Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 14, No. 3/2/2016

Sylwia Morawska*
Joanna Kuczewska**
Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska

Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec
przedsiêbiorstw prze¿ywaj¹cych trudnoœci finansowe
na przyk³adzie Polski
Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec przedsiêbiorstw…

Wstêp
Celem artyku³u jest identyfikacja zjawiska decouplingu, czyli rozdzielenia, polityki unijnej i praktyki w pañstwach cz³onkowskich na przyk³adzie Polski wobec przedsiêbiorców prze¿ywaj¹cych trudnoœci finansowe, wskazanie na ich wp³yw na funkcjonowanie instytucji upad³oœci
i restrukturyzacji, a tak¿e zarysowanie kierunków przysz³ych badañ. Kiedy oczekiwania uczestników obrotu gospodarczego nie s¹ zgodne z interesami formu³owanymi w politykach Unii Europejskiej, pañstwa cz³onkowskie mog¹ próbowaæ uzyskaæ legitymizacjê poprzez formu³owanie
odpowiednich formalnych dzia³añ bez zmiany faktycznych praktyk. Zjawisko to okreœla siê w jêzyku angielskim jako decoupling, czyli rozdzielenie, roz³¹czenie1.
W artykule dokonano egzegezy przepisów dotycz¹cych postêpowañ
upad³oœciowych i restrukturyzacyjnych, przegl¹du literatury polskojêzycznej i obcojêzycznej dotycz¹cej polityki drugiej szansy oraz prawa
upad³oœciowego i restrukturyzacyjnego, przeprowadzono badania iloœciowe i jakoœciowe prowadzonych postêpowañ upad³oœciowych w latach
2004–2012 w s¹dach w Gdañsku, Warszawie i Wroc³awiu. Badania iloœciowe i jakoœciowe postêpowañ upad³oœciowych prowadzono w ramach
grantu UMO – 2013/09/B/HS4/03605 finansowanego przez NCN pt. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach
2004–2012. Koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”.
Prawo pe³ni funkcjê dynamizuj¹c¹ oraz wychowawcz¹. Jego celem
mo¿e byæ promowanie okreœlonych zmian oraz kszta³towanie w adre* Prof. SGH dr hab., Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiêbiorstw,
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1
W niniejszym artykule przyjêto t³umaczenie terminu decoupling jako rozdzielenie [Mazur, 2014].
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satach wzorców norm po¿¹danych zachowañ. Jest to jednak proces d³ugotrwa³y i wymagaj¹cy ze strony pañstwa nak³adów. Konieczna jest
równie¿ analiza funkcjonowania instytucji w praktyce – zjawiska rozdzielenia praktyki i polityki. Badania prowadzone w Polsce wykazuj¹
[M¹czyñska, Morawska, 2015], ¿e potencja³ instytucji upad³oœci oraz restrukturyzacji w Polsce jest bardzo niski. Przedsiêbiorcy wykorzystuj¹
procedury upad³oœciowe i restrukturyzacyjne rzadko, uznaj¹c je za nieefektywne i nieodpowiadaj¹ce na ich zapotrzebowania. Badania wpisuj¹
siê w nurt nowej ekonomii instytucjonalnej, gdzie podkreœla siê znaczenie
dla wzrostu gospodarczego czynników instytucjonalnych i politycznych
[Coase, 1937; Demsetz, 1997; God³ów-LegiêdŸ, 2009; Hodgson 2004;
North, 1990; Ostrom, 1990; Ratajczak, 1994; Rudolf, 2005; Stankiewicz,
2012; Williamson, 1998; Z¹bkowicz, 2003]. Pojawi³o siê wiele wskaŸników
pozwalaj¹cych oceniaæ potencja³ instytucjonalny pañstwa. Oprócz stworzonych przez Bank Œwiatowy wskaŸników jakoœci rz¹dzenia (governance
indicators), opracowano na podstawie monitoringu poziomu ryzyka dla
inwestorów (International Country Risk Guide Numbers), w którym ocenia
siê równie¿ rz¹dy prawa. Jako podstawa analizy wspó³zale¿noœci miêdzy
instytucjami a funkcjonowaniem gospodarki mo¿e zostaæ zastosowana
teoria praw w³asnoœci i teoria kosztów transakcyjnych, o czym pisze m.in.
H. de Soto [Soto, 1991]. Podkreœla on wagê formalnych praw w³asnoœci
i konsekwencji dla efektywnoœci gospodarki dobrego funkcjonowania
instytucji prawnych. Jednym z osiowych pogl¹dów teorii praw w³asnoœci
jest stwierdzenie, ¿e brak mo¿liwoœci korzystania z prawa w³asnoœci
wskutek nienale¿ytej jego ochrony prowadzi do os³abienia systemu bodŸców ekonomicznych – czyli wynagradzania za ekonomicznie racjonalne
dzia³ania i karania za nieracjonalne. Tak wiêc system prawny, który
w obszarze ochrony praw w³asnoœci jest nieskuteczny, hamuje wzrost gospodarczy.
Z kolei teoria kosztów transakcyjnych definiuje koszty transakcyjne
jako koszty poszukiwania informacji, negocjacji z nabywcami i koszty
egzekwowania kontraktu [Williamson, 1988; Williamson, Masten, 1999;
Rudolf, 2005]. Prekursorem ujêcia gospodarki, w której transakcje odgrywaj¹ kluczow¹ rolê, by³ J. R. Commons. Wed³ug jego definicji „transakcje
nie s¹ wymian¹ towarów, lecz alienacj¹ i pozyskiwaniem, dokonywanym
miêdzy jednostkami, praw w³asnoœci i wolnoœci, stworzonych przez spo³eczeñstwo, a przeto musz¹ byæ negocjowane przez zainteresowane strony, zanim praca mo¿e wyprodukowaæ, konsumenci – skonsumowaæ,
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a towary mog¹ byæ fizycznie wymienione” [Stankiewicz, 2012]. Za jedn¹
z pierwszych prób identyfikacji kosztów transakcyjnych uznaje siê ujêcie
zaprezentowane przez R. H. Coase’a w 1937 r. w s³ynnym artykule o istocie firmy [Coase, 1937]. Koszty w jego ujêciu to koszty wykorzystania
mechanizmu cenowego, zwane póŸniej kosztami transakcyjnymi, czyli
kosztami dzia³ania systemu gospodarczego. Definicje te by³y niejednokrotnie rewidowane (S. N. S. Cheung, O. E. Williamson, T. Malone,
J. Yates, R. Benjamin i inni). Wed³ug W. Stankiewicza koszty transakcyjne
s¹ „czêœci¹ ³¹cznych kosztów funkcjonowania systemu spo³eczno-gospodarczego, która obejmuje nak³ady zasobów ponoszone w trakcie zawierania i realizacji wszystkich typów transakcji” [Stankiewicz, 2012].
Z punktu widzenia niniejszego artyku³u szczególnego znaczenia nabieraj¹ rodzaje kosztów transakcyjnych i umieszczenie w nich kosztów
zwi¹zanych z dochodzeniem z praw z umów w trybie egzekucji zbiorowej. Koszty zwi¹zane z dochodzeniem z praw z umów w trybie egzekucji
zbiorowej zaliczyæ nale¿y do kosztów transakcyjnych ex post. Na koszty
kontroli (egzekwowania kontraktu) bezpoœredni wp³yw wywieraj¹ efektywnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci i poziom zaufania przedsiêbiorców
do systemu s¹downiczego. Przedstawiciele amerykañskiego realizmu
prawniczego traktowali prawo jako fakt spo³eczny. O. W. Holmes Jr.
zaproponowa³ nowe spojrzenia na prawo z perspektywy „z³ego cz³owieka”, który interesuje siê tylko tym, jak w jego sprawie orzeknie s¹d.
Amerykañscy przedstawiciele tego nurtu (O. W. Holmes Jr., J. Ch. Grey,
J. Frank, K. N. Llewellyn, J. Hutcheson, F. Cohen, H. Oliphant i inni) zapocz¹tkowali koncepcjê odró¿nienia prawa stanowionego (law in book) od
prawa w dzia³aniu (law in action) [Onyszczuk, 2008]. Przedmiotem badañ
prawa, w ocenie amerykañskiego prawoznawstwa, powinno byæ stosowanie prawa przez s¹dy.

1. Polityka UE wobec przedsiêbiorstw. Realizacja prawa drugiej
szansy
G³ówne priorytety wspó³czeœnie realizowanej wspólnotowej polityki
przedsiêbiorczoœci sformu³owano w przyjêtej w 2000 r., na posiedzeniu
Rady Europejskiej w Lizbonie tzw. strategii lizboñskiej [Budzyñska i inni,
2002]. Kluczowe miejsce w wy¿ej wymienionej strategii zajê³a kwestia
zwiêkszenia dynamiki przedsiêbiorczoœci w Europie, której podstaw¹ jest
dominuj¹cy sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP). Zapewnienie
przyjaznego otoczenia oko³obiznesowego jest gwarancj¹ ich harmonijnego
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rozwoju, co w efekcie przek³ada siê na rozwój sektorów, ga³êzi, regionów
i w koñcu ca³ej gospodarki. Rada Europejska w Lizbonie zaapelowa³a
o przyjêcie uporz¹dkowanych regu³, z których szczególne znaczenie mia³o: konsultowanie proponowanych regulacji prawnych, ocena ich konsekwencji, wprowadzenie schematów kodyfikowania i przyswajania ustawodawstwa wspólnotowego oraz przegl¹d instrumentów finansowych
sterowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny [Budzyñska i inni, 2002].
Realizuj¹c powy¿sze wyzwania, Wspólnota uruchomi³a szereg dzia³añ, z których najwa¿niejszym by³o przyjêcie na posiedzeniu Rady Europejskiej w Feira w czerwcu 2000 r. Europejskiej Karty Ma³ych Przedsiêbiorstw (The European Charter for Small Enterprises) [Komisja Europejska,
2004]. Za³o¿eniem Karty by³o poprawianie sytuacji przedsiêbiorstw europejskich (szczególnie MŒP) poprzez dzia³ania stymuluj¹ce przedsiêbiorczoœæ i lepsze dostosowanie istniej¹cych instrumentów do potrzeb sektora. G³ówne kierunki dzia³añ UE przyjête w Karcie to m.in.: uproszczenie
regulacji prawnych, uproszczenie procesu rejestracji przedsiêbiorstw,
rozwój edukacji i szkoleñ, poprawa dostêpnoœci us³ug elektronicznych,
uproszczenie systemu podatkowego, poprawa dostêpu do finansowania
i nowych technologii, oraz lepsza reprezentacja interesów przedsiêbiorstw na poziomie krajowym i wspólnotowym [Stêpniak, Kuczewska,
2004]. Kolejnym, strategicznym dokumentem, który ukszta³towa³ europejsk¹ politykê wpierania przedsiêbiorczoœci, by³ Program Small Business Act dla Europy (SBA) – zaproponowany przez Komisjê Europejsk¹
w 2008 r. [European Commission, 2008]. Celami strategicznymi Aktu zosta³y „[…] poprawa ogólnego podejœcia politycznego do przedsiêbiorczoœci, trwa³e wpisanie zasady „najpierw myœl na ma³¹ skalê” w kszta³towanie polityki, pocz¹wszy od opracowywania przepisów, a na us³ugach
publicznych koñcz¹c, oraz wspieranie rozwoju MŒP przez pomoc w sprostaniu przeciwnoœciom, które utrudniaj¹ ten rozwój” [European Commission, 2008, s. 3]. Zgodnie z wytycznymi SBA dzia³ania strategiczne polityki wspierania przedsiêbiorczoœci koncentruj¹ siê wokó³:
1. Realizacji 10 zasad, które s³u¿¹ za wytyczne przy opracowywaniu
i wdra¿aniu polityki na szczeblu UE i pañstw cz³onkowskich. Zaliczaj¹ siê do nich: prawo drugiej szansy, odpowiedzialna administracja,
„najpierw myœl na ma³¹ skalê” (Think Small First Rule), pomoc publiczna i zamówienia publiczne, dostêp do finansowania, przedsiêbior-

Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec przedsiêbiorstw…

131

czoœæ, efektywny rynek wewnêtrzny, umiejêtnoœci i innowacje, œrodowisko ekologiczne oraz internacjonalizacja.
2. Wdro¿enia zestawu nowych wniosków legislacyjnych: ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ grupowych dotycz¹ce pomocy pañstwa, rozporz¹dzenie ustanawiaj¹ce statut europejskiej spó³ki prywatnej oraz dyrektywa w sprawie obni¿onych stawek VAT.
3. Wdro¿enia zestawu nowych œrodków politycznych, gwarantuj¹cych
skuteczn¹ implementacjê 10 zasad SBA.
W celu zagwarantowania wiêkszej przejrzystoœci procesu stanowienia prawa europejskiego oraz uwzglêdniania zasady „najpierw myœl na
ma³¹ skalê” Komisja Europejska zaproponowa³a dwukierunkowy proces
oceny gwarantuj¹cy wykorzystanie informacji zwrotnej z konsultacji spo³ecznych oraz wysok¹ jakoœæ w³aœciwego stanowienia prawa. W drodze
konsultacji spo³ecznych ró¿ne grupy interesariuszy dostarczaj¹ informacji na temat proponowanych zmian i wprowadzania nowych regulacji
prawnych poprzez interaktywne narzêdzie dla obywateli, za pomoc¹ którego zg³aszaj¹ propozycje Komisji Europejskiej (Lighten the Load), oraz
Platformê REFIT – forum rewizji istniej¹cego prawa przez grupê wysoko
wykwalifikowanych ekspertów reprezentowanych przez partnerów spo³ecznych i organizacje biznesowe. Wysok¹ jakoœæ przegl¹du prawa gwarantuje program REFIT – iloœciowa i jakoœciowa weryfikacja istniej¹cych
zasobów prawodawstwa, osadzona w podejmowaniu decyzji politycznych oraz skuteczne monitorowanie i ewaluacja [European Commission,
2016]. Szczególn¹ rolê w zakresie gwarancji jakoœci procesu stanowienia
prawa odgrywa Komitet Ochrony Regulacji (Regulatory Security Board)
powo³any 1 lipca 2015 r. [European Commission, 2015]. Jego zadaniem
jest wspieranie procesu oceny wp³ywu prawa europejskiego (istniej¹cego
i proponowanego) na funkcjonowanie MŒP oraz gwarantowanie centralnej kontroli jakoœci prawa. Cz³onkowie Komitetu opiniuj¹ wszystkie
dokumenty Komisji Europejskiej i wykonuj¹ tzw. testy sprawnoœci prawna. Pozytywna ocena Komitetu wraz z ocen¹ wp³ywu pozwalaj¹ na
dalsze postêpowanie w zakresie stanowienia prawa.
Skutecznoœæ koordynacji polityk gospodarczych (w tym polityki
wspierania przedsiêbiorczoœci), sprzyjaj¹cych efektywnej alokacji zasobów, wprost zale¿y od systemu normatywnego, który adresowany jest
do szeroko rozumianych biernych i czynnych uczestników obrotu. Musi
nie tylko spe³niaæ funkcjê gwaranta pewnoœci obrotu, ale i stymulowaæ
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przedsiêbiorczoœæ w celu realizacji strategicznego celu, jakim jest
uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej gospodarki œwiata.
Komisja Europejska ju¿ w 2005 r. w dokumencie „Nowoczesna polityka dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw” [Komisja Europejska, 2005]
dostrzeg³a potrzebê udoskonalenia procedur upad³oœciowych i podjê³a
siê opracowania za³o¿eñ polityki, której zadaniem by³o rozwi¹zanie problemu zagro¿onych przedsiêbiorstw i ³agodzenie negatywnych skutków
ich upad³oœci. Pocz¹tkowo dzia³ania Komisji ogranicza³y siê do gromadzenia danych na temat konsekwencji upadków przedsiêbiorstw oraz
u³atwiania identyfikacji i rozpowszechniania dobrych praktyk. Równie¿
poszczególne kraje cz³onkowskie zobowi¹za³y siê do przegl¹du i zreformowania procedur upad³oœciowych i restrukturyzacyjnych w celu zagwarantowania przedsiêbiorstwom (szczególnie MŒP) prawa drugiej
szansy [Komisja Europejska, 2007].
Przeciêtnie w krajach UE (UE 28) w 2013 r. tylko 7% MŒP wœród
wszystkich aktywnych podmiotów by³o w stanie przetrwaæ w ci¹gu roku
od za³o¿enia (tablica 1). Równie¿ w 2013 r. powsta³o 10% nowych MŒP
wœród wszystkich aktywnych przedsiêbiorstw i prawie tyle samo, bo 9%,
zosta³o zlikwidowanych. Kraje, w których zauwa¿alny by³ wiêkszy odsetek przedsiêbiorstw likwidowanych ni¿ nowo powstaj¹cych, to: Czechy,
Hiszpania, Chorwacja, W³ochy oraz Cypr. Najwiêkszy procent nowych
pomiotów wœród wszystkich aktywnych przedsiêbiorstw odnotowa³y
Litwa i Rumunia. Najwiêkszy zaœ procent MŒP, które by³y w stanie
przetrwaæ pierwszy rok dzia³alnoœci wœród aktywnych podmiotów,
odnotowa³y: Litwa, £otwa, Bu³garia, Polska i Zjednoczone Królestwo.
Uwzglêdniaj¹c obraz statystyczny krajów UE oraz priorytety polityki przedsiêbiorczoœci identyfikowane przez Komisjê Europejsk¹ od
2002 r., uznanie prawa europejskich MŒP do drugiej szansy jako jednej
z kluczowych zasad SBA jest w pe³ni uzasadnione. Obliguje ono pañstwa
cz³onkowskie do systematycznego d¹¿enia w kierunku zagwarantowania uczciwym przedsiêbiorcom, którzy prze¿ywaj¹ trudnoœci finansowe
lub zostali postawieni w stan upad³oœci, prawa szybkiego uzyskania
drugiej szansy i ponownego rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej.
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Tablica 1. Procent nowo powsta³ych MŒP, zlikwidowanych MŒP oraz MŒP,
które przetrwa³y w ci¹gu 1 roku od za³o¿enia wœród aktywnych
przedsiêbiorstw w krajach UE w 2013 r.

Kraje UE

Procent nowo
powsta³ych MŒP
ogó³em wœród
populacji
aktywnych
przedsiêbiorstw

Procent
Procent MŒP
zlikwidowanych
ogó³em, które
MŒP ogó³em wœród przetrwa³y w ci¹gu
populacji
1 roku od za³o¿enia
aktywnych
wœród aktywnych
przedsiêbiorstw
przedsiêbiorstw

UE 28

10%

9%

7%

Belgia

4%

2%

4%

Bu³garia

12%

12%

11%

Czechy

8%

10%

7%

Dania
Niemcy

10%
7%

13%
8%

8%
6%

Estonia

11%

10%

b.d.

Irlandia

b.d.

b.d.

b.d.

Hiszpania

8%

10%

6%

Francja
Chorwacja

10%
10%

5%
22%

8%
7%

7%

9%

5%

Cypr

6%

11%

5%

£otwa

15%

5%

13%

Litwa
Luksemburg

23%
10%

8%
8%

14%
8%

Wêgry

8%

20%

7%

Malta

6%

4%

6%

Holandia

10%

b.d.

9%

Austria
Polska

7%
12%

7%
b.d.

7%
10%

Portugalia

15%

17%

9%

Rumunia

22%

15%

9%

S³owenia

13%

8%

9%

S³owacja
Finlandia

10%
6%

10%
6%

9%
5%

7%

7%

7%

15%

10%

10%

W³ochy

Szwecja
Zjednoczone
Królestwo

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Eurostatu [Eurostat, 2016].
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Komisja Europejska regularnie monitoruje postêp krajów cz³onkowskich w zakresie implementacji zasad SBA. W tym celu zidentyfikowane
zosta³y mierniki w ramach poszczególnych zasad, umo¿liwiaj¹ce ocenê
ich wdra¿ania [European Commission, 2016]. W przypadku drugiej szansy zdefiniowane zosta³y nastêpuj¹ce miary [European Commission, 2016c]:
1. Stopa obawy przed pora¿k¹ – procent osób w wieku 18–64 lat pozytywnie postrzegaj¹cych szansê na podjêcie dzia³alnoœci biznesowej,
którzy wskazuj¹, ¿e strach przed pora¿k¹ uniemo¿liwi³by im za³o¿enie firmy.
2. Poziom wsparcia pozwalaj¹cy na podjêcie „drugiej szansy” – udzia³
respondentów, którzy zdecydowanie zgadzaj¹ siê i zgadzaj¹ siê z opini¹, ¿e „osoby, które podjê³y ryzyko rozpoczêcia dzia³alnoœci biznesowej i ponieœli pora¿kê, powinni mieæ prawo do drugiej szansy (Flash
Eurobarometer on Entrepreneurship).
3. Koszty postêpowañ upad³oœciowych (procent maj¹tku d³u¿nika) –
koszty postêpowañ wyra¿one jako procent wartoœci maj¹tku d³u¿nika. Koszty te kalkulowane s¹ na podstawie odpowiedzi respondentów badania bezpoœredniego przeprowadzonego wœród przedsiêbiorców. Zawieraj¹ one: op³aty s¹dowe, op³aty administracyjne zwi¹zane
z procedurami upad³oœci, koszty aukcji, obs³ugi prawnej i inne op³aty.
4. Czas trwania postêpowañ upad³oœciowych – czas potrzebny wierzycielom na odzyskanie d³ugu wyra¿ony w latach kalendarzowych.
Porównanie wyników umo¿liwia identyfikacjê silnych i s³abych
obszarów implementacji poszczególnych zasad SBA w krajach UE. Analizuj¹c ogólny poziom wdro¿enia prawa sprzyjaj¹cego podejmowaniu drugiej szansy wœród pañstw UE, krajami o najbardziej przyjaznym otoczeniu s¹: Irlandia, Finlandia, Zjednoczone Królestwo i Holandia, a najmniej
przyjaznym S³owacja, W³ochy, Polska i Grecja (rysunek 1).
Na rysunku 2 przedstawiono Polskê na tle krajów o najbardziej
sprzyjaj¹cym otoczeniu w zakresie implementacji prawa drugiej szansy,
dokonuj¹c prezentacji wyników poszczególnych miar tej zasady. Zarówno stopa obawy przed pora¿k¹, koszty postêpowañ upad³oœciowych wyra¿one jako procent wartoœci maj¹tku d³u¿nika, jak i czas trwania postêpowañ upad³oœciowych w Polsce odnotowuj¹ œrednie wartoœci wy¿sze ni¿
w pozosta³ych prezentowanych krajach. Wskazuje to na znacznie gorsze
warunki w zakresie ich realizacji w Polsce. Jedynie udzia³ respondentów,
którzy zdecydowanie zgadzaj¹ siê i zgadzaj¹ siê z opini¹, ¿e „osoby, które
podjê³y ryzyko rozpoczêcia dzia³alnoœci biznesowej i ponieœli pora¿kê,
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powinni mieæ prawo do drugiej szansy”, jest notowany w Polsce na
poziomie zbli¿onym do krajów o najlepszych wynikach w UE.
Rysunek 1. Implementacja prawa drugiej szansy w krajach cz³onkowskich
UE w 2015 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie bazy Komisji Europejskiej prezentuj¹cej
wskaŸniki implementacji zasad SBA [European Commission, 2016b].

Rysunek 2. Implementacja prawa drugiej szansy – mierniki szczegó³owe.
Polska na tle krajów o najbardziej przyjaznym otoczeniu w 2015 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie bazy Komisji Europejskiej prezentuj¹cej
wskaŸniki implementacji zasad SBA [European Commission, 2016b].
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2. Procedury upad³oœciowe i restrukturyzacyjne – decoupling
praktyki i polityki
Wyrazem realizacji prawa drugiej szansy powinny byæ sprawnie
dzia³aj¹ce procedury upad³oœciowe gwarantuj¹ce szybki powrót œrodków produkcji w przypadku nierentownoœci przedsiêwziêcia gospodarczego. Zawarte w tym równie¿ powinno byæ zagwarantowanie uczciwym
przedsiêbiorcom, wobec których og³oszono upad³oœæ, umorzenia d³ugów
zaci¹gniêtych w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz procedur restrukturyzacyjnych umo¿liwiaj¹cych, na wczesnym etapie, w sytuacji przejœciowych trudnoœci restrukturyzacjê, tak aby zapobiec niewyp³acalnoœci. Wdro¿enie Zasad Programu Small Business Act dla Europy
poprzez wprowadzenie regulacji prawnych – instytucji formalnych – jest
etapem pierwszym i koniecznym, ale niewystarczaj¹cym. Na procedury
upad³oœciowe oraz restrukturyzacyjne sk³adaj¹ siê bowiem nie tylko opisy dzia³ania zawarte w aktach prawnych, ale tak¿e rozwi¹zania nieformalne.
W Polsce w zasadzie nie prowadzi siê systematycznych badañ
orzecznictwa s¹dów powszechnych i sta³ego monitoringu rozwi¹zañ
legislacyjnych pod k¹tem skutecznoœci realizowania zak³adanych przez
ustawodawcê celów regulacji. Od 2001 r. funkcjonuje w Polsce system
Oceny Skutków Regulacji, narzêdzia analitycznego s³u¿¹cego w za³o¿eniach poprawie jakoœci stanowionego prawa poprzez zapewnienie systematycznej oceny korzyœci oraz kosztów potencjalnych rozwi¹zañ.
Wytyczne do oceny skutków regulacji opracowane przez Ministerstwo
Gospodarki nak³adaj¹ na ustawodawcê szeroki zakres obowi¹zków w zakresie badania regulacji pod tym k¹tem. Projektodawca powinien przedstawiæ identyfikacjê i analizê problemu, zdefiniowaæ cele regulacji, wskazaæ alternatywne rozwi¹zania, przeprowadziæ analizê kosztów i korzyœci,
opracowaæ plan wdra¿ania i dokonaæ porównania ró¿nych opcji oraz
wskazaæ rekomendacje. Praktycznie w Polsce nie prowadzi siê takich
pog³êbionych badañ, a w szczególnoœci nie stosuje siê na szersz¹ skalê
oceny skutków regulacji ex post.
Prawo powinno wywo³ywaæ zaplanowane przez prawodawcê skutki w rzeczywistoœci spo³ecznej, politycznej i gospodarczej. Je¿eli poprzez
prawo realizowane s¹ stany zamierzone przez ustawodawcê i uznane za
cele regulacji, mówimy, ¿e prawo jest skuteczne finistycznie. Brak skutecznoœci finistycznej prawa upad³oœciowego i restrukturyzacyjnego wynika z niedostosowanego do potrzeb spo³eczno-gospodarczych modelu
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prawa, chroni¹cego przede wszystkim prawa wierzyciela. Prymat interesu wierzycieli nad interesem d³u¿nika powoduje, ¿e prawo w gruncie rzeczy nie spe³nia swojej podstawowej funkcji ochrony w³asnoœci, stanowi¹cej podstawê funkcjonowania gospodarki rynkowej. Konsekwencj¹
takiego stanu jest rozdzielenie (decoupling) pomiêdzy law in books i law in
action.
W tablicach 2–5 oraz na rysunkach 3–6 przedstawiono wyniki badañ
skutecznoœci procedur upad³oœciowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych w ramach grantu UMO – 2013/09/B/HS4/03605 finansowanego
przez NCN pt. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli
w Polsce w latach 2004–2012. Koszty transakcyjne dochodzenia praw
z umów”.
Rysunek 3. Relacja wierzytelnoœci zaspokojonych i niezaspokojonych w toku
postêpowania upad³oœciowego w S¹dzie Rejonowym dla Gdañska-Pó³noc
w Gdañsku VI Wydzia³ ds. Upad³oœciowych i Naprawczych w latach 2004–2012

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Rysunek 4. Relacja wierzytelnoœci zaspokojonych i niezaspokojonych w toku
postêpowania upad³oœciowego w S¹dzie Rejonowym dla Wroc³awia-Fabrycznej
VII Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i Naprawczych w latach 2004–2012

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.
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Rysunek 5. Relacja wierzytelnoœci zaspokojonych i niezaspokojonych w toku
postêpowania upad³oœciowego w S¹dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
X Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i Naprawczych w latach
2004–2012

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Rysunek 6. Relacja wierzytelnoœci zaspokojonych i niezaspokojonych w toku
postêpowania upad³oœciowego ogó³em

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Tablica 2. Czas trwania postêpowañ upad³oœciowych, wynagrodzenie
syndyka i koszty postêpowañ
Lp.

Kategorie

1.

Czas trwania postêpowania upad³oœciowego
w dniach/jedna sprawa

2.

Czas trwania w³aœciwego postêpowania
upad³oœciowego w dniach/jedna sprawa

3.

Wynagrodzenie syndyka brutto z VAT

4.
5.

Wynagrodzenie syndyka brutto z VAT/jedna sprawa
Koszty postêpowania w PLN

6.

Koszty postêpowania w PLN/jedna sprawa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Wyniki
32 dni
477 dni
18 384 080 PLN
59 303 PLN
185 667 632 PLN
598 927 PLN
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Tablica 3. Wynagrodzenie syndyka oraz koszty postêpowañ upad³oœciowych
w przeliczeniu na jedn¹ sprawê
Lp.

Wynagrodzenie
syndyka w
PLN/jedna
sprawa

S¹d

Koszt
postêpowania/
jedna sprawa

1.

S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc
w Gdañsku Wydzia³ VI
Gospodarczy

61 223

768 641

2.

S¹d Rejonowy dla
Wroc³awia-Fabrycznej VII Wydzia³
Gospodarczy ds. Upad³oœciowych
i Naprawczych

93 990

1 069 193

3.

S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy
X Wydzia³ Gospodarczy
ds. Upad³oœciowych i
Naprawczych

35 847

221 539

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Tablica 4. Relacja wierzytelnoœci odzyskanych do kosztów postêpowañ
upad³oœciowych w przeliczeniu na jedn¹ sprawê
Lp.

S¹d

wierzytelnoœci
odzyskane/koszt
postêpowania/jedna
sprawa

1.

S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc w Gdañsku
Wydzia³ VI Gospodarczy

2.

S¹d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej
VII Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych
i Naprawczych

2 431 282/1 069 193

3.

S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydzia³
Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i
Naprawczych

395 261/221 539

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

271 579/768 641
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Tablica 5. Suma wierzytelnoœci ogó³em, wierzytelnoœci odzyskane w toku
postêpowania upad³oœciowego oraz procent odzyskanych wierzytelnoœci
Lp.

S¹d

1.

S¹d Rejonowy
Gdañsk-Pó³noc
w Gdañsku Wydzia³
VI Gospodarczy
(62 sprawy)

2.

3.

Wierzytelnoœci
%
ujête w planie Wierzytelnoœci
odzyskanych
i poza planem
odzyskane
wierzytelnoœci
podzia³u
52 984 901,62

16 837 949,12

32

S¹d Rejonowy dla
Wroc³awia-Fabrycznej
VII Wydzia³
Gospodarczy
ds. Upad³oœciowych
i Naprawczych
(89 spraw)

676 776 283,48

238 265 657,63

35

S¹d Rejonowy dla
m. st. Warszawy
X Wydzia³
Gospodarczy
ds. Upad³oœciowych
i Naprawczych
(150 spraw)

414 990 646,33

59 282 462,07

14

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Wyniki badañ prowadzonych w s¹dach rejonowych w Gdañsku,
Wroc³awiu i Warszawie wskazuj¹, ¿e w praktyce za³o¿one cele regulacji
nie s¹ realizowane. Wyniki badañ dotycz¹ prawa upad³oœciowego i restrukturyzacyjnego [ustawa, 2003] obowi¹zuj¹cego do 1 stycznia 2016 r.
Prawo upad³oœciowe i naprawcze wyznacza³o wzorzec zachowania przedsiêbiorcy w przypadku zagro¿enia niewyp³acalnoœci¹ lub niewyp³acalnoœci, który powinien byæ respektowany przez uczestników obrotu
gospodarczego (przedsiêbiorców), oraz okreœla³o zasady odpowiedzialnoœci za jego naruszenie, organy i procedury legalnego u¿ycia przymusu
pañstwa na wypadek ³amania obowi¹zków wyznaczonych przez normy
w celu przywrócenia ³adu. Prawo upad³oœciowe i naprawcze w kszta³cie
obowi¹zuj¹cym do 1 stycznia 2016 r. spe³nia³o trzy zasadnicze funkcje.
Mia³o:
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1. Prowadziæ do zaspokojenia wierzycieli niewyp³acalnego d³u¿nika
(funkcja windykacyjna).
2. Nie dopuszczaæ do dalszych niewyp³acalnoœci, które s¹ nastêpstwem
niep³acenia zobowi¹zañ przez niewyp³acalnego d³u¿nika (funkcja
profilaktyczna).
3. Kszta³ciæ wœród przedsiêbiorców model okreœlonych wzorców zachowañ, które mo¿na okreœliæ jako postawê rzetelnego przedsiêbiorcy
(funkcja wychowawcza). Prawo upad³oœciowe i naprawcze poprzez
rozbudowany system sankcji pe³ni³o równie¿ funkcjê represyjn¹.
Prawo upad³oœciowe i restrukturyzacyjne w Polsce uleg³o od 1 stycznia 2016 r. zmianie. W chwili obecnej model praw ewoluuje w kierunku
ochrony praw d³u¿nika. Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne i znowelizowane Prawo upad³oœciowe [ustawa, 2015] zmieniaj¹ diametralnie
podejœcie do przedsiêbiorcy prze¿ywaj¹cego problemy finansowe. Wprowadzono cztery postêpowania restrukturyzacyjne, w tym jedno sanacyjne, oraz zmieniono definicjê upad³oœci przedsiêbiorcy. Postêpowania
restrukturyzacyjne bêd¹ obejmowa³y:
– zatwierdzenie uk³adu po samodzielnym zbieraniu g³osów,
– przyspieszone postêpowanie uk³adowe albo „zwyk³e” postêpowanie
uk³adowe,
– postêpowanie sanacyjne.
Celem postêpowañ restrukturyzacyjnych jest unikniêcie og³oszenia
upad³oœci d³u¿nika poprzez umo¿liwienie mu restrukturyzacji w drodze
zawarcia uk³adu z wierzycielami, a w przypadku postêpowania sanacyjnego równie¿ poprzez przeprowadzenie dzia³añ sanacyjnych, przy
zabezpieczeniu s³usznych praw wierzycieli. Nowa regulacja wpisuje siê
w nowe podejœcie do niepowodzenia w dzia³alnoœci gospodarczej i niewyp³acalnoœci. Celem zalecenia Komisji Europejskiej jest zapewnienie,
aby rentowne przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji finansowej, niezale¿nie od miejsca ich siedziby na terenie Unii, mia³y dostêp do
krajowych ram postêpowania upad³oœciowego, umo¿liwiaj¹cych restrukturyzacjê na wczesnym etapie, tak aby zapobiec ich niewyp³acalnoœci,
zapewniaj¹c tym samym maksymalizacjê ca³kowitej wartoœci dla wierzycieli, pracowników, w³aœcicieli oraz dla ca³ej gospodarki. Celem zalecenia
jest równie¿ umo¿liwienie uczciwym przedsiêbiorcom, wobec których
og³oszono upad³oœæ, skorzystania z drugiej szansy na terenie Unii.
Procedury upad³oœciowe i restrukturyzacyjne podlega³y przemianom w procesie rozwoju systemu kapitalistycznego i co do zasady s¹
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pochodn¹ roli pañstwa w gospodarce. Sama historia prawa upad³oœciowego, a dok³adnie pierwszych regulacji prawnych, siêga okresu staro¿ytnej Mezopotamii – XVIII wieku p.n.e. Ewolucja nie zakoñczy³a siê do dnia
dzisiejszego i generalnie zmierza do coraz ³agodniejszego traktowania
d³u¿ników [Prusak, 2011]. Samo prawo upad³oœciowe i praktyka jego
stosowania wyros³y ze stosowanych wczeœniej wzorów postêpowania.
Prawo wierzyciela do odzyskania wierzytelnoœci od d³u¿nika by³o priorytetowym wyznacznikiem wszelkich regulacji prawa upad³oœciowego.
Pañstwo, realizuj¹c politykê ³agodniejszego traktowania d³u¿nika, mo¿e
narzuciæ regulacje realizuj¹ce wy¿ej wskazany cel i tym samym okreœliæ
drogê ewolucji instytucji w czasie. Pañstwa posiadaj¹ swobodê wyboru
modelu procedur upad³oœciowych i restrukturyzacyjnych. W ujêciu podmiotowym mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe modele instytucji upad³oœci:
1. Model przyjazny wierzycielom.
2. Model mieszany.
3. Model przyjazny d³u¿nikom.
W ujêciu funkcjonalnym, w toku rozwoju prawa upad³oœciowego,
wykszta³ci³y siê trzy podstawowe modele postêpowania z d³u¿nikiem
niewyp³acalnym:
1. Model likwidacyjny – historycznie najstarszy, w myœl którego przedsiêbiorstwo d³u¿nika niewyp³acalnego powinno zostaæ zlikwidowane, a jego maj¹tek rozdzielony pomiêdzy wierzycieli. To postêpowanie nazywane jest egzekucj¹ generaln¹, a jego podstawow¹ funkcj¹
jest uporz¹dkowanie wzajemnych stosunków wierzycieli przy podziale maj¹tku d³u¿nika. W kontekœcie tego modelu podstaw¹ „polityki drugiej szansy” powinno byæ wyodrêbnianie upad³oœci o pod³o¿u
kryminalnym (eliminowanie z obrotu tych przedsiêbiorców, którzy
zawinili w doprowadzeniu do niewyp³acalnoœci i nie z³o¿yli w odpowiednim czasie wniosku o og³oszenie upad³oœci) od upad³oœci likwidacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z ich celem przez przedsiêbiorców, którym rzeczywiœcie siê nie powiod³o na rynku.
2. Model uk³adowy – wykszta³ci³ siê w toku rozwoju prawa upad³oœciowego, gdy okaza³o siê, ¿e nie zawsze likwidacja maj¹tku d³u¿nika
jest najkorzystniejsza dla wierzycieli. Polega on na zapewnieniu warunków do zawarcia uk³adu miêdzy wierzycielami i d³u¿nikiem,
w którym ci pierwsi ogranicz¹ swoje roszczenia, umo¿liwiaj¹c zachowanie przedsiêbiorstwa d³u¿nika. Przymus pañstwowy w tym mode-
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lu s³u¿y zapewnieniu skutecznoœci uk³adu przyjêtego odpowiedni¹
wiêkszoœci¹ g³osów równie¿ w stosunku do wierzycieli, którzy nie
g³osowali za jego przyjêciem. W tym wypadku ekonomiczny koszt
odrodzenia przedsiêbiorcy spoczywa na wierzycielach, jednak kryterium dopuszczenia do uk³adu jest przewidywana przewaga wielkoœci
z zaspokojenia w uk³adzie nad ewentualn¹ likwidacj¹ maj¹tku.
3. Model ochronny – gdzie przymus pañstwowy jest wykorzystywany
do czasowego zawieszenia prawa wierzycieli do egzekwowania roszczeñ, celem umo¿liwienia d³u¿nikowi zrestrukturyzowania w³asnego
przedsiêbiorstwa. W USA jest to bardzo popularny mechanizm okreœlany jako „Chapter 11” (od nazwy jednostki redakcyjnej odpowiedniej
ustawy upad³oœciowej).
Nowe regulacje wpisuj¹ siê w model przyjazny d³u¿nikom i stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla wszystkich interesariuszy postêpowañ restrukturyzacyjnych i upad³oœciowych. Wymagaj¹ dostosowania instytucjonalnego do za³o¿eñ zawartych w polityce unijnej. Konieczne s¹ dalsze
badania skutecznoœci instytucji w praktyce – badania zjawiska rozdzielenia pomiêdzy polityk¹ a praktyk¹.

Zakoñczenie
Optymalny model postêpowañ upad³oœciowych musi byæ zgodny
z wymaganiami rynku i stopniem rozwoju instytucjonalnego pañstwa.
Warunkiem braku dysfunkcjonalnoœci regulacji prawnych w obszarze
upad³oœci jest uzgodnienie celów prawnych z ekonomicznymi. Pañstwo,
tworz¹c warunki brzegowe, powinno zapewniæ realizacjê interesów ekonomicznych instytucji upad³oœci, a mianowicie szybki powrót œrodków
produkcji do nowej dzia³alnoœci gospodarczej, a w przypadku ekonomicznego uzasadnienia dalsze utrzymanie przedsiêbiorstwa w obrocie
gospodarczym. Niew¹tpliwie jednak model instytucji upad³oœci oraz restrukturyzacji, a przede wszystkim jego funkcje, trzeba dostosowaæ do
poziomu rozwoju instytucjonalnego kraju, by odpowiada³ na potrzeby
spo³eczno-gospodarcze i powszechnie przyjête zwyczaje w obrocie.
Wskazane uzgodnienie powinno gwarantowaæ wysok¹ jakoœæ instytucji,
w przeciwnym razie mo¿e dojœæ do rozwoju innych instytucji, spe³niaj¹cych potrzeby rynku i obumarcia instytucji nieprzydatnych, nieporêcznych, a wrêcz szkodliwych dla rynku. Instytucje wysokiej jakoœci to te,
które indukuj¹ spo³ecznie po¿¹dane zachowanie podmiotów gospodarczych [Rodrik, 2011]. Konieczne s¹ systematyczne badania orzecznictwa
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s¹dów powszechnych i sta³y monitoring rozwi¹zañ legislacyjnych pod
k¹tem skutecznoœci realizowania zak³adanych przez regulatora unijnego
i krajowego celów regulacji.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest identyfikacja zjawiska decouplingu, czyli rozdzielenia,
polityki wspólnotowej i praktyki w pañstwach cz³onkowskich na przyk³adzie
Polski wobec przedsiêbiorców prze¿ywaj¹cych trudnoœci finansowe, wskazanie
na ich wp³yw na funkcjonowanie instytucji upad³oœci i restrukturyzacji, a tak¿e
zarysowanie kierunków przysz³ych badañ. Kiedy oczekiwania uczestników
obrotu gospodarczego nie s¹ zgodne z interesami formu³owanymi w politykach
Unii Europejskiej, pañstwa cz³onkowskie mog¹ próbowaæ uzyskaæ legitymizacjê
poprzez formu³owanie odpowiednich formalnych dzia³añ bez zmiany faktycznych praktyk. Zjawisko to okreœla siê w jêzyku angielskim jako decoupling, czyli
rozdzielenie, roz³¹czenie. W artykule wykorzystano wyniki badañ prowadzonych przez autorów artyku³u w ramach grantu UMO – 2013/09/B/HS4/03605
finansowanego przez NCN pt. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw
wierzycieli w Polsce w latach 2004–2012. Koszty transakcyjne dochodzenia praw
z umów”.

S³owa kluczowe
polityka wspierania przedsiêbiorczoœci w UE, prawo upad³oœciowe, decoupling

Decoupling of practice and the EU enterprise policy towards
companies in financial difficulties. The evidence from Poland
(Summary)
The article aims at identifying the decoupling principle (i.e. the separation
between Community policies and actual practices in Member States), illustrated
by examples from Poland and concerning businesses undergoing temporary
financial difficulties. The article also points out the principle’s impact on insolvency and restructuring proceedings and examines future research objectives.
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When market participants’ expectations collide with the principles of Community policies, Member States may attempt to legitimise certain practices by taking
only formal measures (decoupling). The article includes several conclusions from
author’s own research conducted within the project No. UMO – 2013/09/B/HS4/
03605, entitled: „Analysis of borrowers protection level in case of bankruptcy in
Poland over the period 2004–2012. Transactional costs of securing borrowers contractual rights”, granted by the National Science Centre (NCN).
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