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1.

„Nowelizacja z 2015 r. pozwala na orzeka-
nie zakazu wobec osób, które podejmowały 
decyzje z tylnego siedzenia, bez pełnienia 
formalnej funkcji (tzw. shadow directorów)”

„Czas rozpoznawania wniosków 
o orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności wydłuża się”

„Prokuratorzy nie składają wniosków 
o orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności”



Nowelizacja z 2015 r. nie zmieniła modelu i funkcji postępowania zakazowego. Jego celem 
jest nadal wyeliminowanie z obrotu gospodarczego osób, które ze względu na brak umiejętno-
ści zarządzania bądź celowe działania, uniemożliwiają zaspokojenie wierzytelności przysługu-
jących wierzycielom.  Wprowadziła kilka zmian, które jak widać zwiększyły popularność tego 
środka.   

Przede wszystkim ustawa pozwoliła na orzekanie zakazu wobec osób, które prowadziły 
działalność i podejmowały decyzje z tylnego siedzenia, bez pełnienia formalnej funkcji (tzw. 
shadow director). Taki środek jest bardzo ważny – pozwala on domknąć podmiotowo system 
odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Przyznano także prokuratorowi legitymację do złożenia wniosku, czym przesądzono obecne 
wcześniej wątpliwości. Sąd ma również więcej swobody w orzekaniu czasu zakazu – obecnie 
minimalny okres wynosi 1 rok, zaś maksymalny 10 lat.

W praktyce jednak nie obserwuje się praktycznie żadnej inicjatywy prokuratorskiej. Niewiele 
jest także wniosków obejmujących tzw. shadow directorów. Najwięcej wniosków składają 
urzędy skarbowe oraz ZUS – te podmioty działają systemowo. Sporo wniosków składają także 
inni wierzyciele. Wnioski te dotyczą przedsiębiorców oraz członków zarządów spółek. Z reguły 
mają one charakter odwetowo – retorsyjny.

Komentarz eksperta

2.

dr Patryk Filipiak 
adwokat / doradca restrukturyzacyjny



Wykres nr 1

Czas trwania postępowania w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności od dnia pierwszej 
rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji) w sądach 
rejonowych w 2017 roku 

Opis do wykresu nr 1:

Z danych przestawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Podstawowej informacji o działalności 
sądów powszechnych w 2017 roku na tle poprzednich okresów statystycznych wynika, iż znaczna część 
postępowań
w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności trwa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. 
Z kolei średni czas trwania postępowania to 9,5 miesiąca.

Postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności jest postępowaniem nieprocesowym. Na 
wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności, na które się powołuje. Sąd ma obowiązek przepro-
wadzić dowody z dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłego. Nie może wydać orzeczenia w sprawie 
bez przeprowadzenia rozprawy, co wydłuża czas rozpoznania sprawy.

W związku z powyższym średni czas trwania ww. postępowania uznać należy za korzystny w stosunku do 
innych postępowań nieprocesowych gospodarczych, które średnio trwają około 14 miesięcy. Sprawy prowa-
dzone do 3 miesięcy uwzględniają nie tylko czynności wstępne, polegające na formalnej weryfikacji wniosku 
i nadaniu mu biegu. Obejmują one również, w minimalnym zakresie, rozstrzygnięcia merytoryczne polegają-
ce na uwzględnieniu wniosku, bądź jego oddaleniu. 

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wykaże wymaganych przepisami okoliczności, a uczestnik postępowania 
nie ustosunkuje się do twierdzeń wnioskodawcy, chociażby z uwagi na zastępcze doręczenie koresponden-
cji, Sąd po przeprowadzeniu rozprawy może wydać merytoryczne rozstrzygnięcie o oddaleniu wniosku. 

Czas trwania postępowania
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Wykres nr 2 

Opis wykresu nr 2:

W 2016 r. wpływ do Sądów Rejonowych spraw w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności 
był minimalnie wyższy od ilości załatwionych spraw we wskazanym okresie. Z kolei w 2017 r. można 
zauważyć zwiększony wpływ ww. spraw, jak również wzrosła liczba załatwionych spraw. Jednocześnie 
zauważyć należy, iż w związku z większym wpływem i znacznie niższą liczbą załatwionych spraw liczba 
pozostałych do rozpoznania spraw z poprzednich lat wzrosła w stosunku do 2016 roku o 92 sprawy.
Powyższe wskazuje, iż w najbliższych latach, w sytuacji ciągłego wzrostu liczby spraw w przedmiocie 
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności, średni czas rozpoznania spraw może się wydłużyć.

Średni czas trwania postępowania może się wydłużyć z 9,5 miesiąca do nawet 15 miesięcy. Wskazana 
zmiana nie będzie wynikała ze zmian dokonanych w regulacji dotyczącej orzekania o zakazie prowadzenia 
działalności, lecz z obciążenia Sądów sprawami upadłościowymi. Po nowelizacji przepisów dotyczących 
tzw. upadłości konsumenckich ilość wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości wobec osoby nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej sparaliżowała pracę Sądów upadłościowych. 

Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, iż coraz większą popularnością cieszą się wnioski restrukturyzacyjne. 
Wnioski te są rozpoznawane przez  tych samych sędziów, w ramach tego samego wydziału upadłościowe-
go i restrukturyzacyjnego. 
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W praktyce zdarza się także, iż pomimo braku ustosunkowania przez uczestnika postępowania Sąd posta-
nowi o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności (i to bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego).
Na podstawie danych przedstawionych przez wnioskodawcę, reprezentującego Skarb Państwa, Sąd ustala 
datę niewypłacalności podmiotu oraz pokrzywdzenie wierzycieli. Przy czym jako pokrzywdzenie wierzycieli 
Sąd uznaje przyrost zobowiązań wierzycieli o odsetki oraz koszty sądowe czy egzekucyjne, stosując odpo-
wiednio treść art. 230 k.p.c.

Odnosząc się do spraw prowadzonych ponad 12 miesięcy wskazać należy, iż w znacznej mierze są to 
sprawy, w których aktywnie uczestniczą zarówno wnioskodawcy, jak i uczestnicy postępowania. Ich działa-
nia polegają na przedkładaniu wniosków dowodowych w postaci przeprowadzenia np. dowodu z zeznań 
świadków bądź opinii biegłego, które wpływają na wydłużenie czasu trwania postępowania. Przeprowadze-
nie dowodu z opinii biegłego może trwać,w zależności od skomplikowania sprawy, a także ilości zgromadzo-
nego materiału do analizy, nawet do kilku miesięcy. 



Wykres nr 1

Czas trwania postępowania w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności od dnia pierwszej 
rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji) w sądach 
rejonowych w 2017 roku 

Opis do wykresu nr 1:

Z danych przestawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Podstawowej informacji o działalności 
sądów powszechnych w 2017 roku na tle poprzednich okresów statystycznych wynika, iż znaczna część 
postępowań
w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności trwa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. 
Z kolei średni czas trwania postępowania to 9,5 miesiąca.

Postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności jest postępowaniem nieprocesowym. Na 
wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności, na które się powołuje. Sąd ma obowiązek przepro-
wadzić dowody z dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłego. Nie może wydać orzeczenia w sprawie 
bez przeprowadzenia rozprawy, co wydłuża czas rozpoznania sprawy.

W związku z powyższym średni czas trwania ww. postępowania uznać należy za korzystny w stosunku do 
innych postępowań nieprocesowych gospodarczych, które średnio trwają około 14 miesięcy. Sprawy prowa-
dzone do 3 miesięcy uwzględniają nie tylko czynności wstępne, polegające na formalnej weryfikacji wniosku 
i nadaniu mu biegu. Obejmują one również, w minimalnym zakresie, rozstrzygnięcia merytoryczne polegają-
ce na uwzględnieniu wniosku, bądź jego oddaleniu. 

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wykaże wymaganych przepisami okoliczności, a uczestnik postępowania 
nie ustosunkuje się do twierdzeń wnioskodawcy, chociażby z uwagi na zastępcze doręczenie koresponden-
cji, Sąd po przeprowadzeniu rozprawy może wydać merytoryczne rozstrzygnięcie o oddaleniu wniosku. 

Wykres nr 3  

Ogół spraw z zakresu 
postępowania 
upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego 
(2016 r.)

Wykres nr 4

Ogół spraw z zakresu 
postępowania 
upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego 
(2017 r.)

Opis wykresu nr 3 i 4:

Z przedstawionych wykresów wynika, że wpływ wniosków do Sądu w zakresie ogłoszenia upadłości oraz 
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności, jak również o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
wzrósł. W zakresie wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności wpływ zwiększył się o 114 
wnioski, w porównaniu z 2016 r. 

Z kolei wpływ wniosków o ogłoszenie upadłości zwiększył o 2671 wnioski, a w zakresie wniosków o otwar-
cie postępowania restrukturyzacyjnego o 189 wniosków. Powyższe świadczy, iż obecnie największym 
zainteresowaniem cieszą się wnioski o ogłoszenie upadłości.

Zainteresowanie
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Wykres nr 2 

Opis wykresu nr 2:

W 2016 r. wpływ do Sądów Rejonowych spraw w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności 
był minimalnie wyższy od ilości załatwionych spraw we wskazanym okresie. Z kolei w 2017 r. można 
zauważyć zwiększony wpływ ww. spraw, jak również wzrosła liczba załatwionych spraw. Jednocześnie 
zauważyć należy, iż w związku z większym wpływem i znacznie niższą liczbą załatwionych spraw liczba 
pozostałych do rozpoznania spraw z poprzednich lat wzrosła w stosunku do 2016 roku o 92 sprawy.
Powyższe wskazuje, iż w najbliższych latach, w sytuacji ciągłego wzrostu liczby spraw w przedmiocie 
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności, średni czas rozpoznania spraw może się wydłużyć.

Średni czas trwania postępowania może się wydłużyć z 9,5 miesiąca do nawet 15 miesięcy. Wskazana 
zmiana nie będzie wynikała ze zmian dokonanych w regulacji dotyczącej orzekania o zakazie prowadzenia 
działalności, lecz z obciążenia Sądów sprawami upadłościowymi. Po nowelizacji przepisów dotyczących 
tzw. upadłości konsumenckich ilość wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości wobec osoby nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej sparaliżowała pracę Sądów upadłościowych. 

Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, iż coraz większą popularnością cieszą się wnioski restrukturyzacyjne. 
Wnioski te są rozpoznawane przez  tych samych sędziów, w ramach tego samego wydziału upadłościowe-
go i restrukturyzacyjnego. 

/  Statystyki zostały przeprowadzone na grupie badawczej w postaci 200 wniosków o orzeczenie 
zakazu prowadzenia działalności, publikowanych przez portale: Legalis, Lex, portal orzeczeń sądów 
powszechnych oraz SAOS (system analizy orzeczeń sądowych) w latach 2004-2017. 

Opis do wykresu nr 5:

Obecnie większość wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności składają kontrahenci, 
następnie podmioty publicznoprawne i syndycy. Wskazane podmioty mają bowiem najczęściej do 
czynienia z działaniami osób, które wypełniają swoich zachowaniem przesłanki do orzeczenia ww. 
zakazu. Jak również zależy im na wyeliminowaniu podmiotu, który swoimi działaniami naraża ich 
na pokrzywdzenie.

W badanej grupie tylko w jednym przypadku wniosek do sądu złożył prokurator. Złożony przez 
prokuratora wniosek stał się podstawą uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 r. 
w sprawie o sygn. akt: III CZP 58/05. Uchwała dotyczyła analizy przepisów prawnych pod kątem 
legitymacji prokuratora do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności.

6.

Wnioskodawcy

w
w

w
.fi

lip
ia

kb
ab

ic
z.

co
m

 / 
re

st
ru

kt
ur

yz
ac

ja

0,5% 1,5%
7,0%

32,5%

58,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

prokurator pracownik syndyk publicznoprawne kontrahent

Wnioskodawca (dane za lata 2004-2017; próba badawcza- 200 wniosków)

Wykres nr 5      Wnioskodawca dane za lata 2004-2007
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Wykresy sporządzone przez Kamilę Połomkę na podstawie:

1. danych z ewidencji spraw według działów prawa sądów 
powszechnych za 2016 r. i 2017 r. przygotowanej przez Minister-
stwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i   Funduszy 
Europej-skich, styczeń 2018;

2. próby statystycznej 200 orzeczeń sądów upadłościowych za 
lata 2004-2017. 

Opracowanie do wykresów sporządzone
przez Martę Romańską na podstawie:

1. danych z ewidencji spraw według działów prawa sądów
powszechnych za 2016 r. i 2017 r. przygotowanej przez Minister-
stwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i   Funduszy Europej-
skich, styczeń 2018;

2. próby statystycznej 200 orzeczeń sądów upadłościowych za
lata 2004-2017.




