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> P. Zimmerman

Minęły już cztery lata obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego. To wystarczający czas do
dokonania podsumowania skuteczności instytucji wprowadzonych ta ustawą a szerzej jej
wpływu na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. I nie ma żadnych
wątpliwości, że osiągnęliśmy radykalny postęp w stwarzaniu drugiej szansy i ratowaniu firm
w kłopotach. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, w szczególności w zakresie sprawności
działania sądów restrukturyzacyjnych oraz elastyczności „zawodowych” wierzycieli czyli
Banków jak również urzędów reprezentujących Skarb Państwa, ale mechanizmy wprowadzone
ustawą dają zasób niezbędnych instrumentów do osiągnięcia celu stawianego ustawie.

Nie należy przesadzać w traktowaniu rynku jako wyroczni absolutnie nieomylnej w ocenie
jakości rozwiązań ustawowych, ale wybór przyspieszonego postępowania układowego (PPU)
przez blisko 70% wnioskodawców rozpoczynających restrukturyzację, świadczy jednoznacznie
o przewadze tego postępowania nad pozostałymi trzema formami restrukturyzacji. Kluczem
jest jak łatwo się domyśleć czas – przyspieszone czyli nie obciążone zbędnymi formalnościami
postępowanie daje przedsiębiorcy szansę na zawarcie układu z wierzycielami zanim jeszcze
będzie za późno. Ważny jest tutaj zarówno czas potrzebny sądowi na otwarcie postępowania
jak i czas do prawomocnego zatwierdzenia układu. Mimo, że sądom otwarcie postępowania
zajmuje więcej niż ustawowe 7 dni to jednak jest to postępowanie w którym dłużnik
najszybciej uzyska ochronę przed wierzycielami. Ciągle nie wszystkie sądy rozumieją intencje
ustawodawcy, którego wyraźnym zamiarem było przesuniecie momentu zastanawiania się
przez sąd nad racjonalnością zaproponowanego układu, z chwili kiedy dłużnik wnosi
o otwarcie restrukturyzacji, na chwilę kiedy rozstrzygana jest kwestia zatwierdzenia
przegłosowanego układu. PPU powinno być otwierane niezwłocznie i powinno prowadzić do
głosowania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od jego otwarcia. Wtedy są szanse na
zwiększenie jego efektywności, która liczona w skali czterech lat stabilnie utrzymuje się na
poziomie 50/50 czyli mniej więcej tyle samo postępowań jest umarzanych z różnych przyczyn,
co kończących się zatwierdzeniem układu.

Dość krytycznie oceniane jest drugie co do popularności postępowanie sanacyjne. Tutaj sukces
udaje się osiągnąć w mniej niż 30% otwartych postępowań a 70% kończy się umorzeniem.
Pochopnemu potępieniu efektywności tego postępowania z kolei sprzeciwia się okoliczność iż
jest to zawsze „ostatnia deska ratunku” czyli postępowanie właściwe dla dłużników na
krawędzi upadłości. Konsekwencją zaś ich generalnie słabej kondycji jest też słabsza wyrażona
procentowo efektywność tych postępowań. W liczbach bezwzględnych jest to nadal 54
przedsiębiorstw (najczęściej średnich i dużych), które wykorzystały daną im szansę i trwają
utrzymując miejsca pracy i zwiększając PKB.

Na czwartą rocznicę wejścia w życie prawa restrukturyzacyjnego należałoby życzyć wszystkim
przedsiębiorcom sprawnie działających sądów restrukturyzacyjnych. Nie zaszkodziłoby też
odrobinę więcej optymizmu i zrozumienia, że nie każdy musi wykorzystać daną mu szansę na
restrukturyzację, ale też nie powinno być firm, które ostatecznie poległy w tej walce głównie
dlatego, że sąd zbyt długo zastanawiał się czy tę szansę im dać.

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE– PODSUMOWANIE

Podsumowanie czterech lat obowiązywania 

prawa restrukturyzacyjnego
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Po co Polsce prawo restrukturyzacyjne
Analiza prawna
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Restrukturyzacje w czwartym 
kwartale 2019 r.
NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI



Z analizy obwieszczeń opublikowanych w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym wynika, że w 2019 roku łącznie rozpoczęto 1048
postępowań insolwencyjnych, z czego 469 to postępowania
restrukturyzacyjne, a 579 to postępowania upadłościowe. Liczba
postępowań spadła o 2,9 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Za ten
niewielki spadek w większej mierze odpowiada malejąca liczba
upadłości (-4,3 proc.), a nie restrukturyzacji (-1,1 proc.). Świadczy to
o systematycznie rosnącej popularności dostępnej od 2016 roku
procedury restrukturyzacyjnej. Łączna liczba restrukturyzacji
i upadłości w ujęciu kwartalnym ustabilizowała się między 250
a 300. W samym czwartym kwartale 2019 r. wyniosła 241, z czego
111 to restrukturyzacje, a 130 – upadłości.

Obserwujemy okres stabilizacji liczby niewypłacalnych firm pomimo
niesprzyjających trendów (spowolnienie gospodarcze, recesja
przemysłowa w Niemczech, rosnące koszty pracy czy nowe regulacje
prawne zwiększające niepewność wśród firm). Na poziomie całej
gospodarki wpływ tych czynników mógł zostać zredukowany przez
szybko rosnącą inflację. Firmy przerzucają rosnące koszty na
konsumentów, co wspiera ich marże i poprawia wyniki finansowe
oraz płynność.

STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Liczba restrukturyzacji 

w 2019 r.

W ROKU 2019 OGŁOSZONO 
ROZPOCZĘCIE

469
POSTĘPOWAŃ 

RESTRUKTURYZACYJNYCH

Wykres 1. Liczba upadłości i restrukturyzacji, dane kwartalne wg daty publikacji w monitorze*

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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STATYSTYKI – LICZBA POSTĘPOWAŃ

Wykres 3. Liczba otwartych postępowań 
układowych*

Wykres 4. Liczba otwartych przyspieszonych 
postępowań układowych*

Wykres 5. Liczba postępowań o zatwierdzenie 
układu*

Wykres 6. Udział otwartych postępowań
w 2018 roku*
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Wykres 7. Udział otwartych postępowań
w 2019 roku*
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* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2019 r.



W ciągu czterech lat obowiązywania Prawa Restrukturyzacyjnego
rozpoczęto 1501 postępowań restrukturyzacyjnych. Spośród nich, 486
zakończyło się umorzeniem, a 419 zatwierdzeniem układu. Coraz więcej
postępowań jest rozpoczynanych w ramach przyspieszonego
postępowania układowego – w 2018 roku było to 62 proc. ogółu,
podczas gdy w 2019r. aż 67 proc. Drugim najpopularniejszym rodzajem
pozostaje postępowanie sanacyjne – przeznaczone dla firm
w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej. Na znaczeniu traci z kolei
postępowanie układowe, które jest coraz rzadziej wybierane przez firmy
– w 2018 w tym trybie otwarto 10 proc. wszystkich postępowań,
a w 2019 tylko 7 proc.

Najskuteczniejszym rodzajem postępowań (mierzonych odsetkiem
postępowań zakończonych zatwierdzeniem układu) pozostaje
postępowanie o zatwierdzenie układu, w trakcie którego firma sama
zgłasza się z już przyjętym układem z wierzycielami. Wśród pozostałych
postępowań prowadzonych w całości przed sądem tylko w przypadku
przyspieszonego postępowania układowego liczba „pozytywnie”
zakończonych postępowań jest wyższa od tych zakończonych
„negatywnie” (umorzeniem). W przypadku postępowań sanacyjnych
i układowych odsetek zatwierdzonych układów wśród rozpoczętych
postępowań wynosi odpowiednio 14 i 21 procent.

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY

Efektywność procedury 

restrukturyzacyjnej

Tabela 1. Postępowania restrukturyzacyjne w podziale na rodzaje i etapy, od początku 2016 r.*

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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W PRZYPADKU 
PRZYSPIESZONEGO 

POSTĘPOWANIA 
UKŁADOWEGO 

31 proc.
POSTĘPOWAŃ ZAKOŃCZYŁO 

SIĘ ZATWIERDZENIEM UKŁADU

przyspieszone 
postępowanie 

układowe

postępowanie 
sanacyjne

postępowanie 
układowe

postępowanie
o zatwierdzenie 

układu

otwarte postępowania 937 376 159 29

postępowania w toku 352 187 56 -

umorzone postępowania 288 135 63 -

zatwierdzone układy 297 54 40 27

?

* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2019 r.



Wykres 9. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych ogółem 
dane miesięczne, kumulowane od stycznia 2016 r.*

STATYSTYKI – EFEKTYWNOŚĆ PROCEDURY
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Wykres 8. Udział procentowy postępowań restrukturyzacyjnych 
dane miesięczne, kumulowane od stycznia 2016 r.*
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* wg daty publikacji w MSiG. Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2019 r.



Pomimo stabilizacji liczby rozpoczętych postepowań, w 2019 roku nie
we wszystkich branżach sytuacja się poprawiała. Stabilizacja liczby
nowych restrukturyzacji wynikała głównie z poprawy koniunktury
w budownictwie, w którym odnotowano prawie 20 proc. mniej
postępowań niż rok wcześniej (49 wobec 61). Było to zasługą
większej ostrożności firm w doborze kontraktów oraz skutecznego
przenoszenia rosnących kosztów na ceny. Niewielka poprawa
wystąpiła również wśród przedsiębiorstw zajmujących się
przetwórstwem przemysłowym – spadek o 5 proc., będący zasługą
niższej liczby restrukturyzacji w branży metalowej (18 wobec 32
w 2018 roku) oraz w przemyśle spożywczym.

To nie był zaś dobry rok dla firm z branży meblarskiej (wzrost liczby
postępowań z 4 do 12), której mocno doskwiera wzrost kosztów
i spowolnienie eksportu. Coraz częściej restrukturyzują się też
podmioty zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych (PKD 22) –
w 2018 tylko 3, a w 2019 aż 10 podmiotów. Tu z kolei kluczowe
wydają się być kwestie regulacyjne oraz spadek popytu od
największego odbiorcy – branży motoryzacyjnej. Liczba
restrukturyzacji w handlu i transporcie zmniejszyła się kosztem
wzrostu liczby upadłości.

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Struktura branżowa 

restrukturyzacji

Wykres 10. Struktura branżowa restrukturyzujących się podmiotów* 
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2019 r. na podstawie 
przeważającej działalności PKD. Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG..



Wykres 11. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w rolnictwie i górnictwie (PKD 1-9)*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA

Wykres 12. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w przemyśle (PKD 10-39)*

Wykres 13. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w budownictwie (PKD 40-43)*

Wykres 14. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w handlu (PKD 45-47)*

Wykres 15. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w transporcie (PKD 49-52)*
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Wykres 16. Liczba otwartych restrukturyzacji 
w pozostałych usługach (PKD 53-99)*
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2019 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 
Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Wykres 17. Struktura branżowa restrukturyzacji według najważniejszych sekcji PKD*

STATYSTYKI – STRUKTURA BRANŻOWA
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Wykres 18. Struktura branżowa podmiotów wobec, których ogłoszono upadłość lub otwarto 
restrukturyzację*
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* Dane dotyczą postępowań, co do których obwieszczenie w MSiG ukazało się do 31.12.2019 r. na podstawie przeważającej działalności PKD. 
Według daty publikacji obwieszczenia w MSiG.



Systematycznie wydłuża się czas trwania poszczególnych etapów
postępowań restrukturyzacyjnych. Medianowa liczba dni między
otwarciem a zatwierdzeniem układu rok temu wynosiła 204 dni,
a na koniec 2019 roku 241 dni. Więcej czasu zajmuje również
umarzanie postępowań – w minionym roku okres ten wydłużył się
z 186 do 205 dni. Przeciętnie 6 dni więcej upływa od dnia otwarcia
postępowania do dnia złożenia spisu wierzytelności.

Podobne wnioski płyną z analizy sprawności postępowań sądowych
Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2018 roku, za który są dostępne
ostatnie dane, średni czas trwania spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych wydłużył się wobec 2017 roku z 7,7 miesięcy
do 8,4 miesięcy. Sprawy toczące się po otwarciu postępowań
restrukturyzacyjnych też trwają dłużej – w przypadku postępowania
układowego 12,9 zamiast 7,1 miesiąca (wzrost o 5,8 miesięcy),
sanacyjnego 13,4 zamiast 8,7 (wzrost o 4,7), a przyspieszonego
postępowania układowego 9,8 zamiast 7,7 (wzrost o 2,1).

STATYSTYKI – CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania

postępowań układowych

Wykres 19. Porównanie czasu trwania poszczególnych etapów wszystkich postępowań* 

Źródło: SpotData, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja
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*Wskazane okresy trwania postępowania wyliczono na podstawie mediany wszystkich spraw restrukturyzacyjnych. Ustalając czas trwania postępowania 
przyjęto okres od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG o otwarciu danego postępowania do daty ukazania się obwieszczenia w MSiG o zaistniałym 
zdarzeniu. Jako jednostkę przyjęto dzień. W przeprowadzonej analizie uwzględniono obwieszczenia w MSiG o wydaniu przez sąd postanowienia, które 
zostały  opublikowane do 31.12.2019 r. Uwaga: w przypadku gdy w obwieszczeniu nie było daty postanowienia sądu za datę postanowienia przyjmowano 
datę publikacji w MSiG.



Po co Polsce prawo restrukturyzacyjne
Analiza prawna
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Propozycje zmian
W PRAWIE RESTRUKTURYZACYJNYM



> P. Filipiak

Prawo restrukturyzacyjne obowiązuje już cztery lata. W trakcie tego czasu ponad
półtora tysiąca przedsiębiorców skorzystało z jego zapisów. Części z nich udało
się wprowadzić w przedsiębiorstwie zmiany i wypracować układ z wierzycielami,
który teraz wykonują (418). Innym po umorzeniu postępowania
restrukturyzacyjnego (486) pozostało złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Prawo restrukturyzacyjne pomimo wielu mankamentów nadal cieszy się
stosunkowo dużą popularnością. Jednakże w trakcie jego stosowania dostrzega
się potrzebę wprowadzenia wielu zmian.

Uproszczenie rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawodawca powinien podzielić postępowania restrukturyzacyjne z uwagi na
wysokość wartości wierzytelności spornych, a więc na postępowania
restrukturyzacyjne gdzie wartość wierzytelności spornych nie przekracza 15%
ogółu wierzytelności oraz na postępowania restrukturyzacyjne, gdzie wartość
wierzytelności spornych przekracza wskazany próg.

W tych pierwszych postępowaniach uproszczony byłby sposób ustalania spisu
wierzytelności w ten sposób, że wierzycielom ani dłużnikowi nie przysługiwałyby
sprzeciwy co do spisu wierzytelności. Natomiast przysługiwałoby im zastrzeżenia
na wzór obecnych zastrzeżeń dłużnika w przyspieszonym postępowaniu
układowym. Przy większej wartości wierzytelności spornych wierzycielom oraz
dłużnikowi przysługiwałoby sprzeciwy co do spisu wierzytelności.

Ponadto należy rozszerzyć dopuszczalność prowadzenia postępowań
restrukturyzacyjnych, w których ustalenie spisu wierzytelności, będzie odbywało
się w uproszczony sposób. Zarządca lub nadzorca sądowy sporządzaliby
samodzielnie spis wierzytelności, a dłużnik jak i wierzyciele nie posiadaliby
uprawnień do jego zaskarżenia. W szczególności, iż ustalenie spisu wierzytelności
ma znaczenie głównie dla celów głosowania nad układem. Wprowadzenie takiej
zmiany znacznie przyspieszy i uprości oraz zmniejszy koszty postępowania dla
uczestników.

W konsekwencji mielibyśmy 3 rodzaje postępowań:

1. Pozasądowe postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone
w przypadku, gdy wartość wierzytelności spornych nie przekracza
15% ogólnej sumy wierzytelności,

2. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone przed sądem,
gdy wartość wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej
sumy wierzytelności,

3. Postępowanie układowe prowadzone przed sądem, gdy wartość
wierzytelności spornych przekracza 15% ogólnej sumy
wierzytelności.
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Dodatkowo w przypadku postępowań sądowych organ mógłbym wdrożyć
działania sanacyjne korzystając ze szczególnych ustawowych uprawnień takich
jak: odstąpienie od umowy z ograniczoną odpowiedzialnością odszkodowawczą
do straty rzeczywistej, zbycie składników majątku dłużnika ze skutkiem
egzekucyjnym, uproszczenia w zakresie wypowiedzenie umowy o pracę.

Ochrona dłużnika w pozasądowym postępowaniu o zatwierdzenie układu

Jak już wielokrotnie wspominano w licznych wypowiedziach konieczne jest
ulepszenie regulacji o pozasądowym postępowaniu o zatwierdzenie układu.
Podążając w kierunku wyznaczonym przez prawodawcę unijnego, w dyrektywie
w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, postuluje się wprowadzenie
zakazu egzekucji na etapie pozasądowym tego postępowania na skutek
oświadczenia o wyznaczeniu dnia układowego złożonym przez dłużnika w sądzie
restrukturyzacyjnym. Jedynie wyraźna odmowa zabezpieczenia przed sąd,
w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia, wyłączy ten skutek. Ochrona
będzie obowiązywała przez maksymalnie 4 miesiące chyba, że zajdą szczególne
okoliczności do jej wydłużenia.

W tym okresie dłużnik korzystał będzie również z ochrony przed
wypowiedzeniem, bądź innego rodzaju rozwiązaniem ważnych dla niego
gospodarczo umów. Wprowadzony powinien być zakaz wypowiadania umów na
kształt obecnego artykułu, lecz zakaz ten powinien być rozszerzony o inne
rodzajowo umowy aniżeli wymienione w tym przepisie. Obecna treść przepisu
uniemożliwia wypowiedzenie umowy kredytu jednocześnie umożliwiając
wypowiedzenie umowy pożyczki. Ponadto umożliwia wypowiedzenie innych
umów, które nie wynikają wprost z treści przepisu, a które mogą stanowić dla
dłużnika kluczowe umowy, bez których będzie on niezdolny do prowadzenia
dalszej działalności gospodarczej.

Uproszczenia dla małych przedsiębiorców

Postuluję wprowadzenie licznych uproszczeń dla mikro i małych przedsiębiorców.
Konieczne jest obniżenie poziomu formalizmu oczekiwanego od tej grupy
uczestników postępowania. Postępowanie powinno być prowadzone głównie
poza sądem przez nadzorcę bądź zarządcę z absolutnym zminimalizowaniem
udziału sądu. W takich postępowaniach nie ma potrzeby udziału w szczególności
sędziego- komisarza. Jego kompetencje mogą być wykonywane przez sędziego
wyznaczonego do danej czynności.

Wzorcem dla tej zmiany powinno być postępowanie w sprawie zawarcia układu
na zgromadzeniu wierzycieli określone w tytule szóstym ustawy-Prawo
upadłościowe.
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Leasing

Do przepisów, które wymagają zmiany należy zaliczyć ten odnoszący się
do kwestii ujęcia na spisie wierzytelności należności wierzyciela z tytułu leasingu
finansowego. Przepis ten zobowiązuje organ postępowania do ujęcia na spisie
wierzytelności całej wierzytelności z tytułu umowy leasingu finansowego.
Oznacza to, iż w trakcie postępowania dłużnik nie może spłacać zobowiązań
z tego tytułu. Przekłada się to na brak możliwości wykupienia na własność
przedmiotu leasingu z uwagi na treść umów leasingu finansowego.

Kwestia ta na pierwszy rzut oka nie wydaje się istotna. Perspektywa zmienia się,
gdy okazuje się, że dłużnik niewielkim nakładem środków pieniężnych mógłby
wykupić przedmiot leasingu i sprzedać go z zyskiem. W szczególności, że w toku
postępowań restrukturyzacyjnych dłużnicy nie narzekają na nadmiar środków
pieniężnych.

Zaliczka i umowy w toku

Rozważyć należałoby także zmianę kwestii związanych z objęciem układem
uiszczanych przez kontrahentów zaliczek na poczet zawieranych umów.

Zgodnie z obecną regulacją zaliczki na poczet przyszłych świadczeń dłużnika są
objęte układem. Jednakże trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy kontrahent
będzie współpracował z dłużnikiem po otwarciu restrukturyzacji, gdy zamówi
u dłużnika produkt, wpłaci zaliczkę, a następnie z uwagi na otwarcie
postępowania wpłacona przez niego zaliczka będzie objęta układem.
W szczególności, że kontrahent będzie zobowiązany do ponownej zapłaty za
zamówiony produkt.

To jest element szerszego problemu. Mianowicie roszczenia ze wszystkich umów
w toku, które są wykonywane dalej przez dłużnika, nie powinny być objęte
układem. Dłużnik powinien mieć prawo do wykonywania tych umów zgodnie
z ich treścią.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi

Zmiany wymagają również regulacje dotyczące proporcjonalnego objęcia z mocy
prawa układem wierzytelności Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Obecnie przepisy uniemożliwiają spłatę wierzytelności na rzecz
wskazanych wierzycieli publicznoprawnych, a co za tym idzie uzyskanie
zaświadczenia o niezaleganiu w zapłacie podatku, czy składek na ubezpieczenie
społeczne. Uniemożliwia to dłużnikom wzięcie udziału w przetargach na nowe
kontrakty, a w dalszej perspektywie uzyskanie środków pieniężnych na bieżące
koszty postępowania i wykonanie układu.
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Spis wierzytelności

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują możliwość przedłużenia terminu
na złożenia planu restrukturyzacyjnego. Brak jest jednak regulacji dotyczącej
możliwości późniejszego złożenia spisu wierzytelności, pomimo obiektywnych
przesłanek wskazujących iż ustawowo określony czas na jego sporządzenie jest
zbyt krótki.

Część doradców restrukturyzacyjnych informuje Sędziego-komisarza
o późniejszym złożeniu spisu wierzytelności do akt sprawy przedstawiając
okoliczności wpływające na brak możliwości zachowania ustawowego terminu.
Takie działanie, jakkolwiek słuszne, nie znajduje swojego uzasadnienia
w przepisach prawnych i może być kwestionowane przez Sędziego-komisarza.

Ustawodawca powinien także rozważyć wprowadzenie regulacji dotyczącej
składania przez zarządcę czy nadzorcę sądowego projektu spisu wierzytelności,
aby uniknąć niepotrzebnych sprzeciwów, które dotyczą wyłącznie kwestii
wysokości roszczenia, a nie merytorycznych kwestii dotyczących uznania
wierzytelności.

Proponuję także zmianę przepisów dotyczących sporządzania spisu
w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym dłużnik chce zawrzeć układ
częściowy. W praktyce powstały wątpliwości czy w trakcie takiego postępowania
na spisie wierzytelności ująć wszystkich osobistych wierzycieli dłużnika, czy może
wyłącznie wierzycieli, którzy mają zostać objęci układem częściowym.
Uzupełnienie przepisów w tym zakresie z pewnością rozwiązałoby ewentualne
wątpliwości i przyspieszyło tok postępowania.

Nowe finansowanie i tymczasowe finansowanie

Konieczne jest wprowadzenie szczególnego i ekstraordynaryjnego zabezpieczenia
rzeczowego dla podmiotów udzielających wsparcia finansowego dla podmiotu
w restrukturyzacji. Postuluję wprowadzenie możliwości ustanowienia hipotek lub
zastawów rejestrowych z pierwszeństwem przed dotychczasowymi wpisami pod
warunkiem, że dotychczasowe wierzytelności zabezpieczone będą w nie
mniejszym stopniu, niż półtorakrotność wartości wierzytelności.

Konieczne są także zmiany w regulacjach prawa bankowego oraz kodeksu
karnego, które zachęcą instytucje finansowe do udzielania tego rodzaju wsparcia.
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> B. Sierakowski

Truizmem jest stwierdzenie, że postępowania restrukturyzacyjne, a zwłaszcza
sanacje, to nie tylko złożone i wielopodmiotowe postępowania sądowe, ale
przede wszystkim skomplikowane procesy operacyjne. To zaś wymaga nie tylko
sprawnej struktury wewnątrz organizacji dłużnika, ale i profesjonalnego wsparcia
z zewnątrz – tj. doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych i sprawnie
działających sądów restrukturyzacyjnych. Czy udało się to w Polsce osiągnąć na
przestrzeni ostatnich czerech lat? Niestety – nie, a przyczyna takiego stanu rzeczy
częściowo tkwi w wadliwej regulacji prawnej, a częściowo w braku determinacji
środowiska doradców restrukturyzacyjnych.

Po pierwsze – co do sądów restrukturyzacyjnych chyba nikogo, kto zetknął się ze
stosowaniem ustawy, nie trzeba przekonywać, że sądy restrukturyzacyjne nie
powinny być miejscem, w którym rozstrzyga się masowo sprawy upadłości
konsumenckiej. Jeśli tego nie zmienimy, sądowa restrukturyzacja umrze śmiercią
naturalną. Po prostu nikt nie skorzysta z narzędzi naprawy, które w istocie
sprowadzają się do paraliżowania biznesu. To tak jakby pacjenta z otwartą raną
głowy pocieszać, że zostanie zoperowany przez najlepszego lekarza,
a zastosowana przezeń metoda uczyni cuda, ale musi poczekać w kolejce kilka
tygodni. Taki niestety walor mają wydawane z kilkutygodniowym opóźnieniem
decyzje ws. uchylenia zajęć rachunków bankowych czy rozpoznania zarzutów do
uchwał rady wierzycieli.

Po drugie – niezrealizowany od lat postulat stworzenia samorządu zawodowego
doradców restrukturyzacyjnych to źródło niepowodzenia niejednej
restrukturyzacji. Tylko w drodze obligatoryjnego samorządu zawodowego dojdzie
do profesjonalizacji i standaryzacji zawodu. I tu niestety bardzo negatywnie
należy ocenić ostatnie zmiany w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
i lansowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości wizję tego zawodu. Próbuje się
tworzyć narzędzia kontroli i nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawodu
(i – co do zasady – słusznie, bo przecież powierza nam się zarządzanie mieniem
ogromnej wartości), zaś nie czyni nic w kierunku zapewnienia tejże
prawidłowości, w tym właściwego szkolenia o charakterze ciągłym. Powstanie
samorządu zawodowego uważam za warunek konieczny dla bezpieczeństwa
obrotu, w tym gwarancji realizacji przez obywateli podstawowych praw
konstytucyjnych z zakresu ochrony mienia i praw majątkowych.

Po trzecie – sprawny i niezwykle kompetentny syndyk nigdy nie będzie dobrym
doradcą restrukturyzacyjnym. To tak jakby postawić znak równości pomiędzy
sekcją zwłok a operacją przeszczepu organu. Czas na stworzenie zawodu doradcy
restrukturyzacyjnego z podziałem na specjalizacje: restrukturyzacyjną,
likwidacyjną i ds. upadłości konsumenckiej. Być może warto się zastanowić nad
tym „rozdziałem” przy okazji tworzenia samorządu zawodowego doradców
zajmujących się sprawami niewypłacalności.
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obligatoryjnego 
samorządu 
zawodowego dojdzie 
do profesjonalizacji 
i standaryzacji zawodu. 
I tu niestety bardzo 
negatywnie należy 
ocenić ostatnie zmiany 
w ustawie o licencji 
doradcy 
restrukturyzacyjnego 
i lansowaną przez 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości wizję 
tego zawodu.

Co należy na pewno zmienić? Spojrzenie 

z perspektywy doradcy restrukturyzacyjnego



Po czwarte w końcu – wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego nie
jest działalnością pro bono, lecz zawodem odpłatnym; zawodem niezwykle
trudnym, w istotę wykonywania którego wpisuje się nieustanne rozwiązywanie
sytuacji konfliktowych. Co więcej, jest to zawód podwyższonego ryzyka,
zwłaszcza jeśli spojrzymy nań przez pryzmat statusu funkcjonariusza publicznego.
Tak ważne więc jest, by za profesjonalną i skomplikowaną usługą szła godziwa
cena. Powyższe stwierdzenie jest oczywiste chyba dla wszystkich praktyków
prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, ale niestety nie znajduje
potwierdzenia na poziomie rozwiązań legislacyjnych. Przyjęta bowiem
konstrukcja wypłaty wynagrodzeń, zwłaszcza w formie zaliczek, dla nadzorców
sądowych w postępowaniu układowym i przyspieszonym układowym jest nie do
pogodzenia nie tylko z ideą restrukturyzacji, ale po prostu niekonstytucyjna.
Jakże bowiem można wymagać od doradcy restrukturyzacyjnego, by swoje usługi
świadczył przy założeniu, że może nie otrzymać za nie wynagrodzenia? A właśnie
do tak kuriozalnej konkluzji sprowadza się obecna konstrukcja wynagrodzenia
nadzorcy sądowego w PPU w tych wszystkich postępowaniach, w których
kończy się ono umorzeniem. Należy więc pilnie wprowadzić rozwiązania, które
zagwarantują nadzorcom sądowym wynagrodzenie za wykonywaną pracę (np.
poprzez wpłatę przez dłużników obligatoryjnej zaliczki w pierwszych dniach po
otwarciu PPU; z kolei w PU zaliczka winna być uzależniona nie od zatwierdzenia
spisu wierzytelności, lecz od jego złożenia).

Reasumując, jeżeli zależy nam na rozwiązywaniu problemów niewypłacalności
w drodze postępowań restrukturyzacyjnych, nie zapominajmy o tym, że nie da się
ich sprawnie i efektywnie przeprowadzić bez doradców restrukturyzacyjnych.
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> P. Zimmerman

Postępowanie o zatwierdzenie układu zawartego w trybie samodzielnego
zbierania głosów przez dłużnika jest historycznie następcą nieudanej konstrukcji
postępowania naprawczego, dodanego w 2003 do polskiego systemu prawa
insolwencyjnego. Tworząc nową konstrukcję ustawodawca starał się
odpowiedzieć na sygnalizowane przez doktrynę i rynek zastrzeżenia, będące
przyczynami niezafunkcjonowania w praktyce postępowania naprawczego.
Zmiany przyniosły częściowo spodziewany efekt, nadal jednak skala
praktycznego zastosowania tych przepisów budzi zastrzeżenia. Zatwierdzenie
ponad 20 układów zawartych w latach 2016-2018 w tym trybie to wprawdzie
więcej niż pozostałych postępowań naprawczych w latach 2003-2015, ale na tle
wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych procedura ta uzyskała znaczenie
marginalne (5% wszystkich restrukturyzacji). Przyjrzyjmy się wadom i zaletom
tego postępowania, starając się zidentyfikować przyczyny tego stanu rzeczy.

ZALETY
1. Czas trwania

Postępowanie o zatwierdzenie układu, przy dotrzymaniu terminów
instrukcyjnych, może być najkrótszym z postępowań restrukturyzacyjnych.
Od złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do jego zatwierdzenia (lub odmowy)
powinno upłynąć co najwyżej 14 dni. Cały pozostały czas postępowania
sądowego to postępowanie międzyinstancyjne i odwoławcze, w razie wniesienia
zażalenia. Jeżeli doliczyć do tego czas zbierania głosów, który może maksymalnie
wynieść 3 miesiące, ale przy niewielkiej liczbie wierzycieli i sprawnym działaniu
może zostać skrócony realnie do 3 tygodni, to otrzymujemy układ, którego
przyjęcie pochłonie nawet nie więcej niż 1-2 miesiące. Przy braku zaskarżenia
decyzji sądu pierwszej instancji czas ten wyniesie 3-5 miesięcy. To imponujący
wynik, który idealnie odpowiada na potrzeby szybkiej reakcji na kłopoty
płynnościowe przedsiębiorcy.

2. Minimalny wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa

W toku zbierania głosów dłużnik nie doznaje żadnych ograniczeń w swobodzie
swoich działań, zarówno w zakresie zwykłego zarządu jak i przekraczającym ten
zakres. Jedynie w krótkim okresie uprawomocniania się postanowienia
o zatwierdzeniu układu jest ograniczony w zakresie czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu nadal wykonuje
samodzielnie bez żadnych ograniczeń i ingerencji z zewnątrz.
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3. Pełna kontrola nad kosztami i nad wyborem osoby nadzorcy układu

Jako jedyne z postępowań restrukturyzacyjnych postępowanie o zatwierdzenie
układu pozwala dłużnikowi na samodzielny wybór nadzorcy układu. Dłużnik
ma zatem całkowicie wolną rękę w dobraniu sobie nadzorcy układu spośród
wszystkich licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych i spółek prawa
handlowego zarządzanych przez doradców restrukturyzacyjnych. Również
wynagrodzenie za świadczenie takiej usługi jest wolnorynkowe i podlega
swobodnemu ustaleniu między stronami. Nie ma przeszkód żeby doradca
restrukturyzacyjny otrzymał wyższe wynagrodzenie w ramach premii za sukces,
którym będzie zatwierdzenie układu przez sąd.

WADY
1. Wyższe progi wymaganych większości

W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik musi uzyskać głosy popierające
układ od ponad połowy wierzycieli uprawnionych do głosowania, dysponujących
2/3 całego kapitału wierzycielskiego uprawniającego do głosowania. Jest
to znacznie surowszy wymóg niż w pozostałych trzech postępowaniach
restrukturyzacyjnych, gdzie większości te dłużnik musi uzyskać, ale liczone nie od
ogółu wierzycieli a od wierzycieli, którzy oddali głos w sprawie układu. Tym
samym, o ile w przyspieszonym układowym, układowym i sanacyjnym wierzyciele
bierni nie stoją na przeszkodzie zawarciu układu, bo ich się po prostu nie bierze
pod uwagę, o tyle w postępowaniu o zatwierdzenie układu bierność oznacza brak
poparcia dla układu i uniemożliwia osiągnięcie wymaganych większości. Z tego
też powodu postępowanie to nie nadaje się dla dłużników posiadających zbyt
wielu wierzycieli, gdyż w większej grupie nie będzie możliwe bezpośrednie
dotarcie do wierzycieli, a zwykły głos wysłany pocztą częstokroć zostanie
zlekceważony.

2. Brak ochrony przed egzekucją

Fakt rozpoczęcia procedury zbierania głosów dłużnik musi ujawnić swoim
wierzycielom najpóźniej w chwili przedstawienia im karty do głosowania.
Z tą chwilą staje się też w pełni wystawiony na atak egzekucyjny z ich strony.
Zanim dojdzie do etapu postępowania sądowego i wydania postanowienia
w przedmiocie zatwierdzenia układu, jeden lub kilku wierzycieli mają szansę
uzyskać nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności i dzięki sprawnie przeprowadzonej
egzekucji z rachunku bankowego uniemożliwić przeprowadzenie restrukturyzacji.

3. Brak świadomości istnienia procedury

Trudno jednoznacznie zakwalifikować brak wiedzy o procedurze do jej wad
systemowych, jednak ewidentnie stanowi jedną z podstawowych przyczyn braku
jej popularności. Przedsiębiorcy nie wiedzą, że dysponują takim instrumentem,
dzięki któremu na wczesnym etapie problemów mają szanse na ich pozytywne
rozwiązanie. Rozpropagowanie takiej świadomości mogłoby stać się podstawą do
częstszego korzystania z tego teoretycznie atrakcyjnego postępowania.
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> P. Filipiak, M. Łużyńska

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jedynym częściowo pozasądowym
postępowaniem restrukturyzacyjnym. Większość czynności zmierzających
do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika odbywa się poza udziałem sądu.
Działania sądu sprowadzają się przede wszystkim do kontroli procedury
samodzielnie zebranych głosów. Etap sądowy trwa od złożenia wniosku
o zatwierdzenie układu do uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie
zatwierdzenia układu. Dodajmy, że dzień uprawomocnienia postanowienia
o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu jest jednocześnie
dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Biorąc pod uwagę termin
instrukcyjny na rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu (2 tygodnie – art.
223 ust. 1 p.r.), termin oczekiwania na obwieszczenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym (aktualnie do ok. miesiąca) oraz termin sądowy na zażalenie
na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu (dwa tygodnie
od obwieszczenia w MSIG, a w przypadku wierzycieli tzw. zagranicznych 30 dni
od obwieszczenia w Monitorze), etap sądowy postępowania o zatwierdzenie
układu powinien zamknąć się w ok. 3 miesiącach.

Szybkość tego postępowania oraz możliwość porozumienia się z wierzycielami
i partnerami biznesowymi w warunkach pozasądowych umożliwiających
stworzenie optymalnej infrastruktury do zawarcia dobrej umowy biznesowej,
miały zachęcać dłużników do korzystania z tego sposobu restrukturyzacji
zadłużenia. Rzeczywistość okazała się być zgoła odmienna. Po przeszło dwóch
latach od wejścia w życie ustawy Prawa restrukturyzacyjnego, sądy
restrukturyzacyjne w Polsce merytorycznie rozpoznały tylko ok. 23 wniosków
o zatwierdzenie układu. Pojawia się pytanie dlaczego przedsiębiorcy nie decydują
się na wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu?

Podstawowym zdiagnozowanym przez praktyków (doradców
restrukturyzacyjnych świadczących usługi doradztwa restrukturyzacyjnego)
problemem jest brak ochrony majątku dłużnika przed windykacją. Wierzyciele aż
do zatwierdzenia układu przez sąd mają pełne prawo do wytoczenia powództwa,
do egzekucji, prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, prawo do
zachęcenia dostawców, aby nie dostarczali, zaś usługodawców, aby nie świadczyli
usług. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest postępowaniem, w którym
zakres ochrony dłużnika przed wierzycielami jest najmniejszy. W postępowaniu
przedsądowym dłużnik nie otrzymuje żadnej ochrony przed egzekucją, gdyż do
tego postępowania nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu majątku dłużnika
(art. 226 p.r.).
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Majątek dłużnika podlega ochronie dopiero z dniem zatwierdzenia przez sąd
układu. Z mocy prawa następuje wtedy zawieszenie wcześniej wszczętego
postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętej z mocy prawa
układem (art. 259 ust. 1 p.r. w zw. z art. 224 ust. 2 p.r.). Ponadto dłużnik może
wystąpić z wnioskiem o uchylenie zajęcia dokonanego przed dniem wydania
postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu egzekucyjnym
lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem,
jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Z kolei
z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ
postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi
w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy
prawa (art. 170 p.r.).

Wydaje się, że uzasadnieniem braku regulacji ochronnej dla majątku dłużnika na
etapie przedsądowym była okoliczność, że z tego postępowania będą korzystać
przedsiębiorcy jedynie zagrożeni niewypłacalnością, znajdujący się
na początkowym etapie problemów ekonomicznych. Wówczas wierzyciele nie
dysponują jeszcze tytułami egzekucyjnymi i w konsekwencji prowadzenie
egzekucji nie uniemożliwia zawarcia i zatwierdzenia układu. Praktyka pokazuje
jednak, że w dalszym ciągu przedsiębiorcy zwlekają z podjęciem decyzji
o restrukturyzacji zobowiązań. Z wnioskami o zatwierdzenie układu występują
także dłużnicy, których wierzyciele wykazują dużą aktywność w dochodzeniu
swoich należności. Uszczuplenie majątku dłużnika jeszcze przed zatwierdzeniem
układu nierzadko negatywnie wpływa na jego późniejsze wykonanie. Nadto
perspektywa braku ochrony na etapie przedsądowym może spowodować decyzję
o wyborze sądowego, a więc bardziej sformalizowanego i czasochłonnego
rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Wskazany problem można naprawić wprowadzając automatyczne zawieszenie
egzekucji i zakaz wszczynania nowych. W naszej ocenie 3-4 miesiące,
z nadzwyczajnym przedłużeniem, byłyby wystarczające. Uprawnienie to powinno
zostać przyznane dłużnikowi przed złożeniem do sądu informacji o wyznaczeniu
dnia układowego, bez potrzeby wydawania przez sąd jakiejkolwiek decyzji. Taki
kierunek jest przewidziany w projekcie unijnej dyrektywy PE i Rady dotyczącej
ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków
zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych
i w zakresie umorzenia (COM/2016/0723)

Projekt dyrektywy zakłada bowiem, że dłużnicy w trakcie prowadzonych
negocjacji dotyczących planu restrukturyzacyjnego będą mogli, co do zasady,
korzystać ze wstrzymania czynności egzekucyjnych. Wstrzymanie czynności
egzekucyjnych będzie dotyczyć wszystkich rodzajów roszczeń, w tym
wierzytelności zabezpieczonych i wierzytelności uprzywilejowanych. Łączny
okres wstrzymania czynności egzekucyjnych nie będzie mógł jednak przekroczyć
dwunastu miesięcy (art. 6 projektu dyrektywy). Ponadto w trakcie wstrzymania
czynności egzekucyjnych obowiązek złożenia przez dłużnika wniosku
o ogłoszenie upadłości będzie zawieszony, jak również nie będzie można wszcząć
wobec dłużnika postępowania upadłościowego (art. 7 projektu dyrektywy).

Wprowadzenie wskazanych zmian jest tylko kwestią czasu, a ich wejście w życie
powinno przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności postępowania
o zatwierdzenie układu.
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> B. Sierakowski

Truizmem jest stwierdzenie, że przewidywalność i transparentność powinny
wpisywać się w każdy proces biznesowy, a zatem i w postępowanie
restrukturyzacyjne. W procedurze samodzielnego zbierania głosów powyższe ma
gwarantować osoba doradcy restrukturyzacyjnego. Podmiot ten (swobodnie
wybrany przez dłużnika i objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC) pełni
funkcję nadzorcy układu. Określenie roli doradcy restrukturyzacyjnego można
więc najogólniej sprowadzić do fachowej pomocy dłużnikowi w procesie
restrukturyzacji, w tym przygotowaniu propozycji układowych oraz
w przeprowadzeniu głosowania nad układem z poszanowaniem praw wierzycieli.
Z jednej więc strony dłużnik nie jest „zaskakiwany” osobą, której pod nadzór
oddaje sprawy najistotniejsze dla dalszego prowadzonego biznesu, a z drugiej –
ten sam podmiot będący licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym
ma gwarantować transparentność procesu z punktu widzenia wierzycieli.

Nadzorca układu jest więc tworem dość hybrydowym. Wprawdzie działa
na zlecenie dłużnika i w jego interesie (zawsze bowiem uchylenie skutków
niewypłacalności leży w interesie dłużnika), jednak zakres obowiązków doradcy
restrukturyzacyjnego określa nie tylko łącząca go z dłużnikiem relacja
kontraktowa, ale i przepisy ustawy prawo restrukturyzacyjne. Te ostatnie zaś
każą nadzorcy uwzględniać także interes ogółu wierzycieli, co przede wszystkim
sprowadza się do przygotowania obiektywnego i rzetelnego sprawozdania, w tym
opinii o możliwości wykonania układu, oraz reagowania na ewentualne
nieprawidłowości w przebiegu procedury samodzielnego zbierania głosów.
Równolegle jednak nadzorca pozostaje (zwłaszcza w okresie przed ustaleniem
dnia układowego) doradcą dłużnika, a jego rola sprowadza się wówczas
do, kluczowej dla powodzenia restrukturyzacji, kwestii wypracowania
z dłużnikiem zgodnych z prawem, akceptowalnych przez większość wierzycieli
i wykonalnych propozycji układowych. Dzięki temu, że zawarcie umowy
o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu
nie jest podawane do publicznej wiadomości, dłużnik i nadzorca mogą pracować
nad planem restrukturyzacji w warunkach poufności, a wierzycielom
zakomunikować już gotowe rozwiązania. Pozwala to uniknąć sytuacji – którą
często spotykamy w przyspieszonych postępowaniach układowych – gdy
wierzyciele są zaskakiwani nie do końca przemyślaną koncepcją dłużnika. Bardzo
często taka „autorska” koncepcja dłużnika nie spotyka się z aprobatą
wyznaczonego przez sąd nadzorcy sądowego i postępowanie przyspieszone
zamiast służyć głosowaniu nad układem (zgodnie ze swoim celem) staje się
najpierw platformą wypracowywania wizji restrukturyzacji, a w konsekwencji
ulega niekorzystanemu dla wierzycieli wydłużeniu. Te negatywne skutki
niezrozumienia na linii dłużnik – wierzyciele – nadzorca sadowy mogą zostać
całkowicie wyeliminowane dzięki wdrożeniu postępowania o zatwierdzenie
układu, w którego toku nadzorca układu przyjmuję nie tyle rolę bacznego
obserwatora, co gospodarza procesu naprawy przedsiębiorstwa – będąc zarówno
ambasadorem interesów dłużnika jak i wierzycieli.
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Jak więc widać, status nadzorcy układu jest złożony, a jego rola nierzadko będzie
sprowadzać się do wypośrodkowania rozbieżnych interesów uczestników
postępowania restrukturyzacyjnego. Specyfika nietypowej roli nadzorcy
uwidacznia się jeszcze bardziej, gdy poddamy analizie status prawny relacji
kontraktowej łączącej dłużnika i nadzorcę układu. Do nadzorcy układu stosujemy
art. 24 p.r. Z przepisu tego zaś wynika, że nadzorcą nie może być osoba, która
zarazem jest wierzycielem dłużnika (art. 24 ust. 2 pkt 1 p.r.). W innym zaś miejscu
ustawy czytamy, że nadzorcą nie może być osoba, która świadczyła usługi na
rzecz dłużnika, za wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności
doradztwa restrukturyzacyjnego (art. 24 ust. 2 pkt 4 p.r.). Powstaje więc pytanie,
czy nadzorca układu, w związku z zawarciem umowy doradztwa
restrukturyzacyjnego, pozostaje wierzycielem dłużnika? Z cywilistycznego punktu
widzenia nie ma wątpliwości, że tak jest. Niemniej, nie oznacza to, że doradca
restrukturyzacyjny nie może być nadzorcą układu, gdyż w takim wypadku ustawa
zawierałaby wewnętrzną sprzeczność (zakaz bycia wierzycielem – art. 24 ust.
2 pkt 1 p.r. versus nakaz zawarcia umowy, czyli bycia wierzycielem – art. 35 p.r.).

Umowa o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania ma charakter
odpłaty(art. 35 ust. 2 p.r.). Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości i formy
wynagrodzenia. Może ono mieć charakter stały lub premiowy; nic również nie
stoi na przeszkodzie, by wynagrodzenie nadzorcy w całości było uzależnione
od sukcesu rozumianego np. jako zatwierdzenie lub wykonanie układu. Pojawia
się więc pytanie, czy tak ustalone w umowie wynagrodzenie czyni nadzorcę
układu uczestnikiem postępowania, skoro niewątpliwie staje się on wierzycielem
dłużnika z chwilą zawarcia umowy? A pamiętać należy, że uczestnikiem
postępowania restrukturyzacyjnego jest „wierzyciel osobisty dłużnika, któremu
przysługuje wierzytelność bezsporna” (art. 65 ust 1 pkt 2 p.r.).

W mojej ocenie przyjąć należy, że wynagrodzenie nadzorcy układu, mimo
że wynika z umowy zawartej przed dniem układowym, nie powoduje, iż nadzorca
staje się wierzycielem dłużnika w rozumieniu art. 65 p.r. Tym bardziej nie jest
uprawniona teza jakoby wynagrodzenie nadzorcy mogło być objęte układem,
mimo że z art. 150 ust. 1 pkt 1 p.r. wprost wynika, iż układem objęte
są „wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego <przed dniem układowym>”. Wynagrodzenie nadzorcy
układu należy traktować jako zobowiązanie ściśle powiązane ze wszczęciem
postępowania o zatwierdzenie układu, czyli jest kosztem postępowania
restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 207 p.r. Te ostatnie zaś dłużnik
ma obowiązek regulować na bieżąco. O tym, że wierzytelność wynikająca
z umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą układu nie jest objęta
układem potwierdza dodatkowo konstrukcja układu, który przecież przyjmowany
jest określoną większością wierzycieli. Gdyby zaś uznać wynagrodzenie nadzorcy
za wierzytelność układową, mogłoby to prowadzić do nagannych praktyk, czyli
ustalania wynagrodzenia w wysokości mogącej mieć wpływ na wynik głosowania
nad układem.
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> P. Chmieliński

Wprowadzenie

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest rodzajem postępowania
restrukturyzacyjnego skrojonym na miarę dłużnika, którego wierzytelności sporne
nie przekraczają progu 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania
nad układem, a jednocześnie liczba wierzycieli nie jest znaczna. Warunki te mają
istotne znaczenie, albowiem w postępowaniu o zatwierdzenie układu wymaga się
od dłużnika dużej samodzielności, w szczególności w przygotowaniu propozycji
układowych, zbieraniu głosów wierzycieli i sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie
układu. Nadzór na czynnościami dłużnika sprawuje nadzorca układu, który
pozwala sprawnie przeprowadzić proces restrukturyzacji.

Doręczenie planu restrukturyzacyjnego wierzycielowi publicznoprawnemu

Do istotnych czynności nadzorcy układu w analizowanym postępowaniu
restrukturyzacyjnym należy sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, który
umożliwia sądowi restrukturyzacyjnemu pełniejszą ocenę okoliczności sprawy.
Plan restrukturyzacyjny zamieszczany jest w sprawozdaniu nadzorcy układu
stanowiącym załącznik do wniosku o zatwierdzenie układu. Przepisy prawa
restrukturyzacyjnego przewidują także szczególny przypadek, gdy plan
restrukturyzacyjny doręczany jest dodatkowo do innego podmiotu niż sąd
restrukturyzacyjny. Zgodnie z art. 214 p.r., jeżeli propozycje układowe
przewidują, że dłużnikowi ma zostać udzielone wsparcie (pomoc publiczna),
wierzycielowi, który ma udzielić wsparcia, doręcza się, wraz z kartą
do głosowania, plan restrukturyzacyjny wraz z dokumentami wymaganymi przez
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej. Wynika to z tego, że jeżeli w postępowaniu
restrukturyzacyjnym może dojść (choćby potencjalnie) do udzielenia
przedsiębiorcy jakiegokolwiek wsparcia przez państwo lub przy użyciu zasobów
państwowych, to należy w planie restrukturyzacyjnym zawrzeć ocenę czy
wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną (tzw. test prywatnego wierzyciela lub
test prywatnego inwestora). Udzielenie pomocy publicznej możliwe jest jedynie
w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przewidzianych w prawie
restrukturyzacyjnym.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w postanowieniu z dnia 7 marca 2019 r., sygn.
akt X GRz 2/19 uznał, że literalna wykładnia art. 214 p.r. nakazuje dokonywać
doręczania, o którym mowa w przepisie bez względu na wynik testu prywatnego
wierzyciela, czyli także wtedy gdy w danej sprawie nie można mówić o pomocy
publicznej. Oznacza to, że art. 214 p.r. znajduje zastosowanie, gdy choćby jednym
z wierzycieli jest tzw. podmiot publiczny.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – WYBRANE ZAGADNIENIA

Postępowanie o zatwierdzenie układu –

studium przypadku

Jeżeli propozycje 
układowe przewidują, 
że dłużnikowi 
ma zostać udzielone 
wsparcie (pomoc 
publiczna), 
wierzycielowi, który 
ma udzielić wsparcia, 
doręcza się, wraz 
z kartą do głosowania, 
plan 
restrukturyzacyjny 
wraz z dokumentami 
wymaganymi przez 
przepisy ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu 
w sprawach 
dotyczących pomocy 
publicznej.

28

Postępowanie 
o zatwierdzenie 
układu jest rodzajem 
postępowania 
restrukturyzacyjnego 
skrojonym na miarę 
dłużnika, którego 
wierzytelności sporne 
nie przekraczają progu 
15% sumy 
wierzytelności 
uprawniających do 
głosowania nad 
układem, 
a jednocześnie liczba 
wierzycieli nie jest 
znaczna.



W uzasadnieniu orzeczenia powołany został także argument celowościowy.
W związku z otrzymaniem planu restrukturyzacji podmiot publiczny ma
możliwość zgłoszenia zastrzeżeń (opinii) dotyczących udzielenia niedozwolonej
pomocy publicznej. W efekcie końcowym także sąd restrukturyzacyjny ma
możliwość ustalenia czy układ narusza prawo.

Jednakowa redukcja należności głównych i ubocznych

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia
7 marca 2019 r. zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny problem praktyczny, tym
razem związany z formułowaniem treści propozycji układowych. Zagadnienie
dotyczy jednego z częściej stosowanych sposobów restrukturyzacji zobowiązań
dłużnika, tj. zmniejszenie wysokości (umorzenie).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 162 ust. 1 p.r. warunki restrukturyzacji
zobowiązań dłużnika powinny być jednakowe dla wszystkich wierzycieli, w tym
jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy. Propozycje układowe w
praktyce najczęściej zakładają umorzenie należności głównych w częściowym
stosunku procentowym (mniej niż 100%), oraz umorzenie wszystkich odsetek
i innych należności ubocznych zarówno za okres przed, jak i po otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego w całości (100%).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy powziął wątpliwości związane z treścią
propozycji układowych, które różnicują stopień redukcji zobowiązań z tytułu
odsetek i należności głównej. Jak zostało dostrzeżone, propozycje układowe
sformułowane w taki sposób mogą powodować, że wierzyciele posiadający
głównie lub wyłącznie wierzytelności z tytułu odsetek byliby traktowani gorzej,
niż wierzyciele, którzy nie posiadają lub jeszcze nie posiadają wierzytelności
z tytułu odsetek.

Należy przez to rozumieć, że stopień redukcji należności głównej oraz odsetek
i innych należności ubocznych powstałych przed otwarciem postępowania
restrukturyzacyjnego powinien być jednakowy. Oznacza to, że jeżeli propozycje
układowe zakładają umorzenie 60 % należności głównej, to wierzytelności
z tytułu odsetek i innych należności ubocznych także powinny zostać umorzone
w takim samym stosunku (60%). Nie wyklucza to równocześnie umorzenia 100%
wierzytelności z tytułu odsetek i innych należności ubocznych powstałych
po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. W takim przypadku zachowana
zostaje zasada jednakowych warunków restrukturyzacji.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że analizowany przypadek jest przykładem
na to, że postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu może zostać
wydane z zachowaniem instrukcyjnego terminu dwóch tygodni od dnia złożenia
wniosku o zatwierdzenie układu.
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> P. Buza

Inwestor z branży developerskiej powołał spółkę w celu realizacji projektu
centrum apartamentowo-rekreacyjnego. Wykonywane prace zostały wstrzymane
na skutek ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy. Spółka wystąpiła
do banku z wnioskiem o wypłatę kolejnej transzy kredytu na spłatę zobowiązań,
która nie została uruchomiona z uwagi na brak prawidłowych rozliczeń
z podwykonawcami. Spółka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Nie posiadała
własnych środków finansowych ani możliwości pozyskania finansowania
zewnętrznego aby kontynuować budowę. Realizacja kontraktu została
zatrzymana na poziomie 60% zaawansowania prac. Wskutek zaprzestania prac
budowlanych nieruchomość z każdym dniem ulegała degradacji i stopniowej
utracie wartości. Skutkiem było wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank,
a następnie wszczęcie egzekucji z nieruchomości na której realizowano
inwestycję.

W takich okolicznościach Spółka podjęła decyzję o przystąpieniu
do restrukturyzacji zadłużenia. Z uwagi na niewielką liczbę wierzycieli oraz
relatywnie dobre stosunki z kontrahentami, możliwe było zainicjowanie
procedury samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika, co jest możliwe
w ramach procedury postępowania o zatwierdzenie układu. Jednym z kryteriów
wyboru modelu restrukturyzacji była również możliwość sprawnego przebiegu
postępowania.

Spółka posiadała 10 wierzycieli, którzy zostali podzielni na trzy grupy układowe:

• I grupa układowa – w której znalazł się jeden wierzyciel będący spółką
powiązaną. Wierzycielowi zaproponowano konwersję 100%
wierzytelności na udziały

• II grupa układowa – w której znaleźli się wierzyciele dysponujący
wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie

• III grupa układowa - pozostali wierzyciele, którym zaproponowano
spłatę 10% wierzytelności głównej i umorzenie pozostałej części
zobowiązań.

Po otrzymaniu karty do głosowania, jeden z wierzycieli układowych – Komornik
Sądowy, w trybie art. 216 ust. 2 p.r. zgłosił zastrzeżenie rażącego naruszenia
interesu wierzyciela poprzez zaproponowanie przez dłużnika w propozycjach
układowych zaspokojenia należnych komornikowi kosztów egzekucyjnych
w wysokości zaledwie 10%. Wierzyciel wniósł również o wydanie przez Sąd
na podstawie 165 ust. 2 p.r. postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.
Pozostali wierzyciele zagłosowali za przyjęciem układu.
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W zastrzeżeniach wierzyciel wskazał, iż zagłosował przeciwko układowi, jako
rażąco naruszającemu interesy organu egzekucyjnego. Koszty egzekucyjne
stanowią daninę publicznoprawną określoną w ustawie o komornikach sądowych
i egzekucji. Oznacza to, iż w razie wystąpienia przewidzianych przepisami praw
sytuacji, organ egzekucyjny jest zobowiązany do naliczenia wskazanych
w ustawie kosztów egzekucyjnych. Natomiast o ewentualnej zmianie ich
wysokości może orzec wyłącznie Sąd. Komornik nie jest bowiem uprawniony do
naliczenia kosztów egzekucyjnych w mniejszej wysokości niż przewiduje
to ustawa bądź odstąpienia od ich ściągnięcia. Żaden przepis prawa nie przyznaje
Komornikowi uprawnienia do rozporządzania kosztami egzekucyjnymi, gdyż nie
stanowi ona jego prywatnej wierzytelności, lecz związana jest z piastowanym
stanowiskiem.

Elementem wyróżniającym koszty egzekucyjne w stosunku do pozostałych
należności jest ich uprzywilejowana pozycja. Zgodnie z art. 1025 k.p.c. należności
organu egzekucyjnego są zaspokajane w pierwszej kolejności przed m.in.
należnościami wierzycieli hipotecznych. Intencją ustawodawcy było wyróżnienie
kosztów egzekucyjnych jako należności o szczególnym znaczeniu w obrocie
prawnym. Oznacza to, że przedstawione propozycje układowe w rażącym stopniu
naruszają interes uprzywilejowanego wierzyciela jakim jest organ egzekucyjny.
Komornik zwrócił uwagę iż prowadzi przeciwko dłużnikowi postępowanie
egzekucyjne w celu wyegzekwowania należnych kosztów egzekucyjnych, które
zostało skierowane do nieruchomości Spółki. W przypadku skutecznej egzekucji
z nieruchomości, organ egzekucyjny w myśl art. 1025 kpc będzie zaspokojony
w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami, co z pewnością pozwoli
pokryć w całości bądź w większej części dochodzoną wierzytelność.

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli pomimo zgłoszonych zastrzeżeń.
W uzasadnieniu Sąd odniósł się do potencjalnego zaspokojenia wierzycieli
układowych (w tym wierzycieli publicznoprawnych) objętych redukcją w ramach
możliwej upadłości spółki. Przewidywany stopień zaspokojenia wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika
wyniósłby zero i byłby zdecydowanie mniejszy niż według przyjętego układu.
Głównym składnikiem majątku spółki jest bowiem nieruchomość obciążona
hipoteką, której wysokość znacznie przekracza wartość nieruchomości. Oznacza
to, że ich zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym nie byłoby
porównywalne z możliwym do uzyskania w ramach zatwierdzonego układu,
którego finansowanie zapewnione jest z zysku z prowadzonej działalności
gospodarczej.

Rozpoznając kolejną przesłankę odmowy zatwierdzenia układu (art. 165 ust.
2 p.r.), Sąd wskazał iż nie jest ona spełniona, albowiem zastrzeżenia jednego
z wierzycieli nie ma wpływu na zatwierdzenie układu (wierzytelność nie jest
zabezpieczona rzeczowo, nie jest też umieszczona w odrębnej kategorii
interesów). Zaproponowana przez dłużnika redukcja nie jest rażąco krzywdząca
dla tego wierzyciela, z uwagi na strukturę majątku dłużnika i jego zdolności
płatnicze. W sprawie nie została przekroczona proporcja 15% pomiędzy sumą
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem a sumą
wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem. Nie było
zatem podstaw do odmowy zatwierdzenia układu w oparciu o przepis art.165 ust.
3 p.r.
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Układ częściowy
WYBRANE ZAGADNIENIA

4



> P. Zimmerman

Układ częściowy został pomyślany przez ustawodawcę jako procedura
ograniczająca problemy formalne i faktyczne związane z przeprowadzeniem
kompletnego postępowania restrukturyzacyjnego poprzez włączenie do tego
postępowania tylko określonego kręgu wierzytelności. Wierzyciele nieobjęci
postępowaniem nie są jego uczestnikami i nie powinni mieć wpływu na jego
przebieg (poza przypadkiem wniesienia zażalenia na postanowienie
o zatwierdzeniu układu, ale tylko w zakresie wadliwości tzw. kryteriów
wyodrębnienia). Dzięki temu, dłużnik miał mieć możliwość zachowania
normalnych stosunków ze swoimi kontrahentami i swobodnego przeprowadzenia
spraw bieżących, bez ich przerywania skutkami otwarcie restrukturyzacji. Tego
planu nie udało się jednak zrealizować w praktyce, a układ częściowy tak jak
rozumieją go i stosują sądy restrukturyzacyjne nie odpowiada w pełni
zamierzeniom ustawodawcy. Częściowo winę za to ponosi nieprecyzyjny język
ustawy, częściowo niechęć sądów do interpretacji zbieżnych bardziej z duchem
ustawy niż jej literą.

Problem pierwszy – spis wierzytelności

Zgodnie z treścią art. 180 ust 1 Pr Rest dłużnik może złożyć propozycje układowe
dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma
zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Zgodnie
zaś z ust.2 tego przepisu wyodrębnienie wierzycieli objętych układem
częściowym odbywa się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione
ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli
z dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi.

Zgodnie z ust. 1 artykułu 76 spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste
w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego. Z tego zdania wysnuwa się wniosek, iż niezależnie od
zakresu objęcia wierzytelności układem powinna ona zawsze znaleźć się na spisie
wierzytelności. Z drugiej jednak strony, zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu
umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą
wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Pozostaje zatem
dylemat, któremu z tych przepisów dać pierwszeństwo gdy chodzi o układ
częściowy. Czy jest sens sporządzania spisu wierzytelności, liczącego np. 1500
pozycji wierzycieli, dla których i tak pozostaje bez znaczenia kwota, z którą
są ujęci na spisie, skoro będzie ona w całości zaspokojona przez dłużnika i skoro
otwarcie restrukturyzacji nie wpływa w żaden sposób na jej kształt ani sposób
czy termin zaspokojenia? Wydaje się że nie ma najmniejszego sensu, w sytuacji
gdy nakład pracy związanej z przygotowaniem takiego spisu jest zupełnie
nieproporcjonalny do osiągniętego efektu, w sytuacji gdy i tak wierzytelności na
nim ujęte zostaną zaspokojone.
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Ponadto, za niedopuszczalną należy uznać sytuację w której taki „globalny” spis
wierzytelności miały w przyszłości stanowić tytuł egzekucyjne, skoro
wierzytelności nieobjęte układem mają być płacone na bieżąco. Co więcej, taka
praktyka powodowałaby, że wraz z każdorazową spłatą sędzia-komisarz w trybie
art. 99 p.r. musiałby wydawać zaskarżalne postanowienie o wykreśleniu
wierzytelności ze spisu. Nie ma więc racjonalnych względów dla obrony tezy
o konieczności sporządzenia „globalnego” spisu wierzytelności w postępowaniu
prowadzonym w celu zawarcia układu częściowego. Przyjęcie tezy odmiennej
prowadzi do wynaturzenia instytucji układu częściowego.

Problem drugi – udział w postępowaniu

Zgodnie z art. 185. 1 w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik oraz
nadzorca układu nie są obowiązani udzielać wierzycielowi nieobjętemu układem
częściowym informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania
układu częściowego. Nie jest on zatem traktowany jak pełnoprawny uczestnik
takiego postępowania. Wierzyciel nieobjęty układem częściowym może zgłaszać
zastrzeżenia, o których mowa w art. 216 ust. 2, wyłącznie w zakresie
niezgodnego z prawem określenia kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych
układem częściowym oraz w zakresie zgodności propozycji układowych z art. 183
ust. 1. (zakaz przedstawiania propozycji układowych które mnogą dotknąć szans
na zaspokojenie wierzycieli nie objętych układem częściowym).

Zakres uprawnień wierzycieli nieobjętych układem częściowym jest zatem
znacznie ograniczony i konstrukcyjnie zbliżony do zakresu uprawnień osoby
trzeciej niż rzeczywistego uczestnika postępowania.

Problem trzeci – sporność

O możliwości zastosowania procedury samodzielnego zbierania głosów
i przyspieszonego postępowania układowego (jedynych procedur dostępnych dla
zawierania układu częściowego) decyduje poziom sporności. Kryteria określone w
art. 3 jasno wskazują, iż chodzi tu o próg sporności (15%) liczone
od wierzytelności uprawniających do głosowania a zatem w wypadku układów
częściowych tylko od wierzytelności spełniających przyjęte przez dłużnika
kryteria wyodrębnienia. To kolejny argument za ograniczeniem sporządzania
spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych tylko do wierzytelności
spełniających kryteria objęcia układem częściowym.
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Problem czwarty – wielość układów częściowych

Przyjęcie przez doktrynę i orzecznictwo, iż w wypadku układu częściowego
wykluczony jest podział wierzycieli na kategorie interesu, wydaje się o tyle
słuszne, że podkreśla jednolitość i jednoznaczność kryteriów wyodrębnienia.
Praktyka pokazuje jednak, iż prowadzi to do sytuacji, w której może jednocześnie
toczyć się kilka równoległych postępowań dotyczących zawarcia układów
częściowych. Takie postępowania da się jednocześnie prowadzić tylko
w wypadku nadania tym postępowaniom jednolitego charakteru-chociażby
w zakresie osobowym. Z tych względów w ustawie przyjęto słuszne rozwiązanie,
że każde z tych postępowań powinien prowadzić ten sam sąd restrukturyzacyjny,
z tym samym sędzia komisarzem i nadzorcą sądowym. Rozwiązania wymaga
problem rady wierzycieli, która przy wielości układów częściowych i ograniczeniu
kręgu uczestników takiego postępowania, do wierzycieli objętych danym
układem, musiałaby mieć albo zakres kompetencji ograniczony do czynności
opiniowania i kontrolnych albo w ogóle na nią nie ma miejsca przy układzie
częściowym.

Podsumowanie

Układ częściowy wydaje się być bardzo obiecującym rozwiązaniem, dającym
realne szanse na porozumienie z wierzycielami istotnymi dla dłużnika, przy
najmniejszej możliwej ingerencji w jego bieżące funkcjonowanie. Żeby jednak tak
funkcjonował, wymagane jest doprecyzowania przepisów poprzez:

• wyraźne ograniczenie spisu wierzytelności i wierzytelności spornych
tylko do wierzytelności spełniających kryteria objęcia układem;

• jednoznaczne wskazanie, iż tylko ci wierzyciele są uczestnikami
postępowania restrukturyzacyjnego, których wierzytelności spełniają
kryteria wyodrębnienia;

• rozwiązanie problemu rad wierzycieli w wypadku wielości układów
częściowych.
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> P. Kempiński

Możliwość zawarcia układu częściowego, która została uregulowana w art. 180
i n. ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (p.r.) stanowi bardzo atrakcyjny
instrument dla dłużników, których sytuacja finansowa jest uzależniona jedynie od
niektórych wierzycieli. W takiej konfiguracji za zbędną i zbyt kosztowną należy
uznać restrukturyzację ogółu zobowiązań dłużnika. Zastosowanie znaleźć tutaj
może instytucja układu częściowego, która pozwala na objęcie układem
wierzytelności niektórych zobowiązań, które zostały wyodrębnione przez
dłużnika.

Propozycję zawarcia układu częściowego może złożyć wyłącznie dłużnik, przy
czym układ częściowy musi obejmować co najmniej dwóch wierzycieli,
a wierzytelności nieobjęte układem częściowym muszą być regulowane zgodnie
ze stosunkami prawnymi łączącymi dłużnika z wierzycielami. Układ częściowy
może zostać zwarty wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz
przyspieszonym postępowaniu układowym.

Możliwość objęcia układem częściowym wybranych wierzytelności nie jest
dowolna. Zgodnie z art. 180 ust. 1 p.r. dłużnik może złożyć propozycje układowe
dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja
ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Ponadto, zgodnie z art. 180 ust. 2 p.r. wyodrębnienie wierzycieli objętych
układem częściowym odbywa się w oparciu o kryteria, które są:

1. Obiektywne – kryteria powinny być obiektywnie uzasadnione
z punktu widzenia prawnego lub ekonomicznego (np. dostawcy
kluczowych materiałów, podmioty finansujące). Wyodrębnienie nie
może zatem nastąpić w oparciu o cechy subiektywne
(np.[[wynikające z relacji dłużnika z poszczególnymi wierzycielami,
osobistych sympatii bądź antypatii).

2. Jednoznaczne – wybrane kryteria muszą być na tyle precyzyjne, że
nie powinno budzić wątpliwości ustalenie, czy dana wierzytelność
jest objęta układem częściowym czy też nie.

3. Uzasadnione ekonomicznie – wierzytelności objęte układem
częściowym muszą być wyodrębnione w oparciu o kryteria
uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia dłużnika. Celem
zawarcia układu jest bowiem restrukturyzacja określonej grupy
wierzytelności, co w efekcie ma poprawić sytuację ekonomiczną
dłużnika. Obrane kryteria muszą mieć zatem znaczenie gospodarcze.

W art. 180 ust. 3 p.r. ustawodawca umieścił czwarty warunek limitujący treść
kryteriów objęcia układem częściowym. Niedopuszczalne jest bowiem określenie
takich kryteriów, których celem jest pominięcie wierzyciela przeciwnego zawarciu
układu częściowego.
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Kryteria, którymi dłużnik posłużył się określając grupę wierzytelności objętych
układem częściowym podlegają kontroli sądu restrukturyzacyjnego (art. 182 ust.
2 i 3 p.r.).

Zakres układu częściowego ma charakter przedmiotowy. Układ częściowy nie
powinien zatem obejmować wierzycieli, a konkretne wierzytelności. W związku
z tym możliwa jest sytuacja, gdy wierzyciel będzie objęty układem jedynie
w zakresie części wierzytelności przysługujących mu wobec dłużnika.

Nie ma wątpliwości, iż dłużnik może wybrać więcej niż jedno kryterium selekcji
(np. w oparciu o kryterium rodzaju wierzytelności i minimalnej wysokości).

Brak jest natomiast jednolitego poglądu odnośnie do możliwości podziału
wierzycieli objętych układem częściowym na różne kategorie interesu i w związku
z tym zaproponowania różnych propozycji układowych:

1. De lege lata, z uwagi na treść regulacji układu częściowego
(w szczególności art. 180 i 186 p.r.) należy stanąć na stanowisku, że
podział na kategorie interesu jest niedopuszczalny. Dłużnik może
jednak doprowadzić do zawarcia więcej niż jednego układu
częściowego, czego efektem będzie de facto wyodrębnienie różnych
kategorii interesu.

2. Mając na względzie ekonomikę procesową, celem uniknięcia
konieczności wielokrotnego zawierania układu częściowego, wydaje
się, że de lege ferenda należy postulować zmianę przepisów
w zakresie dopuszczenia do wyodrębnienia kategorii interesów
w ramach jednego układu częściowego.

W art. 180 ust. 4 p.r. wskazano przykładowe kryteria wyodrębnienia
wierzytelności objętych układem częściowym:

1. Wierzytelności z tytułu finansowania działalności dłużnika przez
udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty.

2. Wierzytelności z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności z tytułu
dostawy najważniejszych materiałów lub umów leasingu majątku
niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika.

3. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską
na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia
przedsiębiorstwa dłużnika.

4. Największe wierzytelności określone według sumy.

Układ częściowy jest precyzyjnym narzędziem, pozwalającym dłużnikowi na
restrukturyzację jedynie istotnych wierzytelności, bez konieczności zakłócania
relacji z mniej strategicznymi wierzycielami.

UKŁAD CZĘŚCIOWY – WYBRANE ZAGADNIENIA

Układ częściowy jest 
precyzyjnym 
narzędziem, 
pozwalającym 
dłużnikowi na 
restrukturyzację 
jedynie istotnych 
wierzytelności, bez 
konieczności 
zakłócania relacji 
z mniej strategicznymi 
wierzycielami.

37

Układ częściowy nie 
powinien zatem 
obejmować 
wierzycieli, 
a konkretne 
wierzytelności. 
W związku z tym 
możliwa jest sytuacja, 
gdy wierzyciel będzie 
objęty układem 
jedynie w zakresie 
części wierzytelności 
przysługujących mu 
wobec dłużnika.



> B. Sierakowski

Zarys instytucji:

Układ częściowy to nowa instytucja w polskim prawie o niewypłacalności. Jej
celem jest restrukturyzacja zadłużenia wyłącznie wobec wybranej grupy
wierzycieli, a więc restrukturyzacja tych obszarów, które uniemożliwiają
przedsiębiorcy prowadzenie działalności w sposób niezakłócony. To jednak co
najbardziej rewolucyjne w układzie częściowym, to możliwość przymusowego
objęcia układem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, a więc bez ich zgody.

Czy jednak zawsze wierzyciel zabezpieczony rzeczowo na majątku
restrukturyzowanego dłużnika będzie objęty układem częściowym z mocy
samego prawa?

Stan faktyczny:

Dłużnik jako generalny wykonawca prowadzi działalność budowlaną, realizując
trzy inwestycje: drogową, kolejową oraz magazynową. Okazało się, że z uwagi na
problemy inwestora, terminowy spływ należności z inwestycji magazynowej jest
zagrożony. W związku z tym dłużnik postanowił złożyć wniosek o otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego w celu zawarcia układu częściowego
z kontrahentami (wierzycielami) z inwestycji magazynowej. Jako kryteria
wyodrębnienia wierzycieli we wniosku restrukturyzacyjnym podano:
„wierzytelności wynikające z umów o roboty budowalne w ramach inwestycji
magazynowej, pod warunkiem, że wierzytelność jest nie niższa niż 100 tys. zł”.
Tak zaproponowane kryteria sąd uznał za zgodne z prawem i otworzył
przyspieszone postępowanie układowe.

Dłużnik przedstawił wierzycielom następujące propozycje układowe: odroczenie
terminu spłaty 90% wierzytelności głównych i rozłożenie płatności tak
zrestrukturyzowanej wierzytelności na 10 równych kwartalnych rat oraz
umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie.

Jeden z wierzycieli objętych układem częściowym, jeszcze przed otwarciem
postępowania restrukturyzacyjnego, uzyskał hipotekę przymusową na majątku
dłużnika. Wierzyciel ten oświadczył, że nie chce być objęty układem i zamierza
wszcząć egzekucję z majątku dłużnika, pomimo trwającego postępowania
restrukturyzacyjnego.
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Zagadnienie prawne:

Czy – jeżeli kryterium wyodrębnienia nie stanowi posiadanie zabezpieczenia
rzeczowego na majątku dłużnika w rozumieniu art. 180 ust. 4 pkt 3 p.r. –
wierzyciel hipoteczny jest objęty układem z mocy samego prawa czy tylko za
zgodą takiego wierzyciela?

Propozycja rozwiązania:

Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej, z tym
zastrzeżeniem, że – by wierzyciel rzeczowy został objęty układem z mocy prawa
– propozycje układowe muszą spełniać minimalne kryteria, o których mowa
w art. 181 p.r.

Wydaje bowiem się, że objęcie wierzyciela rzeczowego układem częściowym
z mocy samego prawa nie wynika z faktu spełnienia przez danego wierzyciela
określonych kryteriów wyodrębnienia, lecz z poziomu zaspokojenia, jaki takiemu
wierzycielowi proponuje się w ramach układu. Z art. 181 p.r. wynika, że
wierzyciel rzeczowy będzie objęty układem z mocy prawa m.in. wtedy, gdy
dłużnik zaproponuje zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego może
się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami
ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia. Przepis ten nie odnosi się do kryteriów
wyodrębnienia wierzycieli do objęcia układem częściowym, lecz ustala reguły
wedle których należy postępować w przypadku, gdy układem częściowym objęte
są wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika ograniczonymi prawami
rzeczowymi. To, że w art. 180 ust. 4 pkt 3 p.r. przykładowo wskazano kryterium
wyodrębnienia w postaci zabezpieczenia rzeczowego, nie oznacza, że
wierzytelności w ten sposób zabezpieczone mogą być restrukturyzowane tylko
w takim układzie częściowym, w którym uczestniczą wyłącznie wierzyciele
zabezpieczeni rzeczowo.

Wracając na kanwę omawianego stanu faktycznego, dochodzimy do konkluzji, że
jeżeli hipoteka przymusowa uzyskana przez wierzyciela zabezpiecza go –
przykładowo w 60% – będzie on objęty układem z mocy samego prawa. To zaś
oznacza, że wierzyciel taki nie może np. prowadzić postępowania egzekucyjnego
tak długo jak długo trwa postępowanie restrukturyzacyjne. Jeżeli jednak hipoteka
przymusowa zabezpiecza go w całości, to przy tak sformułowanych
propozycjach jak w niniejszym kazusie (gdzie przewidziano umorzenie na
poziomie 10%), taki wierzyciel układem z mocy prawa objęty nie będzie. By
zrestrukturyzować jego wierzytelność zajdzie konieczność albo zmiany propozycji
układowych na korzystniejsze (czyli podciągnięcie ich pod minimalny zakres
ochrony wynikający z art. 181 p.r.) albo pozyskania partykularnej zgody takiego
wierzyciela na objęcie układem (tj. zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 p.r.).
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> A. Michalska

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym,
podobnie jak w każdym innym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ma na celu
przede wszystkim ustalenie kręgu podmiotów będących uczestnikami
postępowania i korzystających w związku z tym z określonych uprawnień.
Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą
wierzyciel uczestniczy w postępowaniu.

Ustalenie spisu wierzytelności ma charakter uproszczony, a przy tym
nieuwzględnienie wierzytelności w spisie wierzytelności nie stanowi przeszkody
do jej dochodzenia we właściwym trybie. Uwzględnienie lub odmowa uznania
danej wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonych przez nadzorcę czy
zarządcę i zatwierdzonym następnie przez sędziego-komisarza nie ma waloru
powagi rzeczy osądzonej ani rzeczy ugodzonej, nie ma zatem prowadzić do
ostatecznego przesądzenia o istnieniu i rozmiarze konkretnego zobowiązania
dłużnika, a tym bardziej ogółu zobowiązań ciążących na dłużniku. Określenie
przez ustawodawcę, iż spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste
w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego wyraźnie wskazuje na ograniczony zakres spisu – jest on
limitowany jego głównym proceduralnym celem tj. określeniem kręgu
uczestników postępowania restrukturyzacyjnego oraz zakresu ich uprawnień,
w szczególności w zakresie prawa głosu na zgromadzeniu wierzycieli.

Ustawodawca wyraźnie kładzie akcent na element szybkości procedury
restrukturyzacyjnej, w jakiej można doprowadzić do zawarcia układu
częściowego, ograniczając zastosowanie tego rozwiązania wyłącznie do
postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania
układowego. W obu tych trybach restrukturyzacji istotnie uproszczona jest
procedura ustalenia spisu wierzytelności m.in. poprzez wyłączenie uprawnienia
wierzycieli oraz dłużnika do wniesienia sprzeciwu co do umieszczenia
wierzytelności w spisie wierzytelności, co ma doprowadzić do znaczącego
przyspieszenia w obszarze ustalenia spisu wierzytelności i umożliwić jak
najszybsze przeprowadzenie głosowania nad układem.
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Ponieważ instytucja układu częściowego pozwala na objęcie układem tylko
niektórych zobowiązań wyodrębnionych według obiektywnych kryteriów przez
dłużnika w sytuacji, gdy nieuzasadnione ekonomicznie jest obejmowanie układem
ogółu zobowiązań takiego podmiotu, należy uwzględnić tą szczególną cechę
postępowania restrukturyzacyjnego z układem częściowym, jaką jest zawężenie
grona uczestników postępowania do tych objętych propozycjami układowymi,
a w konsekwencji objętych układem częściowym. Nie można zapominać bowiem,
że układ częściowy wiąże tylko tych wierzycieli, którzy zostali wymienieni
w postanowieniu o zatwierdzeniu układu, zaś pozostali wierzyciele mogą co
najwyżej wnosić zastrzeżenia co do zgodności z prawem kryteriów
wyodrębnienia. Złożenie przez dłużnika propozycji obejmujących układ
częściowy ma w założeniu zwiększyć szybkość postępowania
restrukturyzacyjnego poprzez ograniczenie udziału wierzycieli,
niezainteresowanych bezpośrednio treścią układu.

Zatem poprzez pryzmat powyższych założeń należy oceniać zakres spisu
wierzytelności sporządzanego w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub
przyspieszonym postępowaniu układowym zmierzającym do zawarcia układu
częściowego. Nadzorca układu lub nadzorca sądowy sporządzający spis
wierzytelności w takich postępowaniach powinien objąć spisem wyłącznie
wierzytelności objęte układem częściowym. Nie jest uzasadnione prawnie, ani
również względami ekonomiki procesowej obejmowanie spisem ogółu
wierzytelności osobistych dłużnika powstałych do dnia otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego – bez uwzględnienia wskazanych wyżej odrębności
postępowania zmierzającego do zawarcia układu częściowego. Sporządzenie
spisu wierzytelności uwzględniającego wierzytelności nieobjęte układem
częściowym stałoby w sprzeczności z przywołanym wyżej podstawowym
założeniem szybkości tego szczególnego postępowania oraz ograniczenia kręgu
podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Trudno też doszukać się
praktycznego waloru ustalenia zakresu wierzytelności podmiotów, których
jednym właściwie uprawnieniem w toku takiego postępowania będzie
podnoszenie zarzutów w obszarze sformułowania przez dłużnika kryteriów
wyodrębnienia.
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> P. Filipiak

Niezwykle istotną korzyścią, którą oferuje dłużnikowi układ częściowy, jest
możliwość przymusowego objęcia jego skutkami również wierzycieli rzeczowych,
których wierzytelności nie są z mocy prawa objęte układem generalnym. Co
prawda wierzyciel ten może głosować przeciwko układowi, ale pozostali
wierzyciele mogą go przegłosować. Zgodnie z art. 186 p.r. układ częściowy
zostaje przyjęty, jeżeli głosowała za nim większość osobowa wierzycieli oraz
większość dwóch trzecich sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom
objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania, a nie obecnych na
głosowaniu. Układ musi być także zatwierdzony przez sąd.

Objęcie układem częściowym wierzyciela rzeczowego bez jego zgody jest
możliwe pod następującymi warunkami:

1. propozycja układowa przewiduje pełne zaspokojenie wierzyciela co
do kwoty zgodnie z treścią łączącej strony umowy, przy czym może
przewidywać inny termin spełnienia świadczenia aniżeli termin
ustalony przez strony, albo

2. propozycja układowa przewiduje zaspokojenie wierzyciela w stopniu
nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku
dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi
z przedmiotu zabezpieczenia

Problemy:

Co to znaczy „pełne zaspokojenie wierzyciela”?

Zacząć trzeba od ustalenia kwoty zadłużenia wynikającej z umowy, nawet jeśli
ona wygasła. Kwota ta obejmuje zarówno należność główną, jak i umowne
należności uboczne. Chodzi tutaj z pewnością o odsetki umowne naliczone do
dnia obowiązywania umowy, odsetki umowne za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia, również za czas po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy oraz inne
należności uboczne. Nie uwzględnia się odsetek ustawowych za opóźnienie
dlatego, że nie wynikają one z umowy, lecz ustawy. Kwotę łączną ustala się na
dzień spełnienia świadczenia w ramach wykonania układu – do tego czasu
odsetki są naliczane, lecz mogą być płatne w terminach wynikających z układu.

Pełne zaspokojenie może być zrealizowane w terminie określonym w układzie.
Jeśli termin spłaty zostanie wydłużony, to biorąc pod uwagę koszt pieniądza
w czasie, do pełnego zaspokojenia dojść nie może. Interes wierzyciela jest jednak
uwzględniony przez to, że propozycje układowe muszą uwzględniać wypłatę
odsetek umownych do czasu pełnego spełnienia świadczenia.
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Czy termin układowej spłaty może być dowolny?

Wydłużenie terminów płatności w układzie jest możliwe, ale nie powinno
przekraczać pewnych dopuszczalnych barier. Granicę wyznacza art. 165 ust.
2 p.r., zgodnie z którym sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego
warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi
i zgłosili zastrzeżenia. Zaproponowanie zbyt długich terminów spłaty, nawet przy
założeniu płacenia odsetek umownych, może być uznane za rażąco krzywdzące
dla wierzycieli. Jeśli jednak wierzyciel wyrazi zgodę na taką formę, to sąd nie
powinien kwestionować treści układu.

Co to znaczy „stopień zaspokojenia nie niższy niż w przypadku dochodzenia
wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia”?

Skutki układu częściowego, procedowanego bez zgody wierzyciela rzeczowego,
nie mogą pogarszać jego sytuacji prawnej. Bezwzględną dolną granicą poziomu
jego spłaty jest kwota, którą wierzyciel ten mógłby uzyskać z zaspokojenia się
z przedmiotu zabezpieczenia.

Chodzi tutaj o kwotę uzyskaną przez wierzyciela w ramach postępowania
o charakterze egzekucyjnym. Ustawodawca nie przesądził przy tym, czy chodzi
o egzekucję syngularną, w ramach sądowego postępowania egzekucyjnego lub
egzekucji w administracji, czy też o egzekucję uniwersalną, w ramach
postępowania upadłościowego. Ustalenie tej wartości jest kłopotliwe, bowiem
w ramach postępowania egzekucyjnego może dojść do przejęcia przedmiotu
zabezpieczenia na własność (por. np. art. 984 k.p.c.). Jest to możliwe również
w postępowaniu upadłościowym (art. 330a p.u.). Trudność polega także na tym,
że w obu przypadkach stopień zaspokojenia wierzyciela zależy od wysokości
kosztów postępowania, których estymacja – szczególnie w postępowaniu
upadłościowym – wymaga wykonania prognoz opartych na pewnych, czasem
chwiejnych, założeniach.

Dlatego też trzeba przyjąć propozycję, zgodnie z którą wierzyciel jest zaspokajany
w ramach postępowania egzekucyjnego syngularnego prowadzonego na jego
wniosek. Takie rozwiązanie znajduje większe poparcie w wykładni językowej
przepisu, który stanowi o „dochodzeniu wierzytelności wraz z należnościami
ubocznymi”. Co prawda dochodzenie wierzytelności może mieć miejsce również
w ramach postępowania upadłościowego, a środkiem procesowym temu
służącym jest wniosek o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszenie wierzytelności.
Tym niemniej w art. 180 ust. 1 p.r. mowa jest o dochodzeniu wierzytelności
„z przedmiotu zabezpieczenia” i trzeba przyjąć, że takie brzmienie przepisu
dotyczy postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku i na rzecz
indywidualnego wierzyciela.
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Czy trzeba uwzględniać koszty egzekucji?

Stopień zaspokojenia wierzyciela w egzekucji zależy od ceny uzyskanej przez
komornika na licytacji, a potem w ramach przybicia (art. 987 k.p.c.). Cena ta
uzyskiwana jest w szczególnych warunkach, przy krótszej ekspozycji czasowej
przedmiotu oraz w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma osobistego interesu
ekonomicznego w uzyskaniu jak najwyższej ceny (sprzedaż niewłaścicielska).
Trzeba więc przyjąć, że wartość przedmiotu majątkowego na potrzeby art. 181
p.r. jest wartością likwidacyjną, uzyskaną w warunkach sprzedaży przymuszonej.

Wartość likwidacyjna następnie zostanie pomniejszona o koszty egzekucji oraz
o wartość zaspokojenia wierzycieli, którzy mają pierwszeństwo egzekucyjne
przed wierzycielem rzeczowym, w tym inni wierzyciele rzeczowi z wyższym
pierwszeństwem (por. art. 1025 §1 pkt 1–5 k.p.c.).

Idą zmiany…

Całkiem niedawno, bo 20 czerwca 2019 r. Parlament i Rada UE przyjęły
Dyrektywę w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów
i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających
skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności
i umorzenia długów (Dz.Urz.UE L 172, s.18 i n). Dyrektywa dotyczy również
propozycji układowych oraz zakresu podmiotowego układu. Zgodnie z art. 15
układ ma być wiążący dla wszystkich zainteresowanych uczestników. Przy tym
państwa członkowskie mają zapewnić, aby układ nie miał wpływu na wierzycieli,
którzy nie są zaangażowani w jego przyjęcie na podstawie prawa krajowego.

Jeszcze nie wiadomo, co to dokładnie może znaczyć – Państwa członkowskie
mają 2 lata na wdrożenie Dyrektywy (do 17 lipca 2021 r., z wyjątkami). Jednakże
można uznać, że wierzyciele niezaangażowani w przyjęcie układu w prawie
krajowym to tylko tacy, którzy z mocy prawa i bezwzględnie nie są objęci
układem (np. ZUS). Oznaczać to może, że możliwość przymuszenia wierzycieli
rzeczowych do objęcia układem nie będzie ograniczona do układu częściowego.
Będzie to można zrobić w każdym postępowaniu.
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Układ w upadłości
WYBRANE ZAGADNIENIA

5



> P. Zimmerman

Wstęp

Postepowanie upadłościowe opiera się na likwidacji majątku upadłego,
a następnie podziale uzyskanych w ten sposób sum między wierzycieli
i zaspokojenie na tej drodze ich roszczeń w jak największym stopniu. Pozbawiając
istnienia upadłego, dzielimy jego szaty pomiędzy wierzycieli realizując tym samym
ich słuszne prawa. Procedura upadłościowa zna jednak również instytucję, która
pozwala na reanimację dłużnika – układ w upadłości regulowany art. 266a-266f
PrUp oraz pomocniczo przepisami Prawa restrukturyzacyjnego. Wobec
powyższego rodzi się pytanie, czy wobec dalszego trwania upadłego, tytułowa
instytucja jest dedykowana właśnie jemu?

Prymat interesu wierzyciela

Otóż nie. O ile myślą przewodnią Prawa restrukturyzacyjnego jest zachowanie
przedsiębiorstwa dłużnika, to w postępowaniu upadłościowym (za wyjątkiem
upadłości osób fizycznych) chodzi o dążenie do zaspokojenia interesu wierzycieli
w jak najszerszym stopniu i właśnie temu ma układ w upadłości służyć. Chociaż
legitymację do złożenia propozycji układowych posiadają nie tylko wierzyciele,
ale również upadły oraz syndyk, to jednak ukłonem w stronę tych pierwszych
są rzeczone przepisy.

Z uwagi na powyższe, gospodarzami układu są wierzyciele – tylko jeśli zagłosują
za jego przyjęciem, dojdzie on do skutku. Jedynie zatem, gdy w ich opinii dalsze
trwanie upadłego będzie zapewniało wyższy poziom zaspokojenia układ będzie
miał szanse powodzenia. Nadrzędność interesu wierzycieli w układzie
w upadłości podkreślał również ustawodawca – w uzasadnieniu
wprowadzających go przepisów (druk sejmowy nr 2824) wskazano: Podstawowym
założeniem dopuszczającym taką ewentualność jest uznanie, że jeżeli w danej sprawie
pojawiła się możliwość zawarcia układu, to bez względu na etap postępowania warto
ją dopuścić, gdyż może być ona korzystna przede wszystkim dla wierzycieli. W tym
wypadku bliżej zatem do zasady maksymalizacji zysku: business as usual, aniżeli do
idealistycznej chęci przedłużenia trwania upadłego. Co warto podkreślić,
ustawodawca nie wychodził z założenia, że regulacja będzie martwą literą prawa
i zapewnił jej stosowne otoczenie prawne: w art. 266b PrUp umożliwiono
wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu. Skoro
bowiem wierzyciele w dalszym trwaniu upadłego widzą szansę wyższego stopnia
zaspokojenia i liczą np. na to, że upadły będzie w stanie wypracować swoją
działalnością określone środki to pozbawienie go całego majątku w trakcie
procedury zawarcia układu niweczyłoby z góry szansę na jego wykonanie.
Również na przepisy stanowiące o postępowaniu zabezpieczającym (art. 36 – 43
PrUp) można spojrzeć przez pryzmat układu w upadłości – brak ochrony
przedsiębiorstwa upadłego np. przed jego nieuczciwą dezintegracją przez
dłużnika, zmniejszałby szansę na zawarcie układu w upadłości niemal do zera.
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Ocena

Instytucję układu w upadłości należy ocenić pozytywnie. Nadrzędnym celem
postępowania upadłościowego wyrażonym w art. 2 ust. 1 PrUp jest zaspokojenie
roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu (z zastrzeżeniem odrębnego
traktowania upadłych – osób fizycznych). Skoro zatem to dla wierzycieli in gremio
dedykowana jest cała procedura, to powinni oni mieć dostęp do jak najszerszego
wachlarza możliwości realizacji swoich interesów. Jeżeli już po ogłoszeniu
upadłości pojawiła się szansa zawarcia układu z wierzycielami, w pełni racjonalne
staje się ustanowienie przepisów dopuszczających zakończenie postępowania
w ten sposób. Wierzyciele muszą mieć możliwość reagowania na zmieniające się
okoliczności: zmiana sytuacji na rynku i upadły nagle ma szanse na wypracowanie
środków, syndyk likwiduje majątek w sposób nieodpowiadający wierzycielom –
to jedne z wielu przykładów, w ramach których układ może znaleźć zastosowanie
chroniąc interesy wierzycieli.

W ramach podsumowania można wskazać, że pomimo pewnej odrębności Prawa
restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego, obie ustawy zawierają przepisy,
które niekiedy trudno aksjologicznie przyporządkować do jednej z nich. Z jednej
strony art. 156 PrRest (układ likwidacyjny) zakłada zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację majątku. Z drugiej art. 266a PrUp otwiera możliwość zawarcia układu
w upadłości. Z punktu widzenia teoretycznego więc, likwidujemy tam gdzie
mieliśmy restrukturyzować a zachowujemy dłużnika tam gdzie mieliśmy
likwidować. Biorąc jednak pod uwagę, że w obu przypadkach ostatnie słowo
należy do wierzycieli, należy pozytywnie ocenić elastyczne podejście do dalszych
losów dłużnika i za cenę pewnej niekonsekwencji aksjologicznej oraz
pojawiających się problemów praktycznych z odpowiednim stosowaniem
przepisów PrRest w układzie w upadłości dopuścić możliwość jego zawarcia
i realizacji interesów wierzycieli w ten sposób.
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> M. Olejniczak

Prawo upadłościowe reguluje zagadnienie układu w upadłości w relatywnie
ograniczonym zakresie, odsyłając w art. 266f do przepisów prawa
restrukturyzacyjnego. Przepisy prawa upadłościowego normują wprost jedynie
zagadnienia związane z propozycjami układowymi, zwołaniem zgromadzenia
wierzycieli oraz wynagrodzeniem syndyka (art. 266a – 266e). W pozostałym
zakresie należy sięgnąć do prawa restrukturyzacyjnego, które zawiera regulację
kwestii dotyczących układu oraz jego skutków. Jednocześnie wskazać należy, że
odpowiednie czynności, które w prawie restrukturyzacyjnym zastrzeżone są dla
nadzorcy w postępowaniu upadłościowym wykonuje syndyk. Rozważenia
wymagają zatem dwa zagadnienia:

1. Co oznacza „odpowiednie stosowanie przepisów prawa
restrukturyzacyjnego”?

2. Jakie dokładnie przepisy należy stosować?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie należy wskazać na następujący, utarty
w polskiej nauce prawa, sposób rozumienia zwrotu „odpowiednie stosowanie”.
Otóż oznacza on, że w danych okolicznościach wskazane przepisy prawne
stosować należy wprost (a więc zgodnie z ich literalnym brzmieniem), w sposób
zmodyfikowany (a więc z uwzględnieniem specyficznej natury stosunku
prawnego który regulują), bądź też nie stosować ich wcale. Nie istnieją żadne
uniwersalne kryteria pozwalające ocenić, którą z powyższych metod zastosować,
a jedyną wytyczną jest charakter normowanego zagadnienia. Innymi słowy to,
czego dotyczy dany przepis. Wobec tego, stosując odpowiednio przepisy prawa
restrukturyzacyjnego do układu w upadłości niezbędne jest uwzględnienie
specyfiki tego postępowania (a więc np. jego cel – tj. likwidacja majątku dłużnika).

Zakres odesłania do przepisów prawa restrukturyzacyjnego został w art. 266f
wskazany dość ogólnie. Z wskazanego przepisu wynika, że odpowiednio
stosowane do układu w upadłości powinny być unormowania dot. samego
układu i jego skutków. Nie oznacza to bynajmniej zawężenia do działu VI p.r. –
„Układ”. W powszechnie przyjętej praktyce do układu w upadłości stosuje się
następujące rozwiązania zaczerpnięte z prawa restrukturyzacyjnego (nie jest to
jednak katalog wyczerpujący):
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1. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem – w układzie
w upadłości zastosowanie znajdują przepisy regulujące wymagane kworum (1/5
wierzycieli uprawnionych do głosowania), przesłanki warunkujące wyłączenie
prawa głosu wierzyciela, czy też wyrażenie opinii syndyka ws. możliwości
wykonania układu. Podobnie stosować należy normy regulujące warunki
przyjęcia układu, tj. opowiedzenie się za przyjęciem układu większości wierzycieli,
którzy oddali ważny głos, a którzy posiadają łącznie przynajmniej 2/3 sumy
wierzytelności.

2. Zakres objęcia wierzytelności układem – układ w upadłości nie może
obejmować m.in. wierzytelności alimentacyjnych, a także rent z tyt.
odszkodowania, roszczeń o zaniechanie naruszenia prawa i roszczeń
windykacyjnych, wierzytelności związanych z nabyciem spadku po dniu
ogłoszenia upadłości, jak również wierzytelności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których
płatnikiem jest dłużnik.

3. Treść układu – to przede wszystkim przepisy regulujące sposób wykonania
zobowiązań dłużnika. Propozycje układowe dot. zobowiązań upadłego dłużnika
mogą zakładać odłożenie terminu zapłaty, rozłożenie płatności na raty,
zmniejszenie ich wysokości, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje spółek
kapitałowych, a także zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego
określoną wierzytelność.

4. Podział wierzycieli na kategorie – w układzie w upadłości możliwe jest
również zaklasyfikowanie wierzycieli upadłego do poszczególnych kategorii.
Kryterium podziału może być np. charakter działalności wierzyciela (np. rolnicy
z tyt. umów o dostarczenie towarów z gospodarstwa rolnego, czy też wspólnicy
lub akcjonariusze dłużnika).

5. Zatwierdzenie układu – układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli
w postępowaniu upadłościowym zatwierdza sąd upadłościowy. Układ
w upadłości nie może zostać przyjęty jeżeli narusza on prawo, a także jeśli
oczywistym jest, że nie zostanie wykonany.

6. Zmiana układu – również przesłanki zmiany układu znajdują odpowiednie
zastosowanie do układu w upadłości. Przesłanką warunkującą zmianę jest trwały
wzrost lub zmniejszenie dochodu w przedsiębiorstwie upadłego.

7. Uchylenie układu – wreszcie, zastosowanie do układu w upadłości znajdują
przepisy warunkujące możliwość uchylenia zatwierdzonego wcześniej układu.
Jest to możliwe na wniosek upadłego, wierzyciela lub syndyka, jeżeli upadły nie
wykonuje postanowień układu lub z innych powodów oczywiste jest, że układ nie
będzie wykonywany. W tym zakresie przyjmuje się domniemanie – jeżeli upadły
nie wykonuje na bieżąco zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości
domniemywa się, że układ nie będzie wykonywany.
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> P. Filipiak

Zgodnie z art. 266a p.u. w postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest
zawarcie układu, zaś propozycje układowe mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz
syndyk. Czy propozycje układowe mogą jednak zakładać likwidację majątku
upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków
pieniężnych?

Na podstawie art. 266f p.u. w zakresie nieuregulowanym do układu i jego
skutków stosuje się odpowiednio przepisy Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie
z tym odesłaniem stosować należy również przepisy o propozycjach układowych.
Nie ma żadnego wyjątku w tym zakresie, a zatem konieczne byłoby stosowanie
art. 159 p.r. przewidującego tzw. układ likwidacyjny. Czy jest jednak
dopuszczalne zawarcie układu, którego treść przewiduje likwidację majątku
dłużnika, zaś sekwencja zaspokojenia wierzycieli jest różna niż przewidziana
w upadłości? W skrajnych sytuacjach syndyk może sprzedać już cały majątek
upadłego, a następnie wierzyciele zamierzają zawrzeć układ, w którym podział na
kategorie interesu oraz odpowiadające mu propozycje zaspokojenia różnią się od
systemu podziału środków w upadłości.

Prawo upadłościowe reguluje kolejność zaspokajania wierzycieli
po przeprowadzonej likwidacji masy upadłości (art. 342 i n. p.u.). Kolejność
ta wyraża zespół wartości przyjętych przez ustawodawcę, który chroni określone
podmioty. Na przykład w kategorii pierwszej zaspokojenia ujęte są należności
ze stosunku pracy. Są one uprzywilejowane wobec należności wspólników
z tytułu pożyczek udzielonych upadłemu, które zostały ujęte w kategorii
czwartej. Podobna hierarchia zaspokojenia została wprowadzona do przepisów
kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji, jak również do
przepisów ustawy o egzekucji w administracji.
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Przejście w upadłości na przepisy prawa restrukturyzacyjnego o układzie
powoduje przyjęcie odmiennego systemu ochrony wierzycieli. Przypomnę
przykładowo, że chroni ona również należności pracowników, które nie są objęte
układem bez wyraźnej zgody pracownika oraz należności ZUS, co do których
zakazuje chociażby częściowego umorzenia. Ustawodawca dopuszczając
zawarcie układu w upadłości godzi się, że zaspokojenie będzie odbywało się
na zasadach określonych przez wierzycieli w układzie. Daje tym samym prymat
w zasadzie dyspozycyjności wyrażonej mocą decyzji podejmowanych przez
określoną większość wierzycieli.

Nie widzę zaburzenia przyjętego modelu w sytuacji zawierania układu
likwidacyjnego. Jeśli wolą wierzycieli jest dyskontynuacja działalności
gospodarczej dłużnika, to ustawa taką wolę chroni. Jeśli ustawodawca
wprowadził model ochrony wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
to trudno uznawać, iż model ten jest "gorszy" niż model ochrony w postępowaniu
upadłościowym. Prymat interesu wierzycieli może przejawiać się zatem również
w ten sposób, że wierzyciele mocą układu zmieniają kolejność zaspokojenia
w stosunku do przyjętego w prawie upadłościowym. Jeśli zachowane zostaną
reguły ochronne wynikające z prawa restrukturyzacyjnego, to nie ma powodów,
aby wyłączać możliwość zawarcia układu likwidacyjnego w upadłości.
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> A. Michalska

Możliwość zawarcia układu pomiędzy upadłym a jego wierzycielami pozwala na
wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi prawnych prowadzących do
zmaksymalizowania poziomu zaspokojenia wierzycieli, co jest bez wątpienia
głównym celem postępowania upadłościowego (nie jest nim natomiast
restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy zadłużenia). Ten cel natomiast musi być
uwzględniany w całej konstrukcji układu w postępowaniu upadłościowym.
Szczególnie w zakresie przesłanek warunkujących możliwość zwołania
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Ponieważ układ
w upadłości jest ekstraordynaryjnym rozwiązaniem, warunki zwołania
zgromadzenia również muszą być wyjątkowe.

Przeciwnie do postępowań restrukturyzacyjnych, gdzie zawarcie układu jest
naturalnym dążeniem i finałem postępowania, ustawodawca zdecydował się
zatem na dość wyśrubowane warunki dopuszczenia do głosowania nad układem
w toku postępowania upadłościowego. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy
wstępne stanowisko wierzycieli daje nadzieję na powodzenie takiego
rozwiązania. Ma to przede wszystkim zapobiec nadużywaniu tego narzędzia
w celu przewlekania postępowania upadłościowego.

W postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz będzie mógł zwołać
zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli:

• zostanie uprawdopodobnione, że układ zostanie nie tylko przyjęty
przez wierzycieli, ale również wykonany (art. 266c ust. 1 p.u.) albo

• wniosek o zwołanie zgromadzenia będzie popierany przez wierzycieli
posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności
przysługujących głosującym wierzycielom (art. 266c ust. 2 p.u.).

W pierwszym przypadku sędziemu-komisarzowi pozostawiono swobodne
uznanie co do zasadności zwołania zgromadzenia w danej sytuacji (na
co wskazuje użyte w treści przepisu sformułowanie „może”). Podmiot
wnioskujący o przeprowadzenie głosowania nad układem będzie miał niełatwe
zadanie, ponieważ sędzia-komisarz będzie brał pod uwagę liczne czynniki: treść
propozycji układowych (ich atrakcyjność dla wierzycieli oraz realność wykonania),
zasobność masy upadłości oraz dolność do wygenerowanie dodatniego
strumienia przepływów pieniężnych w przyszłości, strukturę wierzytelności,
uprawdopodobnione poparcie wierzycieli. Uprawdopodobnienie przyjęcia układu
przez wierzycieli może się odbyć np. poprzez przedłożenie deklaracji poparcia dla
układu albo przedstawienie na tyle atrakcyjnych propozycji, że ich akceptacja
przez wierzycieli jest wysoce prawdopodobna.
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W zakresie uprawdopodobnienia wykonania układu w przyszłości ocena sędziego
będzie uzależniona m.in. od konstrukcji propozycji układowych – układ
likwidacyjny w zasadzie nie będzie wymagał dobrowolnego uczestnictwa
upadłego i zagrożenie jego realizacji jest znikome; z kolei w razie utrzymania
przedsiębiorstwa i układu opartego na generowaniu w przyszłych okresach
dodatnich przepływów pieniężnych istotną wskazówką dla sędziego-komisarza
będzie opinia syndyka o możliwości wykonania układu – nic nie stoi
na przeszkodzie, aby syndyk opinię taką sporządził już na etapie wniosku a nie
dopiero na sam termin zgromadzenia wierzycieli.

W drugim przypadku sędzia-komisarz będzie miał obowiązek zwołania
zgromadzenia, jeśli wniosek w tym przedmiocie ma poparcie wierzycieli
dysponujących odpowiednim poziomem wierzytelności (min. 50% sumy
wierzytelności uprawniających do głosowania).

Wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem należy zdefiniować
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa restrukturyzacyjnego, w związku
z czym należy uwzględnić następujące wyłączenia:

• art. 116 (wierzytelności osób powiązanych osobiście lub kapitałowo
z upadłym);

• art. 80 ust. 3 (wierzytelności współdłużnika, poręczyciela, gwaranta
lub banku otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela);

• art. 109 (wierzytelności, które wierzyciel nabył w drodze przelewu lub
indosu po ogłoszeniu upadłości).

Od strony proceduralnej natomiast zwołanie zgromadzenia wierzycieli warunkuje
uprzednie zatwierdzenie listy wierzytelności przez sędziego-komisarza. Przy czym
wystarczające jest już częściowe zatwierdzenie listy w sytuacji, gdy suma
wierzytelności objętych sprzeciwami nie przekracza 15% łącznej sumy
wierzytelności objętych układem. Słusznym kierunkiem wydaje się, aby sędzia-
komisarz działał w kierunku umożliwienia zwołania zgromadzenia i w miarę
możliwości częściowo zatwierdził listę wierzytelności jeśli tylko zostało
wykazane, że przyjęcie i wykonanie układu jest prawdopodobne albo gdy
propozycje układowe mają poparcie wierzycieli dysponujących ponad 50% sumy
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
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> M. Waberski

Regulacja dotycząca układu w upadłości nie jest zbyt rozbudowana. Oprócz kilku
przepisów tworzących zręby instytucji, ustawa w pozostałej części odsyła do
odpowiedniego stosowania przepisów Prawa restrukturyzacyjnego dotyczących
układu i jego skutków. W tej sytuacji należałoby się zastanowić, jakie
są minimalne wymogi dla uzasadnienia propozycji układowych, aby doszło do
zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Jeśli
weźmiemy pod uwagę, iż w układzie w upadłości nie sporządza się planu
restrukturyzacyjnego (przepisy nie odsyłają do odpowiedniego stosowania
regulacji dotyczących planu, układ w upadłości nie jest przecież postępowaniem
restrukturyzacyjnym), który stanowi oparcie dla oceny „realności” propozycji,
to co w takim razie pozwoli wierzycielom na weryfikację, czy otrzymają obiecane
zaspokojenie w ramach układu?

Odpowiedź na to pytanie może okazać się prosta – im lepsze uzasadnienie
propozycji, tym większe szanse na zawarcie i wykonanie układu. W Prawie
upadłościowym w brzmieniu sprzed 01.01.2016 r. przepisy wymagały bardzo
rozbudowanego uzasadnienia propozycji układowych. Art. 280 p.u.n. wskazywał
na takie elementy jak opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, analiza rynku,
na którym działa, źródła finansowania wykonania układu, czy analiza ryzyka jego
niepowodzenia.

Wydaje się jednak, iż zastosowanie tak wysokiego standardu informacyjnego nie
jest konieczne dla złożenia propozycji układowych w układzie w upadłości, choć
oczywiście zwiększa to szansę na przyjęcie układu. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w celu uzasadnienia propozycji sięgnąć do niektórych elementów planu
restrukturyzacyjnego, co może okazać się szczególnie istotne przy wniosku
o wstrzymanie likwidacji masy upadłości. Zgodnie bowiem z art. 266b ust. 2 p.u.
likwidacja masy upadłości nie będzie mogła zostać wstrzymana, jeśli propozycje
układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem
niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym zakończeniu
postępowania na tej podstawie. Stąd też uzasadnienie propozycji układowych
w tym zakresie powinno wskazywać na pełny opis i przegląd środków
na zaspokojenie wierzytelności nieobjętych układem wraz z kosztami tych
działań, harmonogramem ich zaspokajania, oraz opisem metod i źródeł
finansowania [A.J. Witosz (w:) A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe,
Komentarz, Warszawa 2017, s. 724-725].
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Uzasadnieniu propozycji układowych należy poświęcić znacznie więcej uwagi
w przypadku, kiedy to wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu
głosowania nad układem nie jest popierany przez odpowiednią większość
kapitałową. Jeśli wierzyciel lub wierzyciele popierający taki wniosek reprezentują
co najmniej 50% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad
układem, to sędzia-komisarz obligatoryjnie zwołuje zgromadzenie wierzycieli (art.
266c ust. 2 p.u.). Jeśli jednak wniosek takiego poparcia nie ma, to zgromadzenie
wierzycieli zostanie zwołane jedynie wtedy, gdy zostanie uprawdopodobnione, że
układ zostanie przyjęty i wykonany (art. 266c ust. 1 p.u.).

Związanie sędziego-komisarza wolą większości wierzycieli zostało również
wskazane w przypadku wstrzymania likwidacji masy. Jeśli spełnione są przesłanki
obligatoryjnego zwołania zgromadzenia wierzycieli (co najmniej 50% sumy
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem), to sędzia-komisarz
wstrzymuje likwidację masy upadłości (art. 266b ust. 5 p.u.). Należy jednak
pamiętać, iż przepisy wskazują, że likwidację wstrzymuje się wyłącznie w zakresie,
jaki niezbędny jest do wykonania układu. Uzasadnienie propozycji układowych
powinno zatem uwzględniać w jaki sposób i z jakich źródeł finansowane będzie
wykonanie układu, aby można było zabezpieczyć te składniki majątku upadłego,
które będą konieczne do jego realizacji. Jeśli bowiem syndyk dokona ich
likwidacji, to propozycje staną się w tym zakresie bezprzedmiotowe.

Podsumowując można powiedzieć, iż słabe strony uzasadnienia propozycji
układowych mogą zostać zniwelowane przez znaczące poparcie dla układu
ze strony wierzycieli uprawnionych do głosowania. Trzeba mieć jednak na
względzie, iż nawet w przypadku poparcia ze strony wierzycieli, nie można
bagatelizować potrzeby rzetelnego uzasadnienia propozycji. Wszak na mocy
odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów Prawa restrukturyzacyjnego
o układzie, sąd orzekając w przedmiocie zatwierdzenia układu poddawał będzie
ocenie możliwość jego wykonania. Zgodnie zaś z art. 165 ust. 1 p.r. sąd odmawia
zatwierdzenia układu, jeśli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Można
się zastanowić, czy do przyjęcia, iż układ zostanie wykonany, nie przekona
w ostatecznym rozrachunku syndyk, który złoży na zgromadzeniu wierzycieli
opinię o wykonaniu układu. Kwestia jest jednak o tyle problematyczna, iż
odesłanie do stosowania prawa restrukturyzacyjnego nie obejmuje art. 115 p.r.,
który traktuje o opinii o wykonaniu układu, choć w doktrynie pojawiają się
słuszne głosy o potrzebie stosowania tego przepisu również w przypadku układu
w upadłości [A.J. Witosz (w:) A.J. Witosz (red.), Prawo…, s. 728]. Wobec tych
wątpliwości warto zatem na samym początku zadbać o solidne uzasadnienie
propozycji układowych.
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Nie jest żadną tajemnicą, iż układ w upadłości ma największe szanse powodzenia
przy odpowiednim poparciu ze strony wierzycieli. Ustawa wychodzi naprzeciw
możliwości wierzycieli do zainicjowania tej procedury, przyznając uprawnienie do
zgłoszenia propozycji układowych pojedynczemu wierzycielowi. Są to wymogi
bardziej liberalne niż te przyjęte w prawie restrukturyzacyjnym, gdzie propozycje
składa rada wierzycieli, bądź wierzyciel lub wierzyciele reprezentujący określoną
sumę wierzytelności. Jeśli jednak wierzyciel chce przekonująco uzasadnić swoje
propozycje układowe, to powinien dysponować w tym zakresie danymi na temat
przedsiębiorstwa upadłego (np. o osiąganych przychodach, kosztach, konkurencji,
stałych odbiorcach i dostawcach etc.). Problem jednak w tym, iż pojedynczy
wierzyciel, czy nawet grupa wierzycieli, nie mają dostępu do takich informacji. Do
żądania od upadłego oraz syndyka odpowiednich wyjaśnień, oraz do badania
ksiąg i dokumentów dotyczących upadłości uprawniona jest rada wierzycieli,
która nie została uprawniona do złożenia propozycji układowych. Wydaje się
zatem, iż wierzyciel, który chciałby skonstruować propozycje układowe w oparciu
o odpowiednie dane na temat działalności upadłego, musiałby najpierw
doprowadzić do ustanowienia rady wierzycieli.

Przepisy dotyczące układu w upadłości nie dają zbyt wielu odpowiedzi co
do wymogów uzasadnienia propozycji układowych. Warto jednak pamiętać,
iż poparcie propozycji rzetelnymi danymi ekonomicznymi pozwoli na przyjęcie,
iż układ zostanie wykonany, a tym samym, że cała procedura zawarcia układu
w upadłości zakończy się sukcesem. Solidne uzasadnienie propozycji układowych
ma jeszcze to istotne znaczenie, iż może umożliwić wstrzymanie likwidacji masy
upadłości w zakresie niezbędnym do wykonania układu. Potrzeba dobrego
uzasadnienia propozycji nabiera zatem znaczenia na etapie dużo wcześniejszym
niż samo głosowanie nad układem.
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