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WSPARCIE PAŃSTWA RESTRUKTURYZOWANYM 
PRZEDSIĘBIORSTWOM

STATE AID FOR RESTRUCTURING ENTERPRISES

Streszczenie: Artykuł dotyczy problemu restrukturyzacji przedsiębiorstw i wsparcia ze stro-
ny państwa w tym zakresie. Autorzy przedstawili i przeanalizowali różnego rodzaju instru-
menty i działałania pomocowe dla firm znajdujących się w kryzysie i ratujących się przed 
upadłością. Przedstawione zostały wybrane przykłady ilościowego wsparcia finansowego dla 
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restrukturyzowanych przedsiębiorstw przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędy 
skarbowe w Polsce. Potwierdzona została teza o braku skoordynowanego wsparcia państwa 
dla przedsiębiorstw w trakcie procesów restrukturyzacji.

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, przedsiębiorstwo, pomoc publiczna, bankructwo, kryzys

Abstract: The article deals with the problem of enterprise restructuring and state support in 
this regard. The authors presented and analyzed various types of instruments and support 
activities for companies in crisis and just before bankruptcy. Selected examples of quantita-
tive financial support for restructured enterprises by the Social Insurance Institution and tax 
offices in Poland were presented. The thesis about the lack of coordinated state support for 
enterprises during restructuring processes was confirmed.

Keywords: restructuring, enterprise, state aid, bankruptcy, crisis

Wstęp

Po kryzysie subprime w  USA i  Europie Zachodniej zmieniło się podejście do 
procesów upadłościowych i naprawczych. Komisja Europejska wydała szereg doku-
mentów uzasadniających priorytet procesu restrukturyzacji naprawczej nad bankruc-
twem. Powstaje pytanie, jaka powinna być rola rządu i jego agend we wspieraniu tych 
procesów. Badania oraz analiza przypadków dowodzi, iż bariery prawne i ekonomicz-
ne restrukturyzacji naprawczej występują w wielu krajach UE. Trudno jednocześnie 
nie dostrzegać, że skutki ostatniego światowego kryzysu gospodarczego nie do końca 
trafiły do świadomości decydentów politycznych, którzy problem restrukturyzacji 
i bankructw przedsiębiorstw wciąż traktują doraźnie i intensyfikują swoje działania 
dopiero wówczas, gdy występują już efekty domina upadłości firm i nie można efek-
tywnie oraz szybko powstrzymać te zjawiska w gospodarce. 

Celem artykułu jest identyfikacja działań instytucji oraz administracji rządowej 
w Polsce, również w kontekście członkostwa w UE, w obszarze wsparcia restruktu-
ryzacji przedsiębiorstw oraz przedstawienie jej skali w wybranych firmach. Autorzy 
postawili tezę o braku krajowej koordynacji pomocy restrukturyzowanym przed-
siębiorstwom. Zastosowali następujące metody badawcze: analiza desk research, 
analiza aktów prawnych oraz analizy statystyczne.

1. Koncepcja drugiej szansy w Unii Europejskiej

Kwestie dotyczące procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w  tym również 
w kontekście zmian legislacyjnych, były poruszane między innymi przez P. Deca1, 

1  P. Dec, Pomoc publiczna w  restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2018; P. Dec, Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa” 2016, nr 11, s. 3-16.
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P. Masiukiewicza2, R. Borowieckiego3, K. Pujer4, P. Antonowicza, A. Antonowicz, J. 
Próchniak5, S. Bajon6, P. Antonowicza, P. Banasika, M. Chruściak, S. Morawską i B. 
Prusaka7, a z zagranicznych badań chociażby przez D. DePamphilis8 czy E.I. Altma-
na, E. Hotchkissa, W. Wanga9.

Mimo wielu badań z tego obszaru oraz działań na szczeblach krajowych w dal-
szym ciągu mamy do czynienia ze znaczną liczbą upadłości przedsiębiorstw, nie-
sprawnymi procedurami restrukturyzacyjnymi, zatorami płatniczymi w  gospo-
darce oraz luką finansowania. Są to problemy nękające biznes w wielu państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem Komisja Europejska już w 2007 roku 
opublikowała zalecenia w sprawie tworzenia drugiej szansy dla przedsiębiorców10. 
Zgodnie z zalecaniami dyrektywy UE w sprawie drugiej szansy i restrukturyzacji 
każde z państw członkowskich powinno stworzyć system diagnozowania i wspie-
rania przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie 
pierwsze oznaki nadciągającego kryzysu11. Ważne znaczenie dla firm miała także 
dyrektywa w  sprawie terminów płatności handlowych, gdyż nieterminowe regu-
lowanie zobowiązań było częstą przyczyną zatorów płatniczych i kryzysów firm12.

 Cele sieci Early Warning Europe, którą powołano dla pomocy przedsiębior-
stwom, uwzględniały:

−	 pomoc przedsiębiorcom przetrwać kryzys, wskazać drogę do pokonania 
trudności i dalszego rozwoju;

−	 przeprowadzić przedsiębiorstwa, które trzeba zamknąć, skutecznie przez 

2  P. Masiukiewicz, Wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorstw przez banki i  fundusze poręczeniowe, 
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2018, nr 4, s. 9-21.
3  R. Borowiecki, Enterprise restructuring in the conditions of the crisis and the globalization challenges. 
Based on the experiences of the Polish economy, „Organization and Management” 2014, No. 1B (160).
4  K. Pujer, Restrukturyzacja finansowa małych przedsiębiorstw w kryzysie, „Kwartalnik Nauk o Przedsię-
biorstwie” 2014, nr 1.
5  A. Antonowicz, P. Antonowicz, J. Próchniak, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych 
warunkach legislacyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018 , s. 13-25.
6  S. Bajon, Restrukturyzacja na nowo – naprawa przedsiębiorstwa w prawnie usankcjonowanym procesie, 
„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 170, s. 59-70.
7  P. Antonowicz, P. Banasik, M. Chruściak, S. Morawska, B. Prusak, Prawne i zarządcze uwarunkowania 
skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa 
i benchmarki międzynarodowe, „Zarządzanie i Finanse” 2018, nr 16(4/1).
8  D. DePamphilis, Mergers, acquisitions, and other restructuring activities: An integrated approach to pro-
cess, tools, cases, and solutions, Academic Press, 2019.
9  E.I. Altman, E. Hotchkiss, W. Wang, Corporate financial distress, restructuring, and bankruptcy: analyze 
leveraged finance, distressed debt, and bankruptcy, John Wiley & Sons, 2019.
10 Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki po-
niesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz drugiej szansy, KOM (2007) 584, 05.10.07, Brussels.
11  Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, 
second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge proce-
dures and amending Directive 2012/30/EU (COM(2016) 723).
12  P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2018; P. Masiukiewicz, Nowe regulacje płatności handlowych, „Bank i Rolnictwo” 2013, nr 8.



12 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

ten proces, z jak najmniejszą stratą dla społeczeństwa, wierzycieli i właścicieli;
−	 uświadamiać, że kryzys, a także zmiana jest częścią funkcjonowania gospodarki;
−	 dać wiarę w przyszłość bez długów i na nową szansę w biznesie.
 W  przezwyciężaniu trudnych sytuacji wspierają przedsiębiorców konsultanci 

i mentorzy – doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami kryzysy mają już za sobą. Z teo-
retycznego punktu widzenia rząd i władza ustawodawcza mają do zaoferowania bizne-
sowi, będącemu w trudnościach, dwa typy wsparcia: regulacje korzystne dla biznesu 
oraz wsparcie finansowo-organizacyjne dla konkretnych przedsiębiorstw. W przypadku 
kryzysu w przedsiębiorstwie duże znaczenie mają regulacje dotyczące restrukturyza-
cji, upadłości, ochrony wierzycieli i zatorów płatniczych. Podstawową zasadą powinno 
być prawo zrozumiałe, przejrzyste oraz przyjazne dla biznesu, w tym realizujące zasadę 
drugiej szansy dla przedsiębiorców. Wsparcie finansowo-organizacyjne wymaga usta-
lenia kryteriów pomocy państwa – na przykład eliminujących pomoc dla tzw. reżyse-
rowanych bankructw. Pomoc publiczna może dotyczyć różnych form finansowania re-
strukturyzacji oraz pomocy doradczo-szkoleniowej. Pomoc publiczna musi być zgodna 
z obowiązującymi w tym zakresie normami w UE. W zasadzie w skali makro likwidacja 
firm i powstawanie nowych bywają dobre dla gospodarki, ponieważ wprowadzają one 
nową jakość, współtworzą innowacje. Ale często kryzysowa sytuacja w przedsiębior-
stwie jest zbiegiem wielu okoliczności; niektóre z nich są czynnikami zewnętrznymi, na 
które firma nie miała wpływu i wtedy niezbędne jest „koło ratunkowe”, którego wyra-
zem są postępowania restrukturyzacyjno-naprawcze13.

2. Pomoc dla przedsiębiorstw w Polsce – wybrane formy

2.1. Ochrona wierzycieli – Krajowy Plan Działania

 W wyniku przeprowadzonego przeglądu regulacji związanych z dochodzeniem od 
dłużników należności (w szczególności w sektorze MSP) rząd opracował i wdrożył zmiany 
mające na celu wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli w następujących sprawach14:

−	 zapewnienie szerszych możliwości oceny wiarygodności płatniczej kontra-
hentów, w tym utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych;

−	 podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpatrywa-
nych przez sądy w postępowaniu uproszczonym;

−	 rozszerzenie zakresu spraw rozpatrywanych w sądach w postępowaniu grupowym,
−	 zwiększenie efektywności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. 

13  P. Masiukiewicz, P. Bondarowski, Deactivation Instruments of Payment Delay, “Acta Oeconomica Uni-
versitatis Selye” 2014, No. 2; P. Masiukiewicz, Payments in Business. European Payment Index, “Journal of 
Applied Management and Investments” 2016, Vol. 5, No. 3.
14  Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na 
lata 2017-2020, MSZ, Warszawa 2017. 
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W kontekście praw człowieka na uwagę zasługują korzystne zmiany dotyczące są-
dowego postępowania grupowego, w tym zwiększenie możliwości wykorzystania tego 
postępowania o zapłatę należności (m.in. mniej rygorystyczne ujęcie przesłanki ujed-
nolicenia roszczeń). Większość ze zmian wprowadzonych ustawą z 2017 r.15 odnosi się 
zarówno do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i nieprowa-
dzących takiej działalności. Kolejną ustawą wprowadzono zasadę, że wszystkie wątpli-
wości dotyczące interpretacji przepisów rozstrzyga się na korzyść przedsiębiorców.

2.2. Nowe regulacje procesu restrukturyzacji naprawczej w Polsce
  
Ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie w 2016 roku. Nowe rozwiąza-

nia mają pomóc przedsiębiorstwom w sytuacjach kryzysowych i umożliwić prze-
prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego16. Nowe prawo zmieniło filozofię 
uregulowań dotyczącą restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz za-
spokojenia wierzycieli, jest przede wszystkim wsparcie działań naprawczych i pozo-
stawienie tych przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. Szeroko zmieniono także 
ustawę Prawo upadłościowe, w tym uchylono dotychczasowe, nieżyciowe przepi-
sy o postępowaniu naprawczym. Te przepisy mają realizować tzw. politykę drugiej 
szansy, czyli strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsię-
biorców, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Regulacja ta zakłada 
priorytet dla procesów naprawczych wobec procesów upadłości.

Prawo restrukturyzacyjne, oprócz czterech procedur do wyboru, daje możliwość 
skorzystania z doradcy restrukturyzacyjnego. W momencie otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego znaczny ciężar postępowania spoczywa na doradcy; nadrzęd-
nym celem jest tu zawarcie układu z wierzycielami. Ustawa stawia przed doradcą 
restrukturyzacyjnym nie tylko wymóg przygotowania niezbędnych dokumentów, 
lecz przede wszystkim wsparcia przedsiębiorcy w procesie zmian. Doradca restruk-
turyzacyjny to osoba lub firma zaufania publicznego, którą musi cechować rozległa 
wiedza i  profesjonalizm. Ustawa daje szansę aktywnej postawie przedsiębiorców 
w sytuacjach kryzysowych. Ważne jest, aby ze wsparcia korzystały firmy z odpo-
wiednim wyprzedzeniem temporalnym, a nie w  sytuacji wymagającej ogłoszenia 
upadłości. Działanie z wyprzedzeniem oznacza konieczność stałego monitorowa-
nia cash flow nie tylko ex post, ale przede wszystkim ex ante. Służyć temu powinno 
także zastosowanie modeli predykcji bankructwa17 oraz testy warunków skrajnych. 
Powyższą regulację należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia możliwości zorga-

15  Ustawa z dn. 7.04.17 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności 
(Dz.U. 2017 r., poz. 933).
16  Ustawa z dn. 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978).
17  P. Dec (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa. Restrukturyzacja. Likwidacja, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
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nizowanego uwalniania przedsiębiorstw z pętli zadłużenia, w tym wywołanej zato-
rami płatniczymi.

2.3. Mechanizm pomocy dla MSP w kryzysie

 W okresie międzynarodowego kryzysu subprime rząd polski wprowadził syste-
mowe rozwiązanie dotyczące pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców. Roz-
porządzenie Rady Ministrów18 określiło kryteria oraz sposób i szczegółowe warun-
ki udzielania pomocy na restrukturyzację na podstawie art. 18 i 20 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r.19 małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej (zwanej dalej „pomocą na restrukturyzację należności”). 
Stosowanie tej regulacji zwalniało pomoc z obowiązku notyfikacji przez Komisję 
Europejską. Nie mogła być udzielona pomoc, której wartość, łącznie z inną pomocą 
przewidzianą w okresie realizacji planu restrukturyzacji (niezależnie od podmiotu 
jej udzielającego i jej przeznaczenia) oraz z pomocą na ratowanie otrzymaną przez 
przedsiębiorcę, przekraczała równowartość 10 mln euro. Organy restrukturyza-
cyjne przekazywały sprawozdania o przedsiębiorcach, którym udzielono pomocy 
na restrukturyzację należności, spełniające wymogi określone w przepisach prawa 
Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w terminie 60 dni od zakończenia roku budżetowe-
go. W Banku Gospodarstwa Krajowego powstał specjalny fundusz dla udzielania 
pomocy restrukturyzacyjnej przedsiębiorstwom. Pomoc na restrukturyzację należ-
ności, na warunkach określonych w rozporządzeniu, mogła być udzielana do końca 
2007 r. Zmiana terminu nastąpiła na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 2 grudnia 2008 r.20, tj. pomoc na restrukturyzację należności na warunkach 
określonych w rozporządzeniu mogła być udzielana do dnia 9 października 2009 
roku. Powyższe regulacje mogą być rozpatrywane jako punkt odniesienia do no-
wych prac nad unormowaniem pomocy małym i średnim przedsiębiorstwo w pro-
cesach restrukturyzacyjnych oraz utworzeniem krajowego funduszu złych długów.

18  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.09.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
małym i  średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności pu-
blicznoprawnych (Dz.U. z dn. 2.12.2006, poz. 1202).
19  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od 
przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287, z późn. zm.).
20  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 2  grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restruk-
turyzację niektórych należności publicznoprawnych.
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2.4. Pomoc ZUS dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek dłużnika może odroczyć – ze 
względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 
– termin płatności należności z  tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty21. 
Uwzględniane są przy tym możliwości płatnicze dłużnika, a  także stan finansów 
ubezpieczeń społecznych. ZUS podpisuje z dłużnikiem umowę, która określa wa-
runki odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia należności na raty. Od wiel-
kości składek, które zostały przez ZUS rozłożone na raty w ramach układu, nie są 
naliczane odsetki za zwłokę, licząc od następnego dnia po dniu wpływu odpowied-
niego wniosku przedsiębiorstwa i udzielenie tych ulg. Ustalona jest natomiast opłata 
prolongacyjna, stanowiąca dochód budżetu państwa. W przypadku kiedy dłużnik 
nie spłaci w terminie ustalonych przez ZUS rat, wówczas pozostała kwota będzie 
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę.

Pomoc udzielana przez ZUS przedsiębiorcom może być udzielana jako pomoc 
de minimis albo pomoc publiczna inna niż de minimis (dotyczyć np. może restruk-
turyzacji, naprawy szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi bądź też innymi 
nadzwyczajnymi zdarzeniami). W  związku z  rokrocznym przyrostem zaległości 
przedsiębiorstw z tytułu niespłaconych składek wobec ZUS, jak również prawny-
mi możliwościami występowania przez takich dłużników z wnioskiem o rozłożenie 
zaległości na raty został opracowany i  wykorzystywany model oceny ratingowej. 
Głównym celem takiego modelu jest konieczność nadawania ocen ratingowych 
podmiotom gospodarczym ubiegającym się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
przede wszystkim o: udzielenie ulgi w postaci układu ratalnego, odroczenia termi-
nu płatności, umorzenie należności z tytułu składek. Ten obowiązek wynika z regu-
lacji przyjętych przez Komisję Europejską22. Opracowany na potrzeby ZUS model 
pozwala na uszeregowanie analizowanych przedsiębiorstw w zależności od ich kon-
dycji ekonomicznej, przez co możliwe jest określenie prawdopodobieństwa ewen-
tualnej utraty zdolności podmiotów gospodarczych do regulowania zobowiązań 
wobec ZUS. Wykorzystywany model zapewnia poza tym jednolitość oraz spójność 
postępowania terenowych jednostek organizacyjnych ZUS przy nadawaniu oceny 
ratingowej i w związku z  tym równe traktowanie ocenianych podmiotów. Dzięki 
nadaniu oceny ratingowej i powiązaniu jej z ustalonym dla danego przedsiębiorcy 
poziomem zabezpieczeń określana jest marża, która po dodaniu do stopy bazowej 
(ustalanej oraz publikowanej przez Komisję Europejską dla poszczególnych państw 
członkowskich) umożliwia ustalenie stopy referencyjnej indywidualnie dla danego 
przedsiębiorstwa. Natomiast parametrami, które miały główny wpływ na ostatecz-

21  P. Dec, Pomoc publiczna w…, s. 144.
22  Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskonto-
wych (Dz.U. C 14 z 19 stycznia 2008 r.).
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ną ocenę ratingową i  które pozwalają stwierdzić, czy przedsiębiorca znajduje się 
w trudnej sytuacji, były tzw. „przesłanki ostre” wymienione przez Komisję Europej-
ską w odniesieniu do ratowanych i restrukturyzowanych przedsiębiorstw23. Wiel-
kość pomocy publicznej zarówno ogółem, jak i szczegółowych formach udzielonej 
przez ZUS przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych w latach 2004-2019
Table 1. Public aid granted to entrepreneurs by the Social Insurance Institution in 2004-2019

Rok Wartość brutto 
pomocy (w zł)

W tym: (w zł)

pomoc de mi-
nimis

pomoc na re-
strukturyzację

pomoc na pokrycie 
kosztów nadzwy-

czajnych w sektorze 
górnictwa węgla

2004 2 754 442 551,53 17 619 313,53 2 393 420 815,00 0
2005 117 923 583,90 117 419 346,70 42 439,81 0
2006 5 169 913,21 5 055 706,19 0 0
2007 27 731 119,51 24 329 045,30 3 300 746,91 0
2008 379 117 768,90 5 197 417,49 0 373 920 351,50
2009 7 068 560,98 7 068 560,98 0 0
2010 8 034 204,85 8 010 743,93 0 0
2011 8 186 097,58 5 309 174,06 2 779 564,05 0
2012 9 242 831,80 8 983 824,31 75 669,40 0
2013 10 999 626,22 10 832 466,32 0 0
2014 19 758 291,55 10 949 208,96 0 8 750 711,33
2015 17 781 828,30 17 602 418,20 0 0
2016 158 155 628,80 155 903 047,60 0 0
2017 31 627 399,38 31 627 399,38  0  0
2018 43 774 308,81 43 774 308,81  0  0
2019 58 396 798,89 58 396 798,89  0 0 

Suma 3 657 410 514,21 528 078 780,65 2 399 619 235,17 382 671 062,83

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ZUS.

23  Pkt 20 Komunikatu Komisji UE – Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restruk-
turyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. UE C 249 z dnia 
31 lipca 2014 r.).
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Przeprowadzone badania współzależności pomiędzy wielkością udzielonej po-
mocy publicznej lub pomocy de minimis przez ZUS i wielkościami zadłużeń przed-
siębiorców z tytułu poszczególnych składek nie potwierdziły zachodzenia istotnej 
statystycznie zależności pomiędzy tymi zmiennymi (lata 2004-2015). Uzyskano 
przeciętną korelację (-0,41) pomiędzy wysokością pomocy publicznej udzielonej 
przez ZUS a  wielkością zadłużenia na fundusz ubezpieczeń społecznych. Jeszcze 
mniejsze korelacje odnotowano w przypadku badania wielkości pomocy de mini-
mis a  poszczególnymi zadłużeniami przedsiębiorstw wobec ZUS. I  tak korelacja 
z  FUS wyniosła -0,37, z  zaległymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne -0,41, 
z FP i FGŚP -0,42, a z zadłużeniem ogółem przedsiębiorców zaledwie -0,38. Tu rów-
nież mamy do czynienia z przeciętną korelacją. Ponadto brak korelacji pomiędzy 
pomocą publiczną ogółem udzielaną przez ZUS a wielkością udzielanej przez nie-
go pomocy de minimis. W latach 2017-2019 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
udzielał żadnej innej pomocy poza pomocą de minimis, zatem nie było przypadków 
przeznaczania pomocy stricte na restrukturyzacje przedsiębiorstw.

2.5. Pomoc urzędów skarbowych 
w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy są zobowiązani przepisami prawa do płatności określonych po-
datków na rzecz państwa24. Natomiast zgodnie z  ustawą Ordynacja podatkowa25 
organ podatkowy może na wniosek podatnika udzielić ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych, kierując się ważnym interesem podatnika lub też interesem publicz-
nym. Taka ulga może dotyczyć: odroczenia terminu płatności podatku lub rozło-
żenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty (układ ratalny) 
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieure-
gulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzenia w całości lub w części zale-
głości podatkowych (przy czym powoduje to również umorzenie odsetek za zwłokę 
w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa), od-
setek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Takie ulgi w spłacie zobowiązań podat-
kowych mogą stanowić pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych 
w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomo-
cy w ramach zasady de minimis, ale również mogą stanowić pomoc publiczną lub 
jej nie stanowić. W tabeli 2 przedstawiono wielkość umorzeń restrukturyzacyjnych 
w poszczególnych izbach skarbowych w wybranych latach.

24  A. Werner, Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców do ich roli w gospodarce, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 45.
25  Art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137, poz. 926).
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Tabela 2. Umorzenia restrukturyzacyjne w izbach skarbowych w okresie 2004-2019
Table 2. Restructuring cancellations in tax chambers in the period 2004-2019

Izba skarbowa
Umorzenia wynikające z ustaw restrukturyzacyjnych w roku 

(w zł)
2004 2015 2016- 2019

IS we Wrocławiu 106 288 528,48 822 213,89 0
IS w Bydgoszczy 24 617 165,65 0 0
IS w Lublinie 38 358 541,19 0 0
IS w Zielonej Górze 19 024 466,53 0 0
IS w Łodzi 61 636 903,77 49 967,52 0
IS w Krakowie 100 343 518,47 0 0
IS w Warszawie 324 598 670,57 3 731,10 0
IS w Opolu 18 987 639,37 0 0
IS w Rzeszowie 23 274 089,43 33 073,74 0
IS w Białymstoku 8 345 623,85 0 0
IS w Gdańsku 34 779 187,47 0 0
IS w Katowicach 255 275 214,83 0 0
IS w Kielcach 17 255 052,27 0 0
IS w Olsztynie 22 576 717,80 0 0
IS w Poznaniu 148 161 145,95 0 0
IS w Szczecinie 47 448 106,47 0 0
Suma 1 250 970 572,10 908 986,25 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

O ile jeszcze w 2004 r. wielkość umorzeń zobowiązań podatkowych przedsię-
biorstw z  tytułu przeprowadzanych restrukturyzacji wynosiła ponad miliard zło-
tych, to w 2015 r. było to już niespełna milion złotych. Natomiast w ostatnich czte-
rech latach w ogóle urzędy skarbowe nie wykazywały tego typu umorzeń.

Podsumowanie

Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest długotrwałym procesem wymagającym zaan-
gażowania zarówno zasobów ludzkich, czyli ekspertów ją nadzorujących i przeprowa-
dzających, jak również wsparcia finansowego. O ile w przypadku specjalistów i dorad-
ców restrukturyzacyjnych mamy już w Polsce liczne grono osób dobrze wykształconych 
oraz posiadających duże doświadczenie w  tym zakresie, o  tyle w wsparciu instytucji 
państwa dla podmiotów będących w kryzysie i próbujących przetrwać, bez ogłaszania 
upadłości, wciąż widoczny jest brak skoordynowanych działań. Nie można deprecjo-
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nować podejmowanych przez ustawodawcę oraz administrację rządową kroków zmie-
rzających do likwidacji zatorów płatniczych czy maksymalnego ograniczania szarej 
strefy i zwiększania wpływów z podatków. Jednak środki te nie są wystarczające, gdyż 
wiele przypadków sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach ma charakter indywi-
dualny lub cykliczny i  tu potrzebne są inicjatywy, które zawierać będą kompleksowe 
rozwiązania dla ratowanych przedsiębiorstw. Potrzebne są chociażby takie działania jak 
zwiększenie środków na pomoc publiczną dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw 
z  sektora MSP, doprecyzowanie kryteriów udzielania pomocy, częściowe zwolnienie 
z rezerw celowych banków udzielających pomocy restrukturyzowanym przedsiębior-
stwom, wdrożenie i finansowanie programu badań zarządzania kryzysowego i restruk-
turyzacji naprawczej w przedsiębiorstwach. Ponadto brakuje koordynacji działań w ob-
szarze pomocy dla restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych. Urzędy skarbowe 
oraz odziały ZUS podejmują w  takich sprawach indywidualne decyzje, które dodat-
kowo często są opóźnione w czasie, a przecież istotą problemu jest szybka pomoc dla 
restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. Tym bardziej że koszty zewnętrzne upadłości 
przedsiębiorstw są wciąż niedostrzegane, a ich skala będzie rosła wraz z coraz częstszy-
mi przypadkami bankructw firm w kraju. Trudno również zrozumieć ostrożność wielu 
instytucji w udzielaniu w ostatnich latach pomocy stricte przeznaczonej na restruktury-
zację przedsiębiorstw o to wnioskujących. 

Wyzwaniem jest również podjęcie badań w zakresie koincydencji modelu zrów-
noważonego rozwoju gospodarki a  kwestiami upadłościowymi przedsiębiorstw. 
Być może w wielu przypadkach okaże się, że są branże oraz sektory, które nie po-
winny otrzymywać wsparcia państwa na podejmowanie działań restrukturyzacyj-
nych, gdyż ich funkcjonowanie czy dalsza działalność byłaby niezgodna z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.
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