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2.

Autorzy raportu:

r. pr. Marta Romańska

Wykresy zostały sporządzone w oparciu o dane z Centralnego Ośrodka
Informacji Gospodarczej uzyskane na podstawie analizy obwieszczeń
publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

adw. dr Patryk Filipiak
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Tezy raportu:

#1

Liczba ogłaszanych upadłości
konsumenckich ciągle wzrasta.

#2

Najprawdopodobniej czeka nas kolejna
fala upadłości przedsiębiorców.

#3

Jednoosobowi przedsiębiorcy nie mają
wiedzy o pozytywnych skutkach złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

#4

Wniosek o ogłoszenie upadłości chroni
przed odpowiedzialnością za długi spółki.

#5

Najwięcej upadłości ogłoszono
w województwie Mazowieckim i Śląskim.

#6

Paradoksalnie mamy więcej ogłoszeń
upadłości wobec spółek prawa
handlowego, niż wobec jednoosobowych
przedsiębiorców.
4.

Komentarz eksperta:

“

Przez pierwsze 2 lata obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego
obserwowaliśmy trend malejący jeżeli chodzi o liczbę ogłoszonych upadłości
przedsiębiorców. Zadziałał tu oczywście efekt przesunięcia. Przedsiębiorcy
bronili się przed upadłością poprzez wnioski restrukturyzacyjne. Wydaje się, że
obserwowany w tym roku delikatny 5% wzrost liczby ogłoszonych upadłości
to zapowiedź stałego trendu.
Dobra koniunktura w gospodarce nie będzie trwać wiecznie zaś rynek
zweryﬁkował, że restrukturyzacja nie jest panaceum dla wszystkich.
Nie wiem czy upadłość wróci w wielkim stylu, ale na pewno trzeba brać pod
uwagę korzyści płynące ze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Przedsiębiorcy jednoosobowi mają przecież szanse na oddłużenie właściwie na
takich samych zasadach jak konsumenci. Z doświadczenia wiem, że długi
przedsiębiorców po zakończonej upadłości często są umarzane przez sąd
upadłościowy. Dlatego paradoksem jest tak mała liczba składanych wniosków
oraz ogłaszanych upadłości, w stosunku do liczby podmiotów prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą.

adw. dr Patryk Filipiak

Z kolei członkowie zarządów spółek kapitałowych powinni zwracać uwagę na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez
niezłożenie wniosku o upadłość w terminie. I nie mówię tutaj wyłącznie o artykule 299 k.s.h. lecz również o artykule 21 ustęp 3
prawa upadłościowego oraz artykule 116 ordynacji podatkowej. Przepisy te dotyczą również spółek akcyjnych w tym spółek
publicznych.

“

Często doradzam klientom, aby w newralgicznym okresie kiedy jeszcze jest pełen dostęp do dokumentów i informacji
przygotowana została analiza ekonomiczno- prawna w przedmiocie oceny zajścia stanu niewypłacalności. Taka analiza może
istotnie pomóc piastunom spółki w przyszłym potencjalnym procesie sądowym.
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Liczba ogłoszonych upadłości w latach 2015-2018
W związku z wprowadzonymi zmianami w prawie upadłościowym
w 2015 r. liczba ogłaszanych upadłości wobec osób
nieprowadzących działalności gospodarczej znacząco wzrosła
i nadal rośnie. Ustawodawca w 2015 roku zmienił przesłanki
ogłoszenia upadłości likwidując wymóg posiadania majątku na
pokrycie kosztów postępowania. Powyższe przełożyło się na wzrost
ogłaszanych tzw. upadłości konsumenckich. Obecnie prowadzone
są prace nad kolejną nowelizacją przepisów dotyczących upadłości
osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przewiduje się,
że ich wejście w życie wpłynie na dalszy wzrost liczby
ogłaszanych upadłości wobec konsumentów.

Liczba ogłaszanych upadłości przedsiębiorców w okresie od
2015 do 2017 roku ulegała stopniowemu obniżeniu.
Powyższe było efektem wprowadzenia w 2016 r. prawa
restrukturyzacyjnego umożliwiającego restrukturyzację
przedsiębiorstw. Obecnie liczba ogłoszonych upadłości
przedsiębiorców wzrosła o 5% w stosunku do roku
ubiegłego. Nie jest to znaczny wzrost. Jednakże
uwzględniając zwiększające się zatory płatnicze, obniżenie
ilości przyznanych środków na dotacje z Unii Europejskiej,
a także ciągły wzrost cen związanych z boomem
budowlanym liczba ogłaszanych upadłości może wzrosnąć.

Liczba ogłoszonych upadłości przedsiebiorców i konsumentów za lata 2015-2018
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* Przedstawione dane za 2018 rok jest to przewidywana ilość upadłości ustalona na podstawie danych za I półrocze 2018 roku

6.

Forma prowadzonej działalności gospodarczej, a upadłość

Zarówno w 2017 roku, jak i w I półroczu 2018
roku najwięcej upadłości ogłoszono wobec
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w
ramach spółki prawa handlowego. Jest to istotny
paradoks, gdyż znacznie więcej podmiotów prowadzi
działalność gospodarczą w ramach indywidualnych
działalności.
Powyższe wynika z mniejszej świadomości prawnej
osób ﬁzycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą. Wielu przedsiębiorców
nie wie, że ma obowiązek złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości w sytuacji powstania
niewypłacalności. Dodatkowo przedsiębiorcy nie
są zaznajomieni z pozytywnymi skutkami złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie,
tj. umorzeniem niespłaconych zobowiązań.
Z kolei podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w formie spółek prawa handlowego
posiadają wiedzę na temat obowiązków
wynikających z przepisów prawa i skutków ich nie
wykonania. Ponadto osoby zarządzające spółkami
kapitałowymi składając w terminie wniosek
ogłoszenie
upadłości
chronią
się
przed
odpowiedzialnością za długi spółki.

Ogłoszone upadłości przedsiębiorców w 2017 r.
przy uwzględnieniu formy prowadzonej
działalności gospodarczej
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Struktura branżowa upadłości
Najwięcej upadłości w I półroczu 2018 roku
zostało ogłoszonych wobec podmiotów
działających w branży związanej z: handlem
hurtowym i detalicznym, przetwórstwem
przemysłowym i budownictwem. Powyższe
wynika ze specyﬁki ww. branż związanej ze
znacznymi opóźnieniami w płatnościach,
niskimi marżami, a także brakiem
pracowników i wzrostem ich wynagrodzeń.
Płynność ﬁnansowa podmiotów może ulec
dalszemu pogorszeniu z uwagi na
wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. tzw.
podzielonej płatności „split payment”.
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Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Dostawca wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działaność związana z rekultywacją
Pozostała działalność usługowa
Górnictwo i wydobywanie
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Działalność ﬁnansowa i ubezpieczeniowa
Opieka zdrowotna i społeczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Informacja i komunikacja
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna
Obsługa rynku nieruchomości
Budownictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Handel hurtowy i detaliczny

Struktura branżowa upadłości w I półroczu 2018 roku
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8.

Liczba ogłoszonych upadłości według województw
Dolnośląskie
Kujawsko- Pomorskie
Najwięcej upadłości przedsiębiorców w I półroczu 2018
roku zostało ogłoszonych w województwie Mazowieckim
i Śląskim. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w liczbie
przedsiębiorców działających na terenie wskazanych
województw. Województwo Mazowieckie, którego stolicą
jest Warszawa, stanowi centrum biznesowo-ﬁnansowe.
Z kolei województwo Śląskie, którego stolicą są Katowice,
stanowi centrum przemysłowo-wydobywcze. Powyższe
przekłada się wprost na ilość przedsiębiorstw, a co za tym
idzie ilość ogłaszanych w tych województwach upadłości.
Najwięcej upadłości konsumenckich w I półroczu 2018 roku
ogłoszono w województwie Mazowieckim i Śląskim.
Powyższe
znajduje
uzasadnienie
w
ilości
osób
zamieszkujących wskazane województwa.
W województwie Mazowieckim znajduje się stolica Polski,
która jednocześnie jest największym miastem. Z kolei
w województwie Śląskim znajduje się największa
aglomeracja.
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Liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorców i konsumentów według województw w I półroczu 2018 roku
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ﬁlipiakbabicz.com/restrukturyzacja

