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Przedmowa do 3. wydania
Szanowni Państwo,
Przygotowując przedmowę do wydania trzeciego nie sposób zauważyć,
że prawo upadłości konsumenckiej uległo dynamicznemu rozwojowi. Od
pierwszego wydania praktycznego komentarza do upadłości konsumenckiej minęło już blisko 5 lat, zaś sama regulacja została gruntownie przebudowana wskutek nowelizacji, która weszła w życie z dniem 24.3.2020 r. Po
blisko pięciu latach obowiązywania tzw. nowej upadłości konsumenckiej
i blisko 29 000 ogłoszonych upadłości, Ustawodawca zdecydował się
wprowadzić „nowszą” upadłość konsumencką, obejmującą co najmniej
pięć ścieżek, mających umożliwić dłużnikowi wyjście z długów. W tych
warunkach 3. wydanie komentarza w istocie stanowi nowe ujęcie całego
modelu upadłości konsumenckiej i próbę zupełnie nowego spojrzenia
na nowe regulacje prawne – tam gdzie to możliwe – z wykorzystaniem
dotychczasowego dorobku naukowego i jurydycznego – a tam gdzie to
niezbędne – z nieraz krytyczną analizą przepisów oraz poszukiwaniem
praktycznego podejścia do stawianych przez Ustawodawcę problemów.
Czy niniejsza publikacja wyczerpie wszystkie zagadnienia związane
z wejściem „najnowszego” modelu upadłości konsumenckiej? Z pewnością nie. Ilość zagadnień i możliwych rozwiązań, które obecnie dostrzegają
Autorzy, w dużej mierze napawa obawą co do dalszego kształtowania
się lokalnych praktyk orzeczniczych, co w połączeniu ze spłaszczoną
nadal strukturą sądownictwa upadłościowego (w tym również sądów
odwoławczych), zmusza do poszukiwania i cementowania jednolitego
sposobu interpretacji przepisów w celu zagwarantowania ochrony praw
dłużnika i wierzycieli.
W tak zarysowanym spektrum zmian i wyzwań 3. wydanie komentarza
proponuje omówienie, zdaniem Autorów, najistotniejszych kwestii, które
mogą pojawić się w praktyce stosowania nowych instytucji upadłości konsumenckiej. Prócz tych zagadnień zostały omówione dodatkowe, istotne
kwestie związane z możliwością stosowania tzw. uporządkowanej likwidacji w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, kwestii zgłoszeń
wierzytelności, wyłączeń z masy upadłości oraz zasad kształtowania się
wynagrodzeń syndyków, jeśli będzie ono ustalane na podstawie przepisów
ogólnych, mimo że będzie dotyczyło konsumenckiego postępowania
upadłościowego.
Nowe, 3. wydanie komentarza wiąże się również ze zmianami w zakresie dotychczasowych Autorów komentarza. Z grona Autorów, z uwagi
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na obowiązki zawodowe, zrezygnował Pan sędzia Janusz Płoch, któremu
Autorzy składają serdeczne podziękowania za dotychczasowe lata współpracy na gruncie naukowym i życzą dalszej wytrwałości w kierowaniu
jednym z największych sądów upadłościowych w Polsce. Wśród nowych Autorów chcielibyśmy serdecznie powitać dra Marka Porzyckiego,
którego wieloaspektowej wiedzy, doświadczenia i dorobku naukowego
nie sposób opisać w krótkiej przedmowie. Również serdecznie wśród
Autorów witamy r.pr. Grzegorza Kozuba i adw. Alicję Mordasewicz, których cenne doświadczenie jako praktyków prawa, ale też dotychczasowe
zaangażowanie w prace legislacyjne związane z prawem upadłościowym
stanowi istotny wkład w jakość niniejszej publikacji.
Na zakończenie, chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że niniejsza publikacja
pozwoli wszystkim zainteresowanym tematyką upadłości konsumenckiej
na pełniejsze zrozumienie wprowadzonych zmian i pozytywnie wpłynie na usprawnienie prowadzonych postępowań oraz tworzenie się dobrych praktyk w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Mając
na uwadze doświadczenia ostatnich lat i możliwość wymiany poglądów
z praktykami i teoretykami prawa, doskonale zdajemy sobie sprawę, że
poglądy prawnicze nie znoszą próżni, ewoluują i najcenniejszym aspektem
niniejszej publikacji jest możliwość nieustannego komentowania prezentowanych rozwiązań. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z Autorami
komentarza za pośrednictwem maila: mg@geromin.com
Łącząc wyrazy uszanowania
Autorzy
Kraków, sierpień 2020 r.
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