Spis treści
Autorzy ........................................................................................................
Wstęp ...........................................................................................................
Wykaz skrótów ............................................................................................

IX
XV
XVII

Rozdział I.
Nieruchomość rolna w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
– zagadnienia procesowe i konstytucyjne (Piotr Kociubiński, Alicja Sobota)......

1

Rozdział II.
Propozycje układowe polegające na ograniczeniu dłużnika w zarządzie jego
majątkiem (Rafał Adamus)...............................................................................

7

Rozdział III.
Odpowiedzialność członków zarządu po zmianach od 1.1.2016 r.
(Ewa Fiedorowicz)...........................................................................................

21

Rozdział IV.
O typie wykroczenia z art. 20d ust. 1 ustawy o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego uwag kilka (Michał Zacharski) .......................................

31

Rozdział V.
Moralność finansowa Polaków w kontekście upadłości konsumenckiej
(Krzysztof Grabowski)......................................................................................

41

Rozdział VI.
Upadłość klubów piłkarskich z perspektywy piłkarzy
(Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik)..............................................................

47

Rozdział VII.
Możliwość eksmisji dłużnika w sanacji z lokalu wykorzystywanego do
prowadzenia działalności gospodarczej (Magdalena Dec, Piotr Witecki)...........

55

V

Spis treści
Rozdział VIII.
Charakter przekazywanych albo zatajanych informacji, danych
i dokumentów a strona podmiotowa przestępstwa z art. 399 PrRestr
(Andrzej Gąsior)...............................................................................................

61

Rozdział IX.
Wniosek restrukturyzacyjny a rachunkowość – wybrane zagadnienia
(Tadeusz Czarnota)..........................................................................................

69

Rozdział X.
Modyfikacja normy z art. 586 KSH po wejściu w życie Prawa
restrukturyzacyjnego (Michał Królikowski)......................................................

81

Rozdział XI.
Plan restrukturyzacyjny – case study (Anna Raczyńska)....................................

85

Rozdział XII.
Analiza dokumentów finansowych jako podstawa oceny stanu
niewypłacalności dłużnika
(Radosław Cichy, Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół)............................................

105

Rozdział XIII.
Postępowanie sanacyjne w praktyce (Andrzej Głowacki) .................................

113

Rozdział XIV.
Pre-pack jako narzędzie efektywnej restrukturyzacji – uwagi na gruncie
wybranych problemów prawnych przygotowanej likwidacji
(Mateusz Kaliński, Karol Tatara, Łukasz Trela).................................................

119

Rozdział XV.
Sankcje złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze
(Arkadiusz Górski, Łukasz Strycharczyk)...........................................................

127

Rozdział XVI.
Prawne konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi na tle art. 373 PrUpad
(Przemysław Malinowski)................................................................................

135

Rozdział XVII.
Ustalenie, czy uznanie czynności prawnej za bezskuteczną? Czyli
o konsekwencjach niedokładności tworzenia prawa na przykładzie
art. 306 PrRestr (Robert Fluder, Maciej Roch Pietrzak) ....................................

147

Rozdział XVIII.
Przygotowana likwidacja czyli pre-pack po polsku – szanse i zagrożenia
(Paweł Kuglarz)...............................................................................................

155

Rozdział XIX.
Likwidacja przygotowana a likwidacja na zasadach ogólnych – analiza
porównawcza (Piotr Pazdan) ..........................................................................

169

VI

Spis treści
Rozdział XX.
Wspólna upadłość małżonków de lege ferenda (Bartosz Wączek).......................

183

Rozdział XXI.
Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego w kontekście zobowiązań oraz
czynności prawnych dłużnika (Jonasz Kita) ....................................................

197

Rozdział XXII.
„Niewykonanie zobowiązania w całości lub części wynikającego z umowy
wzajemnej”, jako przesłanka skorzystania przez syndyka z uprawnienia
przemiennego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 PrUpad (Sławomir Szejna) ...

213

Rozdział XXIII.
Zakres przedmiotowy związania układem częściowym
(Aleksandra Krawczyk-Giehsmann) ..................................................................

233

Rozdział XXIV.
Ciągłość gospodarcza – konsekwencje sprzedaży
przedsiębiorstwa-beneficjenta z punktu widzenia prawa pomocy publicznej
(Aleksandra Pawłowicz) ...................................................................................

253

Rozdział XXV.
Sytuacja grupy kapitałowej w postępowaniu restrukturyzacyjnym
i upadłościowym (Maciej Geromin) .................................................................

259

Indeks rzeczowy ............................................................................................

265

VII

