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Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z wpływem stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19) ma 

ogromny wpływ na przedsiębiorców. Już teraz wiele przedsiębiorstw stoi przed widmem niewypłacalności 

bądź realnego zagrożenia niewypłacalnością.

Rozwiązaniem może być złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie to przeznaczone jest dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. 

Zalety restrukturyzacji
• pierwszeństwo postępowania restrukturyzacyjnego przed upadłościowym,

• szansa i czas na wyjście z finansowych problemów poprzez naprawę przedsiębiorstwa i jego 

oddłużenie bez konieczności ogłaszania upadłości,

• zachowanie płynności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,

• możliwość wyboru jednego z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego,

• możliwość uzyskania pomocy publicznej na realizację planu restrukturyzacyjnego,

• możliwość zawarcia układu z częścią wierzycieli,

• szybkość postępowania. 

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość zawarcia układu w drodze czterech różnych postępowań.

Są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe 

oraz postępowanie sanacyjne.

Jeżeli Twoja firma jest niewypłacalna, zaś postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniosło oczekiwanych efektów 

lub na restrukturyzację jest już za późno, nie zwlekaj i jak najszybciej złóż wniosek o ogłoszenie upadłości.

Pamiętać należy, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego 

obowiązane, rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek tego działania, a także 

może doprowadzić do orzeczenia wobec niej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby te mogą uwolnić się od wyżej wskazanych skutków, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od 

dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości albo otwarto 

postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
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Prawo upadłościowe przewiduje dwie niezależne przesłanki wskazujące na materializację stanu niewypłacalności 

przedsiębiorcy. Pierwszą z nich jest utrata przez dany podmiot zdolności do wykonywania swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Druga 

natomiast występuje, jeżeli przez okres minimum 24 miesięcy występuje przewaga zobowiązań dłużnika nad 

wartością jego majątku.

Jeżeli przedsiębiorca identyfikuje u siebie chociażby stan zagrożenia niewypłacalnością to powinien rozważyć

z ostrożności złożenie wniosku o głoszenie upadłości, a następnie równoległe wystąpienie z wnioskiem

o postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku zbiegu tych dwóch wniosków pierwszeństwo zasadniczo 

będzie miał bowiem wniosek restrukturyzacyjny. 

Co istotne samo złożenie wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego nie jest 
wystarczające!

W związku z tym bardzo ważne jest bieżące 
monitorowanie aktualnej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej na temat restrukturyzacji pod adresem: 
http://doradcyrestrukturyzacyjni.biz

Specjaliści SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.

oraz Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

zapewniają kompleksową pomoc

i obsługę przedsiębiorstw w kryzysie.


