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Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze uchwalona została w dniu
28.2.2003 r. i weszła w życie 1.10.2003 r. Następnie została bardzo
gruntownie znowelizowana ustawą z 6.3.2009 r. i w nowym brzmieniu obowiązywała we wszystkich postępowaniach, w których upadłość
ogłoszono po 3.5.2009 r. Kolejne istotne zmiany prawa upadłościowego,
które weszły w życie 31.12.2014 r. dotyczyły upadłości osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej. Rewolucyjne i systemowe
zmiany w regulacji polskiego prawa upadłościowego wprowadziła ustawa
z 15.5.2015 r., wydzielająca z Prawa upadłościowego i naprawczego
regulacje dotyczące zawierania układu i przenosząca je do odrębnej
ustawy. Znowelizowane Prawo upadłościowe od 1.1.2016 r. wprowadziło
m.in. całkowicie nową instytucję sprzedaży przygotowanej (ang. pre-pack),
zrównało należności publicznoprawne ze zobowiązaniami handlowymi,
jak również wprowadziło całkowicie nowe reguły ochrony nabywców
w ramach postępowania upadłościowego deweloperów. Nowa ustawa –
Prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery procedury dochodzenia do
układu, nową instytucję układu częściowego i zmienia sposób liczenia
głosów potrzebnych do przyjęcia układu tak, aby promować wierzycieli
aktywnych, zainteresowanych wynikiem postępowania.
Niniejszy komentarz obejmuje stan prawny po nowelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przepisów przejściowych oraz istotnych
różnic w stosowaniu prawa w wersji znowelizowanej, w odniesieniu do
poprzednio obowiązującej. Dwanaście lat stosowania w praktyce uregulowań, które zastąpiły obowiązujące od 1934 r. Prawo upadłościowe
oraz Prawo o postępowaniu układowym, pozwoliło na sformułowanie
opinii i wskazówek co do praktycznego stosowania tego prawa nie tylko
w oparciu o warstwę teoretyczną nowych uregulowań, ale także w oparciu
o doświadczenia judykatury, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Podstawowym zadaniem niniejszego komentarza jest udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które pojawiać się będą przy stosowaniu
tego prawa oraz przedstawienie propozycji rozwiązania problemów praktycznych. Oczywiste jest, że w konfrontacji z rzeczywistością każdy praktyk poszukuje odpowiedzi nie tyle zgodnej z teoretycznym wzorcem, ile
dającej mu wskazówkę do konkretnego zachowania: przedsiębiorcy – kiedy
wnieść o ogłoszenie upadłości, wierzycielowi – jak skutecznie dochodzić
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wierzytelności, a sądowi – jak sprawować wymiar sprawiedliwości pamiętając o najistotniejszym dla stron wymiarze ekonomicznym postępowania.
Komentarz został napisany w oparciu o wieloletnie doświadczenie
orzecznicze zdobyte w sprawach upadłościowych, przy sprawowaniu
urzędu sędziego, sędziego-komisarza, przewodniczącego Wydziału Upadłościowego, uczestnictwie w prawach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego, a obecnie praktyka – radcy prawnego specjalizującego się
w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacji w ramach Kancelarii
Zimmerman i Wspólnicy, specjalizującej się w tej dziedzinie prawa, oraz
doradcę restrukturyzacyjnego w spółce Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., a od 2013 r. członka Zespołu Ministra Sprawiedliwości
Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, który przygotował
projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzającej stan prawny
skomentowany w niniejszym wydaniu komentarza. To doświadczenie
pozwala ufać, iż komentarz ten okaże się przydatny w praktyce zarówno
profesjonalistom stosującym tę dziedzinę prawa zawodowo, jak i pomoże
osobom spoza grona prawników zrozumieć zasady tego postępowania
i poruszać się w nim w niezbędnym zakresie. Będę wdzięczny za wszelkie
uwagi krytyczne i propozycje dyskusji, e-maile proszę kierować na adres:
piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl.
Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.3.2018 r., w tym
przede wszystkim bardzo gruntowną nowelizację wprowadzoną ustawą
z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W stosunku do wydania
poprzedniego wydanie 5. uwzględnia przede wszystkim doświadczenia
praktyki pierwszych 2 lat funkcjonowania Prawa restrukturyzacyjnego po
jego wydzieleniu z Prawa upadłościowego. Uwzględniono także zmiany
w zakresie pomocy publicznej w restrukturyzacji wprowadzone ustawą
z 26.1.2018 r.
Piotr Zimmerman
Warszawa, marzec 2018 r.
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