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Przedmowa

Dnia 1.1.2016 r. weszła w życie ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.). Ustawa, która nie tylko zasadniczo zmienia po-
rządek prawny w kwestii dochodzenia roszczeń od dłużnika niewypłacalnego i zagro-
żonego niewypłacalnością, ale przede wszystkim daje dłużnikom, którzy przechodzą 
kryzys ekonomiczny, nowe możliwości ratowania przedsiębiorstwa. 

Prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery postępowania restrukturyzacyjne: po-
stępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowa-
nie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Wielość postępowań restrukturyzacyjnych 
jest zaletą nowych rozwiązań prawnych, ale również niesie ze sobą określone zagrożenia 
przejawiające się przede wszystkim w możliwości prowadzenia kolejno po sobie na-
stępujących postępowań. W celu zminimalizowania tych zagrożeń ustawa przewiduje 
instrumenty, które pozwalają sądowi na ocenę, czy prowadzenie postępowania restruk-
turyzacyjnego nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. 

Podstawowe założenie Prawa restrukturyzacyjnego jest takie, że skoro kryzysowa 
sytuacja dłużnika nie pozwala na pełne zaspokojenie interesów wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów, tj. dłużnika i wierzycieli, to niezbędne jest zapewnienie pewnej 
płaszczyzny, która pozwoli te interesy wyważyć w sposób sprawiedliwy. W toku postę-
powań restrukturyzacyjnych zostają ograniczone prawa nie tylko wierzycieli, lecz także 
dłużnika. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest mediacyjne i kompromisowe 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej dłużnika pod nadzorem nadzorcy sądowego albo za-
rządcy, sędziego-komisarza oraz sądu restrukturyzacyjnego w sformalizowany sposób, 
określony przepisami Prawa restrukturyzacyjnego. Sukces każdego pojedynczego po-
stępowania restrukturyzacyjnego będzie sukcesem nie tylko dłużnika i jego wierzycieli, 
ale również pracowników oraz kontrahentów dłużnika i całej gospodarki. Z gospodar-
czego punktu widzenia lepiej jest bowiem nawet głęboko zmieniać i restrukturyzować 
przedsiębiorstwo niż cząstkowo wyprzedawać majątek, do czego najczęściej dochodzi 
w postępowaniach upadłościowych. 

Prawo restrukturyzacyjne w istotnym stopniu znowelizowała również ustawę 
z 23.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), wprowadza-
jąc nowe istotne instytucje (jak np. przygotowaną likwidację) oraz upraszczając wiele 
procedur w celu przyspieszenia i usprawnienia postępowania.

Zmiany stanu prawnego w obrębie istotnej dla gospodarki części prawa stały się 
impulsem do przygotowania drugiego wydania szóstego tomu Systemu Prawa Handlo-
wego – Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, a w szczególności ostatnia, tj. ustawa 
z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1802). Przedstawiane opracowanie jest pracą zbiorową, która 
przedstawia indywidualne poglądy Autorów z zachowaniem jednak pewnych syste-
mowych i redakcyjnych spójności. W szczególności, mimo podziału pracy na dwie 
części, z których jedna jest poświęcona prawu restrukturyzacyjnemu, a druga prawu 
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upadłościowemu należy mieć na względzie, że niektóre instytucje są wręcz bliźniaczo 
uregulowane w obu ustawach, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki wykładni po-
szczególnych przepisów.

Mamy nadzieję, że rozważania zawarte w niniejszym tomie pozwolą na prowadzenie 
dalszych badań naukowych w obrębie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, 
a także że będą przydatne praktykom – sędziom, doradcom restrukturyzacyjnym, ad-
wokatom i radcom prawnym. 

Wyrazy podziękowania składamy Wydawcy za staranność redakcyjną oraz znako-
mite zaplecze organizacyjne, dzięki którym udało się bez przeszkód ukończyć niniejsze 
opracowanie.

10 października 2019 r.  Redaktorzy
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