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Miejsce faktoringu restrukturyzacyjnego

wśród rodzajów faktoringu

• Kryteria podziału transakcji faktoringowych

– umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika

– moment zapłaty za przelaną wierzytelność

– zawiadomienie dłużnika o zawarciu umowy faktoringu

– zasięg terytorialny

– sposób komunikacji między podmiotami faktoringu

– rodzaj faktoranta

– przedmiot faktoringu

– specjalne formy faktoringu

• Faktoring złożony, na który składają się różne przedmioty lub 
jedna ze specjalnych form faktoringu



Co to jest faktoring restrukturyzacyjny?

Jest to rodzaj faktoringu polegający na 

współpracy przedsiębiorstwa, które ma 

problemy finansowe, z faktorem w ramach 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa.



Zadania faktora w ramach faktoringu 

restrukturyzacyjnego

• Zbieżne z faktoringiem zobowiązaniowym

– negocjowanie warunków umów z dostawcami

– gwarantowanie zapłaty dostawcom faktoranta

– finansowanie bieżących zobowiązań faktoranta

– zarządzanie bieżącymi i przeterminowanymi 
zobowiązaniami

• Zbieżne z faktoringiem wierzytelności istniejących i przyszłych 

– refinansowanie bieżących należności faktoranta

– zarządzanie bieżącymi i przeterminowanymi 
należnościami faktoranta w tym windykacja

– finansowanie realizacji kontraktów, czyli finansowanie 
zamówień



Rola faktora w restrukturyzacji faktoranta

• Faktor jest uczestnikiem restrukturyzacji 

• Faktor nadzoruje proces restrukturyzacji 

• Faktor jest dla wierzycieli faktoranta gwarantem zapłaty



Warunki, jakie musi spełnić faktorant 

w transakcji faktoringu restrukturyzacyjnego

• Faktorant korzystał wcześniej z faktoringu 
wierzytelnościowego lub zobowiązaniowego i jest znany 
faktorowi

• Kłopoty faktoranta związane są z finansami przedsiębiorstwa, 
a nie z innymi sferami. Faktorant jest przedsiębiorstwem, 
który ma zdrowy biznes podstawowy i istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że restrukturyzacja finansowa będzie 
skuteczna

• Faktorant zgadza się na to, że faktor na czas restrukturyzacji 
staje się współudziałowcem faktoranta lub zabezpieczeniem 
są udziały w przedsiębiorstwie

• Faktorant  zgadza się na to, że faktor będzie zarządzał lub 
współzarządzał finansami przedsiębiorstwa w trakcie 
restrukturyzacji



Cena faktoringu restrukturyzacyjnego

• Wysokie ryzyko faktora powoduje, że marża za ryzyko 

jest wyższa, co wpływa na podwyższony koszt 

pozyskiwanych od faktora środków pieniężnych

• Faktoring restrukturyzacyjny jest droższy niż faktoring 

wierzytelnościowy i faktoring zobowiązaniowy



Efekty faktoringu zobowiązaniowego 

dla faktoranta i faktora

• Skorzystanie z faktoringu restrukturyzacyjnego pomaga 
przetrwać faktorantowi mimo problemów finansowych. 

• Faktoring zobowiązaniowy powoduje, że koszty 
finansowe są wysokie, ale płynność finansowa 
przedsiębiorstwa jest zachowana

• Zapłatą dla faktora za ponoszenie podwyższonego 
ryzyka, jak również know-how, jakim się dzieli z 
faktorantem w zakresie zarządzania finansami są 
wysokie marże w porównaniu z innymi rodzajami 
faktoringu



Okres obowiązywania umowy faktoringu 

restrukturyzacyjnego

• Ustalany jest indywidualnie, ale nie krótszy niż 2-3 lata

• Po okresie obowiązywania umowy:

– może ona być przedłużona, jeśli istnieje taka 
potrzeba

– faktor może skorzystać z zabezpieczenia i przejąć 
przedsiębiorstwo, jeśli restrukturyzacja nie powiedzie 
się, a przedsiębiorstwo będzie miało zobowiązania 
wobec faktora

– współpraca może się zakończyć, jeśli restrukturyzacja 
zakończyła się pomyślnie

– może być zastąpiona umową faktoringu 
wierzytelnościowego lub zobowiązaniowego


