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Kraków, 06.05.2021 r. 

 

P.T. 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji 

Senat RP 

 

 

WSPÓLNE STANOWISKO  

INSO –  

SEKCJI PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO INSTYTUTU ALLERHANDA 

oraz 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH 

W SPRAWIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH 

(druk senacki nr 387/sejmowy nr 1016) 

 

 

1. Uwaga wstępna 

Niniejsze uwagi obejmują stanowiska przedstawione przez Członków Prezydium INSO – Sekcji Prawa 

Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie – jednostki wewnętrznej 

w strukturze Instytutu Allerhanda („Sekcja INSO”), której podstawowym zadaniem jest m.in. 

merytoryczne opiniowanie projektów zmian w prawie restrukturyzacyjnym, a także samorządu 

zawodowego doradców restrukturyzacyjnych – Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych 

(„KIDR”).  

Generalny cel, oraz kierunek zmian zaproponowanych w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy Sejmu IX kadencji nr 1016 oraz 

druk senacki 387 („Ustawa”), w zakresie tzw. uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu 

należy ocenić pozytywnie. 
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Badania pokazują, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dotychczas znajdujące się w tzw. 

Tarczy 4.0 jest najpopularniejszą formą restrukturyzacji, a dodatkowo czas jego obowiązywania 

dobiegnie formalnie końca w dniu 30.06.2021 r. 

Dlatego jednoznacznie pozytywnie należy ocenić zmianę w proponowanej Ustawie, polegającą na 

modyfikacji postępowania o zatwierdzenie układu i wprowadzeniu tych zmian na stałe, do polskiego 

systemu prawa insolwencyjnego. Planowane zmiany, które są obecnie przedmiotem prac 

legislacyjnych na etapie Rady Ministrów (rządowy proces legislacyjny), mają wejść w życie 01.07.2021 

r., co pozwoli na płynną kontynuację najpopularniejszej ścieżki restrukturyzacji, w zasadniczej swojej 

części pozasądowej. 

2. Uwagi szczegółowe 

 

W ramach uwag szczegółowych Sekcja INSO i KIDR chciałyby wskazać, iż:  

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu, po modyfikacjach, powinno być także dostępne dla 

emitentów obligacji, a w takim przypadku kurator dla reprezentowania praw obligatariuszy, 

powinien być powoływany możliwie szybko, np. w ciągu 7 dni od ogłoszenia o dniu układowym. 

W naszej ocenie, nie ma dostatecznego uzasadnienia dla wyłączenia z postępowania o 

zatwierdzenie układu dłużników – emitentów obligacji, zwłaszcza zważywszy, że podmiotów 

takich jest bardzo dużo, i również dla nich szybka ścieżka restrukturyzacyjna powinna być 

dostępna. Ewentualne praktyczne problemy z tym związane mogą być wyeliminowane poprzez 

niezwłoczne powołanie kuratora dla obligatariuszy. W tym zakresie postulowana byłaby 

zmiana art. 362 oraz 363 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Zmiana ta mogłaby mieć 

charakter ogólny – dla całego systemu prawa restrukturyzacyjnego w Polsce. 

2. W przypadku zawarcia układu, mając na względzie, że i tak obwieszczenia o dniu układowym 

dokonuje nadzorca układu, postulujemy, by to nadzorca układu składał wniosek o 

zatwierdzenie układu. Wydaje nam się nieuzasadnione, aby koniecznie wniosek w tym 

przedmiocie pochodził od dłużnika, a jego elementem było jedynie sprawozdanie nadzorcy 

układu. Propozycja tej zmiany wpisuje się także w filozofię nowelizacji, skoro ustawodawca 

postuluje dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym właśnie przez nadzorcę układu. 

 

Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Prodziekan ds. Legislacji 

Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa 

Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda 
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