Elementarz prawa upadłościowego
Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez
umożliwienie mu restrukturyzacji, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.
W konsekwencji powyższego, postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:
1) dłużnika niewypłacalnego;
2) dłużnika zagrożonego niewypłacalnością.
Dłużnik niewypłacalny
Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli:
1) wedle kryterium płynnościowego – utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych
zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie
w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące;
2) wedle kryterium zadłużeniowego (przewyżka zobowiązań nad majątkiem) – dłużnik będący
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, będzie uznany za niewypłacalnego także wtedy,
gdy jego zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jego majątku, a stan ten będzie się
utrzymywał się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące, przy czym:
➢

do majątku, o którym wyżej mowa, nie będzie się wliczać składników niewchodzących
w skład masy upadłości (np. mienie wyłączone od egzekucji według KPC);

➢

do zobowiązań pieniężnych, o których wyżej mowa, nie będzie się wliczać zobowiązań
przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec
wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej
o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem
płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu
lat przed ogłoszeniem upadłości;

➢

domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego
majątku, jeżeli zgodnie z bilansem zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na
zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość
aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery
miesiące;

Dłużnik zagrożony niewypłacalnością
Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością prawo restrukturyzacyjne rozumie dłużnika, którego
sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny (dłużnik
pozostaje wypłacalny, co do bieżących wydatków, jednakże prognoza, co do pokrycia przyszłych
wydatków z posiadanych zasobów lub z planowanych przyszłych przychodów, jest negatywna).

mec. Bartosz Nowicki, adwokat w firmie prawniczej LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

