Nowe mechanizmy ratowania przedsiêbiorców i ochrony wierzycieli

W ostatnich tygodniach Rz¹d przygotowa³
i skierowa³ do konsultacji projekt nowej
ustawy - Prawo restrukturyzacyjne („Ustawa”),
która przy okazji zmieni obowi¹zuj¹ce Prawo
upad³oœciowe i naprawcze („PUiN”). Zmiany
maj¹ na celu z jednej strony wdro¿enie
skutecznych mechanizmów ratowania
przedsiêbiorców popadaj¹cych w trudnoœci
(czêsto z obiektywnych przyczyn ekonomicznych), a z drugiej – ochronê ich wierzycieli,
równie¿ przed ich w³asn¹ niewyp³acalnoœci¹
w efekcie niezaspokojenia nale¿noœci od
upad³ego (zapobie¿enie efektowi domina).
W wyniku rewizji praktyki zastosowania PUiN
po 10 latach jego obowi¹zywania okaza³o siê,
¿e istniej¹ce instytucje restrukturyzacyjne nie
tylko nie spe³niaj¹ oczekiwañ, ale s¹ wrêcz
martwe, a w rezultacie - wœród upad³oœci
dominuj¹ niekorzystne dla gospodarki likwidacje.
Pod wspóln¹ nazw¹ Prawo restrukturyzacyjne
kryj¹ siê cztery odrêbne tryby, zasadniczo
wszczynane na wniosek d³u¿nika:
•
•
•
•

postêpowanie o zatwierdzenie uk³adu,
przyspieszone postêpowanie uk³adowe,
postêpowanie uk³adowe i
postêpowanie sanacyjne.

Nowe postêpowania maj¹ charakteryzowaæ siê
szybkoœci¹, jawnoœci¹ i równym traktowaniem
uczestników. Wszystkie tryby bêd¹ mia³y generalnie
na celu restrukturyzacjê przedsiêbiorstwa d³u¿nika.
Wybór konkretnego trybu zale¿ny bêdzie od potrzeb
i mo¿liwoœci danego przedsiêbiorcy.
Z PUiN znikn¹ postêpowanie upad³oœciowe
z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu oraz postêpowanie
naprawcze. W zwi¹zku z tym, przy okazji
zaproponowano spor¹ nowelizacjê PUiN w celu:
(i) zapewnienia mu spójnoœci z nowym prawem
restrukturyzacyjnym, (ii) poprawienia instytucji
upad³oœciowych, które nie funkcjonowa³y optymalnie,
(iii) doprecyzowania i uporz¹dkowania wielu

Czerwiec 2014

regulacji i usuniêcia pojawiaj¹cych siê w praktyce
w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Nowelizacja
zachowuje przy tym podstawowe za³o¿enia
struktury i celów prawa upad³oœciowego, g³ówne
instytucje i zasadnicze elementy procedury.
Nowe instytucje przewidziane w Prawie
restrukturyzacyjnym
Jawnoœæ i sprawnoœæ wszystkich postêpowañ
urzeczywistnione bêd¹ dziêki Centralnemu
Rejestrowi Restrukturyzacji i Upad³oœci, który ma
równie¿ obs³ugiwaæ postêpowania upad³oœciowe.
Potrzeba wprowadzenia Rejestru nie budzi
w obecnym stanie prawnym w¹tpliwoœci i idei tej
nale¿y zdecydowanie przyklasn¹æ. W Rejestrze
publikowane bêd¹ m.in.. postanowienia s¹dowe.
Zas³uguj¹c¹ na szczególn¹ pochwa³ê nowoœci¹
jest przewidywana mo¿liwoœæ zawarcia uk³adu
czêœciowego, obejmuj¹cego tylko niektórych
wierzycieli (np. najwiêkszych, finansuj¹cych
d³u¿nika), co w praktyce mo¿e u³atwiæ zaspokojenie
pozosta³ych wierzycieli nawet w 100%. Sprawnemu
i szybkiemu prowadzeniu postêpowañ powinny
zdaniem twórców reformy s³u¿yæ m.in. nowe
instytucje zastêpcy sêdziego komisarza, jak
i nadzorcy uk³adu (pe³ni¹cego swoje funkcje
ju¿ po jego zatwierdzeniu, w celu nadzorowania
wykonania uk³adu i planu restrukturyzacyjnego).
Zrezygnowano ze zg³aszania wierzytelnoœci
na rzecz instytucji spisu wierzytelnoœci,
sporz¹dzanego przez nadzorcê lub zarz¹dcê.
Wierzyciele bêd¹ mogli siê ustosunkowywaæ do
spisu, wnosz¹c stosowny dla danej procedury
œrodek zaskar¿enia (zastrze¿enie lub sprzeciw).
Celom sprawnego i szybkiego prowadzenia
restrukturyzacji maj¹ s³u¿yæ tak¿e krótkie
terminy na dokonywanie czynnoœci przez organy
postêpowania, jak i orzekanie przez nie co do
zasady na posiedzeniu niejawnym, z mo¿liwoœci¹
przeprowadzenia na nim postêpowania dowodowego
w ca³oœci lub w czêœci.
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Postêpowania bêd¹ mog³y przechodziæ jedno
w drugie. Przyk³adowo, projekt przewiduje tryb
przejœcia z postêpowania uk³adowego (równie¿
przyspieszonego) do postêpowania sanacyjnego
w drodze uproszczonego wniosku. Uproszczony
wniosek przewidziano tak¿e dla potrzeb przejœcia
z nieudanej restrukturyzacji do postêpowania
upad³oœciowego – u³atwienie tej procedury ma
na celu przede wszystkim zabezpieczenie maj¹tku
d³u¿nika w okresie miêdzy jednym a drugim
postêpowaniem w sytuacji niepowodzenia
restrukturyzacji.

U³atwienia zosta³y przewidziane tak¿e dla
d³u¿ników. Przyk³adowo, z myœl¹ o umo¿liwieniu
im uzyskania finansowania w ramach postêpowañ
uk³adowych (co dla firm w kryzysie mo¿e byæ
bardzo trudne), projekt proponuje uprzywilejowanie wierzytelnoœci z tytu³u kredytów i po¿yczek
udzielonych w toku restrukturyzacji (art. 342
ust. 1 pkt 1 PUiN w nowym brzmieniu). W razie
niepowodzenia restrukturyzacji i og³oszenia
upad³oœci d³u¿nika trafi¹ one do pierwszej kategorii.

Zarówno d³u¿nik, jak i wierzyciele bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ korzystania z jednakowych
œrodków prowadz¹cych do obrony swoich
interesów w postêpowaniu. Przepisy o dorêczaniu
i zaskar¿aniu orzeczeñ s¹ precyzyjniejsze ni¿
w PUiN, a dodatkowym atutem jest publikacja
ich w Centralnym Rejestrze.
Pozycja rady wierzycieli zostanie wzmocniona,
a jej dzia³anie usprawnione, przy jednoczesnym
ograniczeniu roli s¹du i sêdziego komisarza
(przyk³adowo: wnioski wierzycieli w wielu
sprawach bêd¹ wi¹¿¹ce dla organów s¹dowych,
które ponadto zostan¹ zdyscyplinowane terminami instrukcyjnymi). Ustawa przewiduje tak¿e
mechanizmy ochrony wierzycieli przed wykorzystywaniem przez d³u¿nika postêpowania
restrukturyzacyjnego wy³¹cznie w celu
uniemo¿liwienia wierzycielom prowadzenia
skutecznej egzekucji.
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