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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r. 
 
 

Raport Coface:  

Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2019 roku. 
Coraz więcej upadłości i restrukturyzacji w handlu. 

Wzrasta popularność przyspieszonych postępowań układowych.  

 
Prezentowane statystyki są przygotowywane przez ubezpieczyciela należności Coface od 1997 roku w oparciu o 

daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości, czyli faktyczne daty upadłości. Podane wyniki za 

I kwartał 2019 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby postanowień. Jednak dane 

sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r., pochodzą także z końca marca, co zapewnia 

rzetelność porównań statystycznych. Dane historyczne, dotyczące lat 2008-2017, pokazują wyniki znane na 

koniec każdego roku. 

 
 

Niniejszy raport jest analizą po zmianie prawa i sposób porównania danych z lat 2016-2018 i pierwszego 

kwartału 2019 r. z danymi z lat poprzednich jest odmienny. 
 

1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowe prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem postępowania 

restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez 

umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania 

sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw 

wierzycieli.  
 

Istotną zmianą jest także fakt, że w obecnym prawie, postępowaniu restrukturyzacyjnemu podlegają zarówno 

firmy niewypłacalne, jak i zagrożone niewypłacalnością, w związku z tym nowe statystyki pokazują nie tylko liczbę 

bankrutów, ale także firm zagrożonych bankructwem. Wcześniej obowiązujące prawo umożliwiało ogłoszenie 

upadłości układowej tylko wobec firmy faktycznie niewypłacalnej.   

 
 W I kwartale 2019 roku liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 224, 

(wg danych na koniec marca 2019) czyli o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 

2018 r., kiedy baza była już dość wysoka.  

 

 Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (123 tj. 55 

proc.). 

 

 Liczba postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych z początkiem 2016 roku wraz 

z nowym prawem upadłościowym, wzrosła o 19 proc. (porównując I kw. 2019 r. z I kw. 

2018 r.), a ich udział we wszystkich postępowaniach wzrósł z 40 do 45 proc. 

 

 Zdecydowanie rośnie popularność przyspieszonych postępowań układowych (73), ich 

liczba wzrosła aż o 52 proc. w porównaniu z I kwartałem 2018 r. 
 

 Sytuacja w branżach odzwierciedla sytuację rynkową. Największy wzrost upadłości i 

restrukturyzacji zanotowano w handlu (+46 proc). Więcej przypadków było także w 

transporcie. W budownictwie sytuacja nie zmieniła się, natomiast w sektorze produkcji 

liczba postępowań spadła o 14 proc.  
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* Procedura obecna w starym prawie upadłościowym. Postanowienia w 2016 r. są wynikiem wniosków złożonych w 2015 r. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce 

 

W pierwszym kwartale tego roku liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła, jednak już w wolniejszym 

tempie niż w roku ubiegłym. Rok 2018 zakończył się 10-proc. wzrostem łącznej liczby postanowień, 

podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. odnotowano zwiększenie upadłości i 

restrukturyzacji o 5%w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przedsiębiorstwa w 

Polsce wciąż korzystają ze sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Wzrost gospodarczy w 

2018 roku sięgnął 5,1%, co było najwyższym poziomem od 2007 r. Biznes nadal odnotowywał 

rosnący popyt, a konsumpcja gospodarstw domowych i zwiększona aktywność inwestycyjna sektora 

publicznego i prywatnego pozostają główną siłą napędową naszego wzrostu gospodarczego.  

 

W połowie kwietnia poznamy wstępne wyniki rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym kwartale 2019 

r. Tempo wzrostu PKB już nie będzie tak silne jak w poprzednich dwóch latach, gdy w każdym z 

kwartałów było bliskie lub nawet przekraczało 5% wzrostu w ujęciu rocznym. Jednak osłabienie tempa 

rozwoju gospodarki do 3,9%, jakiego oczekujemy w tym roku, to nieznaczne spowolnienie. Wpływ 

sytuacji gospodarczej na liczbę upadłości i restrukturyzacji jest odnotowywany dopiero z pewnym 

opóźnieniem. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu łącznej liczby postanowień o 9% w tym roku, 

który stopniowo zacznie się nasilać w kolejnych kwartałach. 
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Upadłości z 
możliwością 
zawarcia układu* 

20 25 34 36 36 43 26 29 14 0 0 0 

Postępowanie o 
zatwierdzenie 

układu*** 
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Przyspieszone 
postępowanie 

układowe*** 

 

14 50 48 73 

Postępowanie 

układowe*** 

 
4 12 8 4 

Postępowanie 

sanacyjne*** 

 
5 20 28 22 

ogółem 101* 134* 179* 179* 191* 229* 196* 200* 181* 221* 213** +5% 224** 

Postanowienia upadłościowe i restrukturyzacyjne w Polsce w I kwartałach lat 2008-2019 

* Stan wg wiedzy na koniec 
każdego roku.  

*** Procedury restrukturyzacyjne, 
które pojawiły się od 1 stycznia 2016 

r. 

** Stan wg wiedzy na koniec 
pierwszego kwartału. 
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Dla aktywności biznesowej firm sytuacja na rynkach zagranicznych generuje wyższe ryzyko niż rynek 

krajowy. Spowolnienie gospodarcze w strefie euro, w tym znaczny spadek aktywności przemysłu 

niemieckiego, nadal wiele niepewności związanych z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej, pomimo przedłużenia terminu brexitu, czy działania protekcjonistyczne i konflikt 

handlowy pomiędzy USA oraz Chinami, to przykłady czynników zagrożenia dla polskich eksporterów. 

Wpływ na sytuację biznesu już teraz częściowo potwierdzają statystyki upadłości i restrukturyzacji. 

Postanowienia w branży meblowej, która silnie nastawiona jest na eksport, wzrosły w pierwszym 

kwartale tego roku. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać, że producenci maszyn i urządzeń 

również zaczną odczuwać trudniejszą sytuację płynnościową w związku z ich dużą ekspozycją 

eksportową. Jednak zaangażowanie polskich firm w tzw. globalne łańcuchy produkcyjne sprawa, że 

ryzyko światowej sytuacji gospodarczej jest istotne nie tylko dla eksporterów, ale pośrednio także firm 

koncentrujących się na działalności krajowej, a często będących dostawcami komponentów, części 

czy usług dla kontrahentów działających na rynkach zagranicznych. 

 

Niemniej jednak rynek krajowy nie jest pozbawiony ryzyka, a przedsiębiorstwa nadal muszą mierzyć 

się z wieloma trudnościami. Zaliczają się do nich: nieustająca presja na wzrost wynagrodzeń 

pracowników, trudności w zapełnieniu wakatów czy duża konkurencja ograniczająca możliwość 

zwiększania marż. Wyraźnie jest to zauważalne w branży handlowej, gdzie pomimo wzrostu 

wydatków konsumpcyjnych Polaków upadłości i restrukturyzacje zwiększyły się o 46% w pierwszym 

kwartale tego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W ostatnim Badaniu 

Płatności Coface długość opóźnień płatności w branży handlowej zwiększyła się prawie trzykrotnie do 

44 z 15 dni wskazanych w poprzedniej edycji Badania. Nie tylko w handlu, ale ogólnie opóźnienia 

płatności wśród polskich firm pozostają znaczne – średnio blisko 2 miesiące po terminie płatności 

wyznaczonym na fakturze.  

 

Pomimo wspomnianego powyższej wolniejszego, ale solidnego tempa rozwoju gospodarki, trudności 

w sytuacji płynnościowej coraz bardziej będą skutkować koniecznością ogłoszenia upadłości lub 

restrukturyzacji biznesu. 
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Upadłości i restrukturyzacje według branż 
 

branża 

liczba** 
upadłości 

i restrukturyzacji 
I-III 2018 

liczba** 
upadłości 

i restrukturyzacji 
I-III 2019 

 
zmiana 

 

PRODUKCJA, w tym: 65 56 -14% 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: 56 51 -9% 

         Produkcja artykułów spożywczych i napojów 6 8 wzrost 

         Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 5 7 wzrost 

         Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych  13 6 spadek 

         Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli 6 5 porównywalnie 

         Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 3 5 wzrost 

         Produkcja mebli 0 4 wzrost 

         Produkcja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych 9 3 spadek 

HANDEL, w tym m.in.:  46 67 +46% 

          Handel hurtowy 27 38 +41% 

          Handel detaliczny 17 24 +41% 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 7 11 wzrost 

BUDOWNICTWO 35 35 bez zmian 

POZOSTAŁE BRANŻE, głównie usługi, w tym m.in.: 60 55 -8% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 7 bez zmian 

ogółem 213 224 +5% 

 
 

 
 
Upadłości i restrukturyzacje według regionów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszym kwartale 2019 roku znaczący wzrost zanotowano w województwach dolnośląskim, 

wielkopolskim, łódzkim i lubuskim. Najwięcej upadłości i restrukturyzacji mamy jak zwykle – zgodnie z 

liczbą zarejestrowanych firm – w woj. mazowieckim (39), gdzie odnotowaliśmy spadek o 11%.  

województwo 

liczba** 
upadłości i 

restrukturyzacji 
I-III 2018 

liczba** 
upadłości i 

restrukturyzacji 
I-III 2019 

zmiana 

mazowieckie 44 39 -11% 

dolnośląskie 17 25 +47% 

śląskie 26 24 -7% 

wielkopolskie 18 24 +33% 

łódzkie 6 16 +166% 

kujawsko-pomorskie 15 14 porównyw. 

podlaskie 14 13 porównyw. 

małopolskie 11 12 porównyw. 

podkarpackie 15 12 -20% 

lubuskie 4 9 +125% 

lubelskie 15 7 -53% 

zachodniopomorskie 9 7 spadek 

opolskie 3 6 wzrost 

pomorskie 7 6 porównyw. 

warmińsko-mazurskie 3 6 wzrost 
świętokrzyskie 6 4 spadek 

ogółem 213 224 +5% 
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** Stan wg wiedzy na koniec pierwszego kwartału. 

** Stan wg wiedzy na koniec pierwszego kwartału. 

** Stan wg wiedzy na koniec pierwszego kwartału. 
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Upadłości i restrukturyzacje według form prawnych przedsiębiorstw 
 

forma prawna 

liczba upadłości 

i restrukturyzacji** 

I-III 2018 

liczba upadłości 

i restrukturyzacji ** 

I-III 2019 

 
zmiana 

 

Spółka z o.o. 114 113 porównywalnie 

Przedsiębiorca 69 75 +9% 

Spółka akcyjna 17 23 +35% 

Spółka jawna 6 6 bez zmian 

Spółdzielnia 1 0 porównywalnie 

Pozostałe formy 6 7 porównywalnie 

ogółem 213 224 +5% 

 

 
Po pierwszym kwartale liczby bezwzględne są na tyle małe, że najczęściej powstrzymujemy się od 
wyciągania wniosków. Odnotować należy jednak wzrost liczby postępowań upadłościowych i 
restrukturyzacji w dwóch grupach form prawnych – spółkach akcyjnych oraz wśród przedsiębiorców, 
odpowiednio o 35 proc. i 9 proc.  

 

 

 
 
KONTAKT DLA MEDIÓW:  
Beata PADZIK  – T. +48 22 465 00 12, M. +48 503 079 022 – E. beata.padzik@coface.com 
 
 
 

Coface: for trade – wspólnie budujemy biznes 

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu i rozbudowanej międzynarodowej sieci oddziałów, Grupa Coface jest liderem 

w ubezpieczeniach należności i zarządzaniu ryzykiem. Mamy ambicję by być najbardziej dynamicznym, globalnym 

partnerem w zarządzaniu należnościami, najlepiej spełniającym oczekiwania klientów. Dlatego nasi eksperci, pracując 

w rytmie światowej gospodarki, wspierają 50 000 klientów w budowaniu rozwijających się i osiągających sukcesy 

przedsiębiorstw. Usługi i rozwiązania Grupy Coface chronią firmy i pomagają im w podejmowaniu właściwych decyzji 

kredytowych i rozwijaniu sprzedaży zarówno na rynkach krajowych jak i eksportowych. W 2018 roku Coface zatrudniał 

ok. 4100 osób w 100 krajach i odnotował obroty w wysokości 1,4 mld EUR. 

 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie 

poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności 

B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na: 

www.coface.pl 

  

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w 

Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 

** Stan wg wiedzy na koniec pierwszego kwartału. 
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