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Prezentowany „Leksykon prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego” 
zamyka realizację zamierzenia ukazania aktualnego systemu polskiego postę-
powania cywilnego w sposób maksymalnie przystępny. W ramach projektu ba-
dawczego pracownicy naukowi i współpracownicy Katedry Postępowania Cy-
wilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem 
prof. dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej przygotowali, a Wydawnictwo C.H.Beck 
wydało dotychczas „Leksykon procesu cywilnego” (autorstwa Joanny Misztal-
-Koneckiej i Katarzyny Woch), „Leksykon cywilnego postępowania nieprocesowe-
go” (autorstwa Kingi Dróżdż-Chmiel i Pauliny Woś) oraz „Leksykon postępowania 
zabezpieczającego i egzekucyjnego” (autorstwa Joanny Misztal-Koneckiej). Ostat-
ni tom, pióra Pawła Wrzaszcza, wykracza poza zakres tradycyjnego pojmowania 
postępowania cywilnego, stanowiącego przedmiot akademickiego wykładu, 
z jednej strony poszerzając horyzont rozważań na zagadnienia egzekucji gene-
ralnej, z drugiej zaś – na pogranicza ekonomii i prawa. Dopełnia w ten sposób 
obrazu postępowania cywilnego jako tej gałęzi prawa, która kompleksowo słu-
ży dochodzeniu i realizacji roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, a niekiedy 
również o innym charakterze. Dzięki niemu uczestnicy obrotu mogą liczyć, że 
w przypadku niewykonywania zobowiązań przez kontrahentów uzyskają efek-
tywną ochronę swoich praw.

Przygotowanie „Leksykonu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjne-
go” nie jest zadaniem łatwym. Trzeba się bowiem zmierzyć z lakonicznym 
unormowaniem pewnych instytucji przez ustawodawcę, z rozdzieleniem – po 
okresie wspólnego uregulowania – prawa upadłości i prawa restrukturyzacji, 
z potrzebą posiłkowania się przepisami Kodeksu postępowania cywilnego itd. 
Równocześnie zarówno ustawa z 8.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, jak i ustawa 
z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne podlegają licznym zmianom, z któ-
rych nie wszystkie mają kosmetyczny charakter. Powyższe sprawia, że niezwy-
kle istotne znaczenie dla funkcjonowania prawa dotyczącego niewypłacalności 
ma orzecznictwo i doktryna. I tym bardziej potrzebne staje się podjęcie próby 
usystematyzowania aktualnego stanu prawnego, ponieważ wskazane zmiany 
nie ułatwiają odnalezienia się w zawiłej rzeczywistości prawnoprocesowej.

Leksykon nie rości sobie pretensji do wyczerpującego ujęcia wszystkich reguł 
i wyjątków, instytucji i klasyfi kacji, pozostawiając te ambitne cele do realizacji 
systemom i komentarzom. Leksykon zakłada przekazanie podstawowych infor-
macji z określonego zakresu nie tylko i nie przede wszystkim prawnikom, ale ra-
czej adeptom prawa, zwłaszcza studentom i aplikantom, uczniom oraz osobom 
zainteresowanym poszerzeniem znajomości określonej tematyki. Równocześnie 
konstrukcja leksykonu wyklucza, co do zasady, ukazanie doktrynalnych i judy-
kacyjnych sporów oraz ich motywacji, skłania do prezentacji najszerzej akcepto-
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wanego rozwiązania. Odstąpiono zatem od pogłębionych wywodów teoretycz-
nych czy prawnoporównawczych, odsyłając przy każdym haśle do kilku lub 
kilkunastu najbardziej reprezentatywnych monografi i lub artykułów.

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowić może pomoc w nauce 
postępowania cywilnego dla studentów różnych kierunków studiów, w szcze-
gólności prawa, administracji, zarządzania lub europeistyki. Dzięki alfabetycz-
nemu układowi haseł, Leksykon będzie także wygodną pomocą dla praktyków, 
pracowników administracji publicznej, dziennikarzy i innych osób potrzebują-
cych zwięzłej informacji na temat określonej instytucji lub pojęcia z zakresu po-
stępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Joanna Misztal-Konecka
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