
Wstęp

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dniem 1.1.2016 r. w istotny sposób zmienia
konstrukcję układu w polskim systemie prawnym, a jednocześnie wprowadza wiele
innowacji do instytucji Prawa upadłościowego. Dewaluacja Prawa upadłościowego
i naprawczego uchwalonego w 2003 r., poważnie zreformowanego w roku 2009,
stała się faktem.

Warto podkreślić, że dziedzina prawa odnosząca się do niewypłacalności dłużnika
pełni ważną rolę dla gospodarki wolnorynkowej. Niewypłacalność jest przy tym
normalnym zjawiskiem rynkowym zarówno w korzystnych warunkach makroeko-
nomicznych, jak i w dobie strukturalnego kryzysu gospodarczego. Należy przy tym
zwrócić uwagę na jakość norm prawnych odnoszących się do niewypłacalności
dłużnika i ich prawidłowe stosowanie przez system sądowniczy, które mają trudne
do przecenienia znaczenie.

Prawo restrukturyzacyjne wprowadza innowacje na dwóch zasadniczych płasz-
czyznach. Po pierwsze, w sferze regulacji merytorycznej. Ustawodawca wprowadził
cztery procedury restrukturyzacyjne pozwalające na zawarcie układu: postępowanie
o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie ukła-
dowe, postępowanie sanacyjne. Ustawodawca objął regulacją normatywną poprzez
układ nowe ważne obszary restrukturyzacji dłużnika, które wcześniej stanowiły białą
plamę w sferze legislacji. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest, z jednej
strony, zapobieżenie upadłości dłużnika i, z drugiej strony, równomierne zaspoko-
jenie wierzycieli dłużnika. Po drugie, innowacyjny charakter ma cyfryzacja postę-
powań restrukturyzacyjnych dzięki formule Centralnego Rejestru Restrukturyzacji
i Upadłości (CRRiU). Jednak w tym zakresie reforma ma wejść w życie 1.2.2018 r.

Należy przewidywać, że praktycznym efektem wejścia w życie Prawa restruk-
turyzacyjnego i zmodyfikowanego Prawa upadłościowego będzie profesjonalizacja
usług prawniczych. Niewątpliwie sprzyja temu postępujący rozrost materiału nor-
matywnego.

Przygotowanie komentarza do przepisów mających dopiero wejść w życie nie
jest zadaniem łatwym. Nowa regulacja musi obrosnąć orzecznictwem sądowym,
glosami, krytyczną analizą praktyki. Niemniej niektóre konstrukcje Prawa restruk-
turyzacyjnego nawiązują do poprzednich rozwiązań prawnych. Niniejszy komentarz
ma na celu przybliżenie osobom zainteresowanym (sędziom, doradcom restruk-
turyzacyjnym, radcom prawnym, adwokatom, a także wierzycielom i dłużnikom)
skomplikowanej problematyki Prawa restrukturyzacyjnego.

Rafał Adamus
Warszawa, 9 października 2015 r.
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