu przedsiębiorstwu płynności finansowej,  

od której zależy jej przetrwanie w najbliższym okresie. Według D. Lovetta i S. Slattera (Lovett, 

Slatter, 2001, s. 113) najważniejszym zadaniem na tym etapie jest zagwarantowanie dostępu 

do gotówki, umożliwiającej dokonanie bardziej radykalnych i wszechstronnych modyfikacji 

całego biznesu w kolejnych fazach procesu. Sam proces restrukturyzacji odbywa się  

w pewnych ramach prawnych określonych przez ustawodawcę. Nowi decydenci są 

zobligowani do przestrzegania odgórnie narzuconych reguł. 

Niezbędna jest ścisła współpraca z innymi podmiotami zaangażowanymi w postępowanie. 

Niektóre z działań będą więc potrzebowały zgody sędziego-komisarza, zgromadzenia 

wierzycieli lub rady wierzycieli. Wprowadzone ograniczenia w swobodzie dysponowanie 

majątkiem sanowanego podmiotu powinny zapobiegać potencjalnym nadużyciom oraz 

umożliwiać nadzorowanie kolejnych etapów procesu przez głównych interesariuszy. Realny 

wpływ na decyzje podejmowane w organizacji posiada nie tylko powołany przez sąd 

restrukturyzacyjny zarządca, ale również sędzia-komisarz i wierzyciele.  

Podstawowym dokumentem, określającym ramy i kierunek działania jest plan restruktury-

zacji. Jego opracowanie powinno być poprzedzone skrupulatnymi analizami kondycji całej 

branży, sektora w którym konkuruje przedsiębiorstwo oraz wielopłaszczyznowej ocenie 
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wewnętrznej sytuacji firmy. Na tym etapie restrukturyzacji również istotną rolę odgrywają 

wierzyciele. Godząc się na odroczenie terminów spłat poszczególnych należności oraz 

aktywnie uczestnicząc w kluczowych działaniach naprawczych, mogą znacznie zwiększyć 

swoje szanse na otrzymanie pełnego zaspokojenia swoich roszczeń.  

Kolejnym, często występującym skutkiem otwarcia postępowania sanacyjnego jest spadek 

lub utrata zaufania wśród wszystkich grup interesariuszy – pracowników, dostawców, 

wierzycieli (w tym instytucji finansowych) oraz samych klientów. Podejmując próbę 

implementacji nowej strategii zarządzania organizacją z wykorzystaniem trybu sądowego, 

należy uwzględnić skutki takich wyborów. Część przedsięwziętych środków należy 

ukierunkować na odbudowanie relacji – angażując przy tym znaczne zasoby przedsiębiorstwa. 

Od skuteczności i efektywności tych akcji zależy niejednokrotnie powodzenie całej operacji. 

Nie mniej istotnym zagadnieniem jest zmiana modelu przywództwa. Częstym zjawiskiem 

wśród polskich przedsiębiorstw jest oparcie całej organizacji o osobę jej założyciela, 

pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego. W zaproponowanej przez 

ustawodawcę koncepcji stanowisko to sprawuje zarządca, jednak nie ma on władzy absolutnej 

w przedsiębiorstwie. Jego autorytet pochodzi od sądu restrukturyzacyjnego, który powołał go 

odpowiednim postanowieniem. W tym przypadku dochodzi do transformacji stylu zarządzania 

– z kierownictwa opartego na jednostce, na rządy o charakterze quasi-demokratycznym.  

Z dniem otwarcia postępowania, faktyczny udział w dalszym kształtowaniu kierunku rozwoju 

organizacji zostaje przekazany w zakres kompetencji wielu podmiotów o zróżnicowanej sile 

oddziaływania. 

4. Podsumowanie 

Reasumując przytoczone argumenty należy stwierdzić iż, decyzja sądu o otwarciu 

postępowania sanacyjnego, powoduje nie tylko przejęcie władzy przez nową jednostkę,  

ale również wywołuje konsekwencje w całym modelu zarządczo-kontrolnym. Od tego 

momentu wpływ na kształt organizacji posiada oprócz ścisłego kierownictwa także grono 

podmiotów powiązanych z organizacja na różnych płaszczyznach. Niektóre z nich dysponują 

kompetencjami kontrolno-nadzorczymi, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję względem 

zarządcy. Szybkie i efektywne przeprowadzenie sanacji, z uwzględnieniem stanowisk wielu 

stron – często o sprzecznych interesach – wydaje się być zadaniem niezwykle wymagającym  

i czasochłonnym.  Tymczasem w jednostce objętej działaniami naprawczymi potrzebne są 

stanowcze i bezkompromisowe rozwiązania. Oprócz tego, negatywna atmosfera wewnątrz 

samej organizacji, wymusza natychmiastowe reakcje ze strony kierownictwa firmy. Znając  

i rozumiejąc przedstawione zależności można zbudować strategię zawierającą plan działań  

w każdym z obszarów objętych kryzysem. 



476 K. Siekierda 

Bibliografia 

1. Lovett, D., Slatter, S. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem  

w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: WIG-Press. 

2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, DzU 2017 poz. 1508. 

3. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, DzU 2017 poz. 2344. 


