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POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Postępowanie sanacyjne:

• postępowanie w całości odbywa się w Sądzie Restrukturyzacyjnym;

• ochrona przedegzekucyjna – pełna;

• postępowanie trwające ok. 12 miesięcy;

• możliwość wpływu na dobór doradcy restrukturyzacyjnego;

• restrukturyzacji podlegają zarówno zobowiązania, jak i przedsiębiorstwo 
dłużnika;

• ochrona kontraktowa – modyfikacja treści niektórych umów;

• możliwość restrukturyzacji portfela kontraktów oraz zatrudnienia.



ZAKRESY RESTRUKTURYZACJI

Restrukturyzacja portfela zamówień

W postępowaniu sanacyjnym Zarządca uprawniony jest do odstąpienia, za zgodą Sędziego - komisarza, od
niewykonanych w całości umów wzajemnych.

Restrukturyzacja zatrudnienia

W postępowaniu sanacyjnym Zarządca uprawniony jest do realizacji zwolnień pracowniczych na zasadach
właściwych syndykowi masy upadłości.

Restrukturyzacja majątku

W postępowaniu sanacyjnym Zarządca uprawniony jest do sprzedaży zbędnych składników majątku dłużnika na
zasadach właściwych postępowaniu upadłościowemu, tj. ze skutkiem egzekucyjnym.



RESTRUKTURYZACJA UMÓW

Restrukturyzacja portfela kontraktów

Restrukturyzacja portfela zamówień stanowi jeden z istotniejszych aspektów postępowania sanacyjnego.
Instytucja odstąpienia od umowy wzajemnej, stanowi instytucję pierwotnie właściwą postępowaniu upadłościowego,
jednakże od roku 2016 z sukcesem przeniesioną na grunt postępowania restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 298 ust 1 Prawa restrukturyzacyjnego

Zarządca może odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia 
postępowania sanacyjnego, za zgodą sędziego-komisarza, jeżeli świadczenie drugiej strony wynikające z tej umowy 

jest świadczeniem niepodzielnym.



PROCEDURA SANACYJNA

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Postanowienie Sądu Restrukturyzacyjnego o otwarciu 
postępowania sanacyjnego

Sporządzenie Planu restrukturyzacyjnego i złożenie wniosku o 
wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej

Postanowienie Sędziego – komisarza wyrażające zgodę oraz 
oświadczenie Zarządcy o odstąpieniu od umowy

Zakończenie postępowania sanacyjnego na drodze układu 
zawartego z wierzycielami 
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Cechy sądowej restrukturyzacji portfela zamówień:

• stanowi element postępowania restrukturyzacyjnego;

• realizowana jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego przez Zarządcę w uzgodnieniu z restrukturyzującym
się przedsiębiorcą;

• służy polepszeniu sytuacji finansowej przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością lub już niewypłacalnego, w
celu umożliwienia mu uniknięcia ewentualnej upadłości;

• pozwala na odstąpienie od umowy wzajemnej (np. umowy najmu) ze skutkiem natychmiastowym, bez względu na
zapisy umowne, w tym z pominięciem kar umownych.
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Kto może skorzystać z sądowej restrukturyzacji portfela kontraktów?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy oraz dotychczasowym dorobkiem praktyki, instytucja odstąpienia od umów 
wzajemnych adresowana jest w głównej mierze do przedsiębiorców, których aktualna sytuacja finansowa może 

zostać oceniana jako zagrażająca, w dającej się przewidzieć przyszłości, ich wypłacalności. 

Od jakich umów wzajemnych można odstąpić w ramach postępowania sanacyjnego?

Odstąpienie możliwe jest w odniesieniu do umów wzajemnych, nie wykonanych w całości lub części, tj. np. umów o 
roboty budowlane, umów o świadczenie usług, czy też umów najmu.

Kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy wzajemnej?

Odstąpienie od umowy wzajemnej, jako stanowiące element postępowania sanacyjnego dokonane musi zostać w 
jego toku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wzajemnej składa drugiej stronie umowy ustanowiony w 

postępowaniu sanacyjnym Zarządca, działając na podstawie indywidualnej zgody udzielonej przez Sędziego –
komisarza mocą postanowienia. Wyrażając zgodę na odstąpienie od umowy wzajemnej Sędzia – komisarz bierze 
pod uwagę sytuację finansową prowadzącego restrukturyzację przedsiębiorcy oraz ważny interes drugiej strony 

umowy.



GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o.

ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa

ul. Młyńska 5a/1
61-729 Poznań

www.kancelariagrenda.pl
biuro@kancelariagrenda.pl

tel. 616707373 


