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Podsumowanie menedżerskie –  
najważniejsze wnioski w minutowym skrócie 
 

W kwietniu ogłoszono, że procedurę upadłości lub restrukturyzacji 
rozpoczęło tylko 79 podmiotów. To kolejny dowód na przynajmniej 
przejściową stabilizację w niewypłacalnościach firm. Jednak rok 2019 i tak 
powinien zakończyć się wyższą o ok. 10 proc. liczbą upadłości i 
restrukturyzacji niż 2018. 

Nadal szybko rośnie liczba niewypłacalności wśród działalności 
gospodarczych, podczas gdy wśród spółek prawa handlowego wzrost jest 
coraz niższy. To zjawisko może mieć przyczyny bardziej strukturalne niż 
cykliczne – na wielu rynkach trwa konsolidacja, której największymi 
przegranymi pozostają najmniej wydajne działalności gospodarcze. 

Ustabilizowała się liczba nowych niewypłacalności w budownictwie. 
Branża prawdopodobnie najgorsze ma już za sobą – szczególnie tyczy się to 
dużych firm. Chociaż nadal branża zmaga się z problemami, to dzięki 
ostrożności i wyższej wycenie nowych kontraktów rok obecny nie powinien 
być tak drastyczny jak wcześniej oczekiwano. 

Rośnie liczba niewypłacalności w branżach z wysokimi kosztami pracy oraz 
niskimi pensjami – dotyczy to np. przemysłu meblarskiego i gastronomii. 
Firmy te nie radzą sobie z podwyżkami i odpływem pracowników. 

 
 

 
 



Trwa okres stabilizacji liczby niewypłacalności, ale 

rok 2019 i tak prawdopodobnie zakończy się 

wyższą liczbą upadłości i restrukturyzacji niż 

poprzedni. W kwietniu opublikowano informacje o 

79 nowych restrukturyzacjach lub upadłościach, co 

oznacza wyłamanie w dół z obserwowanego w 

poprzednich miesiącach trendu prawie 100 

niewypłacalności miesięcznie. Do niższego niż 

wcześniej wyniku przyczyniła się przede wszystkim 

mniejsza liczba niewypłacalności spółek prawa 

handlowego, głównie w budownictwie. Z czego to 

może wynikać? Być może najgorszy okres dla firm 

już minął, a oczekiwane spowolnienie gospodarcze 

łagodniej obeszło się z firmami. Wiele firm 

dostosowało się do wstrząsu płacowego i 

dostosowuje strukturę kosztów. Lub po prostu 

specyficzny układ Świąt sprawił, że wiele procesów 

w firmach i sądach zostało spowolnionych.  

NIEWYPŁACALNOŚCI 

Upadłości i restrukturyzacje 

Źródło: SpotData na podstawie danych MSiG 
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Wzrost odsetka niewypłacalności w danej 
branży w ciągu roku (pkt. proc.)

Wielkość bąbelka 
oznacza odsetek 
niewypłacalności  
w danej branży 

Trwa stabilizacja – jak długo jeszcze? 
Wykres 1. Odsetek niewypłacalności spółek prawa 

handlowego w branżach, zmiana tego odsetka w ciągu roku 

oraz udział niewypłacalności w danej branży we wszystkich 

niewypłacalnościach 

 

 

Wykres 2. Liczba niewypłacalności w ujęciu miesięcznym (wg daty monitora). Łączna liczba ogłoszeń o rozpoczętych 

postępowaniach naprawczych wyniosła w kwietniu 79. 

 

 

Źródło: SpotData, MSiG, ZUS 

Budownictwo 
 



NIEWYPŁACALNOŚCI 

Niewypłacalności 

W kontekście niewypłacalności firm kluczowe w 

ostatnich miesiącach wydaje się rozróżnienie na małe i 

duże firmy. Zdecydowanie szybciej rośnie liczba 

upadłości i restrukturyzacji wśród mniejszych firm niż 

wśród spółek prawa handlowego. To może być skutek 

trwającej transformacji polskich firm – najmniejsze i 

jednocześnie najmniej efektywne firmy są wypierane z 

rynku na rzecz większych. bardziej produktywnych 

firm. Więksi operują na większej skali, mają wyższe 

rezerwy, dzięki którym są w stanie przetrzymać okres 

rosnących kosztów. Dla gospodarki to dobry znak – im 

szybciej wiele rynków się skonsoliduje tym większe 

szanse na skok technologiczny polskich firm. 

Spowalnia skala problemów dużych, 

wciąż źle jest u małych 

Kto ma problem 

Coraz mniej niewypłacalności można zaobserwować w 

budownictwie, które korzysta z boomu inwestycji 

unijnych oraz mieszkaniowych. Jednak opisywana na 

poprzedniej stronie stabilizacja nie dotyczy wszystkich 

branż. Nasilają się problemy w meblarstwie, 

transporcie i gastronomii. Są to branże, w których 

relatywnie duże znaczenie mają koszty pracy jak i 

branże, w których poziom wynagrodzeń pozostaje 

niski, co skutkuje odpływem pracowników do innych 

branż. Nadal znaczące problemy trapią handel, ale 

szybciej pogarsza się sytuacja w handlu hurtowym niż 

w handlu detalicznym.  

Struktura branżowa niewypłacalności firm prawa handlowego 
W podziale na 6 najważniejszych sektorów 

 

Nazwa branży kwiecień 19
Suma za ostatnie 

12 miesięcy

Suma za 

poprzednie 12 

miesięcy

Natężenie 

niewypłacalności

Natężenie 

niewypłacalności 

rok temu

Rolnictwo 1 17 26 - -

Przemysł 17 214 199 0,51% 0,48%

Budownictwo 7 99 103 0,44% 0,48%

Handel 11 154 130 0,25% 0,21%

Transport 2 29 18 0,23% 0,15%

Pozostałe usługi 11 156 159 0,18% 0,19%

Razem 49 669 635 0,30% 0,29%

Wykres 3 Dynamika roczna rocznej sumy niewypłacalności 

wśród spółek prawa handlowego i pozostałych podmiotów 

Wykres 4 Porównanie liczby niewypłacalnych firm w 

wybranych branżach (wszystkie firmy) 
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Rolnictwo i Górnictwo   

NIEWYPŁACALNOŚCI  SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W PODZIALE BRANŻOWYM 

Otwarte 

postępowania  

w ostatnim roku 

Zmiana  

rok do roku Udział branży w ogóle  

postępowań   

17 

-35% 

Przemysł 

Budownictwo   Handel  

Transport  Pozostałe Usługi  

Otwarte 

postępowania  

w ostatnim roku 

Zmiana  

rok do roku Udział branży w ogóle  

postępowań   

214 

8% 

Otwarte 

postępowania  

w ostatnim roku 

Zmiana  

rok do roku Udział branży w ogóle  

postępowań   

99 

-4% 

Otwarte 

postępowania  

w ostatnim roku 

Zmiana  

rok do roku Udział branży w ogóle  

postępowań   

154 

18% 

Otwarte 

postępowania  

w ostatnim roku 

Zmiana  

rok do roku Udział branży w ogóle  

postępowań   

29 

61% 

Otwarte 

postępowania  

w ostatnim roku 

Zmiana  

rok do roku Udział branży w ogóle  

postępowań   

156 

-2% 

Suma otwartych postępowań dotyczy ostatniego roku - 12 miesięcy 



HEATMAPA LICZBY NIEWYPŁACALNOŚCI W BRANŻACH 

Jak zmienia się liczba niewypłacalności 

wszystkich firm w branżach? (część 1) 

Nazwa branży
Liczba niewypłacalności 

za ostatnie 12 miesięcy
lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19

Przetwórstwo żywności (PKD 10-12)
35 0% -5% -14% -12% -15% -13%

Przetwórstwo odzieży i wyrobów tekstylnych (PKD 13-14)
15 0% -14% -27% -14% 7% 7%

Produkcja skór (PKD 15)
7 100% 100% 50% 50% 100% 133%

Produkcja wyrobów z drewna (PKD 16)
19 33% 0% 10% -17% -17% -14%

Produkcja papieru oraz poligrafia (PKD 17-18)
13 -12% -6% -26% -35% -32% -28%

Wytwarzanie i przetwórstwo koksu i ropy naftowej (PKD 19)
4 -40% -40% 0% 0% 0% 0%

Produkcja wyrobów chemicznych i leków (PKD 20-21)
10 -54% -43% -50% -46% -25% -9%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw (PKD 22)
14 -23% -15% -40% -21% -7% -18%

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

(PKD 23) 11 -11% 6% 6% 13% 14% -35%

Produkcja wyrobów metalurgicznych (PKD 24-25)
54 54% 50% 62% 40% 33% 10%

Produkcja komputerów i urządzeń elektyrcznych (PKD 26-

27) 11 -23% 0% -23% -17% 9% -15%

Produkcja maszyn i urządzeń (PKD 28)
18 13% 36% 50% 57% 29% 38%

Produkcja samochodów i sprzętu transportowego (PKD 29-

30) 8 60% 80% 33% 33% 60% 60%

Produkcja mebli i pozostałych dóbr (PKD 31-32)
22 71% 50% 100% 143% 186% 340%

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 

(PKD 33) 11 14% 15% -14% -13% -29% -39%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, parę i 

powietrze (PKD 35) 19 36% 17% 45% 27% 55% 73%

Dostawa wody i gospodarka odpadami (PKD 36-39)
9 38% 13% -22% -30% -20% 13%

Budownictwo (PKD 41-43)
154 -3% 10% 14% 14% 4% -7%

Handel hurtowy i detaliczny samochodami i motocyklami 

(PKD 45) 25 69% 120% 75% 77% 92% 79%

Handel hurtowy z wyłączeniem samochodów (PKD 46)
169 35% 21% 17% 31% 36% 30%

Handel detaliczny (PKD 47)
86 19% 11% 28% 21% 9% 12%

Transport lądowy i rurociągowy (PKD 49)
64 122% 125% 136% 107% 90% 106%

Transport wodny (PKD 50)
0 -100% -100% -100% -100% -100%

Transport lotniczy (PKD 51)
1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Magazynowanie (PKD 52)
8 -45% -69% -58% -50% -30% -20%

Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)
1 -75% -67% -67% -67% -67% -50%

O ile procent zmieniła się 12-miesięczna suma 
niewypłacalności w danym miesiącu do 

analogicznego miesiąca rok temu? 

Im bardziej czerwone pole, tym 
wyższa zmiana na tle 

pozostałych branż 



HEATMAPA LICZBY NIEWYPŁACALNOŚCI W BRANŻACH 

Jak zmienia się liczba niewypłacalności 

wszystkich firm w branżach? (część 2) 

Nazwa branży

Liczba niewypłacalności 

za ostatnie 12 miesięcy / 

liczba firm w branży

lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19

Zakwaterowanie (PKD 55)
19 33% 78% 150% 138% 100% 111%

Działalność związana z wyżywieniem (PKD 56)
11 -43% -33% -27% -18% 0% 10%

Działalność wydawnicza (PKD 58)
1 -88% -88% -88% -88% -88% -88%

Działalność filmowa (PKD 59)
2 -50% -50% -50% -33% -33% -33%

Nagrywanie programów ogólnodostępnych (PKD 60)
0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Telekomunikacja (PKD 61)
2 -43% -43% -57% -57% -71% -67%

Działalność związana z programowaniem i doradztwem w 

zakresie informatyki (PKD 62) 15 36% 36% 27% 17% 15% 15%

Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
10 29% 0% 0% -11% -11% 25%

Działalność finansowa (PKD 64)
11 -7% -20% -38% -21% -21% -21%

Działalność ubezpieczeniowa (PKD 65)
0 -100% -100% -100% -100%

Działalność wspomagająca usługi finansowe i 

ubezpieczeniowe (PKD 66) 9 200% 100% 63% 33% 11% -10%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 

68) 40 -15% -8% -8% 0% 8% 21%

Działalność prawnicza i księgowa (PKD 69)
5 -29% -29% -50% -50% -38% -29%

Działalność centrali i doradztwa (PKD 70)
13 73% 73% 100% 42% 15% -13%

Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 71)
18 14% 38% 67% 67% 58% 50%

Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
0 -75% -50% -50% -50% -50% -100%

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
7 50% 75% 100% 40% 40% 75%

Pozostała działalność profesjonalna (PKD 74)
6 -36% -36% -36% -30% -45% -40%

Działalność weterynaryjna (PKD 75)
0 -100% -100% -100% -100% -100%

Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
6 50% 50% 100% 100% 133% 50%

Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
6 -50% -50% 0% 33% 33% 100%

Działalność organizatorów turystyki (PKD 79)
1 -100% -100% -100% 0%

Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)
1 33% -60% -67% -83% -83% -83%

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku i 

zagospodarowaniem terenów zielenii (PKD 81) 8 300% 100% 100% 133% 133% 167%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (PKD 82) 8 20% 125% 125% 100% 40% 60%

O ile procent zmieniła się 12-miesięczna suma 
niewypłacalności w danym miesiącu do 

analogicznego miesiąca rok temu? 

Im bardziej czerwone pole, tym 
wyższa zmiana na tle 

pozostałych branż 



HEATMAPA RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO  

Heatmapa ryzyka niewypłacalności spółek 

prawa handlowego wg branż (część 1) 

Nazwa branży

Liczba niewypłacalności 

za ostatnie 12 miesięcy / 

liczba firm w branży

lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19

Wytwarzanie i przetwórstwo koksu i ropy naftowej (PKD 19)
4 / 89 3,37% 3,37% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49%

Produkcja skór (PKD 15)
6 / 325 1,54% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54% 1,85%

Transport lotniczy (PKD 51)
1 / 64 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 1,56%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, parę i 

powietrze (PKD 35) 19 / 1224 1,23% 1,14% 1,31% 1,14% 1,39% 1,55%

Produkcja wyrobów chemicznych i leków (PKD 20-21)
10 / 1508 0,33% 0,53% 0,46% 0,46% 0,60% 0,66%

Produkcja maszyn i urządzeń (PKD 28)
13 / 2055 0,73% 0,73% 0,78% 0,78% 0,63% 0,63%

Produkcja wyrobów z drewna (PKD 16)
13 / 2062 0,73% 0,68% 0,68% 0,53% 0,58% 0,63%

Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)
1 / 163 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

Produkcja wyrobów metalurgicznych (PKD 24-25)
41 / 6779 0,66% 0,66% 0,71% 0,65% 0,65% 0,60%

Przetwórstwo odzieży i wyrobów tekstylnych (PKD 13-14)
13 / 2209 0,45% 0,41% 0,41% 0,45% 0,59% 0,59%

Produkcja mebli i pozostałych dóbr (PKD 31-32)
17 / 3080 0,26% 0,29% 0,39% 0,42% 0,52% 0,55%

Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
10 / 1822 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,55%

Produkcja samochodów i sprzętu transportowego (PKD 29-

30) 6 / 1146 0,52% 0,61% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52%

Budownictwo (PKD 41-43)
99 / 22481 0,45% 0,48% 0,48% 0,47% 0,47% 0,44%

Produkcja papieru oraz poligrafia (PKD 17-18)
10 / 2306 0,48% 0,52% 0,52% 0,43% 0,43% 0,43%

Produkcja komputerów i urządzeń elektyrcznych (PKD 26-

27) 8 / 1965 0,41% 0,51% 0,41% 0,41% 0,51% 0,41%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw (PKD 22)
10 / 2789 0,25% 0,25% 0,22% 0,25% 0,36% 0,36%

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

(PKD 23) 7 / 1956 0,61% 0,66% 0,66% 0,66% 0,61% 0,36%

Zakwaterowanie (PKD 55)
10 / 2847 0,21% 0,25% 0,32% 0,32% 0,32% 0,35%

Przetwórstwo żywności (PKD 10-12)
19 / 5660 0,37% 0,32% 0,30% 0,28% 0,30% 0,34%

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 

(PKD 33) 10 / 2998 0,43% 0,43% 0,37% 0,40% 0,37% 0,33%

Handel hurtowy z wyłączeniem samochodów (PKD 46)
100 / 30200 0,28% 0,28% 0,29% 0,31% 0,34% 0,33%

Działalność finansowa (PKD 64)
9 / 2849 0,42% 0,35% 0,28% 0,32% 0,32% 0,32%

Pozostała działalność profesjonalna (PKD 74)
5 / 1639 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,31% 0,31%

Działalność filmowa (PKD 59)
2 / 675 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (PKD 82) 6 / 2059 0,29% 0,34% 0,34% 0,29% 0,24% 0,29%

Heatmapa ryzyka niewypłacalności SpotData przedstawia natężenie niewypłacalności osób prawnych według branż. 

Wskaźnik natężenia obliczamy dzieląc 12 miesięczną sumę kroczącą niewypłacalności przez liczbę firm w danej branży 

(na podstawie najbardziej aktualnych danych ZUS). Poniższa tabela przedstawia branże, w których jest najwyższy 

odsetek niewypłacalności. 

 



HEATMAPA RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO  

Nazwa branży

Liczba niewypłacalności 

za ostatnie 12 miesięcy / 

liczba firm w branży

lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19

Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 71)
14 / 5608 0,23% 0,25% 0,29% 0,29% 0,27% 0,25%

Transport lądowy i rurociągowy (PKD 49)
24 / 9872 0,19% 0,21% 0,21% 0,23% 0,23% 0,24%

Dostawa wody i gospodarka odpadami (PKD 36-39)
8 / 3482 0,26% 0,23% 0,17% 0,17% 0,20% 0,23%

Działalność związana z programowaniem i doradztwem w 

zakresie informatyki (PKD 62) 13 / 6212 0,21% 0,21% 0,19% 0,19% 0,21% 0,21%

Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
3 / 1508 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 

68) 33 / 18735 0,14% 0,15% 0,15% 0,17% 0,18% 0,18%

Telekomunikacja (PKD 61)
2 / 1152 0,35% 0,35% 0,26% 0,26% 0,17% 0,17%

Handel detaliczny (PKD 47)
43 / 25707 0,17% 0,14% 0,15% 0,17% 0,17% 0,17%

Handel hurtowy i detaliczny samochodami i motocyklami 

(PKD 45) 11 / 6911 0,17% 0,17% 0,14% 0,16% 0,16% 0,16%

Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
4 / 2671 0,04% 0,04% 0,07% 0,11% 0,11% 0,15%

Magazynowanie (PKD 52)
4 / 2679 0,04% 0,04% 0,04% 0,07% 0,11% 0,15%

Działalność wspomagająca usługi finansowe i 

ubezpieczeniowe (PKD 66) 4 / 2789 0,29% 0,25% 0,22% 0,22% 0,18% 0,14%

Działalność centrali i doradztwa (PKD 70)
7 / 5236 0,25% 0,23% 0,21% 0,19% 0,15% 0,13%

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku i 

zagospodarowaniem terenów zielenii (PKD 81) 2 / 2142 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

Działalność wydawnicza (PKD 58)
1 / 1430 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

Działalność związana z wyżywieniem (PKD 56)
4 / 7362 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%

Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)
1 / 1883 0,16% 0,05% 0,11% 0,05% 0,05% 0,05%

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
1 / 3417 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Transport wodny (PKD 50)
0 / 124 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nagrywanie programów ogólnodostępnych (PKD 60)
0 / 184 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Działalność ubezpieczeniowa (PKD 65)
0 / 101 0,99% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Działalność prawnicza i księgowa (PKD 69)
0 / 10697 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
0 / 964 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Działalność weterynaryjna (PKD 75)
0 / 561 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Działalność organizatorów turystyki (PKD 79)
0 / 1168 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Heatmapa ryzyka niewypłacalności SpotData przedstawia natężenie niewypłacalności osób prawnych według branż. 

Wskaźnik natężenia obliczamy dzieląc 12 miesięczną sumę kroczącą niewypłacalności przez liczbę firm w danej branży 

(na podstawie danych ZUS). Poniższa tabela przedstawia branże, w których jest najniższy odsetek niewypłacalności. 

 

Heatmapa ryzyka niewypłacalności spółek 

prawa handlowego wg branż (część 2) 



NOTKA METODOLOGICZNA 

Uwagi metodologiczne 

Źródło danych 

Dane dotyczące niewypłacalności i upadłości pochodzą z Monitorów Sądowych i Gospodarczych. W 

raporcie uwzględniono tylko informacje dotyczące otwartych postępowań restrukturyzacyjnych 

(układowych, przyspieszonych układowych, sanacyjnych, o zatwierdzenie układu) oraz ogłoszonych 

upadłości (likwidacyjne i układowe*) opublikowanych w rozdziałach dotyczących tego rodzaju ogłoszeń. 

Opublikowane w MSiG wyroki są sczytywane automatycznie, następnie klasyfikowane do odpowiednich 

kategorii tematycznych. 

Przetwarzanie danych 

Poprawność klasyfikacji każdego wyroku jest ręcznie weryfikowana w celu zapewnienia odpowiedniej 

jakości. Czasami dla tego samego podmiotu otwieranych jest kilka postępowań – każde z nich liczone 

jest oddzielnie (np. najpierw otwarto przyspieszone postępowanie układowe, następnie postępowania 

sanacje, a na koniec ogłoszono upadłość). Oddzielnie liczone są również otwarte postępowania dla 

każdego ze wspólników spółki cywilnej (przede wszystkim są to indywidualni przedsiębiorcy). Wynika to 

z faktu, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a w jej działalność prowadzi każdy ze wspólników 

oddzielnie. Konsekwencją tego faktu mogą być różniące się efekty postępowania, np. postępowanie 

jednego wspólnika może zakończyć się zatwierdzeniem układu, a drugiego umorzeniem postępowania.  

Ważną kwestią pozostaje również rozróżnienie na datę publikacji ogłoszenia w MSiG, a rzeczywistą datą 

wydania wyroku przez sąd. Zgodnie z naszymi obliczeniami medianowe opóźnienie w informowaniu o 

wyroku wynosi aż 21 dni roboczych. W przypadku 6 proc. ze wszystkich wyroków opóźnienie wynosi 

powyżej 100 dni roboczych. W tej publikacji wszystkie daty są podawane według daty publikacji 

monitora. Wynika to z niskiej jakości estymacji danych  na poziomie branż za ostatnie miesiące, za które 

nie spłynęły jeszcze wszystkie wyroki. W dłuższej perspektywie wskaźniki liczone według obu rodzajów 

czasów przedstawiają bardzo podobne rezultaty. 

Spółki prawa handlowego 

W celu porównania ryzyka niewypłacalności w obrębie branż w analizie rozróżniono restrukturyzacje i 

upadłości spółek działających według prawa handlowego oraz pozostałych spółek. Do tych pierwszych 

należą przede wszystkim spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna) 

oraz kapitałowe (z o.o. oraz akcyjna). Do drugiej grupy należą przede wszystkim indywidualne 

działalności gospodarcze (oraz spółki cywilne) i wszystkie pozostałe podmioty gospodarujące – m. in. 

spółdzielnie. Celem tego działania było rozróżnienie większych i bardziej skomplikowanych pod 

względem struktury organizacyjnej podmiotów od mniejszych. Liczba osób prawnych prowadzących 

działalność w Polsce, potrzebna do obliczenia odsetków niewypłacalności, uzyskana jest z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie statystyk spółek będących aktywnymi płatnikami składek 

w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym. Rejestry publiczne (np. REGON) czy dane strukturalne nt. 

demografii przedsiębiorstw pochodzące z Eurostatu cechują się znacznym opóźnieniem (18 miesięcy po 

zakończonym roku) oraz zawierają tzw. „martwe spółki”, czyli firmy, które już nie istnieją, ale nadal 

funkcjonują w rejestrach. Dane ZUS zawierają tylko aktywne podmioty, tzn. te, które w danym kwartale 

płaciły składki na ubezpieczenia społeczne. Mankamentem tych danych jest jednak niemożliwość 

dokładniejszego rozbicia kategorii „osoby prawne” na poszczególne formy prawne podmiotów. 



Uwaga! Twórcy serwisu SpotData dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym materiale były rzetelne oraz 
oparte na wiarygodnych źródłach. Właściciel serwisu - Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie skutki będące konsekwencjami decyzji biznesowych podjętych na podstawie informacji 
przedstawionych w niniejszym materiale, a prognozy oraz dane zawarte w opracowaniu nie gwarantują osiągnięcia konkretnych 
wyników finansowych. 
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