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Kluczowym elementem nowych 
przepisów będzie wprowadzenie 
dodatkowych zasad gwarancji po-
szanowania praw wierzycieli na 
każdym etapie postępowania re-
strukturyzacyjnego – podkreślił 
CIR. W przypadku kolizji wnio-
sków, to wniosek o wszczęcie po-
stępowania restrukturyzacyjnego 
będzie miał pierwszeństwo przed 
wnioskiem o ogłoszenie upadło-
ści, ale nie będzie to pierwszeństwo 
o charakterze bezwzględnym. Pla-
nuje się wprowadzenie mechani-
zmów prawnych, które wyeliminują 
jakiekolwiek próby nadużycia tych 
zasad przez nieuczciwych przedsię-
biorców – wyjaśniono. 
Według CIR, w przepisach przej-
ściowych przewidziano także no-
welizację ustawy Prawo upadło-
ściowe i naprawcze. W efekcie 
wprowadzono m.in. nową defi-
nicję stanu niewypłacalności. Za-
proponowano też modyfikację za-
sad oddalenia przez sąd wniosku 
o ogłoszenie upadłości z powo-
du tzw. ubóstwa masy. Teraz bę-
dzie ono możliwe, gdy koszty po-
stępowania upadłościowego będą 
wyższe niż wartość upadłego ma-
jątku. Nowością jest też przepis 
pozwalający dłużnikowi na złoże-
nie wniosku o sprzedaż przedsię-
biorstwa lub części jego majątku.
Nowe przepisy przewidują 
uproszczenie i przyspieszenie 
procedury upadłościowej. Obo-
wiązujące wciąż przepisy zobo-
wiązują firmy do składania wielu 

wniosków i pism w postępowa-
niu upadłościowym. Aby to zmie-
nić, wprowadzone będą ujednoli-
cone formularze, w przyszłości 
w formie elektronicznej, co ułatwi 
i przyspieszy procedurę. Dzięki tym 
zmianom przedsiębiorcy zyskają 
więcej czasu i zmniejszą się koszty 
takich postępowań, bo np. nie trze-
ba będzie korzystać z usług poczto-
wych – zaznaczyło CIR.
Regulacja zakłada utworzenie in-
ternetowego Centralnego Reje-
stru Restrukturyzacji i Upadło-
ści, który będzie zawierał m.in. 
wyszukiwarkę prowadzonych 
spraw, wykaz syndyków i bie-
głych. W rejestrze będą znajdo-
wały się informacje o wszystkich 
postępowaniach upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych. Będzie się 
można z niego dowiedzieć, która 
spółka jest w upadłości i na jakim 
etapie znajduje się postępowa-
nie. Korzystanie z rejestru będzie 
bezpłatne. Znajdą się w nim tak-
że wzory pism i formularzy, wy-
magane w trakcie postępowania. 
Informacje umieszczane w reje-
strze nie będą już publikowane 
w „Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym”, a także w prasie lokal-
nej. Dzięki temu spadną koszty 
procedur upadłościowych.

Jest to element tzw. poli-
tyki nowej szansy, czy-
li kompleksowej strate-
gii gospodarczej państwa, 

ukierunkowanej na ochronę przed-
siębiorstw, miejsc pracy, kapitału 
intelektualnego i know-how. Postę-
powania restrukturyzacyjne umoż-
liwią zmiany: w strukturze mająt-
ku, zobowiązaniach przedsiębiorcy 
i zatrudnieniu – wyjaśnia Cen-
trum Informacyjne Rządu.
Restrukturyzacja ma pomóc 
przedsiębiorcom wyjść z kło-
potów finansowych, uchronić 
przed bankructwem i likwida-
cją, a w efekcie umożliwić dal-
szą działalność. Takie rozwią-
zanie ma być alternatywą dla 
postępowań obejmujących li-
kwidację majątku, zwłaszcza 
gdy dłużnik szybko stwierdzi 
problemy płynnościowe.
Zgodnie z projektem, firmy znaj-
dujące się w tarapatach finan-
sowych będą mogły skorzystać 
z procedur restrukturyzacyjnych, 
które pozwolą im opanować pro-
blemy z płynnością i uniknąć li-
kwidacji. Przedsiębiorca będzie 
mógł wybrać procedurę dopaso-
waną do swoich potrzeb.
Według projektu zdolność restruk-
turyzacyjną będą mieli wszyscy 
przedsiębiorcy; nie będą jej posia-
dali: Skarb Państwa i jednostki sa-
morządu terytorialnego. Postępo-
wania restrukturyzacyjne mają być 
skierowane do firm niewypłacal-
nych i zagrożonych bankructwem. 

1 czerwca 2015 r. wchodzi 
w życie ustawa Prawo 
restrukturyzacyjne, która 
ma umożliwić przedsię-
biorcom skorzystanie 
z nowych zasad restruk-
turyzacji zadłużenia 
z zachowaniem ochrony 
praw wierzycieli. Część re-
gulująca zasady udzielania 
pomocy publicznej wejdzie 
trzy miesiące później – od 
września 2015 r.
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turyzacyjnych w oderwaniu od 
stygmatyzujących postępowań 
upadłościowych, 

●  wprowadzenie zasady subsy-
diarności postępowania upa-
dłościowego jako ultima ratio 
wobec ekonomicznego fiaska 
restrukturyzacji, 

●  zwiększenie uprawnień aktyw-
nych wierzycieli, 

●  maksymalizacja szybkości 
i efektywności restrukturyzacji 
i upadłości,

●  odformalizowanie postępowań 
i szersze wykorzystanie w nich 
nowoczesnych narzędzi telein-
formatycznych,

●  realizacja polityki „nowej szan-
sy” – zapewnienie możliwości 
„nowego startu” przedsiębior-
com, których fiasko przedsię-
wzięcia gospodarczego wynika 
z niekorzystnej zmiany warun-
ków ekonomicznych,

●  zwiększenie odpowiedzialno-
ści nierzetelnych dłużników 
i upadłych. 

Zapewnienie instytucjonalnej 
autonomii postępowań restruk-
turyzacyjnych w oderwaniu od 
stygmatyzujących postępowań 
upadłościowych realizowane 
jest poprzez:
●  przyjęcie zupełnie nowej usta-

wy Prawo restrukturyzacyjne,
●  szeroką nowelizację ustawy  

Prawo upadłościowe i naprawcze, 
a także kilku innych ustaw.

Konieczne okazało się przy tym 
uchylenie przepisów art. 492 

jowania wierzycieli publicz-
noprawnych oraz usprawnie-
nie instytucji tzw. upadłości 
konsumenckiej.

Ustawodawca zwraca uwagę, że 
można wyróżnić modele postępo-
wań upadłościowych nastawione 
na ochronę interesów wierzycieli, 
mające na celu możliwie szybką 
likwidację majątku i maksymalne 
zaspokojenie wierzycieli (model 
niemiecki, na którym wzorowano 
wiele rozwiązań przewidzianych 
w aktualnie obowiązującej usta-
wie Prawo upadłościowe i napraw-
cze) oraz nastawione na ochro-
nę przedsiębiorstw, oznaczającą 
pozostawienie go w obrocie go-
spodarczym lub wdrożenie tzw. 
polityki drugiej szansy (system 
amerykański). Zmiany stanowią 
reorientację polskiego systemu 
w kierunku modelu nastawione-
go na ochronę wartości ekono-
micznej przedsiębiorstwa.

Obnażanie mankamentów
Reforma obowiązującego w Pol-
sce prawa oparta jest na założeniu 
ochrony wartości ekonomicznej 
przedsiębiorstwa i poszanowaniu 
praw wierzycieli. Mają temu słu-
żyć następujące regulacje: 
●  zapewnienie przedsiębiorcom 

i ich kontrahentom skutecznych 
instrumentów do restrukturyza-
cji przy jednoczesnej maksyma-
lizacji ochrony praw wierzycieli,

●  zapewnienie instytucjonalnej 
autonomii postępowań restruk-
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Prawo nieprzystające do realiów
Wnoszący o zmianę przepisów 
rząd powołał się na badania mię-
dzynarodowe i krajowe staty-
styki, które wskazywały na dra-
styczny wzrost liczby składanych 
wniosków o ogłoszenie upadło-
ści, obejmujących likwidację ma-
jątku upadłego, niesatysfakcjonu-
jącą liczbę wniosków o otwarcie 
postępowania układowego i po-
stępowania naprawczego, a tak-
że znikomą liczbę postępowań 
zwanych upadłością konsumenc-
ką. Z badań wynikało, że współ-
czynniki zaspokojenia wierzycie-
li z masy upadłości były bardzo 
niskie, zupełnie inaczej niż te 
dotyczące oddalenia wniosków 
o ogłoszenie upadłości z uwagi 
na ubóstwo masy.
Zdaniem projektodawcy uwi-
doczniło to słabość instytu-
cji upadłości w prawie polskim, 
przekładającą się na spadek kon-
kurencyjności gospodarki, a więc 
i potrzebę gruntownej rekon-
strukcji tej instytucji.
Założono zatem przyjęcie ustawy 
Prawo restrukturyzacyjne mającej 
szczegółowo uregulować zasady 
ratowania przedsiębiorstw zagro-
żonych likwidacją oraz komplek-
sową nowelizację prawa upadło-

ściowego i naprawczego. Zmiany 
mają polegać na:
1.  Wprowadzeniu w ustawie Prawo 

restrukturyzacyjne czterech ro-
dzajów postępowań restruktu-
ryzacyjnych: 
●  w przedmiocie zatwierdze-

nia układu, 
●  przyspieszonego układowego, 
●  układowego
●  sanacyjnego.
Powyższe zmiany przyczynić 
się mają do wzrostu odsetka 
przedsiębiorstw objętych postę-
powaniami restrukturyzacyjny-
mi do ok. 15 proc. w horyzoncie 
pięcioletnim.

2.  Zredefiniowaniu w ustawie  
Prawo upadłościowe def ini-
cji stanu niewypłacalności 
przy uwzględnieniu podsta-
wy związanej z płynnością 
f inansową dłużnika oraz 
z nadmiernym zadłużeniem, 
redukcję formalizmu postę-
powań upadłościowych, utwo-
rzenie centralnej platformy 
internetowej – Centralny Re-
jestr Upadłości (CRU) racjo-
nalizującej zasady dokonywa-
nia obwieszczeń i doręczeń, 
rezygnację z górnego limi-
tu wynagrodzenia syndyka, 
a także likwidację uprzywile-
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–521 o postępowaniu naprawczym. 
Postępowania o charakterze re-
strukturyzacyjnym, stosowane tak-
że wobec dłużnika zagrożonego 
niewypłacalnością, ale jeszcze nie 
niewypłacalnego, znajdą się w usta-
wie Prawo restrukturyzacyjne. 

Dla wszystkich zagrożonych
Po wejściu w życie ustawy wspól-
ną cechą wszystkich postępo-
wań będzie dokonywana w ich 
ramach restrukturyzacja zadłu-
żonego przedsiębiorstwa – naj-
pierw jego zobowiązań, a ponad-
to także jego majątku, sposobu 
zarządzania przedsiębiorstwem 
oraz zatrudnienia. Kilka rodza-
jów postępowań ma zapewnić 
wybór formy restrukturyzacji do-
stosowanej do potrzeb konkret-
nego przedsiębiorstwa w kon-
kretnej sytuacji finansowej.
Wszystkie postępowania będą 
skierowane zarówno do przed-
siębiorców niewypłacalnych, 
jak i tych zagrożonych niewy-
płacalnością.  Z możliwości 
wszczęcia postępowań wyklu-
czeni zostaną ci, którzy mają 
zdolność regulowania zobowią-
zań i nie istnieje zagrożenie jej 
utraty, a mimo to chcieliby bez-
prawnie uzyskać korzyści wyni-
kające z poddania się procedu-
rom restrukturyzacyjnym. 
Do wszystkich postępowań re-
strukturyzacyjnych będą miały 
zastosowanie te same regulacje 
dotyczące zakresu wierzytelno-

ści objętych układem, propozycji 
układowych, zawarcia i zatwier-
dzenia układu i jego skutków, 
a także zmiany i uchylenia układu.
Kluczowym elementem regu-
lacji będzie wprowadzenie do-
datkowych zasad i gwarancji 
poszanowania praw aktywnych 
w postępowaniu wierzycieli na 
każdym etapie postępowania re-
strukturyzacyjnego, poprzez po-
szerzenie zakresu instrumen-
tów wpływania wierzycieli na 
decyzje sądu. Jednocześnie, 
w celu poszanowania słusznych 
praw wierzycieli mniejszościo-
wych, wprowadzone zostaną 
gwarancje sądowej kontroli de-
cyzji wierzycieli. 
Czas przeznaczony na restruktu-
ryzację zostanie ograniczony do 
12 miesięcy, przed upływem któ-
rych sędzia komisarz zobowią-
zany będzie do zwołania zgro-
madzenia wierzycieli w celu 
głosowania nad układem, chyba 
że do tego czasu nie zostaną pra-
womocnie ustalone wierzytelno-
ści. W sferze praw i obowiązków 
pracowniczych otwarcie postępo-
wania sanacyjnego będzie wywo-
ływać takie same skutki jak ogło-
szenie upadłości.
W przypadku kolizji wniosków, 
wniosek o wszczęcie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego będzie 
miał pierwszeństwo przed wnio-
skiem o ogłoszenie upadłości, 
ale nie będzie to pierwszeństwo 
o charakterze bezwzględnym. 

Oprócz przepisów regulujących 
poszczególne rodzaje postępowań 
w ustawie znalazły się regulacje 
o charakterze ogólnym, które będą 
dotyczyć wszystkich rodzajów po-
stępowań, a których przedmiotem 
będą kwestie dotyczące:
●  zasad ogólnych, obejmujących 

cel postępowań (umożliwie-
nie dłużnikowi restrukturyza-
cji poprzez zawarcie układu lub 
przeprowadzenie działań sana-
cyjnych, przy zabezpieczeniu 
słusznych praw wierzycieli), 
zakres stosowania, podstawy 
otwarcia postępowań, koszty;

●  organów postępowania, w tym 
sądowych, takich jak sąd (pro-
ponuje się rezygnację ze skła-
du trzech sędziów zawodowych 
na rzecz składu jednoosobowe-
go, z wyjątkiem orzekania w za-
kresie wynagrodzenia nadzorcy 
sądowego, zarządcy i syndy-
ka, co do którego proponuje 
się utrzymanie składu trzech 
sędziów zawodowych), sędzia 
komisarz oraz, jako nowa in-
stytucja, zastępca sędziego ko-
misarza, jak również pozasą-
dowych, takich jak nadzorca 
układu, sądowy nadzorca ukła-
du, nadzorca sądowy, zarządca 
oraz ich zastępcy;

●  uczestników postępowania i or-
ganów wierzycieli (rada wierzy-
cieli, zgromadzenie wierzycieli; 
w szczególności przewiduje się 
znaczące rozszerzenie kompe-
tencji rady wierzycieli);

W wypadku kumulacji wnio-
sków o wszczęcie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego i wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, sąd 
w pierwszej kolejności rozwa-
ży, czy zachodzą przesłanki do 
wszczęcia postępowania restruk-
turyzacyjnego. Dopiero w razie 
ich braku będzie badał wniosek 
o wszczęcie postępowania upa-
dłościowego. Co więcej, sąd bę-
dzie badał przesłanki do wszczę-
cia postępowania – od wniosku 
najmniej dotkliwego w konse-
kwencjach dla dłużnika do tego, 
który może okazać się dla niego 
najbardziej dotkliwy. Badanie za-
kończy się w momencie stwier-
dzenia ziszczenia się przesłanek 
jednego z zawnioskowanych po-
stępowań i wszczęcia tego postę-
powania albo oddalenia wszyst-
kich złożonych wniosków. Sąd 
będzie rozpoznawał wszystkie 
wnioski, opierając się na tym 
samym materiale dowodowym, 
ewentualnie jedynie w nieznacz-
nym stopniu uzupełnianym. 

Nie dla banków
W celu zabezpieczenia interesu 
wierzycieli wprowadzona ma zo-
stać reguła umożliwiająca sądowi 
rozpoznanie wniosku o ogłosze-
nie upadłości w pierwszej ko-
lejności przed wnioskami o po-
stępowania restrukturyzacyjne 
(jeżeli wnioski o wszczęcie tych 
postępowań składane są w celu 
pokrzywdzenia wierzycieli).

RESTRUKTURYZACJA

Cechą wspólną wszystkich postępowań będzie dokonywana w ich 
ramach restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa – najpierw 
jego zobowiązań, a także jego majątku, sposobu zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz zatrudnienia. Kilka rodzajów postępowań 
ma zapewnić wybór formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb 
konkretnego przedsiębiorstwa w konkretnej sytuacji finansowej.
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●  spisu wierzycieli (w tym zasa-
dy sporządzania spisu, jego za-
skarżania oraz zatwierdzania, 
prostowania i uzupełniania);

●  układu (w tym odnoszące się do 
propozycji układowych, trybu 
zawarcia i zatwierdzenia ukła-
du, skutków układu oraz zmia-
ny i uchylenia układu);

●  zakończenia i umorzenia po-
stępowania oraz złożenia 
tzw. uproszczonego wniosku 
o ogłoszenie upadłości (zakła-
da się, że w przypadku nie-
powodzenia restrukturyzacji 
możliwe będzie, tak na skutek 
wniosku dłużnika, jak i wierzy-
cieli, złożenie uproszczonego 
wniosku o ogłoszenie upadło-
ści i szybkie doprowadzenie do 
jej ogłoszenia).

Ustawa obejmuje również regu-
lacje dotyczące międzynarodo-
wego postępowania restruktu-
ryzacyjnego, a odnoszące się do 
odrębnych postępowań restruk-
turyzacyjnych (wobec zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reaseku-
racji, wobec emitentów obligacji, 
wobec deweloperów).
Jeśli chodzi o odrębne postępowa-
nia restrukturyzacyjne, to z uwagi 
na istniejące w Prawie bankowym 
bankowe postępowanie napraw-
cze oraz instrumenty planowa-
ne w ustawie o uporządkowanej 
likwidacji banków – z zakresu 
zastosowania ustawy Prawo re-
strukturyzacyjne należy wyłączyć 
postępowanie wobec banków.  ▪

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE
ZATWIERDZENIA UKŁADU
Postępowanie to, najbardziej odformalizowane, prze-
widuje samodzielne zbieranie przez dłużnika gło-
sów wierzycieli. Wniosek o zatwierdzenie układu bę-
dzie składany do sądu dopiero wówczas, gdy uzyska 
on większość głosów wymaganą do przyjęcia ukła-
du. Rozwiązanie takie umożliwi dłużnikowi aktyw-
ne i elastyczne podjęcie indywidualnych rozmów z wie-
rzycielami i przedstawienie wyników tych rozmów 
sądowi. Dłużnik będzie miał obowiązek wyboru oso-
by posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjne-
go – tj. obecnie licencję syndyka – która jako profesjo-
nalista ma zweryfikować propozycje układowe tak pod 
względem zgodności z prawem, jak i zgodności pro-
pozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami.
Przyspieszone postępowanie układowe
Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, 
a postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia ukła-
du będzie polegać na tym, że do zawarcia układu do-
chodzić będzie nie w trybie samodzielnego zbiera-
nia głosów przez dłużnika, ale na zwoływanym przez 
sąd zgromadzeniu wierzycieli oraz że będzie moż-
liwe zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez za-
wieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, 
jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożli-
wić zawarcie układu, a w przypadku egzekucji z ra-
chunku bankowego – również uchylenie zajęcia.
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
Postępowanie będzie prowadzone na analogicz-
nych zasadach, jak obecne postępowanie upadłościo-
we z możliwością zawarcia układu, jednakże z pew-
nymi modyfikacjami, z których najistotniejsze to:
•  pozostawienie dłużnikowi zarządu własnego jego ma-

jątkiem, który jednak będzie mógł zostać mu odebra-
ny na skutek uchwały określonej większości wierzycieli,

•   obligatoryjne zgłoszenie propozy-
cji układowych we wniosku, 

•  objęcie układem należności ZUS w sposób za-
pewniający ich pełną spłatę, z możliwością spła-
ty w późniejszym terminie lub przez inny podmiot,

•  pozbawienie wpływu tzw. wierzycieli bier-
nych na przyjęcie lub odrzucenie układu.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE
Postępowanie sanacyjne umożliwia zaawansowaną re-
strukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia, 
wprowadzając nowe, korzystne dla dłużnika, rozwią-
zania prawne. Jednocześnie dłużnik zostanie znacz-
nie ograniczony w możliwości zarządzania swoim ma-
jątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony 
sędziego komisarza i wierzycieli. Zostanie pozbawiony 
zarządu majątkiem (masą sanacyjną) na rzecz zarząd-
cy ustanowionego przez sąd w postanowieniu o otwar-
ciu postępowania sanacyjnego. Pod warunkiem wszak, 
że odebranie zarządu uniemożliwiłoby skuteczne prze-
prowadzenie postępowania. W takiej sytuacji zarząd po-
zostanie przy dłużniku i ustanowiony zostanie nadzor-
ca sądowy. W przypadku pozbawienia dłużnika zarządu 
majątkiem możliwe będzie jednak, na skutek inicjatywy 
wierzycieli, przywrócenie zarządu własnego upadłego.
Plan sanacyjny będzie sporządzał zarządca albo nad-
zorca sądowy wspólnie z dłużnikiem, a w przypad-
ku braku porozumienia, samodzielnie zarządca.
Otwarcie postępowania sanacyjne-
go będzie skutkowało m.in.:
•  zawieszeniem egzekucji prowadzo-

nej z majątku wchodzącego do masy sana-
cyjnej i uchyleniem dokonanych zajęć,

•  niedopuszczalnością skierowania egzekucji do ma-
jątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej,

•  możliwością prowadzenia postępowań sądowych 
i administracyjnych wyłącznie przez zarządcę,

•  zakazem wypowiadania umów najmu lub dzierża-
wy lokalu lub nieruchomości, w których dłużnik pro-
wadzi przedsiębiorstwo, umów leasingu, ubezpie-
czeń majątkowych, rachunku bankowego, kredytu, 
pożyczki, poręczeń, gwarancji bankowych, akre-
dytyw oraz licencji udzielonych dłużnikowi,

•  zakazem obciążania majątku w celu za-
bezpieczenia wierzytelności powstałej przed 
otwarciem postępowania, 

•  wygaśnięciem prokury i innych pełnomocnictw.


