Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne szansą dla przedsiębiorców?
„Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Dzięki
nowym przepisom firmy, które mają kłopoty finansowe, będą mogły uniknąć bankructwa
czy likwidacji. Jednocześnie mają być chronione prawa wierzycieli…” (źródło PAP)
Założenia do nowego prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji prawa upadłościowego to
ogromny krok we właściwym kierunku. Proponowane w nowej ustawie zmiany to po pierwsze
uproszczenia i udoskonalenia w prawie upadłościowym, a po drugie wyodrębnienie do osobnej
ustawy czterech nowych procedur restrukturyzacyjnych umożliwiających przedsiębiorcy zawarcie
układu.
Dotychczasowa praktyka w stosowaniu prawa upadłościowego i naprawczego pokazała, że nie
sprawdziło się połączenie procedur naprawczych i likwidacyjnych w jednym postępowaniu, stąd
ważną zmianą jest wydzielenie procedur restrukturyzacyjnych do nowej ustawy.
Dobrym pomysłem jest utworzenie Centralnego Rejestru Upadłości. Jego zadaniem jest
scentralizowanie informacji o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
zapewnienie dostępu do informacji o każdym toczącym się postępowaniu, wydawanych
postanowieniach, sprzedawanym majątku a co także bardzo istotne umożliwienie elektronicznego
zgłaszania wierzytelności jak również głosowania nad układem.
Ogromne znaczenie ma zmiana przewidująca zrównanie w postępowaniu upadłościowym
sytuacji fiskusa i zwykłych wierzycieli, która doprowadzi do zrównania Skarbu Państwa z
kontrahentami upadłego, ale także wymusi racjonalne działanie fiskusa w postępowaniach
restrukturyzacyjnych.
Kolejnym dobrym kierunkiem jest stworzenie kilku dróg dochodzenia do zawarcia układu:
od najprostszych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych albo
całkowicie poza sądem albo w ramach jednego posiedzenia sądu z udziałem wierzycieli przez
klasyczne postępowanie układowe aż po postępowanie sanacyjne – dające możliwość głębokiej
restrukturyzacji pod ścisłym nadzorem sądu.
Na uwagę zasługuje zmiana definicji niewypłacalności. Umożliwi ona przedsiębiorcom
elastyczne reagowanie na przejściowe problemy przedsiębiorstwa dzięki odejściu od
nierealistycznego kryterium dwóch niezapłaconych w terminie faktur jako podstawy do
ogłoszenia upadłości. Dzięki odsunięciu widma upadłości przedsiębiorcy powinni odważniej i
wcześniej przystępować do restrukturyzacji, do czego dodatkową zachętą będzie także oddzielnie
tych procedur.
Zmiany w prawie upadłościowym oznaczają całkowicie nowe ukształtowanie procedur
zmierzających do zawarcia układu i restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika. Ich wprowadzenie
w życie dla przedsiębiorców stanowić będzie o realnej możliwości nowego startu czyli realizacji
polityki drugiej szansy, a co za tym idzie umożliwić może uratowanie wielu miejsc pracy. Nowe

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne ma dać szansę uczciwym i innowacyjnym
przedsiębiorcom oraz stworzyć przyjazne innowacyjności i podejmowaniu rozsądnego ryzyka
środowisko prawne, dające możliwości do naprawy przedsięwzięć które się nie powiodły. Moim
zdaniem założenia przyjęte przez rząd dają szansę na stworzenie takiego środowiska.

