Marcin Sarna

Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem

Jest radcą prawnym od 2011 roku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim ukończył z wynikiem bardzo dobrym.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących
w branży usługowej i w sektorze energetycznym. Jest członkiem
rady nadzorczej jednej z warszawskich spółek akcyjnych. Posiada
doświadczenie zawodowe w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
prawa holdingowego oraz prawnych aspektów IT. Jego domeną jest
negocjowanie umów, reprezentowanie klientów w postępowaniach
cywilnych (w tym całościowe prowadzenie procedur windykacyjnych) oraz rozwiązywanie bieżących problemów prawnych obsługiwanych podmiotów, w tym sporządzanie aktów korporacyjnych
i opinii prawnych.
W swojej dotychczasowej pracy prawnika między innymi uczestniczył w procesie IPO dużego koncernu energetycznego i świadczył
pomoc prawną śląskiemu oddziałowi jednego z największych polskich banków. Szerokie spektrum doświadczeń zawodowych uzupełnia epizod pracy w charakterze asystenta sędziego.
Jest stałym współautorem czasopism „Spółka z o.o.” oraz „Ochrona
danych osobowych” i wielu innych publikacji Wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.
Włada językiem angielskim oraz francuskim (ukończył z wyróżnieniem kurs języka francuskiego prawniczego prowadzony przez Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową, Certificat de franςais juridique). Interesuje się sieciami komputerowymi, oprogramowaniem
OpenSource oraz II wojną światową.
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Wprowadzenie
Dnia 20 maja 2015 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została skierowana do
podpisu ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Prezydent podpisał ją
9 czerwca 2015 r.
Zarówno motywacją do opracowania projektu Prawa restrukturyzacyjnego, jak i jego
głównym założeniem było stworzenie takich rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa dłużnika w celu zapobiegnięciu jego likwidacji. Mowa tu o wyciągnięciu do dłużnika pomocnej dłoni („nowa szansa”), tak aby
można było kontynuować działalność przedsiębiorstwa znajdującego się w kłopotach
finansowych.

Główne założenia nowej regulacji
Założenia projektu wprost wskazują na takie cele, jak:
 zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do
restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli,
 zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych,
 wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego, jako ultima
ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
 zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,
 maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości,
 odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,
 zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych.
Korzyści z sanacji przedsiębiorstwa zamiast jego likwidacji to przede wszystkim zachowanie możliwości prowadzenia działalności zarobkowej przez to przedsiębiorstwo,
zachowanie miejsc pracy czy uniknięcie negatywnych konsekwencji finansowych
(w postaci np. kar umownych) związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umów.
Takie uzdrowieńcze działanie do tej pory było celem postępowania upadłościowego
z możliwością zawarcia układu. Kontrahenci dłużnika reagowali jednak bardzo niekorzystnie na samo hasło „upadłość”, nawet jeżeli nie była ona upadłością likwidacyjną. Między innymi z tego powodu wszystkie cztery nowe procedury zmierzające
do utrzymania dłużnika przy życiu nazywają się jednolicie restrukturyzacją i zostały
uregulowane w osobnej ustawie.
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Cztery postępowania restrukturyzacyjne
Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą skorzystać z jednej z czterech procedur restrukturyzacyjnych:
 postępowanie o zatwierdzenie układu,
 przyspieszone postępowanie układowe,
 postępowanie układowe,
 postępowanie sanacyjne.
Niezależnie od tego, którą drogą podąży niewypłacalny przedsiębiorca, zawsze napotka na te same reguły dotyczące układu. Tożsame będą bowiem zasady określające
zakres wierzytelności mogących zostać objętymi układem, możliwe propozycje układowe, zawarcie i zatwierdzenie układu oraz zmiana i uchylenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu
Postępowanie o zatwierdzenie układu jest przeznaczone dla tych dłużników, którzy
dopiero spodziewają się problemów finansowych, ale obecnie są jeszcze wypłacalni.
Postępowanie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Podstawową zaletą tego trybu jest najbardziej odformalizowany charakter procesu
restrukturyzacji. To dłużnik samodzielnie (bez udziału sądu) zbiera głosy wierzycieli.
Dopiero gdy dłużnik uzyska wymaganą do przyjęcia układu większość głosów, wówczas może złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Chodzi o to, aby postanowienia układowe powstawały w wyniku bezpośrednich, indywidualnych negocjacji
pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Bez wątpienia układ stworzony w takim
trybie ma także duże szanse zatwierdzenia przez sąd.
W tym trybie postępowania konieczne jest jednak zawarcie przez dłużnika umowy
z nadzorcą układu. Osoba ta, za wynagrodzeniem płaconym przez dłużnika, kontroluje czynności tego dłużnika dokonywane w ramach jego majątku lub przedsiębiorstwa
oraz sprawdza, czy mienie dłużnika jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą. Najważniejsze kompetencje nadzorcy układu to:
 sporządzenie planu restrukturyzacyjnego,
 przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych,
 sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
 współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania
głosów przy zachowaniu praw wierzycieli,
 złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu.
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Nadzorca układu ma więc zweryfikować propozycje układowe pod względem zgodności z:
 prawem,
 ustaleniami z wierzycielami.

Przyspieszone postępowanie układowe
W przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu, w przyspieszonym
postępowaniu układowym dłużnik nie zbiera głosów wierzycieli samodzielnie.
Do głosowania dochodzi na zgromadzeniu wierzycieli, które zwołuje sąd. Możliwe jest zabezpieczenie majątku dłużnika w drodze zawieszenia egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić
zawarcie układu.
Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe
Postępowanie układowe najbardziej przypomina obowiązujące do końca grudnia
2015 roku postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Podobnie jak
poprzednie tryby, może być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Mogą z niego skorzystać przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy już są niewypłacalni. Tak jak w przyspieszonym postępowaniu układowym zawarcie układu jest
możliwe dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (różnica polega na tym, że w przyspieszonym postępowaniu układowym spis odbywa się w trybie
uproszczonym).
W toku postępowania dłużnik zachowuje swój majątek (choć są wyjątki), ale cały czas
pozostaje pod kontrolą sądu i wierzycieli. Pierwsze propozycje układowe powinny
być przedstawione przez dłużnika w samym wniosku do sądu. Postępowanie układowe chroni dłużnika przed pojedynczymi egzekucjami prowadzonymi z określonych
składników majątkowych.

Postępowanie sanacyjne
Celem tego postępowania jest umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenia działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
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