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Przedmowa
Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 814 ze zm.) jest aktem prawnym, który poprawia efektywność polskiej gospodarki, wzmacnia jej innowacyjność i podnosi poziom kapitału społecznego w Polsce.
Ponad cztery lata funkcjonowania ustawy skłoniło redaktorów publikacji do przygotowania jej aktualizacji. Dodatkowym bodźcem jest
ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła wiele istotnych
zmian w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim
restrukturyzacja jest identyfikowana z próbą wyjścia z sytuacji kryzysowej. W duchu poprzednich uregulowań prawnych każde postępowanie było utożsamiane z upadłością przedsiębiorcy. Liczba prawie 1500
otwartych w latach 2016–2019 postępowań restrukturyzacyjnych potwierdza celowość wprowadzenia tego rozwiązania.
Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne uporządkowała wiele pojęć
i terminów, a co najważniejsze – wymusza na przedsiębiorcy czy też wierzycielu bardziej aktywną postawę. Najważniejszym przesłaniem ustawy
jest podkreślenie, że podjęcie działań we wczesnej fazie sytuacji kryzysowej zdecydowanie poprawia ich skuteczność oraz umożliwia skorzystanie ze wsparcia nie tylko interesariuszy, lecz także przepisów prawa.
Mając na względzie myśl przewodnią przedmiotowej ustawy, autorzy publikacji położyli szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie
jej przepisów przez przedsiębiorców. Porównanie biznesowej definicji restrukturyzacji z jej ujęciem w zapisach ustawy ma na celu podkreślenie,
jaki zakres postępowania naprawczego przedsiębiorca musi wykonać
własnymi siłami lub przy wsparciu interesariuszy, a do jakich może wykorzystać ustawowe rozwiązania. Charakterystyka ustawy, jej koncepIX
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cja, kluczowe pojęcia, w tym zagrożenie niewypłacalnością, są poparte
licznymi przykładami, co powinno pozwolić Czytelnikowi na dokonanie
porównania z sytuacją, która jest tematem jego rozważań. Podobnie,
część publikacji poświęcona jest charakterystyce poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, kryteriom oraz skutkom ich wyboru.
Publikacja ta ma na celu ułatwienie przedsiębiorcy odniesienie regulacji
prawnych do konkretnej sytuacji. Odrębny rozdział poświęcony został
pomocy publicznej – pojęciu, które – jak wynika z badań – jest najsłabiej
rozpoznawalne w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
Ostatni rozdział części I publikacji poświęcony jest uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu – całkowicie nowej procedurze,
wprowadzonej w związku z gospodarczymi skutkami COVID-19, która
będzie obowiązywała do 30.6.2021 r.
Podsumowaniem publikacji są rozbudowane przykłady zastosowania przepisów PrRestr w praktyce gospodarczej. Przedstawiono tok
postępowania, zaproponowano, co wydaje się najważniejsze, program
działań naprawczych, a następnie przedstawiono dokumentację, która towarzyszy każdemu z czterech postępowań w pierwszej jego fazie
w oparciu o sytuacje, które wystąpiły w czterech przedsiębiorstwach.
Nazwiska osób, nazwy firm, zdarzenia oraz wielkości liczbowe są przypadkowe, aczkolwiek te ostatnie nawiązują do realiów biznesowych.
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do przedsiębiorców,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej i rozważają skorzystanie z przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W licznych
odniesieniach Autorzy publikacji zwracają uwagę na znaczenie wczesnej
reakcji na stany kryzysowe, co zapewnia większą efektywność możliwych do wdrożenia rozwiązań prawnych.
Zapraszamy do lektury,
Andrzej Głowacki
SSR Cezary Zalewski
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