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Gruntowne zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym 

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 

r. poz. 978). Poprzednia ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze pozostaje w mocy, jednak od początku 

roku funkcjonuje pod nazwą Prawo upadłościowe, a wszelkie przepisy dotyczące postępowania 

naprawczego czy postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zostały uchylone. 

Materia ta została uregulowana w nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Cztery drogi do zawarcia układu 

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza 

cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne: 

 przyspieszone postępowanie układowe,  

 postępowanie o zatwierdzenie układu,  

 postępowanie układowe, 

 postępowanie sanacyjne.  

Różnią się one między sobą zakresem ochrony 

dłużnika oraz rolą sądu w postępowaniu. Dwie 

pierwsze zakładają proste postępowanie, w 

którym rola sądu jest ograniczona do minimum, 

a ustalenia dotyczące programu naprawczego 

pozostawione zostały w większości dłużnikowi i 

jego wierzycielom. Kolejną procedurą jest 

klasyczne postępowanie układowe. 

Postępowanie sanacyjne natomiast zakłada 

gruntowną restrukturyzację pod ścisłym 

nadzorem sądu. Wprowadzenie kilku 

zróżnicowanych procedur ma umożliwiać 

przedsiębiorcy wybór procedury najbardziej 

odpowiadającej jego potrzebom w zależności od 

skali problemów finansowych. 

Nowa definicja niewypłacalności  

Zmianie uległa także definicja niewypłacalności. 

Analogicznie do poprzedniego stanu prawnego 

dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność 

do wykonywania swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych lub gdy jego 

zobowiązania pieniężne przekraczają wartość 

jego majątku. Nowością jest doprecyzowanie 

regulacji w ten sposób, że utrata zdolności do 

wykonywania wymagalnych zobowiązań 

następuje, gdy opóźnienie w ich wykonaniu 

przekracza trzy miesiące. Na gruncie 

poprzedniej regulacji oddalenie wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu opóźnienia 

nieprzekraczającego 3 miesiące należało do 

uznania sędziego. Obecnie jest to przesłanka 

obiektywna. Skutkuje to tym, że przedsiębiorca, 

który nie jest w stanie spłacić należności jedynie 

przejściowo, nie będzie mógł zostać uznany za 

niewypłacalnego. 

Określony został również okres w jakim ma się 

utrzymywać stan przewagi zobowiązań 

pieniężnych nad wartością majątku dłużnika, 

aby można było mówić o jego niewypłacalności. 

Wynosi on dwa lata. Każde, chociażby 

przejściowe, uzyskanie przewagi majątku nad 

zobowiązaniami powoduje przerwanie biegu 

tego terminu. Ustawodawca sprecyzował także 

co należy wliczać do majątku i jakie 

zobowiązania pieniężne brać pod uwagę. 

Zmiana ta nie jest jednak szczególnie istotna, 

gdyż te same zasady funkcjonowały wcześniej 

zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie i w 

praktyce były stosowane już od jakiegoś czasu.  

Należy również wspomnieć, że od 1 stycznia 

2016 r. termin na zgłoszenie w sądzie wniosku 

o ogłoszenie upadłości wynosić będzie nie 14, 

jak poprzednio, a 30 dni od dnia, kiedy dłużnik 

stał się niewypłacalny. 

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i 

Upadłości 

Nowa ustawa przewiduje także utworzenie w 

2018 r. Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i 

Upadłości. Rejestr będzie zawierał informacje o 

postępowaniach upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych. Służył on będzie również 

zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, 

zarządzeń i innych informacji dotyczących 

toczących się postępowań. Udostępnione 

zostaną wzory pism i formularzy a ich składanie 
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będzie możliwe drogą elektroniczną, co z kolei 

pozytywnie wpłynie na koszt omawianych 

postępowań. 

Zrównanie Skarbu Państwa z innymi 

wierzycielami 

Nowe przepisy znoszą uprzywilejowanie 

należności publiczno-prawnych, co skutkuje 

zrównaniem pozycji Skarbu Państwa z 

pozostałymi wierzycielami. Wyłączeniu spod tej 

ogólnej reguły podlegają wierzytelności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne w części 

finansowanej przez ubezpieczonego, których 

płatnikiem jest dłużnik, przypadające za 3 

ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości.

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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O Accace  

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie             

i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 

O autorze 

Agnieszka jest radcą prawnym z kilkuletnim doświadczeniem. Dołączyła ona do Accace w 2011 r. i 

obecnie zarządza kancelarią prawną Accace Legal. Agnieszka doradza klientom głównie w zakresie 

prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w prawie własności 

intelektualnej. 

  

Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 

również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności 

Intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim. 
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Agnieszka Samborska 

Legal Adviser 

Agnieszka.Samborska@accace.com  
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