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Warszawa,1 października 2019 
 

 

Raport Coface: 

upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 3 kwartałach 2019 r. 

 
Nieznaczny wzrost upadłości i restrukturyzacji. Najwięcej przypadków w handlu. 

Blisko 1/3 postanowień to przyspieszone postępowania układowe. 

 
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 trzy 

kwartały 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 września, co zapewnia 

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

koniec każdego roku. 

 

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 pierwszych trzech kwartałach 2019 r. ogłoszono 737 postanowień o upadłości i 

restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła, to niewiele ponad 1 proc. więcej niż 

analogicznym okresie 2018 r.  

 

 Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 412. 

Stanowią one aż 56 proc. wszystkich postępowań.  

 

 Łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 5 proc. W pierwszych trzech 

kwartałach 2019 r. zanotowano ich łącznie 325, co stanowi 44 proc. wszystkich 

postępowań. 

 

 Najbardziej znamienny jest ciągły wzrost liczby przyspieszonych postępowań 

układowych. Ich liczba wzrosła r/r o 15 proc. i w trzech kwartałach 2019 roku ta 

najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 70 proc. wszystkich postępowań 

restrukturyzacyjnych i 31 proc. ogółu postanowień sądowych. 
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 Pozostałe formy: upadłości, postępowania układowe i sanacyjne zanotowały spadek. 

 

 Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Roczny wzrost 

o 34 proc. zanotował transport (w ciągu dwóch o 122 proc.) oraz o 9 proc. handel (w 

ciągu dwóch lat o 34 proc.). O 21 proc. wzrosła liczba postanowień w rolnictwie. 

 

 Poprawę zanotowała produkcja (- 4 proc.), budownictwo (- 9 proc.) oraz pozostałe 

branże, głównie usługi (- 9 proc.). W tym roku produkcja straciła pozycję lidera w 

ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji na rzecz handlu. Upadłości i 

restrukturyzacje firm handlowych stanowią 26 proc. wszystkich postanowień. 
 

 Udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 

12,9 proc., co daje wynik prawie o połowę niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 

2012, kiedy co czwarte postanowienie sądowe dotyczyło firmy budowlanej. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej 
 

 
W pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce 

zwiększyła się nieznacznie – zaledwie o 1,2%. Jednak oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wzrost 

liczby postępowań nabierze na sile. Szczegółowe dane kwartalne wskazują, że już od drugiej połowy 

rodzaj postępowania  
upadłościowego 

I-IX 
2008 

I-IX 
2009 

I-IX 
2010 

I-IX 
2011 

I-IX 
2012 

I-IX 
2013 

I-IX 
2014 

I-IX 
2015 

I-IX 
2016 

I-IX 
2017 

I-IX 
2018 

zmiana 
2019/18 

I-IX 
2019 

(A) Upadłości  270 429 420 447 521 562 551 509 441 421 414 

 
412 

(A) Upadłości z możliwością 
zawarcia układu 

47 80 91 89 121 137 93 76 25 0 0 0 

(B) Postępowanie o  

zatwierdzenie układu*** 

 

 

2 10 3 

 

4 

(B) Przyspieszone  

postępowanie układowe*** 

 
88 150 199 229 

(B) Postępowanie 

układowe*** 

 
22 31 27 16 

(B) Postępowanie  

sanacyjne*** 

 
34 64 85 76 

ogółem 317* 509* 511* 536* 642* 699* 644* 585* 612* 676* 728** +1,2% 737** 

Postanowienia upadłościowe (A) i restrukturyzacyjne (B) w Polsce 
w pierwszych trzech kwartałach lat 2008-2019 

 

** Stan wg wiedzy na koniec 

trzeciego kwartału. 

* Stan wg wiedzy na koniec każdego 

roku.  

*** Procedury restrukturyzacyjne, które 

pojawiły się od 1 stycznia 2016 r. 
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tego roku sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw ulega pogorszeniu. Podczas gdy jeszcze w 

pierwszej połowie tego roku odnotowano stabilizację liczby ogłoszonych upadłości i restrukturyzacji to 

jedynie w trzecim kwartale liczba postępowań zwiększyła się o ponad 4% w porównaniu z trzecim 

kwartałem ubiegłego roku. Wśród firm doświadczających trudnej sytuacji płynnościowej nadal dużą 

popularnością cieszą się postępowania restrukturyzacyjne, których udział wyniósł już niemal 44%. 

 

Sytuacja makroekonomiczna, w której działają firmy jest coraz trudniejsza. Główne ryzyko pochodzi ze 

strony rynków zagranicznych. Statystyki upadłościowe potwierdzają, że rośnie liczba postępowań w 

branżach z dużą ekspozycją eksportową – wśród producentów mebli liczba upadłości i restrukturyzacji 

wzrosła dwukrotnie. W innych branżach zależnych od popytu na rynkach zewnętrznych, zarówno 

bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez dostarczenie części i komponentów do produkcji przeznaczonej 

na eksport, również odnotowano wzrost liczby postępowań – wśród producentów urządzeń 

elektrycznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych czy w sektorze chemicznym. Wiele podmiotów z 

tych branż współpracuje z branżą motoryzacyjną, która nie generuje już tak korzystnych perspektyw 

jak w zeszłych latach. W ramach ocen ryzyka sektorów już dwukrotnie obniżyliśmy w tym roku ocenę 

dla motoryzacji w Europie. Spadek popytu, zwłaszcza na kluczowych dla Polski rynkach Europy 

Zachodniej, zmieniające się preferencje zakupowe klientów, konieczność ponoszenia wysokich 

kosztów inwestycji czy opóźnienia w dostosowaniu się do nowych norm emisji spalin to jedne z wielu 

trudności na jakie napotyka obecnie branża. Ponadto, perspektywy naszego głównego partnera 

handlowego, czyli Niemiec są dosyć pesymistyczne. Dane za trzeci kwartał tego roku 

prawdopodobnie potwierdzą, że gospodarka niemiecka wpadła w techniczną recesję, na co już 

wskazują mizerne wyniki tamtejszego przemysłu. Nasza ostatnia prognoza zakłada, że wzrost 

gospodarczy Niemiec sięgnie zaledwie 0,5% w tym, jak również w przyszłym roku. Jeszcze w 2017 r. 

gospodarka niemiecka rosła w tempie 5-krotnie szybszym. Pomimo, że spowolnienie w Europie 

Zachodniej nie jest jak na razie dotkliwe dla naszej gospodarki to jego wpływ będzie coraz bardziej 

odczuwalny. Przez ostatnie kwartały obserwujemy wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji w 

transporcie, którego ekspozycja na rynki zagraniczne jest duża, a branża zazwyczaj jako jedna z 

pierwszych odczuwa zmiany koniunktury. 

 

Niemniej jednak, nasza prognoza zakłada wzrost gospodarczy Polski na nadal dosyć solidnym 

poziomie 4,4% w tym roku. Zarówno gospodarka, jak również biznes w Polsce korzystają na dalszym 

wzroście popytu wewnętrznego, zwłaszcza konsumpcji gospodarstw domowych. Utrzymująca się 

sytuacja na rynku pracy oraz wsparcie ze strony stymulacji fiskalnej sprawiają, że konsumpcja 

prywatna pozostaje główną siłą napędową wzrostu gospodarczego Polski. Korzyści odczuwają 

zwłaszcza firmy bezpośrednio nastawione na popyt gospodarstw domowych, jednak nie eliminuje to 

trudności jakich doświadczają. Wysoka konkurencja ograniczająca możliwości zwiększania marż, 

presja na wzrost wynagrodzeń czy trudności w zapełnieniu wakatów należą do wyzwań z jakimi 

zmaga się branża handlowa. Pomimo sprzyjającego popytu, liczba upadłości i restrukturyzacji w 

pierwszych trzech kwartałach tego roku wzrosła w handlu detalicznym o 37%, zwłaszcza wśród 

mniejszych podmiotów, dla których rosnące koszty działalności są znacznie bardziej dotkliwe niż dla 

dużych podmiotów działających na rynku. 
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Upadłości i restrukturyzacje według branż 

 

branża 
liczba * 

upadłości 
I-IX 2008 

…. 

liczba** 
upadłości  

i restr. 
I-IX 2018 

liczba** 
upadłości  

i restr. 
I-IX 2019 

zmiana 

PRODUKCJA, w tym: 137  197 189 -4% 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: 130  173 169 -2% 

         Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych  15  44 30 -32% 

         Produkcja artykułów spożywczych i napojów 25  25 26 porównywalnie 

         Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 6  9 19 +111% ! 

         Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli 7  20 15 -25% 

         Produkcja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych 6  17 14 -18% 

         Produkcja mebli 9  7 14 +100% ! 

         Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 19  7 9 wzrost 

         Produkcja papieru i wyrobów z papieru 6  4 7 wzrost 

         Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców   
         niemetalicznych (w tym materiały budowlane) 

6 
 

8 6 spadek 

         Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 3  4 6 wzrost 

         Poligrafia i reprodukcja 8  7 4 spadek 

         Przetwórstwo przemysłowe pozostałe 20  21 19 -10% 

HANDEL, w tym m.in.: 71  175 191 +9% 

          Handel hurtowy 52  116 116 bez zmian 

          Handel detaliczny 11  43 59 +37% 

BUDOWNICTWO 48  104 95 -9% 

TRANSPORT 11  38 51 +34% 

ROLNICTWO 4  53 64 +21% 

POZOSTAŁE branże, w tym m.in.: 46  161 147 -9% 

          Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4  20 18 spadek 

ogółem 317*  728**  737** +1,2% 

 

 

 
 

 

Charakterystyka upadłości i restrukturyzacji w wybranych sektorach 

 

Komentuje Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface 

 
 

Najnowsze statystyki upadłościowe w Polsce wskazują na nieznaczne pogorszenie sytuacji – po 9 

miesiącach 2019 roku liczba postanowień o upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 1,2%. Warto 

wspomnieć, że po 3 kwartałach ubiegłego roku ogólna liczba upadłości wzrosła aż o 15%, co 

potwierdza, że na poziomie mikroekonomicznym wciąż widoczna jest w 2019 roku dobra koniunktura 

gospodarcza napędzana zwłaszcza konsumpcją prywatną, ale również wzrostem inwestycji. 

 

** Stan wg wiedzy na koniec trzeciego kwartału. * Stan wg wiedzy na koniec roku.  
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Na uwagę zasługuje sektor budowlany, w którym kolejny kwartał z rzędu notowaliśmy spadek 

upadłości o 9% rok do roku. Była to jednak zmiana mniejsza w porównaniu do danych półrocznych    

(-16%). Należy wspomnieć, że udział branży w sumie wszystkich upadłości był stosunkowo wysoki i 

wynosił blisko 13%. Z jednej strony branża rozwijała się w sposób skorelowany z rosnącym PKB, 

niskim poziomem bezrobocia i wzrostem płac w gospodarce, z drugiej zauważalny był spadek nowych 

pozwoleń na budowę, znaczący wzrost kosztów czynników produkcji, takich jak zasoby ludzkie czy 

materiały budowlane, co stanowiło rosnące zagrożenie branżowe. Szczególnie niepokojąca wydaje 

się sytuacja podmiotów, które zawarły kontrakty infrastrukturalne przed wzrostem kosztów i obecnie 

borykają się z problemem ich waloryzacji. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może mieć znaczny wpływ na sektor bankowy w Polsce, 

a co za tym idzie dostępność kredytów mieszkaniowych. 

 

Liczba upadłości w sektorze handlowym w pierwszych 3 kwartałach 2019 r wzrosła o 9% (16 

przypadków więcej rok do roku), co przy najwyższym udziale upadłości firm handlowych  wynoszącym 

26% ogółu postanowień sądowych jest zjawiskiem niepokojącym. Najwięcej upadłości zanotowano 

wśród hurtowników (116), jednak obserwowana jest wysoka dynamika wzrostu upadłości w 

segmencie detalicznym (41;+37%). Postępująca konsolidacja branży, rosnące koszty pracy, zakaz 

handlu w niedzielę, czy zmiany zachowań konsumpcyjnych to tylko niektóre czynniki ryzyka 

wpływające na marżowość i problemy płynnościowe firm. W perspektywie pozostaje kwestia podatku 

handlowego, którego zasadność bada obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   

 

Branża transportowa od dłuższego czasu boryka się z problemami płynnościowymi, co znajduje 

odzwierciedlenie w największych średnich opóźnieniach płatniczych tego sektora wg badania Coface. 

Upadłości firm transportowych wykazały wysoką dynamikę wzrostu w ostatnim badaniu (+34%), choć 

sam udział branży we wszystkich zanotowanych postanowieniach sądowych wyniósł niecałe 7%. 

Problemem sektora jest duże rozdrobnienie, rosnące koszty pracy i wahania cen paliw, jak również 

uzależnienie od koniunktury na rynkach zagranicznych (zwłaszcza w Europie Zachodniej), która ulega 

osłabieniu. Dodatkowe wyzwanie stanowi niedawno przegłosowany przez Parlament Europejski pakiet 

mobilności, który znacząco ograniczy konkurencyjność usług transportowych z Europy Środkowo-

Wschodniej i z pewnością będzie miał wpływ na dalszą dodatnią dynamikę liczby upadłości wśród 

przedsiębiorstw transportowych. 

 

Liczba upadłości wśród firm produkcyjnych spadła o 4% do 189. Pozytywną tendencję zanotowano 

wśród producentów metali, w przetwórstwie drewna i przemyśle maszynowym. Wśród branż sektora 

produkcyjnego, które zanotowały ponadnormatywnie wysokie wzrosty liczby upadłości należały 

przemysł meblarski (+100%) oraz produkcja gum i tworzyw sztucznych (+111%). Przemysł 

meblarski w znacznej mierze uzależniony jest od popytu zagranicznego, a ten słabnie w związku ze 

znacznym spowolnieniem gospodarczym u naszego zachodniego sąsiada. Wzrost kosztów pracy i 

energii dodatkowo kładzie się cieniem na kondycji branży. Wiele firm z sektora tworzyw sztucznych to 

poddostawcy branży motoryzacyjnej, która weszła w fazę dekoniunktury. 
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Upadłości i restrukturyzacje według regionów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blisko 18 proc. spośród wszystkich upadających oraz objętych restrukturyzacją firm ogłosiły sądy na 

Mazowszu. Województwo, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej firm, jak zawsze otwiera listę ze 132 

postanowieniami. Niepokojąco duże wzrosty zanotowały województwa łódzkie, warmińsko-mazurskie, 

podlaskie i dolnośląskie. Statystykę zamykają tradycyjnie województwa z najmniejszą liczbą 

niewypłacalności - opolskie, lubuskie i świętokrzyskie. 

 

 
Upadłości i restrukturyzacje według form prawnych przedsiębiorstw  
 

forma prawna 
liczba * 

upadłości 
I-IX 2008 

…. 

liczba ** 

upadłości  
i restr. I-IX 

2018 

liczba ** 

upadłości  
i restr. I-IX 2019 

 
zmiana 

 

udział  
w 3 kw. 2019 

Spółka z o.o. 202  348 358 +3% 49% 

Przedsiębiorca 63  231 257 +11% 35% 

Spółka akcyjna 18  74 52 -30% 7% 

Spółka jawna 12  28 20 -29% 3% 

Spółka komandytowa 3  28 29 porównywalnie 4% 

Spółdzielnia 10  10 12 porównywalnie 1% 

Pozostałe formy 9  9 9 bez zmian 1% 

ogółem 317*  728** 737** +1,2% 100% 

 

 

województwo 

liczba** 
upadłości  

i restr. 
I-IX 2018 

liczba** 
upadłości  

i restr. 
I-IX 2019 

zmiana 

mazowieckie 128 132 +3% 

śląskie 87 83 -5% 

dolnośląskie 61 82 +34% 

wielkopolskie 69 79 +14% 

podlaskie 42 58 +38% 

małopolskie 44 47 +7% 

podkarpackie 47 39 -17% 

kujawsko-pomorskie 39 38 porównywalnie 

łódzkie 25 36 +44% 

warmińsko-mazurskie 20 28 +40% 

pomorskie 40 25 -38% 

zachodniopomorskie 36 25 -31% 

lubelskie 40 21 -48% 

opolskie 18 17 porównywalnie 

lubuskie 12 15 +25% 

świętokrzyskie 20 12 -40% 

ogółem 728** 737** +1,2% 

25 

47 

38 

25 

39 

21 

79 

 15 
36 

28 

12 

58 

83 

82 

132 

17 

** Stan wg wiedzy na koniec trzeciego kwartału. * Stan wg wiedzy na koniec roku.  

** Stan wg wiedzy na koniec trzeciego kwartału 
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W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. sytuacja pogorszyła się w grupie przedsiębiorców (wzrost o 

11 proc.) i spółek z o.o. (+ 3 proc.), pozostałe formy prawne zanotowały spadki lub podobną liczbę 

postanowień sądowych. Znamienny jest obserwowany od dłuższego czasu wzrost liczby upadających 

przedsiębiorców (rok temu wzrost był na poziomie +38 proc.). 

Największą grupę wśród firm upadających lub objętych restrukturyzacją stanowią jak zawsze spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością (48,6 proc. wszystkich postępowań). Na drugim miejscu znalazła się 

grupa przedsiębiorców (35 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 

mailto:beata.padzik@coface.com
http://www.coface.pl/

