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Kancelarii Sejmu 

~a::~lzl na /f?:.e21 pa~;~: ::~4 r., dotyczące 
przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy (RS-020-1119/14) -

prawo restrukturyzacyjne z projektami aktów wykonawaych (druk nr 

2824), w załączeniu przekazujemy opinie otrzymane z województw: 

lubelskiego, wielkopolskiego, łubuskiego i śląskiego. 



Uwagi woj. lubelskiego DGI dot. projektowanych zmian do wykorzystania przy 
ewentualnej dalszei korespondencji w sprawie. 

UMWL pozytywnie ocenia założenia nowo projektowanych rozwiązań prawa 
restrukturyzacyjnego. Przepisy te w dużej mierze mogą przyczynić się do podnoszenia 
szeroko rozumianej kultury przedsiębiorczości, ustawa silnie oddziaływując na sferę 

działalności gospodarczej ma szansę wpłynąć pozytywnie na element zaufania społecznego 
do roli Państwa w przedmiocie kreowania stosunków gospodarczych. Nacisk jaki położono 
na szybkość postępowań i zwiększenie swobody dłużnika w podejmowaniu prób 
naprawczych przemawia za uznaniem projektu za krok właściwy i oczekiwany. Dzięki swojej 
konstrukcji i filozofii nowe założenia pozwolą na aktywniejszą współpracę dłużnika z jego 
wierzycielami w oparciu o jasne ramy prawne, które jak można mieć nadzieje staną się 
katalizatorem dialogu pomiędzy stronami o często różnych interesach i motywacjach. Próby 
ratowania przedsiębiorstw podejmowane przez ich właścicieli, których różna sytuacja 
rynkowa często wpycha w rolę dłużników w wielu sytuacjach powinny być wspierane przez 
adekwatną rolę Państwa przy zachowaniu zasad wolnego rynku i swobód konkurencji co jak 
się wydaje ustawa czyni. Nowe rozwiązania spełniając swoją rolę mogą zachować wiele 
miejsc pracy co zawsze przyczyniać się będzie do pozytywnego społecznego odbioru takich 
ram. Niewątpliwie społeczne przełamanie niekorzystnego odbioru dotychczas 
funkcjonującego prawodawstwa poparte skuteczną promocją nowych rozwiązań będzie 

miarą sukcesu dla nowej ustawy i dynamizacji procesów restrukturyzacyjnych. 

Jednocześnie UMWL zwraca uwagę na: 

Promocja rozwiązań nowej ustawy wśród jej adresatów i popuJaryzacja 
postępowań układowych · 

CRRU - czy funkcja informacyjna rejestru mogłaby zawierać odnośniki lub też w inny sposób 
korespondować z funkcją promującą dobre praktyki restrukturyzacyjne? 

CRRU - czy w funkcji informacyjnej nie przewidywano możliwości zamieszczania oprócz 
suchych danych identyfikacyjnych osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego 
także bliższych informacji o jakości i poziomie oferowanych usług takiego doradcy, jego 
doświadczenia zawodowego, osiągnięć, specjalizacji itd. ? Sprzyjałoby to swobodzie doboru 
doradcy przez dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu i ułatwiło zdalne 
przeanalizowanie przez wierzycieli kompetencji nadzorcy układu i w efekcie podjęcia bardziej 
wyważonej decyzji co do dalszych losów zaproponowanego układu. 

Czy funkcja rejestru nie powinna sprzyjać wyselekcjonowaniu osób sprawujących swoje 
funkcje w sposób należyty nie tylko poprzez funkcję negatywną (rejestr daje mot/iwość 



wpisów o charakterze negatywnym w polachizakładkach traktujących o odwołaniu z funkcji 
nadzorcy np. układu z powodów niewłaściwego wywiązywania się z powierzonej funkcji. Czy 
nie warto na zasadzie odwrotności poszerzyć rejestr także o pola pozytywne w swojej 
wymowie aby uniknąć zarzutów jednostronnej oceny, czy jednorazowy negatywny wpis nie 
będzie skutkował w takiej konstrukcji CRRU de facto "wykluczeniem" z grona potencjalnych 
nadzorców jako tracących społeczne zaufanie). 

Z doświadczeń UMWL wynika, iż znaczącą rolą w promowaniu nowych rozwiązań 
dot. przedsiębiorców jest swoboda w nawiązywaniu kontaktów z ekspertami dostępnymi 
on-line oraz z podmiotami doznającymi wspólnej problematyki. Możliwość szybkiego 
i bezpłatnego uzyskania porady eksperckiej np. na różnego rodzaju portalach gospodarczych 
(portal~ch zakładających szeroko rozumianą swobodną interakcję pomiędzy 

zainteresowanymi z aktywną budującą portal społecznością) z powodzeniem spełnia funkcje 
promocyjne. Rozwiązania takie z po~kiem korespondują z ideą odejścia od negatywnych 
skojarzeń związanych z upadłością przedsiębiorstw, co jak wynika z uzasadnienia projektu 
jest jednym z elementów leżących u podstaw zmian. 

Program pomocowv 

Rozwiązanie bardzo obiecujące, uniezależniające przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji 
od biurokracji KE. Możliwość przeniesienia/powrotu ośrodka decyzyjnego do kraju będzie 
miało w odniesieniu do funkcjonowania globalnej gospodarki ogromne znaczenie i nie rzadko 
będzie decydowało o przewagach konkurencyjnych krajowego przemysłu. Parniętając 

o zagrożeniach jakie wynikają z narodowego charakteru kapitałów, co daje się zauważyć 
coraz wyraźniej w sytuacji rozlewających się kryzysów finansowych, taka formuła 

rozwiązania problemów pomocy publicznej może mieć ogromne znaczenie w szczególności 
dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorcy w restrukturyzacji. 

Aktywność stron 

Czy nie projektowano możliwości uaktywnienia strony wierzycieli na etapie 
IniCJOWania procesów restrukturyzacyjnych? Pozostawienie decyzji o wszczęciu 

postępowania restrukturyzacyjnego jedynie w rękach dłużnika może utrudniać proces 
ratowania przedsiębiorstwa gdzie czas niejednokrotnie ma znaczenie decydujące. 

Korespondowało by to także z postulatem zabezpieczenia w jak największym stopniu 
roszczeń wierzycieli. Wierzyciel jako podmiot dalece zainteresowany sytuacją ekonomiczną 
dłużnika mógłby w znaczący sposób wpływać na decyzje o podjęciu próby ratowania 
przedsiębiorstwa w chwili zaistnienia okoliczności uprawdopodabniających jego złą kondycję 
(powstanie planu restrukturyzacyjnego szybciej niż z inicjatywy dłużnika choćby 

w postępowaniu sanacyjnym). Postulat byłby także zbieżny z ideą podejmowania jak 
najszerszej współpracy dłużników z wierzycieJami wyposażając ich w podobne instrumenty 
inicjujące. W wielu sytuacjach wyprzedzająca reakcja wierzycieli w tym zakresie mogła by 
przynieść im większy poziom zaspokojenia swoich roszczeń. 



W uzasadnieniu zmian wspomniano o wariancie optymistycznym wprowadzenia nowych 
przepisów zakładający wzrost liczby postępowań układowych. Czy istnieją symulacje 
mogące w przybliżeniu wskazać liczbę spraw dla poszczególnych trybów postępowań 
restrukturyzacyjnych w momencie funkcjonowania nowych rozwiązań? Który 
z proponowanych trybów mógłby stać się przeważającym pamiętając o ich różnicach 

w sektorze MŚP. 

Finansowanie planów dłutnika związanych z restrukturyzacja 

Uprzywilejowanie kredytodawców i pożyczkodawców w sytuacji udzielenia kredytu 
lub pożyczki przedsiębiorcy w restrukturyzacji w pierwszeństwie wierzytelności w przypadku 
jego upadłości wydaje się rozwiązaniem narażonym na zarzut wzmacniania pozycji instytucji 
finansowych ponad równość gospodarczą innych podmiotów. Banki żyjące z podejmowania 
skalkulowanego ryzyka przy udzielaniu kredytów są niejako po raz kolejny wzmacniane 
w swojej pozycji rynkowej w stosunku do innych przedsięwzięć gospodarczych. 
Minimalizowanie ryzyka straty kredytodawców faworyzuje je ustawowo w obrocie 
gospodarczym. 

Watp/iwość intemretacvina 

Par. 2 art. 17 mówi wyraźnie o zakazie przekazywania spraw po otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego. Nie budzi zastrzeżeń taka konstrukcja przepisu co do przyspieszonego 
postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Czy 
par. 2 nie będzie odnosił się w żadnej mierze do postępowania układowego (pamiętając że 
postępowanie o zawarcie układu w swojej konstrukcji nie przewiduje postanowienia sądu 
o jego otwarciu dla jego rozpoczęcia)? 

Czy sprawa o zatwierdzenie układu będzie mogła być przekazywana na każdym etapie jej 
rozpatrywania? (sformułowanie w "toku postępowania" użyte w par. 1 jest dość szerokie 
i wydaje się obejmować wszystkie czynności podejmowane przez strony w szczególności 
sąd w tym także orzeczenie o zatwierdzeniu układu). Czy sąd będzie uprawniony w tym 
trybie do podjęcia decyzji o przekazaniu sprawy do sądu właściwego w każdym momencie 
rozpatrywania wniosku o zatwierdzenie układu, co może prowadzić do przeciągnięcia 

takiego postępowania i utraty zalety jego szybkości? 

Czy może zaistnieć sytuacja że braki formalne wniosku o zatwierdzenie układu będą służyły 
przeciąganiu postępowania? Czy ich uzupełnienie (np. dostarczenie nowych dowodów) 
może pociągnąć sytuację przekazania sprawy do sądu właściwego? 

Art. 227 - co legło u podstaw wyliczenia kwoty 3000 zł przy nowych przepisach i czy kwota 
taka oraz możliwość swobodnej decyzji sądu co do jej zwiększania nie będzie działała 
odstraszająco dla małych przedsiębiorców? 



Na podstawie jakich danych statystycznych oszacowano, iz przyspieszone postępowanie 
układowe powinno trwać około 2 miesięcy a dla postępowania układowego 6-10 miesięcy? 

W jaki sposób nowe postępowania restrukturyzacyjne pozwolą pracownikom dłużnika 

zorientować się w ich sytuacji. Chociażby dla zapewnienia popularyzacji nowych rozwiązań 
mających funkcjonować w oderwaniu od negatywnego społecznego odbioru upadłości. 



Opinia woj wielkopolskiego 

do rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podtrzymuje dwie 

zgłoszone w trakcie opiniowania uwagi do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne: 

Plan restrukturyzacyjny (Art. l l) 

Wskazane byłoby uszczegółowienie zapisu poprzez dodanie wymogu udokumentowania 

przez osobę trzecią, sporządzającą plan restrukturyzacyjny, swojego doświadczenia 

zawodowego w branży dłużnika lub/oraz wykazu sporządzonych planów 

restrukturyzacyjnych w okresie ostatnich 3 Jat. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nadzorcy l zarządcy (Art. 35) 

Minimalna kwota grzywny w wysokości 100 zł wydaje się nieadekwatnie niska w stosunku 

do wartości, występujących w praktyce, przedmiotów wniosków dłużników. Wskazane 

byłoby odniesienie się w tym względzie do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 201). 

Poznań, 03.11.2014 r. 
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Zielona Góra, dnia OS listopada 2014 r. 

Pan 

Bogdan Cieplelewski 

Dyrektor Biura 

Związku Województw RP 

'-)~d 9~. )7-eM~e, 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odpowiadając na prośbę 

przedłożenia opinii do projektu ustawy-Prawo restrukturyzacyjne z projektami aktów wykonawczych uprzejmie 

informuje, iż nie wnosi uwag do ww. dokumentu. 



URZĄD 

MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTW A 
ŚLĄSKIEGO 

Sekretar.l Województwa
Dyrektor Urzędu 

Urząd Marszallcowski 
Województwa Śląskiego 

ul Ligonia 46 
40-037 Katowice 

teł. +48 (32) 20 78 387 
kdzierwa@slaskie.pl 

www.slaskie.pl 

Katowice, dnia 31 października 2014 r. 

Pan 

OP .0821.00294.2014 
OP.KW-00595114 

Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw Rl, 

ul. Świętojerska 517 
00-236 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 października 2014 r. (pr.lesłane drogą 

elektroniczną) dotyczące konsultacji . rządowego projektu ustawy - Prawo 
restrukturyzacxjne z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2824), 
uprzejmie informuję, iż nie zgłaszamy uwag do przedmiotowego projektu 
ustawy. 


