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Warszawa, dnia 15.06.2020 r. 

 

P.T. 

Marszałek Senatu  

Tomasz Grodzki  

kontakt@senat.gov.pl  

Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl  

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej – 

senator Zygmunt Frankiewicz 

biurogliwice@frankiewicz.pl   

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej – senator Jan Filip 

Libicki 

filipl@wp.pl  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych – senator Kazimierz Kleina 

biuro@kazimierzkleina.pl  

 

do druku sejmowego nr 382 / druku senackiego nr 142 

 

STANOWISKO KIDR  

w przedmiocie projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) 

– zgłaszane w toku procesu legislacyjnego w Senacie – (druk senacki nr 142) 

 

 

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, po zapoznaniu się z projektem ustawy o dopłatach do 
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oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”) – w ramach 

projektu o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym z satysfakcją i uznaniem stwierdza, iż 

przedstawiony projekt wychodzi naprzeciwko zdecydowanej większości postulatów, które środowisko 

doradców restrukturyzacyjnych postulowało w obliczu wyzwań, z którymi procedury restrukturyzacyjne 

zostaną skonfrontowane w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19.  

 

W pierwszej kolejności KIDR podtrzymuje swoje stanowisko złożone na wcześniejszym etapie procesu 

legislacyjnego, w którym postulował: 

1. Celowość ograniczenia proponowanego wynagrodzenia „urzędowego” tylko do sytuacji 

mikroprzedsiębiorców, a nie małych przedsiębiorców, gdyż – zgodnie z obowiązującymi 

definicjami – mały przedsiębiorca może oznaczać prowadzenie działalności na całkiem znacznym 

poziomie – zatrudnienie w przedziale 10 – 49 osób, od 2 do 10 mln EUR obrotu rocznie 

i w zakresie swojej działalności sięga po propozycje układowe mające nie tylko charakter pieniężny;  

2. Konieczność wykreślenia art. 20 ust. 2, gdyż ogranicza on wynagrodzenie nadzorcy układu również 

w przypadkach niezależnych od jego nakładu pracy, jak np. umorzenie czy też odmowa 

zatwierdzenia układu – które zależą w największym stopniu od samego dłużnika, i jego wierzycieli 

oraz niezawisłej oceny sądu;  

 

W załączeniu do niniejszego pisma, KIDR załącza w/w stanowisko wraz z uzasadnianiem. 

  

Ponadto, KIDR pragnie postulować wprowadzenie następujących rozwiązań, które uczynią planowane 

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne bardziej przystępne i dostępne dla przedsiębiorców: 

1. Wprowadzenie obowiązku załączenia do umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, o której mowa 

w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) 

(dalej: „PR”): 

1) wykazu wierzycieli, o którym mowa w art. 227 ust. 1 pkt 6) PR oraz wykazu wierzycieli 

spornych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt 8) PR,  

2) pisemnego oświadczenia dłużnika, że wierzytelności sporne uprawniające do głosowania 

nad układem nie przekraczają 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 

nad układem; 
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3) pisemnego oświadczenia doradcy restrukturyzacyjnego, że w stosunku do niego nie 

zachodzą przeszkody do sprawowania funkcji nadzorcy układu, o których mowa w art. 24 

PR; 

4) pouczenia dłużnika przez doradcę restrukturyzacyjnego o brzmieniu art. 218 ust. 1 PR. 

- w przypadku chęci skorzystania przez dłużnika z „uproszczonego postępowania 

restrukturyzacyjnego”. 

2. Wprowadzenie obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a-d powyżej, 

do sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, wraz z zawiadomieniem, 

o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy.     

3. Wprowadzenie obowiązku złożenia przez dłużnika, wraz z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 

14 ust. 3 Ustawy oświadczenia, iż suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogółu 

wierzytelności 

4. Dane do korespondencji kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy 

układu, powinny być wskazane w obwieszczeniu o otwarciu postępowania;  

5. Rozszerzenie uprawnienia sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zatwierdzeniu układu, do 

uchylenia skutków opublikowania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy, 

o przypadki w których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem 

przekroczy 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.    

6. Wprowadzenie możliwości zmiany nadzorcy układu przez sąd właściwy do rozpoznania wniosku 

o zatwierdzenie układu, z urzędu, na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu, 

w przypadkach: 

1) gdy wobec dotychczasowego nadzorcy układu zaistniały przesłanki, o których mowa w 

art. 24 PR; 

2) nadzorca układu wraz z pierwszą czynnością przed sądem nie przedłożył do akt 

postępowania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji; 

3) cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego 

osobie fizycznej albo wspólnikom ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo 

członkom zarządu reprezentującym taką spółkę; 

4) śmierci nadzorcy układu; 

5) utraty przez nadzorcę układu pełniej zdolności do czynności prawnej; 
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6) gdy w składzie organów spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie; 

7) gdy nadzorca układu nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki 

- po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu, w którym sąd wezwał dłużnika do zawarcia 

umowy z nowym nadzorcą układu; 

7. W przypadku  którym mowa w pkt 8 powyżej, wynagrodzenie nadzorcy układu powinno być 

kształtowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia nadzorcy sądowego; 

8. Uregulowanie procedury ustanowienia kuratora dla obligatariuszy, o którym mowa w art. 363 ust. 

1 PR;    

9. Zasadne jest, aby spis wierzytelności sporządzony w postępowaniu, po przyjęciu układu, miał walor 

tytułu egzekucyjnego. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

1. SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY 

 

1. Zwiększenie transparentności uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego 

 

W ocenie KIDR, mając na względzie konieczność uszanowania reguł ogólnych wynikających z ustawy 

– Prawo restrukturyzacyjne, a w szczególności zabezpieczenie słusznych interesów wierzycieli, w celu 

wyeliminowania sytuacji nadużywania proponowanej w Ustawie instytucji, poprzez uzyskanie ochrony przed 

egzekucją pomimo braku spełnienia formalnych przesłanek do przeprowadzenia wobec dłużnika 

„uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”, zasadnym będzie, aby już na etapie zawarcia umowy 

z doradcą restrukturyzacyjnym, o której mowa w art. 210 PR, dłużnik przedłożył przygotowany przez siebie, 

w oparciu o księgi rachunkowe wykaz wierzytelności oraz wykaz wierzytelności spornych, o których mowa 

w art. 227 ust. 1 pkt 6) i 8) PR. Ponadto dłużnik powinien złożyć pisemne oświadczenie, iż wierzytelności sporne 

uprawniające do głosowania nad układem nie przekraczają 15% sumy wierzytelności uprawniających do 

głosowania nad układem.  Jednocześnie doradca restrukturyzacyjny, z którym zostanie zawarta umowa, o której 

mowa w art. 210 PR, będzie zobowiązany do poinformowania dłużnika, o treści art. 218 ust. PR, zgodnie 

z którym „Nadzorca układu informuje dłużnika na piśmie o niemożności zawarcia układu w trybie przewidzianym 

w niniejszym dziale niezwłocznie po stwierdzeniu, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem 

przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem”. Powyższe pozwoli doradcy 
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restrukturyzacyjnemu na zweryfikowanie, czy zostały spełnione ustawowe przesłanki otwarcia „uproszczonego 

postępowania restrukturyzacyjnego”, tj. nie będzie się ono toczyło z naruszeniem art. 3 ust. 2 PR, a dłużnik 

zostanie poinformowany o konsekwencjach, braku zaistnienia przesłanek do prowadzenia „uproszczonego 

postępowania restrukturyzacyjnego”.  

 

Jednocześnie doradca restrukturyzacyjny, jako druga strona umowy, o której mowa w art. 210 PR, 

powinien złożyć oświadczenie, iż nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody do sprawowania funkcji 

nadzorcy układu, o których mowa w art. 24 PR. 

 

Wyżej wymienione oświadczenia oraz pouczenia, nadzorca układu złoży do sądu właściwego do 

rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, wraz zawiadomieniem, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy. 

 

Z obowiązkiem złożenia oświadczenia iż wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad 

układem nie przekraczają 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem wobec 

nadzorcy układu, powinien być skorelowany obowiązek poinformowaniu o złożeniu takiego oświadczenia 

w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy.   

 

Równie istotne jest, aby obwieszczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy zawierało dane do 

korespondencji doradcy restrukturyzacyjnego, który w postępowaniu będzie pełnił funkcje nadzorcy układu. 

Informacja ta ułatwi wierzycielom kontakt z nadzorcą układu oraz uzyskanie informacji na temat przebiegu 

postępowania restrukturyzacyjnego. W szczególności ułatwi to zasięgnięcia przez wierzycieli informacji 

o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu, w myśl art. 216 ust. 1 PR.  

 

W celu ochrony słusznych praw wierzycieli, oraz uniknięcia nadużywania przez dłużników 

instrumentów wskazanych w „uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym”, KIDR postuluje rozszerzyć 

uprawnienia sądu przewidziane w art. 17 ust. 1 Ustawy, poprzez umożliwienie uchylenie skutków opublikowania 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy (zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych 

dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem oraz dotyczących wierzytelności, o których mowa 

w art. 16 Ustawy, wszczętych przed dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy;  

niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz wykonania postanowienia o zabezpieczeniu 

roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa 

układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 16 Ustawy; odpowiednie stosowanie przepisów art. 252, art. 

253 oraz art. 256 PR oraz wydawanie przez nadzorcę układu zezwoleń, o których mowa w art. 256 PR), 
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o przypadki w których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 

15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Powyższa regulacja w połączeniu 

z nadzorem sprawowanym przez nadzorcę układu, ograniczy do minimum sytuacje, w których dłużnik 

próbowałby prowadzić „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” pomimo braku ku temu przesłanek, 

jedynie w celu uzyskania ochrony przed egzekucją ze strony wierzycieli. Ochrona taka będzie bowiem 

iluzoryczna, z uwagi, że sąd będzie mógł ją uchylić na wniosek wierzyciela lub nadzorcy sądowego.        

 

KIDR zwraca również uwagę, że w procedowanym w Parlamencie projekcie ustawy wprowadzającej 

„uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” brak jest mechanizmów regulujących zmianę nadzorcy układu. 

Regulacje takie są konieczne, dla zapewnienia nie tylko płynności postępowanie ale i dla zabezpieczenia 

interesów zarówno dłużnika jak i wierzycieli. Konieczność zmiany nadzorcy sądowego może wynikać zarówno 

z przesłanek leżących po stronie nadzorcy układu (np. niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

obowiązków) jak i przesłanek zewnętrznych, obiektywnych (np. śmierć nadzorcy układu). Mając na uwadze, 

krótki czas trwania „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”, koniecznym jest wypracowanie 

mechanizmu szybkiej zmiany nadzorcy układu. Dlatego KIDR proponuje, aby w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z przesłanek do odwołania lub zmiany nadzorcy układu, sąd zobowiązywała dłużnika do zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 210 PR z nowym nadzorcą układu w terminie 7 dni, pod rygorem wyznaczenia 

nowego nadzorcy układu przez sąd spośród osób legitymujących się czynną licencją doradcy 

restrukturyzacyjnego. Obecnie obowiązujące przepisy (art. 221 ust. 3 PR) pozwalają na podpisanie umowy 

z nowym nadzorcą sądowym, w przypadku nieuzupełnienia braków sprawozdania przez nadzorcę układu. 

KIDR proponuje zaszczepienie analogicznego mechanizmu, również na gruncie „uproszczonego postępowania 

restrukturyzacyjnego”.   

 

Powyższe rozwiązanie jest uzasadnione okoliczności, iż to dłużnik ponosi koszty wynagrodzenia 

nadzorcy układu oraz to dłużnik powinien być najbardziej zmotywowany do szybkiej zmiany nadzorcy układu, 

co jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Krótki termin na zmianę nadzorcy układu podyktowany 

jest okolicznością krótkiego, maksymalnie 4-miesięcznego horyzontu uproszczonego postępowania 

restrukturyzacyjnego.   

 

Jednocześnie w przypadku niezawarcia umowy z nowym nadzorcą układu, to sąd musi przyjąć ciężar 

wyznaczenia następcy nadzorcy układu, w sposób analogiczny jak wygląda to w postępowaniach 

restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.  
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W takim jednak wypadku kwestia wynagrodzenia nadzorcy układu nie będzie mogła być regulowana 

w umowie pomiędzy dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym, wobec czego KIDR proponuje, aby 

wynagrodzenie w ten sposób powołanego nadzorcy układu było ustalane zgodnie z zasadami analogicznymi, 

do ustalania wynagrodzenia nadzorcy sądowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne.          

 

Powyższe zmiany pozwolą na zwiększenie transparentności „uproszczonego postępowania 

restrukturyzacyjnego”, jednocześnie pozwalając na zachowanie jego elastyczności oraz uproszczonej formy. 

W szczególności jednak pozwolą na ochronę słusznych praw wierzycieli. Jeszcze przed dokonaniem 

obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu 

doradca restrukturyzacyjny zweryfikuje przesłanki formalne dla przeprowadzenia wobec dłużnika 

„uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”, w przypadku ujawnienia przesłanki przewyższenia sumy 

wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem ponad 15% sumy wierzytelności 

uprawniających do głosowania nad układem sąd na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu uchyli 

skutki opublikowania obwieszczenia, o których mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy, w końcu w przypadku 

niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków przez nadzorcę sądowego możliwa jest jego 

zmiana.      

 

Zdaniem KIDR niezasadnym jest, również poprzez analogię do przyspieszonego postępowania 

układowego, nakładać na nadzorcę układu obowiązku sporządzenia spisu wierzytelności, spisu wierzytelności 

spornych oraz planu restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia „uproszczonego postępowania 

restrukturyzacyjnego”. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 220 pkt 8) PR spis wierzytelności sporządzony 

przez nadzorcę układu, zawiera informację czy wierzyciel głosował za, czy przeciwko układowi. Z powyższego 

wynika, że może zostać sporządzony dopiero po zebraniu głosów od wierzycieli. Z uwagi, że dłużnik w trakcie 

postępowania może uznać wierzytelności sporne lub wierzytelności układowe mogą zostać stwierdzone przez 

niezawisły sąd w drodze postępowania cywilnego, również sporządzenie spisu wierzytelności spornych w 

terminie dwóch tygodnie od otwarcia postępowania jest znacznie utrudnione. W końcu sporządzenie planu 

restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowanie, jest nie tylko niezwykle trudne 

ale wręcz niecelowe. O ile bowiem główne założenia planu restrukturyzacyjnego, dłużnik jest w stanie 

przygotować samodzielnie jeszcze przed otwarciem postępowania, o tyle szczegóły tego planu uzgadniane są 

nierzadko z wierzycielami w trakcie negocjacji prowadzonych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. 

Wynikiem tych negocjacji są również ostateczne propozycje układowe, które stanowią element karty do 

głosowania, w myśl art. 213 ust. 1 PR.        
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KIDR wskazuje również, w ramach procedury „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego” 

wierzyciele będą mogli decyzje w sprawie głosowania nad układem podjąć w oparciu o informacje uzyskane od 

nadzorcy układu. W szczególności należy zwrócić uwagę, że w myśl art. 216 ust. PR, który znajduje zastosowanie 

w „uproszczonym postępowaniu układowym” - „Nadzorca układu udziela wierzycielowi na jego żądanie informacji o 

sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej 

ekonomicznie decyzji o głosowaniu za albo przeciw układowi.”  

 

Propozycje zmiany brzmienia przepisów Ustawy 

 

Art. 14 ust. 1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do umowy, o której mowa w art. 210 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814): 

1) wykaz wierzycieli oraz wykazu wierzycieli spornych,  

2) pisemne oświadczenie dłużnika, że wierzytelności sporne uprawniające do 

głosowania nad układem nie przekraczają 15% sumy wierzytelności 

uprawniających do głosowania nad układem; 

3) pisemne oświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego, że w stosunku do niego nie 

zachodzą przeszkody do sprawowania funkcji nadzorcy układu, o których mowa 

w art. 24 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; 

4) pouczenie dłużnika o treści art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne.  

 

Art. 14 ust. 1b. Do wykazu wierzycieli oraz wykazu wierzycieli spornych stosuje się 

odpowiednio art. 227 ust. 1 pkt 6) i 8) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.  

 

Art. 14 ust. 3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku 

dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, 

oświadczenie że wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem nie przekraczają 15% 

sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem,  imię i nazwisko nadzorcy układu albo 

nazwę osoby będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo numer spółki w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, adres korespondencyjny nadzorcy układu oraz dzień układowy. 

 

Art. 14 ust. 4. O opublikowaniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy 
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do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, o którym mowa w art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne, w terminie 3 dni od jego publikacji. Do zawiadomienia nadzorca układu załącza dokumenty, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1)-4).  

 

Art. 17 ust. 1a. W przypadku gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania 

nad układem przekroczy 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, ust. 

1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 17a ust. 1. W przypadku: 

1) gdy wobec doradcy restrukturyzacyjnego zaistniała przesłanka wyłączająca możliwość 

pełnienia funkcji nadzorcy układu, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne; 

2) nadzorca układu wraz z pierwszą czynnością przed sądem nie przedłożył do akt 

postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji; 

3) cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego 

osobie fizycznej albo wspólnikom ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo 

członkom zarządu reprezentującym taką spółkę; 

4) śmierci nadzorcy układu; 

5) utraty przez nadzorcę układu pełniej zdolności do czynności prawnej; 

6) gdy w składzie organów spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie; 

7) gdy nadzorca układu nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki; 

 

Sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, z urzędu albo na wniosek 

wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu wzywa dłużnika do zawarcia nowej umowy z innym 

nadzorcą układu, w terminie tygodnia, pod rygorem zmiany nadzorcy układu; 

ust. 2. Po bezskutecznym upływie terminu sąd zmienia nadzorcę układu.  

ust. 3. O zmianie nadzorcy układu obwieszcza się. 

   

Art. 17b. ust. 1. W przypadku zmiany nadzorcy układu przez sąd, do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia nadzorcy sądowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
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Prawo restrukturyzacyjne o wynagrodzeniu nadzorcy sądowego. 

 

 

 

2. Procedura powołania kuratora obligatariuszy 

 

KIDR zwraca uwagę, iż w obecnym brzmieniu projekt ustawy wprowadzającej „uproszczone 

postępowanie restrukturyzacyjne”, eliminuje ze skorzystania z instrumentów w niej wprowadzanych emitentów 

obligacji. Zgodnie bowiem z art. 362 ust. 3 PR Wobec emitenta obligacji nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie 

układu, z wyjątkiem układu częściowego, jeżeli układem częściowym nie są objęte wierzytelności z tytułu emisji obligacji.   

 

Zwrócić należy uwagę, że kryzys związany ze stanem epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19, 

w równym stopniu co zwykłych przedsiębiorców dotyka emitentów obligacji. Jednocześnie brak jest 

uzasadnienia dla ograniczenia możliwości skorzystania „uproszczonego postępowania restukturyzacyjnego” 

również przedsiębiorcom finansującym się poprzez emisję obligacji, w szczególności, iż nierzadko dla naprawy 

sytuacji finansowej takich podmiotów wystarczającym będzie zawarcie układu częściowego obejmującego 

obligatariuszy. 

 

Dlatego też KIDR proponuje, aby nadzorca układu wraz zawiadomieniem o opublikowaniu 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy, składał wniosek o ustanowienie kuratora dla 

obligatariuszy zgodnie z art. 363 PR. Kuratorem powinna być osoba spełniająca przesłanki określone w art. 24 

PR, bank, z którym dłużnik zawarł umowę o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta względnie 

administrator hipoteki, jeżeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono hipotekę na majątku emitenta. 

 

Jednocześnie każdy z obligatariuszy powinien mieć prawo do osobistego (lub przez pełnomocnika) 

działania w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału 

w postępowaniu przez sąd.   

 

Powyższy mechanizm zabezpiecza interesy obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 

a jednocześnie pozwala na skorzystanie z procedowanych regulacji szerszemu gronu podmiotów.  

 

Propozycje zmiany brzmienia przepisów Ustawy 
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Art. 14a ust. 1. W przypadku otwarcia postępowania wobec podmiotu emitującego obligacje, 

stosują się odpowiednio przepisy Tytułu IV. Działu II (Postępowanie restrukturyzacyjne wobec 

emitentów obligacji) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami 

wynikającymi z niniejszego artykułu. 

ust. 2.  Artykułu 362 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne nie stosuje 

się. 

ust. 3. Jeżeli dłużnik jest emitentem obligacji, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 

14 ust. 4, nadzorca układu wnosi o ustanowienie kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy. 

ust. 4. Do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

 
3. Nadanie spisowi wierzytelności walory tytułu egzekucyjnego 

 

Ustawa - Prawo restrukturyzacyjne przewiduje m.in., że po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg 

z zatwierdzonego spisu wierzytelności, łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego 

układ, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi oraz temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania 

układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie zabezpieczenia, a także przeciwko 

zobowiązanemu do dopłaty, jeżeli układ przewiduje dopłaty między wierzycielami (art. 102 ust. 2 PR). 

 

Powyższa regulacja obejmu wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności w przyspieszonym 

postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym, nie obejmuje natomiast 

wyciągu spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. 

Okoliczność ta wpływa na zmniejszenie poparcia tego postępowania wśród wierzycieli, którzy nie mogą liczyć, 

że w przypadku ewentualnego niewykonania układu przez dłużnika, będą dysponowali tytułem egzekucyjnym 

pozwalającym na szybsze wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego. Powyższe 

spowodowane jest okolicznością, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu sędzia-komisarz nie zatwierdza 

spisu wierzytelności. 

 

Zdaniem KIDR, mając na uwadze, ze sąd zatwierdzając układ, musi zbadać również prawidłowość 

sporządzenia spisu wierzytelności przez nadzorcę sądowego, brak jest przeszkód aby wyciąg ze spisu 

wierzytelności, w przypadku zatwierdzenia układu przez sąd, nie mógł mieć waloru tytułu egzekucyjnego.  

 

Za nadaniem wyciągowi ze spisu wierzytelności takiego waloru przemawiają następujące argumenty: 
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1. w spisie wierzytelności (bezspornych) dłużnik składa oświadczenie o uznaniu wierzytelności; 

2. sąd zatwierdzając układ weryfikuje prawidłowość sporządzenia spisu wierzytelności; 

3. nadanie wyciągowi ze spisu wierzytelności sporządzonemu w „uproszczonym postępowaniu 

restrukturyzacyjnym” pozwoli wierzycielom na szybsze uzyskanie tytułu wykonawczego oraz 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku braku zapłaty raty układowej lub całkowitego 

zaprzestania wykonywania układu przez dłużnika.  

 

Propozycje zmiany brzmienia przepisów Ustawy 

 

Dodanie art. 23a w proponowanym brzmieniu: Po zatwierdzeniu układu, wyciąg ze złożonego 

spisu wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzyciela i przysługującej mu wierzytelności, stanowi 

tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi. Art. 102 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne stosuje się 

odpowiednio. 

 

Podsumowując, KIDR co do zasady uważa zaproponowane zmiany za konieczne i potrzebne, z 

powyżej omówionymi uwagami, które pomogą usprawnić postępowanie, a także uczynić je bardziej 

równoważącym interesy wszystkich zainteresowanych stron.  

 

     

(-) Jerzy Sławek     (-) Karol Tatara   

Dziekan KIDR     Prodziekan KIDR ds. Legislacji  

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Stanowisko KIDR w przedmiocie projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) z dnia 
27.05.2020 r.  



Załącznik do stanowiska KIDR w przedmiocie projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) 

PORÓWNANIE ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NADZORCY UKŁADU 

 

Zakres ustawowych obowiązków Doradcy 
Restrukturyzacyjnego w Postępowaniu o Zatwierdzenie 
Układu (PZU) w tym uproszczone wg. projektu. 

Zakres ustawowych obowiązków Doradcy 
Restrukturyzacyjnego w postępowaniu układowym 
konsumenta.  
 

Podstawowym obowiązkiem nadzorcy układu jest 

złożenie sprawozdania o którym mowa w art. 220 Prawa 

restrukturyzacyjnego, które to sprawozdanie nadkładu musi 

zawierać: 

1) stwierdzenie przyjęcia układu; 

2) ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego 

zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

zatwierdzenie układu; 

3) zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 

ust. 2; 

4) ocenę możliwości wykonania układu; 

5) wskazanie miejsc, w których znajduje się 

przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika; 

6) aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową 

wyceną jego składników; 

7) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów 

postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień 

przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem 

złożenia wniosku; 

8) spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę 

układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, 

czy przeciw układowi; 

9) spis wierzytelności spornych, sporządzony przez 

nadzorcę układu; 

10) wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, 

jaką część stanowią wierzytelności sporne; 

11) listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na 

majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia; 

12) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec 

dłużnika wraz z adresami, z określeniem 

wierzytelności, daty ich powstania i terminów 

zapłaty; 

13) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów 

Zakres obowiązków nadzorcy sądowego w układzie 

konsumenckim  zgodnie z art. 49130,32,34,37 Prawa 

Upadłościowego to: 

 

1) sporządzanie w porozumieniu z dłużnikiem propozycji 

układowych;  

2) sporządzenie spis wierzytelności;  

3) sporządzenie spis wierzytelności spornych; 

4) zwołanie zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad 

układem 

5) przewodniczenie zgromadzeniu wierzycieli 

6) przedstawienie sądowi wniosku o zatwierdzeniu układu lub 

umorzenie postępowania; 

7) pośredniczenie w wykonaniu układu ( o ile nadzorca zostanie 

wykonawcą układu); 

8) prowadzenia akt postępowania; 



wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 

14) informację o postępowaniach dotyczących 

ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, 

zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów 

skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń 

podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w 

rejestrach, jak również o prowadzonych innych 

postępowaniach sądowych, administracyjnych, 

sądowoadministracyjnych oraz przed sądami 

polubownymi dotyczących majątku dłużnika; 

15) dokument potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji 

nadzorcy układu; 

16) plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę 

układu; 

17) informacje, o których mowa w art. 140, oraz kopię 

zawiadomienia i opinii organu, o których mowa w 

art. 204, albo informację, że żaden organ takiego 

zawiadomienia lub opinii nie złożył. 

 

Zakres rzeczowy Planu Restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 10 

Prawa restrukturyzacyjnego zawiera co najmniej: 

1) opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o 

aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w 

sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa; 

2) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej 

dłużnika; 

3) prezentację proponowanej przyszłej strategii 

prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz 

informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka; 

4) pełny opis i przegląd planowanych środków 

restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów; 

5) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych 

oraz ostateczny termin wdrożenia planu 

restrukturyzacyjnego; 

6) informację o zdolnościach produkcyjnych 

przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich 

wykorzystaniu i redukcji; 

7) opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania 

dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu 

 Brak planu i testu prywatnego wierzyciela / inwestora; 



finansowania restrukturyzacji, finansowych 

zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w 

szczególności banków lub innych kredytodawców, 

wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej 

oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania 

zapotrzebowania na nią; 

8) projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte 

na co najmniej dwóch prognozach; 

9) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za 

wykonanie układu; 

10) imiona i nazwiska autorów planu 

restrukturyzacyjnego; 

11) datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego. 

 

W przypadku występowania wierzycieli publicznoprawnych do 

planu restrukturyzacyjnego dołączany musi być Test 

Prywatnego Wierzyciela a jeżeli propozycje układowe 

przewidują objęcie udziałów lub akcji w spółce 

dłużnika, niezbędny jest Test Prywatnego Inwestora  

 
Nadto wg. projektu tzw. uproszczonego postępowania o 
zatwierdzeniu układu nadzorca układu: 
 
po obwieszczeniu w MSIG  dnia otwarcia postępowania 
nadzorca układu sprawuje kontrolę czynności 
przekraczających zwykły zarząd; 
  
nadto prowadził będzie zgromadzenie wierzycieli; 
 
 

 


