
Przedmowa do 2. wydania

Szanowni Państwo,
Od pierwszego wydania niniejszego, praktycznego komentarza do

upadłości konsumenckiej minęły ponad dwa lata. Prócz bogatego dorobku
orzeczniczego związanego ze stosowaniem przepisów prawa w ponad
9100 spraw (dane na koniec czerwca 2017 r.) tzw. upadłość konsu-
mencka uległa istotnej zmianie na skutek zmian wprowadzonych ustawą
z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która to nowelizacja objęła
również zmiany w zakresie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe.
Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie upadłości konsumenckiej, wprowa-
dzając szereg zmian o zróżnicowanym charakterze.

Po pierwsze, nowelizacji uległy przepisy ogólne o postępowaniu
upadłościowym i w tym zakresie do najistotniejszych zmian zaliczyć
należy ustalenie nowego brzmienia art. 8 i 9 PrUp zmieniających zakres
konsumenckiej zdolności upadłościowej oraz ustanawiających legitymację
wierzyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
dłużnika.

Po drugie, do równie istotnych zmian zaliczyć należy nowe brzmie-
nie art. 11 PrUp określającego przesłankę niewypłacalności oraz nowe
brzmienie art. 19 PrUp, który wskazuje na sąd właściwy do rozpoznania
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Po trzecie, szerokiej nowelizacji uległy przepisy z zakresu skutków
ogłoszenia upadłości oraz międzynarodowego postępowania upadłościo-
wego.

W tak zarysowanym spektrum zmian drugie wydanie komentarza
ogranicza się do omówienia, zdaniem Autorów, najistotniejszych kwestii,
które mogą pojawić się w praktyce stosowania instytucji upadłości kon-
sumenckiej. Drugie wydanie komentarza zawiera obszerne uzupełnienie
podstawowych informacji z zakresu międzynarodowego postępowania
upadłościowego w tych kwestiach, które mogą dotyczyć oddłużanych
konsumentów. Dodatkowo, z uwagi na istotność zmian, nowe wyda-
nie zawiera także szersze omówienie kwestii związanych z badaniem
tzw. konsumenckiej zdolności upadłościowej i legitymacji do złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości, starając się odpowiedzieć na prak-
tyczne zagadnienia, kto i kiedy może wnosić o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej. W 2. wydaniu Autorzy starają się również po krótce
omówić zmiany projektowane przez Ustawodawcę zawarte w projekcie
przygotowywanym przez nowy Zespół do opracowania projektu zmian
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przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej, który został powołany
przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z 19.12.2016 r.

Na zakończenie dotychczasowi Autorzy komentarza chcieli bardzo
serdecznie powitać w swoimi gronie Panią sędzię Aleksandrę Machowską,
która dołączyła do grona Współautorów 2. wydania i podziękować
za cenny merytoryczny wkład w kolejną edycję komentarza.

Mamy nadzieję, że przedstawiona pozycja pozwoli wszystkim zainte-
resowanym tematyką upadłości konsumenckiej na pełniejsze zrozumienie
wprowadzonych zmian i wpłynie na usprawnienie prowadzonych postę-
powań. Zdajemy sobie sprawę, że praktyka życia codziennego wskazuje
nowe problemy, a także może wskazywać na inne interpretacje przepisów
niż w niniejszym komentarzu. Dlatego też zachęcamy do kontaktu
z Autorami komentarza za pośrednictwem maila: geromin@allerhand.pl
lub groele@allerhand.pl

Łącząc wyrazy uszanowania
Autorzy

Kraków, październik 2017 r.
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