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Przedmowa

Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne systematycznie są przedmiotem nowelizacji
i zmian, zarówno drobnych, jak i bardzo istotnych, o charakterze systemowym.

Kolejne wydania Komentarza koncentrowały się na wprowadzaniu tych zmian i zestawieniu
doświadczeń wypracowanych w doktrynie i orzecznictwie z nowymi regulacjami. Niniejsze, 7
wydanie, idzie tym śladem, koncentrując się na zmianach związanych z wejściem w życie ustawy
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i związaną z nim cyfryzacją postępowań upadłościowych
i naprawczych. W odróżnieniu od wszystkich poprzednich nowelizacji, o powodzeniu tej reformy
prawa insolvencyjnego zdecyduje nie tyle treść nowych przepisów, co sprawność systemu informa-
tycznego przeznaczonego do jej obsługi. Na dzień oddania Komentarza do druku system nie został
udostępniony szerszemu kręgowi użytkowników do testów. Istotne zmiany dotyczą także zastą-
pienia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego ustawą epizodyczną
w związku z epidemią COVID-19 (tarcza 4.0) znowelizowanym postępowaniem o zatwierdzenie
układu.

Niniejszy komentarz obejmuje stan prawny po nowelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem
istotnych różnic w stosowaniu prawa w wersji znowelizowanej, w odniesieniu do poprzednio obo-
wiązującej. Osiemnaście lat stosowania w praktyce uregulowań, które zastąpiły obowiązujące od
1934 r. Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, pozwoliło autorowi na sfor-
mułowanie opinii i wskazówek co do praktycznego stosowania tego prawa nie tylko w oparciu
o warstwę teoretyczną nowych uregulowań, ale także w oparciu o doświadczenia judykatury,
w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Podstawowym zadaniem niniejszego komentarza jest udzielenie odpowiedzi na pytania i wąt-
pliwości, które pojawiać się będą przy stosowaniu tego prawa oraz przedstawienie propozycji
rozwiązania problemów praktycznych. Oczywiste jest, że w konfrontacji z rzeczywistością każdy
praktyk poszukuje odpowiedzi nie tyle zgodnej z teoretycznym wzorcem, ile dającej mu wska-
zówkę do konkretnego zachowania: przedsiębiorcy – kiedy wnieść o ogłoszenie upadłości,
wierzycielowi – jak skutecznie dochodzić wierzytelności, a sądowi – jak sprawować wymiar
sprawiedliwości, pamiętając o najistotniejszym dla stron wymiarze ekonomicznym postępowania.

Komentarz został napisany w oparciu o wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte
w sprawach upadłościowych, przy sprawowaniu urzędu sędziego, sędziego-komisarza, przewod-
niczącego Wydziału Upadłościowego, uczestnictwie w prawach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego, a obecnie praktyka – radcy prawnego specjalizującego się w postępowaniach upa-
dłościowych i restrukturyzacji w ramach Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, specjalizującej
się w tej dziedzinie prawa, oraz doradcę restrukturyzacyjnego w spółce Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacja S.A., a od 2013 r. członka Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji
Prawa Upadłościowego i Naprawczego, który przygotował projekt ustawy – Prawo restruktu-
ryzacyjne, wprowadzającej stan prawny skomentowany w niniejszym wydaniu komentarza. To
doświadczenie pozwala ufać, iż komentarz ten okaże się przydatny w praktyce zarówno pro-
fesjonalistom stosującym tę dziedzinę prawa zawodowo, jak i pomoże osobom spoza grona
prawników zrozumieć zasady tego postępowania i poruszać się w nim w niezbędnym zakre-
sie. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi krytyczne i propozycje dyskusji, e-maile proszę kierować
na adres: piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.12.2021 r.

Piotr Zimmerman
Warszawa, listopad 2021 r.
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