
 

 

 

 

 

 

 

 

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

daty orzeczeń sądów o otwarciu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, czyli faktyczne daty upadłości i 

restrukturyzacji. Podane wyniki za 2022 rok nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby 

postanowień. Jednak dane sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r oraz dane historyczne 

pochodzą także z końca grudnia, co zapewnia rzetelność porównań statystycznych. 

 

 

UWAGA ! W kolejnym raporcie kontynuujemy podejście do danych poparte precyzyjnym komentarzem ze 

względu na zmiany w regulacjach prawnych wprowadzone w wyniku pandemii i znowelizowane w grudniu 

2021 r. W 2020 roku duży wpływ na powstrzymanie wzrostu liczby niewypłacalności potwierdzanych na 

drodze sądowej miały programy pomocowe państwa, regulacje prawne zawarte w tarczach 

antykryzysowych oraz ograniczona praca sądów. Rok 2021 zamknął się wysokim wzrostem 

niewypłacalności ogółem, na co zdecydowany wpływ miała liczba nowych uproszczonych postępowań o 

zatwierdzenie układu, wprowadzonych ustawą covidową z 19.06.2020 r. obwieszczanych wyłącznie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie rejestrowanych przez sąd.  

Od 1 grudnia 2021 r. procedurę „covidową” wpisano, z pewnymi modyfikacjami, na stałe do polskiego 

systemu prawnego. Od tego czasu obowiązuje znowelizowane prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne i 

działalność rozpoczął Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). W ciągu 2022 roku rosła świadomość 

przedsiębiorstw na temat nowych możliwości prawnych pozwalających na uregulowanie sytuacji związanej 

z niewypłacalnością i rosła liczba tego rodzaju spraw. 

W związku z powyższym od III kwartału 2020 r., aby zachować rzetelność w ocenie bieżącej sytuacji 

dotyczącej niewypłacalności firm – w raporcie Coface dane o sprawach pozasądowych (z MSiG oraz 

z KRZ) są dodawane do statystyk przedstawiających postępowania ogłoszone przez sądy. 

NIEWYPŁACALNOŚCI FIRM W POLSCE Raport roczny Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w 2022 r. 

3 STYCZNIA 2023 

Statystyki już odzwierciedlają coraz 

trudniejsze warunki gospodarowania 

dla przedsiębiorstw w 2022 roku. 

Wzrost niewypłacalności o 30 proc. 

Dynamicznie rośnie popularność uproszczonej 

procedury pozasądowej poprzez Krajowy Rejestr 

Zadłużonych (+ 45 proc.) 



 

   

Bieżącą sytuację i statystyki komentują poniżej: 
1. Sytuacja ekonomiczna 

    - Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej 

2. Sytuacja w branżach 

    - Barbara Kamińska, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface Poland 

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki 

    - Artur Warych, Radca prawny – szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji w Kancelarii  
    Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface 

 

W skrócie 
 Analizując dane na temat niewypłacalności w 2022 roku i porównując je z danymi z ubiegłego roku 

należy uwzględnić wszystkie zmiany prawne i regulacyjne jakie nastąpiły w tym czasie i miały 

wpływ na statystyki. 

 Łączna liczba 2.752 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2022 r. jest o 30 proc. wyższa 

niż w roku 2021. Obserwujemy zdecydowany wzrost stosowania procedury pozasądowej (KRZ). 

 Na łączną liczbę niewypłacalności złożyły się postępowania sądowe (których udział sięgnął 37 

proc.) i obwieszczenia pozasądowe (63 proc.). W ciągu 12 miesięcy 2022 r. liczba 

niewypłacalności potwierdzanych na drodze pozasądowej, z wykorzystaniem nowej procedury w 

Krajowym Rejestrze Zadłużonych, dostępnej od 1.12.2021 r., o ponad 2/3 przewyższyła liczbę 

spraw przeprowadzanych na drodze sądowej: 

o W całym 2022 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 1.029 

polskich firm (wg danych na koniec grudnia 2022), czyli o 10 proc. więcej niż w 2021 r. 

o dodatkowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych  opublikowano 1.723 tzw. obwieszczenia 

o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie) – czyli aż o 45 proc. więcej niż w 

całym 2021 roku. 

 Wśród postępowań sądowych: 

o Po raz pierwszy na szczyt trafiły postępowania o zatwierdzenie układu (520, wzrost r/r 

o 59%), których liczba dynamicznie rosła w związku z popularnością stosowania 

procedury pozasądowej (KRZ), w następstwie której sąd ogłasza tego typu decyzję. 

Przypomnijmy, że w 2020 roku takich postępowań było zaledwie 28, a w 2021 roku liczba 

wzrosła już do 328.  

o Liczba dotychczas najczęściej ogłaszanych upadłości likwidacyjnych spadła o 12 proc. 

o Zmniejszyła się liczba przyspieszonych postępowań układowych (ze 132 w 2021 r.  do 79 

w 2022 r.) na co także wpływ miało pojawienie się nowej procedury pozasądowej.  

 

 Rok 2022 przyniósł wzrost niewypłacalności prawie we wszystkich branżach, co 

odzwierciedla stale pogarszające się warunki gospodarowania dla przedsiębiorstw. Największy 

skok zanotował transport (+105 proc.). Nadal obserwujemy bardzo duży wzrost (w granicach 40 

proc.) w handlu, budownictwie i usługach. Statystyki wskazują, że w mijającym roku problem 

niewypłacalności nie dotknął jeszcze mocno sektora produkcji (wzrost tylko o 11 proc.). Jedyną 

gałęzią, w której zanotowano spadek liczby niewypłacalności jest rolnictwo, notujące w ostatnich 

latach regularny, dynamiczny wzrost upadłości. 

 Analizując formy prawne niewypłacalności sądowych i pozasądowych obserwujemy utrzymujący 

się trend, w którym liczba niewypłacalności przedsiębiorców (ponad 2/3) znacznie 

przewyższa liczbę niewypłacalnych spółek z o.o. (24 proc.), których wcześniej zawsze było 

najwięcej w zestawieniach. Wynika to m.in. z tego, że aż 80 proc. (1.380 przypadków) spośród 

1.723 wszystkich pozasądowych obwieszczeń w KRZ dotyczyło przedsiębiorców (osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą). Ta forma stała się bardzo popularna i 

coraz więcej przedsiębiorców chcących zyskać na czasie w trudnym dla siebie okresie, decyduje 

się na złożenie wniosku do KRZ o obwieszczeniu dnia układowego. 



 

   

Sądowe postanowienia upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz pozasądowe 
postępowania uproszczone w MSiG i KRZ w Polsce w latach 1997-2022 

 

 
RODZAJE POSTĘPOWAŃ 

Sądowe postanowienia upadłościowe (A) i restrukturyzacyjne (B) 

oraz pozasądowe postępowania uproszczone w MSiG i KRZ w Polsce w latach 2016-2022 

 

Rodzaj postępowania  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
zmiana 
2022/21 

2022 
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ą
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w
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(A) Upadłości likwidacyjna 530 537 558 574 507 373 -12% 330 

(A) Upadłości z możliwością zawarcia 
układu 

26 0 0 0 0 0  0 

(B) Postępowanie o zatwierdzenie układu  4 11 5 7 28 328 +59% 520 

(B) Przyspieszone  postępowanie układowe 117 209 259 298 213 132 -40% 79 

(B) Postępowanie układowe 30 40 39 28 27 26 -27% 19 

(B) Postępowanie sanacyjne 53 88 114 112 112 76 +7% 81 

RAZEM - Postępowania 
upadłościowe i restrukturyzacyjne 
ogłoszone przez sądy 

760 885 975 1019 887 935 +10% 1029 
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Nowe obwieszczenia pozasądowe - w Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych (KRZ) – dostępne od 1.12.2021 

356 1190 45% 1723 

RAZEM NIEWYPŁACALNOŚCI 1243 2125 30% 2752 
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Komentarze ekspertów Coface 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełen wyzwań rok 2022 zakończył się wzrostem niewypłacalności przedsiębiorstw orzeczonych przez 

sądy o 10%, a uwzględniając także postępowania pozasądowe, ich łączna liczba zwiększyła się aż o 30%. 

W ubiegłym roku firmy nie były już wspierane środkami, które zostały wprowadzone niedługo po 

rozpoczęciu się pandemii aby ograniczyć negatywne konsekwencje gospodarcze, a rosnące wyzwania i 

pogarszająca się koniunktura stworzyły trudniejsze warunki dla biznesu. Wysoka inflacja zaczęła stanowić 

barierę nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla firm, a jej wzrost nasilił dodatkowo wpływ wojny 

w Ukrainie. Przedsiębiorstwa doświadczyły wzrostu kosztów, zarówno poprzez wyższe ceny 

komponentów używanych w produkcji, jak również energii. Niektóre z nich nie były w stanie operować w 

takim otoczeniu gospodarczym. Potwierdzają to statystyki niewypłacalności – w branżach 

energochłonnych, jak chociażby produkcja gumy, tworzyw sztucznych czy mebli dynamika wzrostu 

niewypłacalności przekroczyła ogólną średnią.  

Nadal wiele przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji płynnościowej decydowało się na 

pozasądowe postępowania, które początkowo zostały wprowadzone tymczasowo jako środek zaradczy w 

trakcie pierwszej fazy pandemii, jednak ze względu na ich dużą popularność zdecydowano o 

wprowadzeniu ich na stałe do systemu prawnego. W 2022 r. ich udział w łącznej liczbie niewypłacalności 

sięgnął aż 63%. Niestety nie wszystkie z tych prób odzyskania płynności przynoszą pożądane efekty – 

wprawdzie zauważalny jest duży wzrost postępowań o zatwierdzenie układu jako kolejnego, już 

sądowego, etapu restrukturyzacji, jednak ich skala jest nadal mniejsza niż postępowania pozasądowe. 

W ujęciu makroekonomicznym rok 2022 nie przyniósł jeszcze znacznego pogorszenia aktywności 

gospodarczej. Szacowany przez Coface wzrost PKB sięgnął 4,5%, czyli wprawdzie było to słabsze tempo 

niż w 2021 r. (6,8%), jednak perspektywy na 2023 r. są znacznie gorsze. Prognoza Coface zakłada, że 

wzrost PKB sięgnie zaledwie 1% w tym roku. Niemniej jednak już ostatnie miesiące 2022 r. potwierdziły 

nasilające się spowolnienie gospodarcze. Dość szybko znalazło to odzwierciedlenie po stronie biznesu ze 

wspomnianym wzrostem niewypłacalności przedsiębiorstw. Pomimo, że konsumpcja gospodarstw 

domowych nadal wspierała wzrost gospodarczy to najwyższa inflacja od 26 lat, najniższy poziom 

optymizmu konsumentów, wysokie stopy procentowe i utrzymująca się niepewność były już odczuwalne 

przez branżę handlową, gdzie liczba niewypłacalności wzrosła aż o 57% w 2022 r. Pogarszającą się 

koniunkturę potwierdza również ponad dwukrotny wzrost niewypłacalności w branży transportowej, która 

zazwyczaj jako pierwsza doświadcza poprawy, jak również pogorszenia popytu i sytuacji gospodarczej. 

Inflacja pozostanie tematem numer 1 także w 2023 r. Wprawdzie jej szczytowa wartość powinna zostać 

odnotowana w pierwszym kwartale roku, jednak podwyższony poziom cen pozostanie z nami także w 

trakcie oraz po roku 2023. Kryzys energetyczny, który doświadcza Europa był odpowiedzialny za znaczny 

wzrost inflacji. Ceny surowców energetycznych zaczęły rosnąć jeszcze przed wojną w Ukrainie, a jej 

wybuch dodatkowo ten proces przyspieszył. Pomimo, że Europa zdaje się być relatywnie przygotowana 

 Sytuację ekonomiczną komentuje 

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce  

i w Regionie Europy Centralnej 



 

   

do bieżącej zimy w kontekście niezbędnych zapasów gazu to jednak wiele przedsiębiorstw nadal będzie 

wykorzystywać ten surowiec w procesie produkcyjnym także po zimie, kiedy to zarówno zapasy jak i ceny 

pozostają dużą niewiadomą. Ponadto, kolejna zima 2023/2024 może pod tym względem stanowić większe 

wyzwanie jako, że zmiany infrastruktury wymagają czasu, nawet pomimo wielu wysiłków krajów 

europejskich w tym zakresie. 

Efekty wzrostu cen surowców energetycznych i rolnych doświadczyliśmy już w 2022 r., a ich bezpośredni 

wpływ został częściowo zmniejszony przez wprowadzone działania na szczeblu rządowym. Jednak w 

2023 r. wchodzimy z inflacją „rozlaną” na inne części gospodarki, co potwierdza dwucyfrowy poziom inflacji 

bazowej, czyli wskaźnika po wyłączeniu cen energii i żywności. Niestety pomimo serii podwyżek stóp 

procentowych tego procesu jak na razie nie udało się zatrzymać, a wskaźnik cen konsumpcyjnych 

znacznie przewyższa górny przedział wahań celu inflacyjnego określonego na 3,5%. Co więcej, prognozy 

wskazują, że wysoka inflacja pozostaje z nami na dłużej. Najprawdopodobniej dwucyfrowy poziom inflacji 

będzie nam towarzyszyć jeszcze przez pierwszą połowę roku, a jej spadek do około 7% w ostatnim 

kwartale 2023 r. będzie marnym pocieszeniem. Cel inflacyjny prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty 

przed 2025 r. Tym samym trudno oczekiwać, że w 2023 r. rozpocznie się proces łagodzenia polityki 

pieniężnej, czyli obniżania stóp procentowych, które obecnie pozostają na najwyższym poziomie od 2002 

r. Jednak pamiętajmy, że efekty zmian w polityce pieniężnej znajdują odzwierciedlenie w gospodarce po 

upływie około 12 miesięcy, więc przed Radą Polityki Pieniężnej stoi trudne zadanie właściwego czasowo 

oszacowania zmian w koniunkturze i nie zduszenia pojawiającego się w przyszłości ożywienia 

gospodarczego. 

Oczekujemy, że w przedstawionym powyżej środowisku makroekonomicznym liczba niewypłacalności 

przedsiębiorstw będzie rosła, a ich struktura będzie niestety w większym stopniu zasilana upadłościami, 

czyli likwidacją spółek, niż restrukturyzacjami, które to mogłyby doprowadzić do powrotu do efektywnej 

działalności biznesowej. 

 

Ciąg dalszy raportu poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Niewypłacalności według branż 

branża 

liczba 
niewypła-
calności 

2020 

liczba 
niewypła-
calności  

2021 

liczba 
niewypła-
calności  

2022 

zmiana 
2022/2021 

PRODUKCJA, w tym: 268 385 429 +11% 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: 248 350 396 +13% 

         Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych  51 79 87 +10% 

         Produkcja artykułów spożywczych i napojów 43 51 63 +24% 

         Produkcja mebli 15 22 37 +68% 

         Produkcja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych 25 26 29 +12% 

         Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli 23 33 24 -27% 

         Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 14 16 24 +50% 

         Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 8 23 22 porównywalnie 

         Poligrafia i reprodukcja 13 13 18 38% 

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

11 15 17 porównywalnie 

         Produkcja papieru i wyrobów z papieru 7 11 12 porównywalnie 

         Przetwórstwo przemysłowe pozostałe 38 61 63 porównywalnie 

HANDEL, w tym m.in.:  264 399 567 +42% 

          Handel hurtowy 134 184 215 +17% 

          Handel detaliczny 107 170 267 +57% 

BUDOWNICTWO 137 205 280 +37% 

TRANSPORT 99 133 273 +105% 

ROLNICTWO 137 414 376 -9% 

USŁUGI - POZOSTAŁE branże, w tym: 338 589 827 +40% 

         Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 65 145 195 +34% 

         Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 37 74 120 +62% 

         Zakwaterowanie i gastronomia 63 92 105 +14% 

         Usługi dzierżawy, administrowania i wspierające 40 84 97 +15% 

         Informacja i komunikacja w tym usługi oprogramowania 29 36 77 +114% 

         Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 38 69 68 porównywalnie 

         Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 31 40 62 +55% 

         Edukacja 9 17 33 +94% 

         Działalność zw. z kulturą, sportem, rozrywką i rekreacją 13 10 18 +80% 

         Usługi pozostałe 13 22 52 +136% 

ogółem 1 243 2 125 2 752 +30% 

 

Charakterystyka niewypłacalności w wybranych sektorach 

 

 

 

 

 

 

 

 Sytuację w branżach komentuje 

Barbara Kamińska,  

dyrektor działu oceny ryzyka w Coface w Polsce     



 

   

Roczne statystyki niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce wskazują na radykalne przyspieszenie 

dynamiki wzrostu upadłych i restrukturyzowanych podmiotów. Na koniec września dynamika wzrostu 

upadłości rdr wynosiła 4,5%, podczas gdy dane za cały 2022 rok wskazują już na blisko 30-procentowy 

wzrost niewypłacalnych przedsiębiorstw w gospodarce. Cały czas pozasądowe procedury cieszą się 

rosnącą popularnością wśród dłużników mających problemy z regulacją swoich zobowiązań – 

postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczęły aż 1723 podmioty, czyli o 45% więcej niż przed rokiem. 

Natomiast po 10-procentowym wzroście niewypłacalności ogłaszanych na drodze sądowej, w 2022 roku 

nieznacznie przekroczona została już wartość z roku 2019.  

Sytuacja przedsiębiorstw wydaje się rzeczywiście niewesoła. W lutym militarna agresja Rosji na Ukrainę 

przerwała dobre rokowania dla wzrostu gospodarczego. I choć pierwsze półrocze w wielu branżach 

wypadło nieźle, to kumulacja licznych negatywnych czynników zaczyna przynosić żniwo. Wzrost cen 

surowców i ich niedobory, przerwane łańcuchy dostaw, odpływ pracowników, dwucyfrowa inflacja 

pociągająca za sobą kilkukrotne wzrosty stóp bazowych, wreszcie trwający kryzys energetyczny to zbyt 

wiele dla niejednego zdrowego biznesu. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa zostały skonfrontowane w 

2022 roku z nowymi wyzwaniami mając już za sobą ciężki bagaż pandemicznych doświadczeń.   

Jako Ubezpieczyciel należności handlowych obserwujemy niestety wzrost liczby i wartości zgłoszeń 

przeterminowanych należności, Klienci znacznie częściej wnioskują o wydłużenie terminów płatności 

licząc, że takie wsparcie pozwoli uniknąć im oddania kontrahenta do windykacji. Wszystko wskazuje na 

to, że w 2023 roku liczba likwidowanych i restrukturyzowanych podmiotów będzie rosnąć. 

 

Produkcja przemysłowa 

Sytuacja przedsiębiorstw przemysłowych uległa pogorszeniu w ostatnim kwartale, na co wpływ miały 

rosnące koszty produkcji, słabnący popyt wewnętrzny i zagraniczny oraz ogólna niepewność w życiu 

gospodarczym. Wskaźnik PMI badający koniunkturę w przemyśle od wielu miesięcy utrzymuje się 

znacznie poniżej granicy oddzielającej umownie wzrost od recesji. Przeprowadzone przez Coface badanie 

dotyczące opóźnień płatniczych wśród polskich przedsiębiorstw w 2022 roku wskazuje, że szczególnie w 

branżach energochłonnych wydłużeniu uległy zarówno terminy płatności, jak i realnie występujące 

opóźnienia. Warto tu zwrócić uwagę na  sektor chemiczny (wydłużenie średniego terminu płatności z 56 

do 73 dni i średnich opóźnień z 52 do 69 dni), produkcję papieru i przetwórstwo drewna (wzrost opóźnień 

z 49 do 65 dni) czy przetwórstwo spożywcze (wzrost terminów płatności z 43 do 46 dni oraz średnich 

opóźnień płatniczych z 50 do 60 dni). Sektor motoryzacyjny wydłużył terminy płatności o 22 dni, przy czym 

zatory płatnicze zwiększyły się relatywnie niewiele, bo tylko o 2 dni. 

Czwarty kwartał przyniósł znaczne przyspieszenie liczby niewypłacalności wśród przedsiębiorstw 

przemysłowych (+13%). Warto przypomnieć, że po trzech kwartałach 2022 cieszyliśmy się krótko 

spadkiem ilości bankructw przemysłowych o 9,5%. W 2022 roku najwyższa dynamika wzrostu 

niewypłacalności została zanotowana przede wszystkim w branżach wysokoenergetycznych - w produkcji 

mebli (+68%) i przetwórstwie tworzyw sztucznych (+50%) oraz przetwórstwie spożywczym (+24%). 

Perspektywy branży przemysłowej w kolejnych miesiącach niekoniecznie muszą być postrzegane 

wyłącznie w ciemnych barwach – polscy wytwórcy już nieraz wykazywali wysoką elastyczność i 

umiejętność dostosowania do zmian. Sytuacja przedsiębiorstw przemysłowych nie jest jednorodna. Na 

pewno gorzej będą sobie radziły podmioty już obsługujące wysokie zadłużenie, z niezabezpieczonymi 

długoterminowymi kontraktami na media, skupione na eksporcie do krajów, w których spowolnienie 

gospodarcze jest głębokie. 

 

Handel 

Liczba upadłości i restrukturyzacji w branży handlowej wzrosła w minionym roku o 37% do 567 

przypadków. W populacji tej dominowały małe firmy należące do osób prowadzących działalność 

gospodarczą (z udziałem ponad 70%), choć na listach niewypłacalnych dystrybutorów znalazły się również 



 

   

znane marki m.in. ORDIPOL Sp. z o.o. (marka Orsay), TOP SECRET Sp. z o.o., GO SPORT Sp. z o.o., 

TXM SA czy DEALER OLSZOWIEC Sp. z o.o. Sp.K.   

Detaliści wykazali znacznie silniejszą dynamikę wzrostu upadłości (+57%) względem hurtowników (+17%). 

Wynikało to z jednej strony z wcześniejszych obciążeń wielu gałęzi handlu detalicznego obostrzeniami 

administracyjnymi z czasu pandemii, większego rozdrobnienia tego segmentu i wyższej jego 

konkurencyjności, wreszcie ograniczonego pola manewru w transferowaniu rosnących kosztów na 

finalnego konsumenta. Spadek realnych dochodów polskiego społeczeństwa kieruje popyt w stronę 

formatów dyskontowych, które na naszym rynku radzą sobie bardzo dobrze. 

 

Transport 

Dynamika wzrostu upadłości w sektorze TSL zaskoczyła największych pesymistów. Po 9 miesiącach 

mieliśmy do czynienia z 164 przypadkami niewypłacalności (wzrost rdr o 18%), podczas gdy dane roczne 

wskazały już 273 przypadki i rekordową dynamiką wzrostu wśród analizowanych branż o 105% rdr. To 

ciekawe, że przeprowadzone niedawno na zlecenie Coface badanie zachowań płatniczych wśród 

przedsiębiorstw wskazuje, że opóźnienia w regulowaniu faktur przez spedytorów istotnie skróciły się (z 89 

dni do 52 dni), a warto przypomnieć, że w badaniu za rok 2021 należały one do najdłuższych. To być może 

efekt wyprzedzających działań ze strony dostawców, którzy dokładniej zaczęli monitorować i windykować 

płatności, przeczuwając, że sytuacja zmienia się na gorsze. 

Aż 83% populacji niewypłacalnych firm transportowych stanowili drobni przedsiębiorcy. Wydaje się, że 

nowe pozasądowe postępowanie o zatwierdzenie układu stworzyło atrakcyjną możliwość ochrony majątku 

przed wierzycielami dla tej grupy przedsiębiorstw. 

Transport to branża bardzo silnie skorelowana z ogólną koniunkturą gospodarczą. Przyszłe statystyki 

upadłościowe pozostaną w ścisłej zależności od głębokości spowolnienia gospodarczego w Polsce i 

Europie.    

 

Usługi 

Wzrost niewypłacalności wśród usługodawców (+40%) przewyższył średnią dynamikę upadłości i 

restrukturyzacji z 2022 roku. Udział przedsiębiorstw z branży usług, które nie były w stanie wywiązywać 

się z regulowania swoich zobowiązań stanowił aż 30% wszystkich zgłoszeń, a przecież analizujemy tu 

wyłącznie oficjalne statystyki. Wiele firm zawiesza działalność i znika z rynku bez formalności. W ostatnim 

czasie głośno było o ogłoszeniu niewypłacalności przez znaną sieć burgerowni ze Śląska, w Warszawie 

działalność zawiesiła najstarsza pizzeria zlokalizowana na Starym Mieście.  

HoReCa czy branża eventowa zostały najmocniej dotknięte twardymi lockdownami. Obecnie na wyniki 

branży ogromny wpływ mają szybujące ceny towarów, niski kurs złotówki, rosnące oprocentowanie długu, 

opłat za prąd, gaz czy paliwa. Jakby tego było mało, w obliczu trwającej w wojny i inflacji, wielu klientów 

wybiera wariant oszczędnościowy. Praca hybrydowa również ograniczyła zwyczaje Polaków w kontekście 

spożywania posiłków poza domem. W kolejnych miesiącach sytuacja usługodawców niestety nie ulegnie 

poprawie gdyż wysoka inflacja  najpewniej pozostanie z nami na dłużej. 

 

 

 

 



 

   

Niewypłacalności w budownictwie 
 

* - dane dotyczą upadłości 

wykonawczych firm budowlanych (nie 

obejmują producentów i dystrybutorów 

materiałów budowlanych) i obejmują 

poniższe kody PKD: 

 

41 - roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków 

42 - roboty związane z budową obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej 

43 - roboty budowlane specjalistyczne 

     

** - kod PKD 68 - działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości   

 

 

 

 

 

Budownictwo 

Dynamika niewypłacalności w budownictwie nabiera niestety rozpędu. Na koniec 2022 roku 

zarejestrowano 280 niewypłacalnych firm budowlanych, co stanowiło wzrost o 37% rdr. Wśród większych 

podmiotów, które ogłosiły upadłość lub rozpoczęły restrukturyzację w 2022 roku można wymienić takie 

firmy jak IDS-BUD S.A.A, F.B.I. TASBUD S.A., ETP S.A. czy BINŻ SA, jednak w statystyce dominują 

przede wszystkim podmioty małe. 

Branża budowlana od wielu miesięcy boryka się ze splotem niekorzystnych czynników –  zarówno o 

charakterze podażowym, jak i popytowym. Wysokie ceny materiałów budowlanych, które wprawdzie pod 

koniec roku zaczęły spadać, wciąż pozostają na poziomach znacznie wyższych niż w 2021 roku. Odpływ 

pracowników w związku z mobilizacją mężczyzn na Ukrainie, oraz presja płacowa stanowią duże 

wyzwanie dla sektora. Wreszcie rosnące stopy procentowe zwiększają koszty obsługi zadłużenia 

finansowego. 

Ze względu na wzrost oprocentowania, zaostrzenie kryteriów wyliczania zdolności kredytowej oraz spadek 

realnych dochodów klientów mówimy dziś o głębokiej recesji na rynku kredytów hipotecznych – ich liczba 

i wartość spadła wg danych BIK o odpowiednio 50% i 47% w ciągu 11 miesięcy 2022 roku. I choć produkcja 

budowlano-montażowa w okresie styczeń – listopad wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 

ubiegłego roku o 6,5%, to liczba rozpoczętych budów zmniejszyła się w tym samym okresie o blisko 27%, 

zaś liczba pozwoleń/zgłoszeń budowy spadła o 10%. Z drugiej strony segment budowy infrastruktury, 

pomimo swego dużego potencjału wzrostu, żyje w przedłużającej się niepewności co do otrzymania 

środków na KPO i wypłat z funduszu spójności. O ile drogownictwo może czuć się w miarę bezpiecznie 

ze względu na rządowe plany inwestycyjne do 2030 roku oraz przeprowadzone negocjacje waloryzacyjne 

między obecnymi wykonawcami a GDDKiA (+5-10-%), o tyle w budownictwie infrastruktury kolejowej 

sytuacja jest już bardzo napięta. W grudniu 2022 trwały negocjacje branży z Ministerstwem Infrastruktury 

w sprawie przyjęcia nowego Krajowego Programu Kolejowego (80 mld zł).  

Struktura wiekowa należności naszych Klientów pogarsza się i Coface notuje w ostatnich miesiącach 

rosnącą wartość zgłoszeń przeterminowanych należności w sektorze budowlanym. Niestety biorąc pod 

uwagę wymienione wcześniej czynniki, nasze prognozy co do rozwoju niewypłacalności w branży 

budowlanej są pesymistyczne. 

rok 
budownictwo * 

(firmy 
budowlane) 

udział budownictwa 
w ogólnej liczbie 
niewypłacalności 

obsługa rynku 
nieruchomości ** 

2022 280 10,2% 68 

2021 205   9,6% 69 

2020 137 11,0% 38 

2019 122 12,0% 23 

2018 140 14,3% 29 

2017 134 15,0% 31 

2016 135 17,8% 35 

2015 160 21,6% 26 

2014 168 20,0% 29 

2013 213 24,1% 16 

2012 218 24,9% 37 

2011 143 19,8% 28 

2010 98 15,0% 12 

2009 82 11,9% 14 

2008 59 14,3% 6 

2007 49 11,0% 9 

2006 81 14,1% 15 

2005 129 16,3% 17 



 

   

Niewypłacalności według regionów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2022, zdecydowanym liderem, jak zwykle, pozostawało Mazowsze, gdzie potwierdzono 

niewypłacalność ponad pół tysiąca przedsiębiorstw, czyli pond 18 proc. wszystkich spraw w Polsce. 

W czołówce znalazły się także Górny Śląsk i Wielkopolska, te trzy województwa odpowiadają w sumie za 

42 proc. wszystkich niewypłacalności. Jedynym regionem, który w 2022 roku zanotował nieznaczny 

spadek niewypłacalności było województwo podlaskie (minus 8 proc). 

 

 

Niewypłacalności według form prawnych przedsiębiorstw  

 

forma prawna 

liczba  
niewypła- 
calności 

2016 

liczba  
niewypła- 
calności 

2017 

liczba  
niewypła- 
calności 

2018 

liczba  
niewypła- 
calności 

2019 

liczba  
niewypła- 
calności 

2020 

liczba  
niewypła- 
calności 

2021 

liczba  
niewypłacalności 

2022 

zmiana 
2022/2021 

Przedsiębiorca 221 250 308 366 497 1 237 1 882 +52% 

Spółka z o.o. 402 472 471 486 526 673 664 -1% 

Spółka komandytowa 24 30 41 38 60 86 86 bez zmian 

Spółka akcyjna 58 73 92 73 101 67 60 -10% 

Spółka jawna 29 29 38 30 44 37 42 +14% 

Spółdzielnia 17 14 12 14 7 6 6 bez zmian 

Pozostałe formy 9 17 13 12 8 19 12 -37% 

ogółem 760 885 975 1 019 1 243 2 125 2 752 +30% 

 

 

Z roku na rok obserwujemy rosnący udział niewypłacalności przedsiębiorców w ogólnej grupie firm, których 

dotyczą statystyki. Zakończenie w ten sposób działalności gospodarczej staje się coraz częstszą praktyką. 

W 2022 r. liczba niewypłacalnych przedsiębiorców stanowiła już ponad 68 proc. wszystkich 

ogłoszeń (w 2020 roku było to 40 proc., a w 2021 58 proc.) i była prawie trzykrotnie wyższa od 

najliczniejszej do tej pory grupy, którą od lat stanowiły spółki z o.o. (24 proc. wszystkich). Wpływ na to miał 

przede wszystkim fakt, że to przedsiębiorcy stanowią przewagę (aż 80 proc.) w grupie spraw, które nie 

przechodzą przez sąd i są ogłaszane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

województwo 

liczba 
niewypła- 
calności 

2021 

liczba 
niewypła- 
calności 

2022 

zmiana 
2022/2021 

mazowieckie 438 505 +15% 

śląskie 250 341 +36% 

wielkopolskie 272 322 +18% 

dolnośląskie 155 212 +37% 

małopolskie 133 198 +49% 

łódzkie 108 193 +79% 

kujawsko-pomorskie 116 157 +35% 

pomorskie 104 141 +36% 

lubelskie 90 120 +33% 

warmińsko-mazurskie 111 117 +5% 

podkarpackie 66 96 +45% 

zachodniopomorskie 67 89 +33% 

podlaskie 96 88 -8% 

lubuskie 57 69 +21% 

świętokrzyskie 28 53 89% 

opolskie 36 51 42% 

ogółem 2 125 2 752 +30% 
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Wielkość i wiek niewypłacalnych firm  

 

Szczegółowa analiza obrotów wszystkich niewypłacalnych firm z raportu jest utrudniona od momentu 

pojawienia się uproszczonych postępowań sądowych oraz uwzględniania niewypłacalności ogłaszanych 

na drodze pozasądowej (teraz KRZ) te procedury wybierają często małe przedsiębiorstwa, w tym duża 

grupa gospodarstw rolnych, na temat których nie są dostępne szczegółowe dane finansowe.  

 

Największą pod względem obrotów firmą na liście podmiotów niewypłacalnych jest IDEA BANK S.A., 

wobec którego sąd w Warszawie postanowił w lipcu 2022 roku o upadłości w celu likwidacji majątku. Wśród 

sądowych upadłości likwidacyjnych znajdziemy także m.in. dużego pracodawcę OPEN FINANCE S.A, 

wykonawcę robót drogowych IDS-BUD S.A., firmę ORDIPOL (marka ORSAY), Zakład Mięsny "ZBYSZKO" 

Zbigniew Kruk, czy GO SPORT Polska Sp. z o.o. 

 

Z analizy wieku niewypłacalnych firm badanych w raporcie wynika, że blisko 98 proc. z nich zostało 

założonych w okresie ostatnich 30 lat, po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w połowie 1989 

roku, a 15 proc. bankrutów to firmy najmłodsze, założone w ciągu ostatnich 5 lat (w okresie 2018-2022). 

Firm założonych przed 1989 rokiem było tylko nieco ponad 2 proc. Są wśród nich np. fabryki mebli 

(Pomorska Fabryka Mebli – postępowanie sanacyjne, czy Czerska Fabryka Mebli – przyspieszone 

postępowanie układowe), czy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS w Radomiu – upadłość 

likwidacyjna, PKS w Częstochowie – pozasądowe postępowanie w KRZ), a także np. zakłady FP SPOMAX 

S.A., zaopatrujące przemysł młynarski w maszyny od 140 lat - postępowanie o zatwierdzenie układu.  

 

Uwarunkowania prawne 
 

 

 

 

 

 

 

Ubiegły 2022 r. był bez wątpienia rokiem kontynuacji reformy rozpoczętej jeszcze w grudniu 2021 r. 

zarówno w odniesieniu do otoczenia prawnego jak i praktycznych aspektów obrotu prawnego postępowań 

insolwencyjnych. Kontynuowany był również trend wzrostowy przejawiający się w liczbie nowo otwartych 

postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, co znalazło uzasadnienie nie tylko w ogólnej sytuacji 

ekonomicznej, ale i w otoczeniu prawnym wprowadzonym w życie pod koniec roku 2021 r., stwarzającym 

korzystniejsze warunki dla dłużników dążących do oddłużenia czy restrukturyzacji swojej sytuacji 

majątkowej. 

Wprowadzony począwszy od 1 grudnia 2021 r. wymóg procedowania za pośrednictwem systemu 

informatycznego w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych jak i postępowania upadłościowego przy 

jednoczesnym znacznym wzroście liczby tych postępowań sprawił, że Krajowy Rejestr Zadłużonych - 

stanowiący narzędzie dedykowane dla tego obrotu - stopniowo ale w sposób zauważalny dla jego 

użytkowników ewoluował w znaczący sposób znajdując coraz nowsze funkcjonalności oraz udoskonalając 

przyjęte już rozwiązania techniczne. Niewątpliwie korzystanie z Krajowego Rejestru Zadłużonych, 

mającego stanowić narzędzie uniwersalne chociażby z uwagi na samą konstrukcję (zarówno portal 

publiczny co do zasady informacyjny, jak i jego część Rejestru przeznaczoną dla użytkowników 

zarejestrowanych) stało się wygodniejsze i czytelniejsze, a przy tym w zauważalny sposób uprościło obrót 

 
Bieżące uwarunkowania prawne  

mające wpływ na prezentowane statystyki komentuje 

 

Artur Warych, radca prawny 

– szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji  

w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy obsługującej Coface 



 

   

prawny, głównie poprzez zasadnicze wyeliminowanie  pism procesowych w dotychczasowej tradycyjnej 

papierowej formie. Ta funkcja Krajowego Rejestru Zadłużonych ma na celu nie tylko przyspieszenie 

samego obrotu prawnego, ale i jego większą transparentność poprzez umożliwienie wglądu do stanu 

danego postępowania bezpośrednio poprzez sam portal po uzyskaniu dostępu do danego postępowania 

przez uprawnionego użytkownika. Oczywiście dają się odczuć pewne niedoskonałości systemu, 

szczególnie natury technicznej, ale jest to narzędzie nowe i jak widać podlegające dynamicznej modyfikacji 

stosownie do potrzeb praktycznych, stąd z pewnym spokojem można oczekiwać dalszej stałej poprawy 

funkcjonowania systemu.  

Równolegle z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego weszły w życie przepisy Prawa 

restrukturyzacyjnego regulujące postępowanie o zatwierdzenie układu, będące jednym z rodzajów 

postępowania restrukturyzacyjnego. Jego cechą wyróżniającą spośród innych postępowań 

restrukturyzacyjnych (przyspieszonego układowego, układowego i sanacyjnego) jest to, że stanowi ono 

co do zasady postępowanie pozasądowe, gdzie czynności w zakresie sporządzenia spisu wierzytelności 

i przygotowania propozycji układowych oraz zawarcia układu należą do samego dłużnika i działającego 

wraz z nim nadzorcy układu. Czynności te odbywają się „poza sądem”. Momentem inicjującym 

postępowanie o zawarcie układu (jego pozasądowy etap) jest publikacja w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego – z tym momentem rozpoczyna się ochrona 

dłużnika przed postępowaniami egzekucyjnymi już wszczętymi jak i przyszłymi. Etap sądowy rozpoczyna 

się natomiast z chwilą wniesienia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu i tutaj przejawia się element 

kontroli sądu nad postępowaniem. Ustawodawca  zakreślił maksymalny okres dla etapu pozasądowego – 

po upływie czterech miesięcy od daty publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego postępowanie 

umarza się z mocy prawa o ile w tym terminie nie zostanie zgłoszony wniosek o zatwierdzenie układu. Nie 

powielając danych prezentowanych w raporcie należy zauważyć, że z uwagi na swoją atrakcyjność dla 

dłużników głównie z racji na prostotę i odformalizowany charakter przy jednoczesnej zapewnionej ochronie 

przeciwegzekucyjnej w ubiegłym roku nastąpił dalszy znaczący wzrost liczby tego rodzaju postępowań 

restrukturyzacyjnych (o prawie 60% w stosunku do roku 2021, w którym obowiązywał jeszcze przepisy o 

postępowaniu uproszczonym „covidowym”). Obecnie stanowi ono niekwestionowanie najbardziej 

popularną formę postępowania restrukturyzacyjnego, wypierając praktycznie z obrotu przyspieszone 

postępowanie układowe i postępowanie układowe. Niewielki kilkuprocentowy wzrost dał się zauważyć 

jednie w liczbie nowo otwartych postępowań sanacyjnych jako najbardziej rozwiniętej formie działań 

zmierzających do restrukturyzacji zadłużonego podmiotu. 

Wracając jeszcze do postępowania o zatwierdzenie układu - publikacja obwieszczenia o ustaleniu dnia 

układowego jakkolwiek inicjuje to postępowanie (otwarcie ochrony przeciwegzekucyjnej), to jednak w 

odróżnieniu do innych postępowań restrukturyzacyjnych nie stwarza automatycznie ochrony przed 

wierzycielami dla władz podmiotu zadłużonego. W przypadku innych postępowań restrukturyzacyjnych 

postanowienie o otwarciu postępowania: przyspieszonego postępowania układowego, układowego czy 

sanacyjnego stanowi na gruncie przepisów art. 21 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i art. 299 ust. 2 

Kodeksu handlowego przesłankę egzoneracyjną (zwalniającą od odpowiedzialności) dla osób 

zarządzających podmiotem zadłużonym. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu taką 

przesłankę kreuje dopiero postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu (czyli de facto moment zakończenia 

tego postępowania) a jest to konsekwencja właśnie pozasądowego charakteru tego postępowania. 

Taka sytuacja zrodziła w ubiegłym roku nową dość interesującą praktykę w odniesieniu do tzw. wniosków 

„zapobiegawczych” czy „uprzedzających”. Podmiot zadłużony, oprócz publikacji obwieszczenia o ustaleniu 

dnia układowego czyli w praktyce zainicjowania postępowania o zatwierdzenie układu, jednocześnie 

zgłasza do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, co stanowi już przesłankę egzoneracyjną w świetle 

powołanych przepisów i ma na celu zapewnienie ochrony dla osób zarządzających podmiotem 

zadłużonym przed odpowiedzialności wobec wierzycieli w razie niepomyślnego zakończenia 

postępowania o zatwierdzenie układu. Takie rozwiązanie nie znajduje przeszkód w obowiązujących 

regulacjach, stanowi jednak z uwagi na cel jego zastosowania pewne wyzwanie dla ustawodawcy, mając 

w szczególności na uwadze, że trwają prace nad kolejną  nowelizacją ustawy Prawo restrukturyzacyjne. 
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  Coface: for trade – wspólnie budujemy biznes 

Dzięki 75-letniemu doświadczeniu i rozbudowanej międzynarodowej sieci oddziałów Grupa Coface, 
światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w 
zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak 
i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4.538 pracowników, osiągnęła w 2021 r. 
skonsolidowane przychody w wysokości 1,57 mld EUR. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka 
kraju dla 162 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i 
doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami 
Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników. 

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 
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