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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

Unijne

dyrektywa 
77/187

– dyrektywa Rady 77/187/EWG z 14.02.1977 r. w sprawie zbli-
żania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów (Dz.Urz. WE L 61, s. 26)

dyrektywa 
2001/23

– dyrektywa Rady 2001/23/WE z 12.03.2001 r. w sprawie zbli-
żania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 
się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów (Dz.Urz. WE L 82, s. 16 ze zm.)

rozporządzenie 
MAR

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchy-
lające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173, s. 1 ze zm.)

Polskie

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
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k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

pr. up. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2344 ze zm.); wersja po nowelizacji na podstawie ustawy 
z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 233)

pr. restr. – ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.)

p.u.n. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz.U. poz. 535); wersja sprzed nowelizacji na podstawie 
ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 
poz. 233)

p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 776)

r.i.b.o. z 2014 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w spra-
wie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepi-
sami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.)

r.i.b.o. z 2018 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z 29.03.2018 r. w spra-
wie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepi-
sami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz.U. poz. 757)

u.o.b.d. – ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. poz. 1402 
ze zm.)

u.o.i.f. – ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.)

u.o.p. – ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.)

u.p.a.p.p. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)
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u.p.c.c. – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilno-
prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.t.u. – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

u.p.z. – ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 395 ze zm.)

u.z.g. – ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-
tyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.)

Czasopisma

DR – Doradca Restrukturyzacyjny
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
MPP – Monitor Prawa Pracy
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPEiS – Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
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Inne

ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo-
wych

GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS – Główny Urząd Statystyczny
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych
PDO – program dobrowolnych odejść
PUP – powiatowy urząd pracy
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
VAT – podatek od towarów i usług
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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PRZEDMOWA

Niniejsza publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, 
w szczególności: przedsiębiorców, prawników wewnętrznych, prak-
tyków zajmujących się na co dzień postępowaniami restrukturyza-
cyjnymi i upadłościowymi (w tym m.in. doradców restrukturyza-
cyjnych), jak również do osób, które chciałyby poznać konstrukcje 
postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz najciekaw-
sze problemy pojawiające się w ich toku.

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z procesami 
restrukturyzacyjnymi (zarówno sądowymi, jak i pozasądowymi) oraz 
z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z in-
nymi dziedzinami prawa, w tym m.in. z prawem podatkowym czy 
handlowym. Restrukturyzacja i upadłość to bowiem złożone procesy, 
które są kształtowane nie tylko przez przepisy ustawy – Prawo restruk-
turyzacyjne i ustawy – Prawo upadłościowe, ale również przez wiele 
innych ustaw regulujących otoczenie, w którym funkcjonuje przedsię-
biorca. Warto więc – już na etapie podejmowania decyzji o wyborze 
formy restrukturyzacji (pozasądowa, sądowa, postępowanie upadłoś-
ciowe) – mieć świadomość zalet i wad poszczególnych rozwiązań.

Część poświęcona czynnikom, jakie przedsiębiorca powinien wziąć 
pod uwagę, rozważając przystąpienie do restrukturyzacji sądowej 
lub pozasądowej albo do postępowania upadłościowego, stanowiąca 
swoistego rodzaju wprowadzenie do niniejszej publikacji, została za-
warta w rozdziale pierwszym. Zostaną w niej przedstawione czyn-
niki, które przedsiębiorca powinien uwzględnić przy wyborze od-
powiedniej formy restrukturyzacji, a także pomoże ona zrozumieć 
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Czytelnikowi, iż nie istnieje najlepsza forma restrukturyzacji, lecz że 
jej wybór jest uzależniony od potrzeb i niedoskonałości konkretnego 
przedsiębiorstwa.

Kolejne rozdziały pracy zostały poświęcone istotnym aspektom prak-
tycznym związanym z restrukturyzacją pozasądową, sądowymi postę-
powaniami restrukturyzacyjnymi oraz postępowaniami upadłościo-
wymi. Przykładowo ‒ celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, 
czym różni się konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w toku po-
stępowania restrukturyzacyjnego od konwersji w trybie przepisów Ko-
deksu spółek handlowych oraz jakie skutki podatkowe wiążą się z re-
strukturyzacją w trybie przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Inspiracją do napisania niniejszej książki była współpraca jej autorów, 
tj. prawników zajmujących się na co dzień zagadnieniami z różnych 
dziedzin prawa, doradców podatkowych oraz doradców restruktu-
ryzacyjnych i ich odmienne spojrzenie na wiele zagadnień poruszo-
nych w niniejszej pracy. W ostatnich latach na rynku pojawiło się 
wiele publikacji z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych i upad-
łościowych. Ich celem zazwyczaj jednak jest przedstawienie zagad-
nień proceduralnych związanych z postępowaniami upadłościowymi 
i restrukturyzacyjnymi. Celem niniejszej publikacji jest zaś przed-
stawienie pewnych zagadnień praktycznych związanych z wpływem 
procedur restrukturyzacyjnych i upadłościowych na inne dziedziny 
prawa. Na łamach niniejszej publikacji swoją opinię wyrazili nie tylko 
prawnicy zajmujący się na co dzień postępowaniami restrukturyza-
cyjnymi, ale również doradcy podatkowi, prawnicy z zakresu prawa 
handlowego, prawa pracy itd. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja 
pozwoli jej Czytelnikom poznać nie tylko samą konstrukcję procesów 
restrukturyzacji (pozasądowej i sądowej) oraz postępowań upadłoś-
ciowych, ale również problemy pojawiające się w ich toku, a tym sa-
mym uwzględnić niektóre ryzyka już na etapie podejmowania decyzji 
o konkretnej formie restrukturyzacji.

Publikacja uwzględnia stan prawny na 5.09.2018 r.

Autorzy
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Rozdział 1

RESTRUKTURYZACJA ORAZ JEJ FORMY

1.1. Czym jest restrukturyzacja?

Słownik języka polskiego definiuje pojęcie restrukturyzacji jako 
zmianę struktury gospodarczej kraju lub przedsiębiorstwa1. Mówiąc 
o procesie restrukturyzacji, nie myślimy więc o jednym szablono-
wym rozwiązaniu, lecz o wielu rozwiązaniach skrojonych na miarę 
potrzeb danego przedsiębiorstwa, mających na celu przede wszyst-
kim zwiększenie jego wydajności, funkcjonalności oraz usprawnienie 
stosowanych w ramach jego działalności rozwiązań, a ponadto także 
modernizację lub uwspółcześnienie struktury organizacyjnej i zasad 
funkcjonowania.

Należy przy tym pamiętać, że jest to termin o złożonym i wieloaspek-
towym charakterze, który w odniesieniu do restrukturyzacji przed-
siębiorstw może obejmować wszelkiego rodzaju operacyjne, prawne 
i finansowe zmiany strukturalne, w tym m.in. w zakresie struktury 
majątkowej, kapitałowej, organizacyjnej, zarządzania, zatrudnienia, 
produkcyjno-asortymentowej, rynków zaopatrzenia i zbytu, tech-
niczno-technologicznej itd. Restrukturyzacja stanowi w tym znacze-
niu swoisty odpowiednik szeroko stosowanego pojęcia reorganiza-
cji, które – co do zasady – dotyczy zmian stricte organizacyjnych. 
Restrukturyzacja stanowi więc proces mający na celu optymalizację 
biznesu.

1 Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, R–Z, Warszawa 1999, s. 47.
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Na marginesie należy zaznaczyć, iż – zdaniem autorów niniejszej publi-
kacji – przez „restrukturyzację” należy rozumieć również postępowanie 
upadłościowe, która to procedura w społecznym przekonaniu bezzasad-
nie uważana jest za porażkę przedsiębiorcy. Zarówno w języku potocz-
nym, jak i wśród profesjonalistów pomiędzy „upadłością” a „likwidacją” 
niejednokrotnie stawia się znak równości. Tymczasem należy zauważyć, 
że postępowanie upadłościowe może również stanowić skuteczną formę 
restrukturyzacji danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w nowej odsłonie – 
tzw. pre-packu. W niniejszej publikacji autorzy starają się „odczarować” 
powszechne społeczne rozumienie postępowania upadłościowego, przy 
czym nie wolno zapominać, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
nie stanowi wyboru, lecz obowiązek niewypłacalnego przedsiębiorcy.

1.2. Definicja przedsiębiorstwa

Spośród dostępnych na rynku publikacji poświęconych tematyce re-
strukturyzacji znaczna część szczegółowo przedstawia charakterystykę 
poszczególnych procedur restrukturyzacyjnych, poddając analizie wy-
stępujące pomiędzy nimi różnice, a także ich przebieg oraz skutki dla 
restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że 
przedsiębiorstwo stanowi złożony mechanizm, na który składa się sze-
reg różnych elementów, które w znaczący sposób odróżniają jedną dzia-
łalność gospodarczą od drugiej i które muszą być wzięte pod uwagę 
w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewentualnych 
działań o charakterze restrukturyzacyjnym. W celu umożliwienia do-
konania świadomego oraz słusznego wyboru w zakresie optymalnej 
formy restrukturyzacji, która w odniesieniu do konkretnego podmiotu 
będzie formą najbardziej odpowiednią, konieczne jest rozważanie licz-
nych czynników, w tym również niezwiązanych z charakterem danej 
procedury restrukturyzacyjnej, np. skutków podatkowych.

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego „przedsiębiorstwo” to 
samodzielna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem 
ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym2. Z kolei prawo cywilne 

2 Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 2, L–P, Warszawa 1999, s. 924.
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definiuje „przedsiębiorstwo” jako zorganizowany zespół składników 
materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:
 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyod-

rębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, ma-

teriałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nie-
ruchomości lub ruchomości;

 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub 
ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ru-
chomości wynikające z innych stosunków prawnych;

 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pie-
niężne;

 5) koncesje, licencje i zezwolenia;
 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8) tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności go-

spodarczej.

W nauce ekonomii nie ma zaś jednej wiodącej definicji przedsiębior-
stwa. Wynika to przede wszystkim z odmienności definiowania celu, 
w jakim działa przedsiębiorstwo. Nie wchodząc w szczegóły doktry-
nalnych rozbieżności w tym zakresie, za słuszny należy uznać pogląd 
zaprezentowany przez Z. Wiszniewskiego, zgodnie z którym przed-
siębiorstwa dążą przede wszystkim do realizacji swoich indywidual-
nych celów3. I choć nie sposób przyjąć, iż wszystkie przedsiębiorstwa 
działają w celu osiągnięcia tego samego uniwersalnego celu, to dla 
większości nadrzędnym celem działalności jest jednak osiąganie ko-
rzyści finansowych.

Zdaniem autorów niniejszego opracowania najbardziej trafioną defi-
nicją przedsiębiorstwa jest definicja zaprezentowana przez S. Sudoła, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo to jednostka prowadząca działal-

3 Z.  Wiszniewski [w:]  Ekonomia dla prawników i  nie tylko, red.  M.  Bednarski, 
J. Wilkin, Warszawa 2005, s. 69–70.
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restrukturyzacja i upadłość 

Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi i pozasądo-
wymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, 
jakie pojawiają się na styku z innymi dziedzinami prawa.
W książce omówiono m.in.:
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 –  różnicę między konwersją wierzytelności na udziały lub akcje w toku postępowania 
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wa własności intelektualnej;
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oraz prawników zajmujących się na co dzień zagadnieniami z różnych dziedzin prawa,  
w związku z czym opracowanie uwzględnia różnorodne kwestie związane z proble-
matyką restrukturyzacji i upadłości. 
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. 
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