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Wstęp

Jednym z zasadniczych zadań państwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej 
jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji działalności gospodarczej. Wymaga to 
m.in. funkcjonowania sprawnych i skutecznych regulacji prawnych umożliwiających 
ratowanie przedsiębiorstw w  kryzysie, zapewniających jednocześnie możliwie naj-
większe zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę niewypłacalności 
przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 
jest PrUpad. Do grupy norm regulujących sytuację prawną wynikającą z niewypła-
calności oraz zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorcy należy zaliczyć również 
PrRestr. Prace nad ustawą toczyły się trzy lata. W dniu 14.5.2012 r. Minister Spra-
wiedliwości J. Gowin powołał zespół ekspertów ds. nowelizacji Prawa upadłościowego 
i naprawczego, który przygotował rekomendacje zmian. Na podstawie tych rekomen-
dacji zespół powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 9.4.2013 r. przygo-
tował projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne1. W skład zespołu przygotowującego 
rekomendacje oraz projekt ustawy wchodzili sędziowie, adwokaci, syndycy, ekonomi-
ści, co wpisuje się w propagowany w ramach nurtu Law and Economics proces włącza-
nia praktyków, w tym sędziów, w proces stanowienia prawa2.

Niniejsza publikacja zawiera zbiór artykułów odnoszących się do najważniej-
szych zagadnień z  zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, 
które zostało istotnie znowelizowane PrRestr. Niektóre z  artykułów stanowią roz-

1  W  skład zespołu wchodzili: dr hab. A. Hrycaj – sędzia, Przewodnicząca Zespołu, A. Ma-
chowska – sędzia, C. Zalewski – sędzia, dr P. Filipiak – adwokat, P. Zimmerman – radca prawny, 
dr M. Porzycki – Uniwersytet Jagielloński, B. Niesłuchowska – sędzia, Departament Prawa Cy-
wilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, M. Geromin – Departament Prawa Cywilnego Mini-
sterstwa Sprawiedliwości.
2  Por. w szczególności T. Stawecki, Sędziowie w procesie reformowania prawa, w: J. Stelmach, 
M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007, 
s. 167–189.
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winięcie i  uzupełnienie referatów wygłoszonych podczas VII Polskiego Kongre-
su Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2015, który odbył się w dniach 
5–6.11.2015 r. w Warszawie.

 Dobór artykułów miał na celu zaprezentowanie najistotniejszych problemów 
z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględ-
nieniem aspektów ekonomicznych i  społecznych postępowań restrukturyzacyjnych 
i upadłościowych. Oba te postępowania wymykają się bowiem klasycznym zasadom 
postępowania cywilnego poprzez silne osadzenie w kontekście ekonomicznym. Wie-
dza z zakresu finansów, ekonomii oraz zarządzania jest niezbędna dla prawidłowego 
rozumienia i stosowania instytucji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Stąd 
też istotną część niniejszej publikacji stanowią zagadnienia dotyczące ekonomicznego 
otoczenia restrukturyzacji. 
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