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Wprowadzenie

Dyrektywa restrukturyzacyjna otwiera nowy rozdział w historii rozwoju prawa
o niewypłacalności. Za jej sprawą dojdzie do harmonizacji niektórych reguł dotyczą-
cych restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w porządkach prawnych państw członkow-
skich Unii Europejskiej. Ma ona przy tym znaczenie ogólne. Nie odnosi się, jak nie-
które jej poprzedniczki, jedynie do hermetycznego i wycinkowego obszaru działalności
gospodarczej, takiego jak działalność bankowa czy ubezpieczeniowa. Z uwagi na swój
szeroki zakres merytoryczny będzie ona zatem miała realny wpływ na całość proble-
mów restrukturyzacji. Niniejsza publikacja nie jest więc kierowana do wąskiego grona
odbiorców, jej przeznaczeniem jest dotarcie do wszystkich osób zainteresowanych pro-
blemami prawnymi restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

Dotychczas państwa członkowskie Unii Europejskiej indywidualnie kształtowały
ramy swoich procedur restrukturyzacyjnych. W efekcie, na przestrzeni lat, doszło do
wytworzenia wielu kultur prawnych o lokalnym znaczeniu, istotnie różniących się mię-
dzy sobą. Różnorodność procedur restrukturyzacyjnych nie sprzyja jednak rozwojowi
wspólnego rynku. Znaczne różnice w porządkach prawnych dotyczących niewypłacal-
ności prowadziły do niekorzystnego zjawiska forum shopping. Wnioskodawcy wybie-
rali te jurysdykcje, w których mogliby osiągnąć korzystniejsze dla siebie efekty. W efek-
cie implementacji dyrektywy restrukturyzacyjnej takie praktyki powinny utracić rację
bytu.

Oczywiście systemy prawne poszczególnych państw – w związku z zachodzącymi
procesami globalizacyjnymi wzajemnie na siebie wpływają. Jednak ani inspiracje pra-
wem obcym, ani własne badania prawnoporównawcze nie przyniosą takiego jednora-
zowego efektu jak zbliżenie zasad prawa wewnętrznego w następstwie implementacji
dyrektywy.

Dyrektywa restrukturyzacyjna nie oznacza przy tym „końca historii” prawa o nie-
wypłacalności. Przeciwnie, jest jeszcze wiele obszarów z dziedziny restrukturyzacji,
które mogą być przedmiotem dalszej regulacji. Ponadto na szczeblu Unii Europejskiej
nadal odbywają się konsultacje w sprawie założeń dla dyrektywy upadłościowej.

Dyrektywa restrukturyzacyjna będzie implementowana także do polskiego po-
rządku prawnego. Trwają w tym celu intensywne prace. Będzie to w praktyce ozna-
czało potrzebę przebudowania wielu instytucji prawnych i sporej reformy dopiero co
wprowadzonego do obrotu prawnego Prawa restrukturyzacyjnego. Cyklicznie odkła-
dane wejście w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych (który ma być kompatybilny
z innymi podobnymi rejestrami państw członkowskich Unii Europejskiej) nie pozwala
na skorzystanie z zalet wynikających z koncepcji dyrektywy restrukturyzacyjnej.
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Implementacja dyrektywy restrukturyzacyjnej w Polsce, a także w innych pań-
stwach zbiega się także z przyspieszającym postępem w dziedzinie nowych technologii.
Sztuczna inteligencja może być już wykorzystywana w celu predykcji niewypłacalno-
ści. Dyrektywa restrukturyzacyjna kładzie zaś szczególny nacisk na wczesne ostrzeganie
o niewypłacalności. Należy też pamiętać o tym, że na oblicze prawa o niewypłacalno-
ści mogą również wpłynąć zmiany wynikające z innych dziedzin prawa w następstwie
użycia nowych technologii, np. smart-kontrakty, kryptowaluty, itp.

Można przewidywać, że na implementację dyrektywy będzie miał duży wpływ zbiór
doświadczeń po pandemii COVID-19. Pandemia znacząco wpłynęła na rozwój i popu-
laryzację kultury restrukturyzacji. Polskie doświadczenia pokazują, że trudno przecenić
znaczenie szybkości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Niniejsza monografia nie jest pierwszym opracowaniem poświęconym prawu o nie-
wypłacalności pod redakcją R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka. Redak-
torzy w oparciu o wieloletnią współpracę wydawniczą zaprosili do współtworzenia ni-
niejszego dzieła specjalistów z zakresu restrukturyzacji i upadłości: zarówno prakty-
ków, jak i teoretyków.

Redaktorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do dyskusji w temacie dyrek-
tywy restrukturyzacyjnej.
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