Wykorzystanie restrukturyzacji do
złagodzenia skutków kryzysu
gospodarczego
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O możliwości wykorzystania
restrukturyzacji do złagodzenia
skutków kryzysu ekonomicznego
dla podmiotów gospodarczych

O modelach postepowań
restrukturyzacyjnych

O możliwości wykorzystania
przyspieszonego postępowania układowego do szybkiego osiągnięcia porozumienia z wierzycielami

O postępowaniu układowym
jako rozwiązaniu na wypadek
sporów z kluczowymi
wierzycielami
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Restrukturyzacja jako możliwość złagodzenia
skutków kryzysu gospodarczego dla
działalności gospodarczej

Modele postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja ma na celu uniknięcie ogło-

do wykonywania swoich wymagalnych zobo-

Istnieją cztery rodzaje postępowań restruk-

Jednocześnie, w odróżnieniu od postępowania

szenia upadłości przedsiębiorcy oraz umożli-

wiązań pieniężnych (zazwyczaj wtedy, gdy

turyzacyjnych. Różnią je m.in. takie elementy

o zatwierdzenie układu, postępowania układowe

wienie dalszego funkcjonowania w obrocie

opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pienięż-

jak stopień zaangażowania sądu w zawarciu

istotnie zabezpieczają majątek dłużnika przed

gospodarczym dzięki zawarciu układu z wierzy-

nych przekracza trzy miesiące).

układu,

spornych

działaniami wierzycieli. Niedopuszczalne jest m.in.

cielami przewidującego zmniejszenie bieżą-

w sumie wierzytelności uprawnionych do gło-

obciążenie składników majątku dłużnika np. zasta-

cego obciążenia. Inicjatywę ma tu – co do

sowania nad układem, stopień ochrony i samo-

wem lub hipoteką, spełnianie świadczeń wynikają-

zasady – dłużnik.

dzielności dłużnika w postępowaniu.

Restrukturyzacja skierowana jest do podmio-

Z uwagi brak obligatoryjnego pozbawienia dłuż-

wierzytelności, wypowiedzenie umowy najmu lub

tów niewypłacalnych lub zagrożonych niewyp-

nika zarządu majątkiem, co ma miejsce w przy-

dzierżawy nieruchomości, w której jest prowa-

łacalnością, czyli takich, które utraciły zdolność

padku postępowania sanacyjnego, postępowania

dzone przedsiębiorstwo dłużnika, dalsze prowa-

układowe stanowią optymalne rozwiązanie dla

dzenie postępowania egzekucyjnego (zostaje ono

możliwości podjęcia współpracy z wierzycielami

z mocy prawa zawieszone).

odsetek

wierzytelności

w celu złagodzenia skutków niewypłacalności
związanej z kryzysem gospodarczym.

cych z wierzytelności, które z mocy prawa są
objęte układem, niektóre potrącenia wzajemnych
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Przyspieszone postępowanie układowe jako
uproszczony i przyspieszony sposób
osiągnięcia porozumienia z wierzycielami
•

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po

•

•

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po

•

Jest prowadzone, jeżeli suma wierzy-

sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wie-

spisu wierzytelności i spisu wierzytel-

sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wie-

telności spornych uprawniających do gło-

rzytelności w uproszczonym trybie, tj. po

ności spornych sędzia-komisarz wyznacza

rzytelności.

sowania nad układem przekracza 15%

przedstawieniu

wierzycielom termin głosowania nad

Wymaga bardziej wnikliwej oceny sytuacji

sumy wierzytelności uprawniających do

układem.

finansowej dłużnika, która dokonywana

głosowania nad układem.

przez

dłużnika

wraz

z wnioskiem o otwarcie postępowania

•

Po złożeniu planu restrukturyzacyjnego,

Postępowanie układowe – rozwiązanie na
wypadek sporów z kluczowymi wierzycielami

•

i propozycjami układowymi, również istot-

•

Nie sporządza się spisu inwentarza.

jest już po otwarciu postępowania –

nych dokumentów i danych księgowych

•

Może być prowadzone, jeżeli suma

w rezultacie sporządza się spis inwentarza,

już na etapie złożenia wniosku o otwarcie

wierzytelności spornych uprawniających

postępowania (m.in. wykazu majątku

do głosowania nad układem nie prze-

etapie postępowania o otwarcie postę-

i bilansu).

kracza 15% sumy wierzytelności upraw-

powania układowego sąd może ustanowić

Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie

niających do głosowania nad układem.

tymczasowego nadzorcę sądowego.

postępowania na wyłącznie na podstawie
dokumentów dołączonych do wniosku,
a przy otwarciu postępowania wyznacza
sędziego-komisarza i nadzorcę sądowego.

•

W celu zabezpieczenia majątku dłużnika na

