Prawo restrukturyzacyjne uchwalone!
Po długich debatach i licznych sporach nad ostatecznym kształtem nowego prawa restrukturyzacyjnego w
końcu się udało. W dniu wczorajszym (9 kwietnia 2015 r.) Sejm uchwalił ustawę - Prawo
restrukturyzacyjne, która stanowi wyraźny krok w przód w zakresie dotychczas obowiązujących regulacji
związanych z prawnymi możliwościami restrukturyzacji przedsiębiorstw, których kondycja finansowa
została mocno zachwiana.
W miejsce dotychczasowego prymatu działań ukierunkowanych na likwidację takiego podmiotu,
pierwszoplanową rolę mają odrywać przewidziane nową ustawą procedury, zmierzające do zachowania
przedsiębiorstwa, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Ustawa przewiduje cztery
rodzaje możliwych do wdrożenia procedur, których punktem naczelnym ma być szybkość, skuteczność, a
przede wszystkim kompleksowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa, które - w zależności od swojej sytuacji
finansowo-gospodarczej – będzie miało możliwość doboru właściwej dla siebie ścieżki ratunku. Istotne z
punktu widzenia praktyki zmiany dotyczą zwłaszcza ograniczenia uprzywilejowania wierzytelności
publiczno-prawnych, zmiany roli syndyka w ramach nowych procedur, a także zwiększenia aktywności
samego dłużnika w toku wieloetapowego postępowania.
W ostatniej fazie prac szczególnie doniosłym – a przy tym spornym – punktem okazała się kwestia
właściwości sądów prowadzących postępowanie restrukturyzacyjne. Pomimo głosów wskazujących na
konieczność powierzenia takich spraw doświadczonym sędziom sądów okręgowych, ostatecznie górę
wzięły względy finansowe państwa. Postępowania oparte na nowych przepisach prawa
restrukturyzacyjnego zostaną zatem powierzone, podobnie jak i dotychczasowe postępowania
prowadzone na podstawie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, sądom najniższych szczebli. W tej
ostatniej ustawie dojdzie zresztą do szeregu zmian nowelizacyjnych, mających zagwarantować spójność i
kompleksowość z nowo powstałym aktem prawnym, jak również szybkość i sprawność wszystkich
postępowań.
Zgodnie z procedurami legislacyjnymi nowe prawo restrukturyzacyjnego trafi teraz pod obrady Senatu, zaś
przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów (a przynamniej większości z nich) to
najprawdopodobniej styczeń 2016 r.
Miło nam poinformować, że w pracach nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne od samego
początku uczestniczył radca prawny Piotr Zimmerman – najpierw jako wiceprzewodniczący zespołu
Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, a później jako członek
zespołu przygotowującego treść projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
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