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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób złożonych zagadnień dotyczących niewypłacalności, dlatego zostało podzielone na trzy części: pierwszą opisującą postępowania restrukturyzacyjne, drugą poświęconą prowadzeniu postępowania upadłościowego oraz trzecią zawierającą przedstawienie projektowanych zmian do oczekującej
na wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zmian do ustawy Prawo
restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe, które zostały znowelizowane w związku z elektronizacją tych postępowań.
Oprócz zagadnień teoretycznych autorzy starali się na przykładach, schematach lub wzorach
omówić poszczególne instytucje lub instrumenty prawne związane z zagadnieniem niewypłacalności.
Uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy –
Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802 ze zm.), która
zasadniczo weszła w życie z dniem 24.03.2020 r., a przepisy art. 43 oraz 316 ust. 4 p.u. –
z dniem 1.12.2020 r. Stosownie do art. 9 tej ustawy w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed wejściem nowelizacji w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe,
za wyjątkiem art. 315, 317, 320, 330a oraz 334 p.u., które stosuje się w brzmieniu nadanym
nowelizacją. Ponadto na mocy art. 8 ustawy nowelizującej przepisy o skutkach wszczęcia
postępowania co do osoby, majątku i zobowiązań upadłego stosuje się również do zdarzeń
prawnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jak wynika
z uzasadnienia projektu do przedmiotowej ustawy, wprowadzone zmiany miały usprawnić
przebieg postępowania i przenieść część kompetencji na syndyków, celem odciążenia sądów
upadłościowych. Istotna zmiana dotyczy przede wszystkim postępowania upadłościowego
osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, celem umożliwienia zapewnienia
ochrony większej liczbie osób, albowiem znacznie wzrosła ilość postępowań prowadzonych
według przepisów tytułu V części trzeciej p.u. osób w ramach tzw. upadłości konsumenckiej
(uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 3480).
Ustawa z 30.08.2019 r. wprowadziła także przepisy zwiększające ochronę małżonka upadłego
poprzez regulację umożliwiającą dokonanie zabezpieczenia środków materialnych dla funkcjonowania rodziny, której członkowie objęci są postępowaniem upadłościowym (uzasadnienie…, VIII kadencja, druk sejm. nr 3480, s. 2).
Stan zagrożenia epidemią wywołanego wirusem COVID-19 wymusił wprowadzenie szeregu ograniczeń ze względów bezpieczeństwa, co niestety zaburzyło prawidłowe funkcjonowanie gospodarki
i doprowadziło do pogorszenia sytuacji ekonomiczno-ﬁnansowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy,
którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się
w trudnej sytuacji ﬁnansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 737 ze zm.).
www.meritum.pl
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Jednakże, stosownie do art. 2 ust. 2 Tarczy 2.0, regulacje zawarte w ww. ustawie nie mogą
mieć zastosowania do przedsiębiorców, których trudna sytuacja ﬁnansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1 tej ustawy, a więc na skutek ekonomicznych
następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem
(COVID-19). Wynika to z celów ustawy, określonych w art. 4 Tarczy 2.0, w myśl którego celem oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu lub jej spółkę zależną wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneﬁcjentowi płynności ﬁnansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych
skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Pod pojęciem trudnej sytuacji ﬁnansowej należy rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek
obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 (art. 3 pkt 2 Tarczy 2.0), polegający na spadku sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 u.COVID-19.
Regulacji zawartych w przepisach o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec
których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w tych postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia
wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu (art. 2 ust. 3 Tarczy 2.0).
Przez wsparcie należy rozumieć wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na warunkach
rynkowych instrumentów ﬁnansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez ARP lub jej
spółkę zależną na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest ﬁnansowanie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową, przy czym szczegółowy wykaz oferowanych instrumentów ﬁnansowych jest publikowany na stronie internetowej ARP (art. 3 pkt 1 Tarczy 2.0). Wielkość oraz
rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków ﬁnansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również
skali prowadzonej działalności (art. 5 ust. 2 Tarczy 2.0). Natomiast katalog rodzajów udzielanego wsparcia został określony w przepisie art. 6 ust. 1 Tarczy 2.0
Na mocy art. 73 pkt 45 Tarczy 2.0 dodany został przepis art. 15zzra u.COVID-19, zgodnie
z którym, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 p.u., nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
Ponadto w przypadku, gdy termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest
z uwzględnieniem postanowień art. 15zzra ust. 1 u.COVID-19 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku
o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa upadłościowego terminy, dla których
obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wydłuża się
o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości a ostatnim dniem,
w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21
ust. 2a p.u., bez uwzględniania postanowień art. 15zzra ust. 1 u.COVID-19.
Przedmiotowy przepis odsyła do regulacji zawartej w Prawie upadłościowym nie tylko co
do przepisu art. 21 p.u., określającego termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
ale także podstaw ogłoszenia upadłości (które zostały omówione w rozdziale III części drugiej
opracowania).
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W opracowaniu omówiono oprócz dotychczasowych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych także uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które zostało wprowadzone na
mocy ustawy z 19.06.2020 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 2021 r. poz. 1072 ze zm.), stanowiącej uzupełnienie regulacji prawnej wprowadzonej wspomnianą ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (uzasadnienie rządowego projektu ustawy o dopłatach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności ﬁnansowej
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
IX kadencja, druk sejm. nr 382, s. 14). W uzasadnieniu projektu do tej ustawy podkreślono,
że wprowadzone regulacje mają obowiązywać do 30.06.2021 r., aby do tego czasu opracować
i uchwalić zmiany Prawa restrukturyzacyjnego, które będą uwzględniały rozwiązania odpowiadające instrumentom służącym przeprowadzeniu sprawnej restrukturyzacji zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie
ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia
działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) (Dz.Urz.
UE L 172, s. 18), która powinna zostać transponowana do krajowego porządku prawnego do
17.07.2021 r.
W dniu 20.04.2021 r., na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. nr 1016, uchwalona została przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
oraz niektórych innych ustaw. Do uchwalonej ustawy w dniu 11.05.2021 r. Senat wprowadził
poprawki (X kadencja, druk sen. nr 387a), w tym zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem 1.12.2021 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 8 i art. 6 pkt 3, które miałyby wejść w życie
z dniem 1.07.2021 r. Zgodnie z art. 12 pkt 2 u.zm.KRZ propozycja ta została uwzględniona.
W imieniu wszystkich Autorów jako redaktor życzę miłej lektury.
dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
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PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE – ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Podstawa prawna: art. 3, 11, 12, 224, 257, 258–260, 269, 276, 277, 287, 310, 311, 312, 341,
334 i n. p.r.; art. 130 i n., art. 174, 180, 1097 i n. k.p.c.

1. Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego
i relacje do innych działów prawa
1

Problematykę prawa restrukturyzacyjnego reguluje ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Normuje ona postępowanie związane z zawarciem układu z wierzycielami
w razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dłużnika. Stanowi ono zespół
norm prawnych określających prawa i obowiązki podmiotów tego postępowania
w celu uregulowania relacji pomiędzy niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a wierzycielami, bez względu na źródło powstania wierzytelności. Samo pojęcie restrukturyzacji nie jest pojęciem nowym, ponieważ było stosowane już na
gruncie wcześniejszych stanów prawnych w odniesieniu do ustalenia sposobu zaspokojenia
roszczeń wierzycieli na podstawie układu zawartego przez nich z dłużnikiem. Należy jednak
wskazać, że restrukturyzacja ma również szersze znaczenie, obejmujące m.in. aspekty ekonomiczne odnoszące się do reorganizacji i przekształceń różnego rodzaju organizacji (np. spółek handlowych). Jednak w tym przypadku należy odnosić się do restrukturyzacji w wąskim
znaczeniu, obejmującej zawarcie układu z wierzycielami, z uwzględnieniem specyﬁki postępowania sanacyjnego.
Prawo restrukturyzacyjne wraz z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową, całościową regulację prawną, której istotą jest uregulowanie stosunków pomiędzy zagrożonym
niewypłacalnością lub niewypłacalnym dłużnikiem a wierzycielami. Istotą kompleksowej regulacji prawnej jest to, że stanowi ona zespół norm odnoszących się do jednego przedmiotu,
które z systemowego punktu widzenia należą do (różnych) gałęzi prawa. Takie stanowisko reprezentuje również A. Hrycaj [A. Hrycaj, Cztery postępowania restrukturyzacyjne, DR 2015/1,
s. 2 i n.]. Za takim podejściem przemawia charakter norm wprowadzonych w Prawie restrukturyzacyjnym, które mają charakter cywilnoprawny, cywilnoprocesowy, administracyjnoprawny (np. art. 140–149 p.r.) oraz karnoprawny (art. 399 i 400 p.r.).
Z uwagi na wzajemne powiązanie Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego
oraz łączącą te normy specyﬁkę występują również poglądy wskazujące, że oba te prawa należy traktować jako odrębną gałąź prawa. Jak zauważa R. Adamus, szczególny rodzaj stosunków
społecznych, jakie reguluje prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, stanowi kryterium wyróżnienia, a zarazem jedną z podstawowych racji przemawiających za wyodrębnieniem prawa
restrukturyzacyjnego i upadłościowego jako osobnej gałęzi prawa [m.in. R. Adamus, Miejsce
prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa, PUG 2011/1, s. 17].
Użycie terminu „prawo restrukturyzacyjne” spowodowało powstanie całego szeregu pojęć
o charakterze pochodnym (np. zdolność restrukturyzacyjna, doradca restrukturyzacyjny).
Jednak najbardziej rozbudowanym i złożonym co do desygnatów pojęciem jest „postępowanie
restrukturyzacyjne”, które obejmuje swoim zakresem:
1) postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu;
2) przyspieszone postępowanie układowe;
3) postępowanie układowe;
4) postępowanie sanacyjne.
Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi rodzaj sądowego postępowania cywilnego. Przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego jest tzw. sprawa restrukturyzacyjna, która
stanowi szczególny rodzaj sprawy cywilnej. A. Hrycaj wskazuje, że jej przedmiotem jest kompleksowe rozwiązanie konﬂiktu interesów pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem oraz pomiędzy samymi wierzycielami, zaistniałego w związku z niewypłacalnością lub zagrożeniem
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niewypłacalnością dłużnika w sposób zgodnie przyjęty przez dłużnika i określoną większością
wierzycieli [A. Hrycaj, Cztery…, s. 7].
Postępowanie restrukturyzacyjne można zakwaliﬁkować jako postępowanie nieprocesowe,
przy czym nie stanowi ono zupełnej regulacji, ponieważ zawiera odesłania do Kodeksu postępowania cywilnego. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu oznacza, że przepisy
te mogą być zastosowane wprost, z modyﬁkacją uwzględniającą specyﬁkę postępowania restrukturyzacyjnego, względnie nie znajdą zastosowania w ogóle (np. przepisy dotyczące skargi o wznowienie postępowania).
Jak stanowi art. 209 p.r., w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo restrukturyzacyjne do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej
części pierwszej k.p.c., z wyłączeniem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania, a tym samym przepisy obejmujące proces cywilny. Taka konstrukcja formułuje zasadę
pierwszeństwa stosowania przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, a dopiero w ich braku
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ale z uwzględnieniem celu, funkcji i specyﬁki Prawa restrukturyzacyjnego, regulującego postępowanie cywilne o szczególnym charakterze.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym znajdą odpowiednie zastosowanie przede wszystkim
postanowienia Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące:
1) wyłączenia sędziego (art. 48–54 k.p.c.);
2) zdolności sądowej i procesowej (art. 64–71 k.p.c.);
3) pełnomocnictwa procesowego (art. 86–97 k.p.c.);
4) pism procesowych (art. 125–1305 k.p.c.);
5) doręczeń (art. 131–147 k.p.c.);
6) posiedzeń sądowych (art. 148–163 k.p.c.);
7) terminów (art. 164–172 k.p.c.);
8) rozpraw (art. 206–2262 k.p.c.);
9) dowodów i postępowania dowodowego (art. 227–309 k.p.c.);
10) postanowień (art. 354–3621 k.p.c.);
11) prawomocności orzeczeń (art. 363–366 k.p.c.).
Ponadto zgodnie z art. 269 i 287 p.r. w sprawach nieuregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym do postępowania zabezpieczającego odnoszącego się do poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu
zabezpieczającym stosuje się odpowiednio. Pozwala to na stosowanie przez sąd w tym postępowaniu, obok konstrukcji przewidzianych w Prawie restrukturyzacyjnym, reguł postępowania zabezpieczającego przewidzianych w ustawie procesowej (np. co środków zaskarżenia,
wstrzymania wykonalności postanowienia o zabezpieczeniu). Natomiast art. 341 p.r. stanowi,
że w sprawach nieuregulowanych przepisami tytułu III p.r. przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio (art. 1097 i n. k.p.c.).
Jednocześnie przepisy Prawa restrukturyzacyjnego odsyłają do poszczególnych postanowień Kodeksu postępowania cywilnego, np. w zakresie usuwania braków formalnych
pism procesowych (art. 130 i n. k.p.c.).
Z uwagi na publicznoprawny charakter przepisów procesowych mają one w głównej mierze
charakter bezwzględnie obowiązujący, ograniczając znaczenie woli stron dla kształtowania
poszczególnych konstrukcji procesowych wprowadzonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Nie oznacza to jednak, że w Prawie restrukturyzacyjnym nie występują aspekty
materialnoprawne, ponieważ z pewnością taki charakter mają regulacje ustawowe odnoszące
się do: przesłanek restrukturyzacji, materialnoprawnych skutków wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego itp.
W doktrynie dostrzega się również istotną relację pomiędzy prawem restrukturyzacyjnym
[a także upadłościowym – rozważania takie prowadzi m.in. M. Pannert, Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych, Warszawa 2010, s. 22] a prawem
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gospodarczym, uznając, że prawo to stanowi element prawa gospodarczego prywatnego jako
obszaru regulacji odnoszącego się do przedsiębiorców i działalności gospodarczej. Należy
przy tym przypomnieć, że biorąc pod uwagę charakter norm materialnoprawnych występujących w Prawie restrukturyzacyjnym, niektórzy przedstawiciele doktryny plasują je również
jako składową prawa handlowego sensu largo [A. Hrycaj, Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa 2019, s. 15 i wskazana tam literatura].

2. Przedmiot prawa restrukturyzacyjnego
2

Prawo restrukturyzacyjne określa dwa podstawowe zagadnienia:
1) zasady zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością
układu z wierzycielami;
2) skutki zawartego układu.
Ponadto ze względu na odrębny, specyﬁczny charakter postępowania sanacyjnego ustawodawca wyodrębnia również problem przeprowadzenia działań sanacyjnych. Postępowanie sanacyjne ma odmienny charakter od innych postępowań restrukturyzacyjnych, ponieważ nie ma
cech egzekucji generalnej. Natomiast działania sanacyjne stanowią czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed
egzekucją.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu omawianej ustawy:
„Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne będą skierowane zarówno do przedsiębiorców
niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością. Z możliwości wszczęcia tych postępowań wykluczeni zostaną jedynie ci przedsiębiorcy, którzy mają zdolność regulowania swoich zobowiązań i nie istnieje żadne zagrożenie jej utraty, a mimo to chcieliby bezpodstawnie
uzyskać korzyści wynikające z poddania się procedurom restrukturyzacyjnym. Objęcie postępowaniami restrukturyzacyjnymi również dłużników niewypłacalnych jest uzasadnione głównie
interesem wierzycieli, dla których korzystniejsze może być uzyskanie zaspokojenia w wyniku
realizacji układu niż w drodze likwidacji majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym”
(uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, VII kadencja, druk sejm.
nr 2824, s. 11).

Warto również wskazać, że Prawo restrukturyzacyjne nie jest jednolite w swojej strukturze,
ponieważ – obok rozwiązań ogólnych i dotyczących poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych – w ustawie wprowadzono przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania
restrukturyzacyjnego oraz odnoszące się do odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych.
Postępowania odrębne to postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, a także postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji. Uzupełniający charakter mają
przepisy karne, odnoszące się do odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji lub niewydanie dokumentów dotyczących majątku dłużnika.
Odnosząc się do przedmiotu Prawa restrukturyzacyjnego, należy wskazać na jego bardzo
silne związki z Prawem upadłościowym. Szczególne znaczenie mają kwestie związane
z przejściem z trybu postępowania restrukturyzacyjnego do postępowania upadłościowego
(np. art. 334 i n. p.r., dotyczące złożenia i rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości) i zabezpieczenia majątku dłużnika dla potrzeb postępowania upadłościowego
w razie braku możliwości zrealizowania celu postępowania restrukturyzacyjnego. Kluczowe
znaczenie w tym przypadku ma prymat Prawa restrukturyzacyjnego, ponieważ zgodnie
z art. 11 p.r. w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.
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3. Relacje do innych postępowań cywilnych
Wskazane zagadnienie zostanie ograniczone do analizy stosunku postępowania restrukturyzacyjnego do postępowania rozpoznawczego, egzekucyjnego i upadłościowego jako postępowań cywilnych o szczególnym znaczeniu dla zainicjowania i przebiegu postępowania
restrukturyzacyjnego, a także do sytuacji dłużnika po niezrealizowaniu celu tego postępowania.
Stosunek między postępowaniem cywilnym rozpoznawczym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi można rozpatrywać jedynie w odniesieniu do spraw cywilnych, których rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na stan i skład masy układowej albo masy sanacyjnej, względnie na
inne aspekty istotne dla przebiegu i realizacji celu postępowania restrukturyzacyjnego.
W postępowaniu o zatwierdzenie układu stosunek ten można oceniać dopiero na etapie po
zatwierdzeniu układu przez sąd. Zgodnie z art. 224 ust. 1 p.r. od dnia wydania postanowienia
w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego, choć nie nabywa jego statusu. Stosownie do art. 39
ust. 1 ab initio p.r. oznacza to, że jeżeli dłużnik będzie zamierzał dokonać czynności dyspozytywnej (np. będzie chciał zawrzeć ugodę przed sądem), która przekracza zakres zwykłego
zarządu majątkiem, to na dokonanie takiej czynności pod rygorem nieważności niezbędna
będzie zgoda nadzorcy układu.
Z kolei na podstawie art. 257 p.r. otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie
wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Z kolei jak stanowi art. 258 p.r., dłużnik ma obowiązek niezwłocznie informować
nadzorcę sądowego o postępowaniach sądowych i przed sądami polubownymi, dotyczących
masy układowej, prowadzonych na rzecz lub przeciwko dłużnikowi. W sprawach tych uznanie
roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych
dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywierają skutków prawnych.
W odniesieniu do postępowania układowego należy zwrócić uwagę na postanowienia
art. 276 p.r., który stanowi, że otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości
wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie
wierzytelności. Natomiast zgodnie z art. 277 ust. 1 p.r. nadzorca sądowy wstępuje z mocy
prawa do postępowań sądowych dotyczących masy układowej. Nadzorca sądowy wstępuje do
wszystkich postępowań dotyczących masy układowej, a nie jedynie do tych, które dotyczą wierzytelności objętych układem. W sprawach cywilnych nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta ubocznego albo uczestnika postępowania, do którego przepisy o współuczestnictwie
jednolitym stosuje się odpowiednio. Współuczestnictwo jednolite zachodzi, jeśli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie
wszystkich współuczestników. Odpowiednie stosowanie przepisów o współuczestnictwie jednolitym skutkuje tym, że czynności procesowe działającego nadzorcy sądowego są skuteczne
wobec niedziałającego dłużnika, ale także czynności procesowe działającego dłużnika są skuteczne wobec niedziałającego nadzorcy sądowego (art. 73 § 2 k.p.c.). Jednocześnie nadzorca
sądowy i dłużnik mają prawo samodzielnie popierać sprawę (art. 74 k.p.c.). Nadzorca sądowy
w toku postępowania podlega przesłuchaniu w charakterze strony.
Również w postępowaniach z udziałem dłużnika uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.
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