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Warszawa, dnia 27.05.2020 r. 

 

P.T. 

Marszałek Sejmu  

Elżbieta Witek 

listy@sejm.gov.pl 

 

Do wiadomości: 

Prezes Rady Ministrów 

Mateusz Morawiecki 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

- na adres e-mail: 

kontakt@kprm.gov.pl 

oraz: bprm@kprm.gov.pl 

 

Minister Aktywów Państwowych 

Jacek Sasin 

Ministerstwo Aktywów Państwowych 

- na adres e-mail: 

map@map.gov.pl  

 

Minister Rozwoju 

Jadwiga Emilewicz 

Ministerstwo Rozwoju 

- na adres e-mail: 

sekretariatJEmilewicz@mr.gov.pl  

  

Minister Sprawiedliwości 

Zbigniew Ziobro 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

- na adres e-mail: 

kontakt@ms.gov.pl 

 

do druku sejmowego nr 382 

 

STANOWISKO KIDR  

about:blank
about:blank
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w przedmiocie projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) 

 

 

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, po zapoznaniu się z projektem ustawy o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – w ramach projektu o 

uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym z satysfakcją i uznaniem stwierdza, iż przedstawiony 

projekt wychodzi naprzeciwko zdecydowanej większości postulatów, które środowisko doradców 

restrukturyzacyjnych postulowało w obliczu wyzwań, z którymi procedury restrukturyzacyjne zostaną 

skonfrontowane w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19. 

 

KIDR pragnie postulować wprowadzenie następujących rozwiązań, które uczynią planowane 

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne bardziej przystępne i dostępne dla przedsiębiorców: 

1. Celowe jest ograniczenie proponowanego wynagrodzenia „urzędowego” tylko do sytuacji 

mikroprzedsiębiorców, a nie małych przedsiębiorców, gdyż – zgodnie z obowiązującymi 

definicjami – mały przedsiębiorca może oznaczać prowadzenie działalności na całkiem znacznym 

poziomie – zatrudnienie w przedziale 10 – 49 osób, od 2 do 10 mln EUR obrotu rocznie i w 

zakresie swojej działalności sięga po propozycje układowe mające nie tylko charakter pieniężny; 

2. Konieczne jest także wykreślenie art. 20 ust. 2, gdyż ogranicza on wynagrodzenie nadzorcy 

sądowego również w przypadkach niezależnych od jego nakładu pracy, jak np. umorzenie czy też 

odmowa zatwierdzenia układu – które zależą w największym stopniu od samego dłużnika, i jego 

wierzycieli oraz niezawisłej oceny sądu; 

- gdyż powyższe zmiany mogą ograniczyć dostępność nowego postępowania, ponieważ może wystąpić istotna 

trudność w znalezieniu doradców restrukturyzacyjnych chętnych do prowadzenia takich postępowań. 

 

UZASADNIENIE 

 

W ocenie KIDR wynagrodzenie nadzorcy sądowego w każdym postępowaniu powinno być przede 

wszystkim powiązane z nakładem pracy, który musi zostać poniesiony w toku prowadzenia tego postępowania 

przez doradcę restrukturyzacyjnego. Dlatego w przypadku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie 

układu, które przewiduje, iż formalnym umocowaniem dla działania nadzorcy sądowego jest umowa zawarta z  
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Dłużnikiem, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się pozostawienie kwestii ustalenia wysokości i 

warunków wypłaty wynagrodzenia swobodzie stron. Rynek usług restrukturyzacyjnych jest i w dalszym 

ciągu pozostanie rynkiem klienta, a nie usługodawcy. Należy podkreślić, iż zawód doradcy restrukturyzacyjnego 

jest zawodem otwartym, w którym nie istnieją żadne prawne ani też faktyczne bariery, które w jakikolwiek 

sposób ograniczałyby liczbę podmiotów działających w tej branży. Aktualnie na rynku działa ponad 1400 

doradców restrukturyzacyjnych. Podobnie jak na rynku usług prawnych oraz doradczych w obszarze usług 

restrukturyzacyjnych istnieje zróżnicowana wycena świadczonych usług, a klienci mogą swobodnie wybierać 

pomiędzy usługami tańszych doradców (często dopiero rozpoczynających działalność zawodową), jak i też 

usługami droższych kancelarii restrukturyzacyjnych, mogących zapewnić usługi na wyższym poziomie 

koncepcyjnym, organizacyjnym i merytorycznym, w zależności od specyficznych potrzeb i uwarunkowań 

formalno - faktycznych przedsiębiorstwa dłużnika.  

 

Jeżeli jednak konieczne byłoby poszukiwanie jakiś obiektywnych mierników określających wysokość 

wynagrodzenia nadzorcy sądowego, w ocenie KIDR takim parametrem nie w każdym przypadku będzie 

wysokość kwot, które na podstawie zawartego układu przekazane mają zostać przez dłużnika na rzecz 

wierzycieli. Na wstępie należy zauważyć, iż taki miernik oznacza brak możliwości ustalenia wynagrodzenia w 

przypadku, jeżeli układ przewiduje inne sposoby zaspokojenia wierzyciela aniżeli zapłata kwot pieniężnych (np. 

konwersja zadłużenia na udziały/akcje, układ likwidacyjny), bądź też układ przewiduje restrukturyzacje 

świadczeń niepieniężnych poprzez ich wykonanie (co powinno być regułą). W praktyce katalog środków 

restrukturyzacyjnych wskazanych w art. 156 Prawa Restrukturyzacyjnego jest bardzo szeroki, a częstą praktyką  

postępowań przedsiębiorców są znaczne redukcje wartości wierzytelności, konwersje wierzytelności na udziały 

lub akcje, czy zamiany praw zabezpieczających wierzytelności. Statystycznie rzecz ujmując, w stosunku do 

mikroprzedsiębiorstw zastosowanie propozycji układowych niepieniężnych będzie miało miejsce znacznie 

rzadziej niż w wypadku małych przedsiębiorców,  stąd jeśli konieczne jest ograniczenie wynagrodzenia, to 

postulat Izby dotyczący stosowania wynagrodzenia z miernikiem kwotowym, wyłącznie tyczy się dłużników 

będących mikroprzedsiębiorcami.  

 

Po drugie, podstawowym celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego, a szczególnie tego 

prowadzonego w czasach kryzysu wywołanego pandemią nie powinno być możliwie jak najwyższe zaspokojenie 

wierzycieli, lecz zachowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności miejsc pracy. Zachowanie przedsiębiorstwa 

bardzo często będzie wymagać wyrzeczeń ze strony wierzycieli polegających na zgodzie na wysokie redukcje 

zadłużenia mając w przyszłości ekspektatywę dalszych profitów ekonomicznych ze współpracy z 

restrukturyzowanym dłużnikiem. Można przyjąć w uproszczeniu, iż im trudniejsza jest sytuacja danego 
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przedsiębiorstwa, tym większe będą niezbędne redukcje wierzytelności. Przekonanie wierzycieli do takiego 

scenariusza to między innymi obowiązek doradcy restrukturyzacyjnego, którego realizacja wymaga w praktyce 

nie tylko przygotowanie wiarygodnych i wielowariantowych projekcji finansowych, ale nierzadko też setek 

godzin spędzonych na rozmowach z wierzycielami, których trzeba przekonać, iż umorzenie znacznej części 

długu jest jedynym możliwym wyjściem z kryzysowej sytuacji i uzasadnioną alternatywą dla upadłości dłużnika. 

Wreszcie wydaje się, że uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, tak jak inne procedury 

restrukturyzacyjne, powinno również przeciwdziałać wykorzystywaniu instrumentów ochrony przed egzekucją 

w innych celach aniżeli rzeczywista restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Tymczasem mechanizm ustalania 

wynagrodzenia nadzorcy sądowego oparty wyłącznie na zadeklarowanych w układzie kwotach może być 

bodźcem ułatwiającym zawieranie przez nierzetelnych dłużników nierealnych układów, których jedynym celem 

będzie czasowe uchylenie się przed egzekucją oraz odroczenie w czasie ustawowego obowiązku złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo, uzależnienie wysokości wynagrodzenia nadzorcy układu od 

wysokości kwot przekazywanych wierzycielom wprowadza dysonans co do wspólnych celów dłużnika i jego 

doradcy restrukturyzacyjnego. Projektowane rozwiązanie powoduje, że wynagrodzenie nadzorcy układu będzie 

tym niższe, im lepiej będzie on negocjował wysokość redukcji wierzytelności dłużnika.  

 

Nie tylko wątpliwości KIDR, ale wręcz sprzeciw, budzi również zawarty w art. 20 ust. 2 przepis 

limitujący wynagrodzenie nadzorcy sądowego do kwoty dwukrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w przypadku odmowy zatwierdzenia przez sąd układu lub umorzenia postępowania. O 

ile w przypadku odmowy zatwierdzenia układu, która w większości przypadków (lecz nie we wszystkich) 

mogłaby świadczyć o nieprofesjonalnym wykonaniu pracy przez doradcę restrukturyzacyjnego można 

dopatrywać się pewnej racjonalności takiego rozwiązania, o tyle w przypadku umorzenia postępowania, które z 

reguły jest następstwem trudnej początkowej sytuacji przedsiębiorstwa lub decyzji wierzycieli taka kara nie 

wydaje się w żaden sposób uzasadniona. W pewnym uproszczeniu doradcę restrukturyzacyjnego można określić 

jako lekarza dla przedsiębiorstw. Nie trudno wyobrazić sobie jak wyglądałby rynek usług medycznych, gdyby 

lekarzom płacono tylko za leczenie tych pacjentów, których wyleczyć się udało, zaś adwokatom czy radcom 

przyznawać wynagrodzenie li tylko za wygrane sprawy. Należy też zwrócić uwagę, iż umorzenie uproszczonego 

postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu nie musi automatycznie oznaczać niepowodzenia samej 

restrukturyzacji. Przeciwnie, sytuacja taka może być też rezultatem osiągnięcia celów postępowania w trakcie 

negocjacji czy prezentacji rzeczywistej sytuacji dłużnika przez nadzorcę,  bez konieczności zawierania układu, 

np. w sytuacji pozyskania przez dłużnika na etapie postępowania środków wystarczających na spłatę wszystkich 

wymagalnych wierzycieli dodatkowe zawieranie i zatwierdzanie układu jest zbędne, gdyż w praktyce jedynie 

odkłada w czasie datę zaspokojenia wierzycieli.  
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Nie wydaje się również uzasadnione wprowadzenie jakichkolwiek ustawowych ograniczeń wysokości 

wynagrodzenia w przypadku odmowy zatwierdzenia przez sąd układu lub jego umorzenia w odniesieniu do 

kategorii małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Szczególnie w przypadku tej ostatniej kategorii 

przedsiębiorców wynagrodzenie maksymalne określenie w projekcie ustawy byłoby w większości przypadków 

niższe niż koszt samych materiałów biurowych i zakupionych przez nadzorcę eksperckich usług zewnętrznych 

i innych kosztów poniesionych przez doradcę restrukturyzacyjnego w toku świadczonych usług.  

 

Mając powyższe na względzie KIDR proponuje modyfikację zawartych w projekcie ustawy norm 

określających maksymalne wynagrodzenie nadzorcy sądowego poprzez wprowadzenie bardziej zróżnicowanych 

kryteriów wynagrodzenia w ramach grupy mikroprzedsiębiorców, a w przypadku małych, dużych oraz 

średnich przedsiębiorców pozostawienie kwestii wynagrodzenia swobodzie umów tak jak ma to miejsce 

w przypadku zwykłego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu.  Poniżej przedstawiamy propozycję 

zmodyfikowanego art. 20 ustawy, kładąc również w ust.5 nacisk na zwolnienie od opłat dotyczących 

obwieszczeń w toku postępowania w MSiG, które podczas postępowania restrukturyzacyjnego z zatwierdzonym 

i wykonywanym układem przez 5 lat mogą dochodzić do kwoty 10 tys. zł. 

 

Art. 20. 1. W przypadku mikro przedsiębiorcy wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe od 15 % kwoty 

przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:  

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 zł, 

wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 zł nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla 

wierzycieli; 

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 zł, 

wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 zł nie może przekroczyć równowartość 1% kwoty przeznaczonej dla 

wierzycieli. 

2. Przepis art. 49 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne stosuje się.  

3.  Dłużnik będący mikroprzedsiębiorcą jest zwolniony nie ponosi opłat za publikację obwieszczeń w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym.  

 

W ocenie KIDR przedstawiony w projekcie ustawy mechanizm ustalenia maksymalnego wynagrodzenia 

nadzorcy sądowego powinien dobrze sprawdzić się w odniesieniu do liczbowo największej kategorii 

przedsiębiorców, którymi są osoby samozatrudnione o stosunkowo niewysokich przychodach, stopniu 

skomplikowania przedsiębiorstwa i ilości wierzycieli. W zakresie kryteriów wyodrębnienia tej grupy KIDR 
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uważa, za właściwym odpowiednie oparciu się na przepisach tarcz antykryzysowych, które dla tej grupy mikro 

przedsiębiorców przewidziały nieobwarowane żadnymi dodatkowym warunkami zwolnienie ze składek ZUS za 

okres od marca do maja 2020 r. W odniesieniu do tej grupy przedsiębiorców w praktyce nie będzie też w praktyce 

występował problem związany z ustaleniem wynagrodzenia w przypadku, jeżeli układ miałby przewidywać 

konwersję zadłużenia na prawa udziałowe, likwidację majątku lub restrukturyzację zobowiązań niepieniężnych.  

 

W odniesieniu do małych przedsiębiorców w ocenie KIDR nie ma wystarczającego uzasadnienia dla 

limitowania wysokości wynagrodzenia określnego w umowie, gdyż poziom skomplikowania postępowania oraz 

katalog środków restrukturyzacyjnych funkcjonalnie nie różni się od przedsiębiorców będących średnimi 

przedsiębiorcami. 

 

Dostrzegając potrzebę stworzenia preferencji dla przedsiębiorców z grup mikroprzedsiębiorców KIDR 

pod rozwagę poddaje możliwość ustawowego zwolnienia tych podmiotów z obowiązku wnoszenia kosztów 

obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z punktu widzenia poczynionego już zaangażowania 

Skarbu Państwa w ratowanie przedsiębiorstw koszty takiego rozwiązania będą pomijalne, jednakże dla samych 

przedsiębiorców zwolnienie z tych opłat będzie stanowić rzeczywistą i potrzebną ulgę w trudnej sytuacji 

finansowej, w której podmioty te znalazły się z reguły nie z własnej winy.  

 

W celu zobrazowania zagadnienia związanego z nakładem pracy i kosztami wynikającymi z 

prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych przez doradcę restrukturyzacyjnego w dalszej części niniejszego 

pisma KIDR chciałby zwrócić uwagę na zakres obowiązków prawnych ciążących na doradcy 

restrukturyzacyjnym w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz przedstawić przykładowe 

wyliczenia oparte na formułach proponowanych w projekcie. 

 

Podsumowując, KIDR co do zasady uważa zaproponowane zmiany za konieczne i potrzebne. Jednak 

zrównanie w zakresie zasad wynagrodzenia doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach układowych 

konsumentów i przedsiębiorców wydaje się nieuzasadnione w kontekście ilości obowiązków nakładanych na 

doradcę w tak różnych stanach faktycznych i formalnych.  

 

     

(-)Jerzy Sławek     (-)Karol Tatara   

Dziekan KIDR     Prodziekan KIDR ds. Legislacji  

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny 

 


