
Podsumowanie najważniejszych zmian

Nowelizacja postępowania 
o zatwierdzenie układu 
oraz Krajowy Rejestr 
Zadłużonych 



do polskiego porządku prawnego na stałe wprowadzone 
zostaną rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ramach 
Tarczy 4.0 odnośnie tzw. uproszczonego postępowania 
restrukturyzacyjnego oraz wejdą w życie długo wyczekiwane 
przepisy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Z DNIEM 1.12.2021

Przepisy Tarczy 4.0. w zakresie uproszczonego postępowania 
restrukturyzacyjnego zostaną przeniesione do ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne i scalone z przepisami regulującymi 
postępowanie o zatwierdzenie układu, z kolei Krajowy Rejestr 
Zadłużonych zapewni informatyzację wszystkich postępowań 
insolwencyjnych i zastąpi korzystanie z nieprzystającego do 
realiów dynamicznie rozwijającego się obrotu narzędzia 
informacyjnego, jakim jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.



UPROSZCZONE 
POSTĘPOWANIE 
RESTRUKTURYZACYJNE

czyli dokładniej uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, polega - tak jak 
zwykłe postępowanie o zatwierdzenie układu - na sporządzeniu propozycji 
układowych dla wierzycieli przez dłużnika w porozumieniu z licencjonowanym 
doradcą restrukturyzacyjnym i samodzielnym zbieraniu głosów wierzycieli nad 
układem. Postępowanie o zatwierdzenie układu należy oceniać pozytywnie jako  
szybszy i wygodniejszy sposób restrukturyzacji zadłużenia od „tradycyjnych” 
postępowań restrukturyzacyjnych wymagających stałego udziału Sądu, co jest 
korzystne nie tylko dla dłużników, ale także dla Wierzycieli, którzy mogą szybciej 
otrzymać środki w ramach realizacji układu przez dłużnika.



Otwarcie nowego postępowania o zatwierdzenie układu nie będzie możliwe w przypadku dłużnika, który w ciągu ostatnich 10 lat: 

prowadził już postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, 

umorzono jakiekolwiek postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika (z wyjątkiem umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego za zgodą rady 
wierzycieli). 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia powyższych okoliczności, nadzorca układu odmawia dokonania obwieszczenia otwierającego postępowanie o zatwierdzenie układu. 

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI OTWARCIA NOWEGO 
POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU



Korzyści płynące z początkowo tymczasowych rozwiązań przewidzianych w uproszczonej 
restrukturyzacji sprawiły jednak, że ustawodawca uznał za słuszne zaimplementowanie ich na 
stałe do Prawa restrukturyzacyjnego. 

Do najbardziej korzystnych zmian, jakie zostaną wprowadzone do Prawa restrukturyzacyjnego 
od 1 grudnia 2021 roku, a które dotychczas obowiązywały wyłącznie na gruncie uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyjnego, należy zaliczyć:

zapewnienie ochrony przed egzekucją dłużnikom decydującym się na 
skorzystanie z procedury samodzielnego zbierania głosów, w tym także uchylenie 
dokonanych już zajęć (art. 226e Prawa restrukturyzacyjnego); 

uniemożliwienie kontrahentom dłużnika wypowiedzenia kluczowych dla niego 
umów, takich jak m.in. umowy najmu, kredytu lub leasingu (art. 226e Prawa 
restrukturyzacyjnego); 

wprowadzenie do wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych możliwości 
objęcia układem wierzycieli posiadających zabezpieczenia na majątku dłużnika 
bez ich zgody, jeśli propozycje układowe przewidują zaspokojenie tych wierzycieli 
w pełnej wysokości (art. 151 ust. 2a Prawa restrukturyzacyjnego; 

złagodzenie sposobu liczenia głosów w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
(uchylenie art. 217 ust. 1-3 Prawa restrukturyzacyjnego); 

Wzmocnienie ochrony dłużnika przed postanowieniami umownymi 
zastrzegającymi zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych w przypadku 
otwarcia postępowania o zawarcie układu (art. 225 Prawa restrukturyzacyjnego).



Od 1 grudnia 2021 roku, z chwilą obwieszczenia w Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych o otwarciu postępowania o 
zatwierdzenie układu, zawieszeniu z mocy samego prawa 
ulegać będą aktywne postępowania egzekucyjne 
skierowane do majątku Dłużnika, a nowych postępowań nie 
będzie można wszcząć wcale; 

Sąd restrukturyzacyjny na wniosek nadzorcy układu będzie 
mógł uchylić zajęcia dokonane przed otwarciem 
postępowania o zatwierdzenie układu, jeśli będzie to 
konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa; 

Środki uzyskane w zawieszonym postępowaniu 
egzekucyjnym będą podlegały zwrotowi do majątku 
Dłużnika.

OCHRONA 
PRZED 
EGZEKUCJĄ



ZAKAZ WYPOWIADANIA 
KLUCZOWYCH UMÓW 

DŁUŻNIKA

Umowę najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika; 

Umowę kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji dłużnika przed dniem otwarcia postępowania; 

Umowę leasingu; 

Umowy ubezpieczeń majątkowych; 

Umowę rachunku bankowego; 

Umowę poręczenia; 

Umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem 
otwarcia postępowania.

Od 1 grudnia 2021 roku, kontrahenci dłużnika restrukturyzowanego w trybie postępowania o zatwierdzenie 
układu nie będą mogli wypowiedzieć istotnych dla dłużnika umów, do których ustawodawca zaliczył:

Ponadto, od 1 grudnia 2021 roku katalog wspomnianych umów zostanie otwarty i w konsekwencji zakaz 
wypowiadania umów będzie dotyczył również innych umów o podstawowym znaczeniu prowadzenia 
przedsiębiorstwa dłużnika. Spis takich umów sporządzać będzie nadzorca układu i będzie musiał złożyć go 
w Sądzie w terminie 3 tygodni od otwarcia postępowania.



Niewątpliwie korzystne uregulowanie z uproszczonego postępowania 
restrukturyzacyjnego przewidującego możliwość objęcia układem wierzycieli 
rzeczowych, czyli np. wierzycieli hipotecznych, bez ich zgody, od 1 grudnia 2021 
roku będzie miało zastosowanie we wszystkich rodzajach postępowania 
restrukturyzacyjnego; 

BRAK WYMOGU ZGODY 
WIERZYCIELI RZECZOWYCH 
NA OBJĘCIE ICH UKŁADEM

Objęcie wierzyciela rzeczowego układem bez jego zgody będzie dopuszczalne, 
jeżeli układ będzie przewidywał albo pełne zaspokojenie tych wierzytelności 
albo ich zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się 
spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami 
ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia. 



Do 1 grudnia 2021 roku,  
w zwykłym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu 
obowiązywał szczególny 
sposób liczenia głosów 
wierzycieli;

Złagodzenie sposobu liczenia głosów 
w postępowaniu o zatwierdzenie układu 

Dotychczas do przyjęcia układu w 
zwykłym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu konieczne było 
uzyskanie wymaganej większości 
wśród wszystkich uprawnionych do 
głosowania wierzycieli, co stawiało 
dłużnika w niekorzystnej sytuacji, gdy 
chociażby część  wierzycieli 
zaniechała oddania głosu; 

Od 1 grudnia 2021 roku, przyjęcie 
układu w postępowaniu o 
zatwierdzenie układu będzie 
odbywało się na takich samych 
zasadach jak w innych rodzajach 
postępowania restrukturyzacyjnego;

Układ będzie przyjęty, gdy za 
przyjęciem układu wypowie się 
większość głosujących wierzycieli, 
mających łącznie co najmniej dwie 
trzecie sumy wierzytelności 
przysługujących głosującym 
wierzycielom. Zmiana ta eliminuje 
uwzględnianie sumy wierzytelności 
wierzycieli niegłosujących.



Ochrona dłużnika 
przed umownymi 
zastrzeżeniami na 
wypadek otwarcia 

postępowania  
o zatwierdzenie 

układu 

Od 1 grudnia 2021 roku, przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu będą 
przewidywały nieważność postanowień umownych zastrzegających 
kontrahentom dłużnika możliwość zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego 
z powodu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, co wyłączy po stronie 
dłużnika ryzyko rozwiązania z nim umów w przypadku zdecydowania się na 
otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu.  



Dokonując nowelizacji postępowania o zatwierdzenie 
układu, ustawodawca zrezygnował ze sposobu ustalania 
dnia układowego w taki sposób, jaki miało to miejsce w 
uproszczonej restrukturyzacji z Tarczy 4.0. 

W przypadku dotychczasowego uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyjnego, dzień układowy nie 
mógł przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem 
wniosku o dokonanie obwieszczenia o otwarciu 
postępowania i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia. 

Od 1 grudnia 2021 roku w nowym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu dzień układowy będzie mógł być 
wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż trzy 
miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia 
wniosku o zatwierdzenie. 

Sposób ustalania 
dnia układowego 



Od 1 grudnia 2021 roku zacznie działać nowy, publiczny 
system teleinformatyczny służący do obsługi postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Krajowy Rejestr 
Zadłużonych; 

Wszystkie dokonywane dotychczas obwieszczenia  
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczące 
postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych będą 
zamieszczane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zmiana 
ta uprości dostęp do danych dotyczących tych 
postępowań (wgląd do MSiG wymaga pobrania z portalu 
ministerstwa sprawiedliwości kilkuset stronnicowego pliku 
ze wszystkimi obwieszczeniami zamieszczonymi  
danego dnia); 

W Rejestrze będą prowadzone akta postępowań,  
co znacznie ułatwi wgląd do nich, bez konieczności 
umawiania się na przeglądanie akt papierowych. 

Krajowy Rejestr 
Zadłużonych 



W konsekwencji, wszystkie pisma wnoszone  
w postępowaniach upadłościowych  
i restrukturyzacyjnych, w tym zgłoszenia 
wierzytelności oraz głosy nad układem, będą 
wnoszone za pośrednictwem Krajowego 
Rejestru Zadłużonych; 

Również wszelkie doręczenia pism dla 
uczestników postępowań będą odbywały się 
za pośrednictwem portalu; 

Powyższe zmiany zmniejszą koszty procedury 
korespondencyjnego zbierania głosów oraz 
znacznie ją przyśpieszą; 

W Rejestrze będzie możliwe także pozyskanie 
informacji o składzie majątku dłużnika, co 
ograniczny zbędny kontakt w tym zakresie 
między wierzycielami a organami postępowań.



nie będzie służył wyłącznie do obsługi postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych;

Krajowy Rejestr 
Zadłużonych 

W Rejestrze, poza wszelkimi informacjami z zakresu 
upadłości i restrukturyzacji, zamieszczane będą 
informacje na temat bezskutecznych egzekucji 
prowadzonych względem konkretnego dłużnika oraz 
informacje o zaległościach alimentacyjnych.



Wpisy zamieszczone  
w Rejestrze będą usuwane 
po upływie:

w przypadku prawomocnego zakończenia lub umorzenia 
postępowania, którego dotyczą, a także od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu 
albo wygaśnięciu układu z mocy prawa;

w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o 
stwierdzeniu wykonania układu;

po upływie okresu, na który został orzeczony zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku 
informacji o zakazie);

10 lat

3 lat

3 lat

7 lat w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z 
powodu bezskuteczności egzekucji, a także w przypadku 
zaległości alimentacyjnych.


