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Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Stanisław 

Jurcewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (druk senacki 

nr 871, druki sejmowe nr 2824, 3275 i 3275-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji: Kazimierz Kutz, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, 

Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Michał Seweryński i Aleksander 

Świeykowski, 

 senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Łukasz 

Abgarowicz, Wiesław Dobkowski, Stanisław Iwan, Stanisław 

Jurcewicz, Stanisław Kogut, Marek Martynowski, Jan Michalski, 

Andrzej Owczarek, Aleksander Pociej, Bogusław Śmigielski, Jan 

Wyrowiński i Roman Zaborowski, 

 senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

Piotr Gruszczyński, Tadeusz Kopeć, Marek Martynowski i Witold 

Sitarz,  

 senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Grzegorz Czelej, 

Witold Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Jurcewicz, Izabela Kloc, 

Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, 

Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark i Piotr Zientarski, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń wraz ze współpracownikami, 

 Federacja Syndyków Rzeczypospolitej Polskiej: 

 prezydent Krzysztof Popiel wraz ze współpracownikami, 

 Instytut Allerhanda: 

 wiceprezes zarządu Bartosz Groele wraz ze 

współpracownikami, 

 Krajowa Izba Syndyków: 

 dziekan Jerzy Sławek, 

 Stowarzyszenie Sędziów „Themis”: 

 sędzia Janusz Płoch,  

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. 

Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie zapisów pozwalających na 

przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużonego przedsiębiorstwa oraz przeciwdziałanie jego 

likwidacji. Utrzymanie zadłużonego przedsiębiorstwa w wielu przypadkach jest znacznie 

korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja, oznacza to bowiem zachowanie miejsc 

pracy oraz możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, co przekłada się na 

pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze. 

Ustawa zakłada oddzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od postępowań 

upadłościowych. Przewiduje się wprowadzenie czterech postępowań restrukturyzacyjnych: 

postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz  

postępowań układowego i sanacyjnego. Wspólną ich cechą będzie dokonywana w ramach 

przepisów restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika, w pierwszej kolejności jego 

zobowiązań, a ponadto ustalenie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym jego 

polityką kadrową. 

Ustawa wprowadza również rozwiązania, które mają zapobiec możliwości 

wykorzystywania wymienionych postępowań przeciw wierzycielom. 

Senatorowie zgłosili wiele pytań do przedstawiciela rządu dotyczących m.in. właściwości 

rzeczowej sądów prowadzących postępowanie restrukturyzacyjne, odpowiedniego 

przygotowania kadry sędziowskiej, uprzywilejowanej, zdaniem senatora Jana 

Rulewskiego, pozycji wierzycieli, jakimi są Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy 

skarbowe oraz banki. Senator Bohdan Paszkowski zadał pytanie na temat nowych 

rozwiązań ratujących polskie przedsiębiorstwa, które nie zostały ujęte w ustawie oraz o 

czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego. 

Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister Kozdroń podkreślił, że zmiany 

zaproponowane w ustawie oznaczają całkowicie nowe ukształtowanie procedur 

zmierzających do zawarcia układu restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika. Ich 

wprowadzenie w życie będzie dla przedsiębiorców stanowić o realnej możliwości 

uratowania wielu miejsc pracy. 

Z uwagi na konieczność zapoznania się z opinią Biura Legislacyjnego, jak również 

zgłoszonymi w trakcie dyskusji propozycjami wprowadzenia poprawek, przewodniczący 

obradom zakończył posiedzenie komisji, wyznaczywszy dzień 5 maja 2015 r. na 

kontynuowanie prac nad ustawą. 

 

Konkluzja: Komisje nie zakończyły prac nad ustawą. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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