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WSTĘP

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera się 
na wolności działalności gospodarczej, zaś jedną z podstawowych zasad prawa cywil-
nego jest zasada pacta sunt servanda. Te wartości kreują porządek gospodarczy, którego 
bezpieczeństwo i pewność są aspektami trudnymi do przecenienia. Mimo powyższego 
państwo nie może pozostawać bezczynne w kontekście złej, a często niezawinionej 
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Niewypłacalność przedsiębiorcy godzi w porzą-
dek gospodarczy, niosąc dla jego bezpieczeństwa poważne zagrożenie. Z jednej strony 
upadłość uczestnika życia gospodarczego może mieć istotne znaczenie dla całej branży, 
a nawet rynku i wiązać się z tzw. łańcuchem upadłości. Zjawisko to nieraz występowało 
na rynku polskim. Z drugiej zaś strony nie bez znaczenia jest tzw. polityka drugiej szansy 
dla podmiotu, który znalazł się w trudnej sytuacji gospodarczej. Udzielenie szeroko 
pojętego wsparcia może doprowadzić nie tylko do poprawy jego sytuacji, ale będzie 
mieć znaczenie również dla jego kontrahentów. Nie można w tym kontekście pominąć 
art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, w myśl którego własność, inne prawa majątkowe oraz 
prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wymaga skutecznego i sprawnego postępowania na wypadek 
niewypłacalności. Chodzi o stworzenie środków prawnych właściwych nie tylko dla 
podmiotów, które już znalazły się w stanie upadłości, ale także, a może przede wszyst-
kim, dla tych, które znajdują się na „przedpolu” upadłości i nieudzielenie im szybkiej 
pomocy w regulowaniu zobowiązań doprowadzi do ich upadłości. Prawo insolwencyjne, 
a więc związane z niewypłacalnością głównie przedsiębiorcy, ma także istotne znaczenie 
w kontekście kryzysu ekonomicznego związanego z pandemią COVID-19.

Powyżej opisany aspekt dostrzegł zarówno ustawodawca unijny, jak i polski. Na grun-
cie prawa unijnego najbardziej wyrazistym tego dowodem jest dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w spra-
wie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, 
niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 
(dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) (Dz.Urz. UE L 172, s. 18, ze zm.). Istotne 
znaczenie ma także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 
z 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141, s. 19, ze zm.).
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W polskim systemie prawnym trzon prawa insolwencyjnego tworzą dwa akty prawne. 
Przede wszystkim jest to ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1228 ze zm.). Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego uregulowanego 
w tej ustawie jest, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym 
stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo 
dłużnika zostało zachowane. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycz-
nych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego 
niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Natomiast upadłość jednostki or-
ganizacyjnej najczęściej prowadzi do jej rozwiązania, a więc ma charakter ostateczny. 
Z tego też względu pojawiła się koncepcja postępowania, którego zasadniczym celem 
jest zapobieżenie upadłości, albo poprzez uniknięcie powstania stanu niewypłacalności, 
albo poprzez przywrócenie tejże wypłacalności, tak aby podmiot mógł dalej funkcjo-
nować, bez stygmatyzującego postępowania upadłościowego. Środki ku temu zostały 
uregulowane w drugim akcie prawnym składającym się na polskie prawo insolwencyjne, 
a więc w ustawie z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 
ze zm.). Ustawa ta reguluje: 1) zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożo-
nego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu; 2) przeprowadzanie 
działań sanacyjnych. Celem ustawodawcy konstruującego Prawo restrukturyzacyjne 
było przede wszystkim dostarczenie dłużnikom ram prawnych umożliwiających restruk-
turyzację własnej działalności gospodarczej, z poszanowaniem praw przysługujących 
wierzycielom.

O ile postępowanie upadłościowe było już przedmiotem niezliczonych wypowiedzi 
doktryny i orzecznictwa, o tyle postępowanie restrukturyzacyjne, zwłaszcza z uwagi 
na jego stosunkowo krótki okres funkcjonowania, wciąż jawi się jako niewystarczająco 
zbadane. Jednocześnie orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tego postępowania 
jest jednostkowe, co utrudnia wypracowanie jednolitej wykładni przepisów je normu-
jących, które, jak się okaże w wielu przypadkach, rodzą poważne wątpliwości. Poza tym 
niezbędna jest ocena tychże postępowań w kontekście wynikającego z nich wsparcia 
udzielanego restrukturyzowanemu dłużnikowi. Z tych też względów zasadne było pod-
danie szczegółowej analizie wynikających z Prawa restrukturyzacyjnego mechanizmów 
ukierunkowanych na restrukturyzację sytuacji, w której znalazł się dłużnik.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma zapobiegać upadłości poprzez zawarcie układu 
uwzględniającego określone propozycje układowe. Trzeba jednak podkreślić, że z wy-
jątkiem postępowania o zatwierdzenie układu, zawarcie układu jest jednym z ostatnich 
etapów postępowania restrukturyzacyjnego uregulowanego w Prawie restrukturyzacyj-
nym. Postępowanie restrukturyzacyjne w szerokim ujęciu rozpoczyna się od wniosku 
restrukturyzacyjnego, zmierzającego najczęściej do otwarcia postępowania. To ostatnie 
zdarzenie umożliwia rozpoczęcie wypracowywania sposobów restrukturyzacji działal-
ności dłużnika, czego oczekiwanym efektem jest zawarcie układu. Niemniej pomiędzy 
otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego a zawarciem układu mija określony 
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Rozdział 1

OTWARCIE POSTĘPOWANIA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO

1.1. Cele prawa i postępowania restrukturyzacyjnego 

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego 
na mocy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, co było związane z szeroko 
pojętą reformą prawa insolwencyjnego. Polegała ona na całkowitej przebudowie postę-
powania upadłościowego i wyodrębnieniu postępowania restrukturyzacyjnego. Na mocy 
bowiem ustawy z 28.02.2003 r., funkcjonującej wówczas pod nazwą Prawo upadłościo-
we i naprawcze, upadłość mogła przybrać dwojaką postać – upadłości z możliwością 
zawarcia układu lub upadłości likwidacyjnej. O ile upadłość likwidacyjna zakładała 
likwidację majątku dłużnika, o tyle w upadłości z możliwością zawarcia układu dążono 
do zaspokojenia wierzycieli w drodze układu, co do zasady przy zachowaniu jednak jego 
bytu prawnego po zakończeniu postępowania. Niezależnie od powyższego w polskim 
prawie insolwencyjnym istniało postępowanie naprawcze, które zgodnie z ówcześnie 
obowiązującym art. 492 ust. 1 pr.up. i napr. miało zastosowanie do przedsiębiorców 
zagrożonych niewypłacalnością. Mechanizmy jednak przewidziane w postępowaniu 
naprawczym były dość nieefektywne i liczba wszczętych postępowań naprawczych była 
szczątkowa. Stan polskiego prawa upadłościowego nie był pozytywnie oceniany w ra-
portach Doing Business. Polska była na trzydziestym siódmym miejscu subrankingu 
Banku Światowego Doing Business obejmującego analizę postępowań upadłościowych. 
Bank Światowy zwracał uwagę na takie ułomności polskiego prawa upadłościowego jak 
stosunkowo długi czas postępowania, wysokie koszty i średnie zaspokojenie wierzycieli1. 
Ponadto postępowanie upadłościowe było w Polsce wykorzystywane rzadko, a niewy-
płacalni dłużnicy byli usuwani z rynku w drodze nieformalnej likwidacji, co miało 
istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa obrotu. W dodatku upadłości ogłaszane 
wówczas w Polsce miały w przeważającej mierze charakter upadłości likwidacyjnych, 

1  Doing Business 2014, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/
Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf.
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co było niezgodne z trendem istniejącym w Unii Europejskiej2. Powyższe okoliczności 
skłoniły polskiego ustawodawcę do poszukiwania efektywniejszych narzędzi zapobie-
gających upadłości.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano jednocześnie, że skuteczność postępowań 
insolwencyjnych zależy również od społecznego odbioru określonej regulacji prawnej 
i postępowań, w których restrukturyzacja ma nastąpić. Zdaniem projektodawcy sam fakt 
ogłoszenia upadłości dłużnika wyklucza wszelką możliwość skutecznej restrukturyzacji, 
niezależnie od tego, czy jest to upadłość z możliwością zawarcia układu, czy likwidacyj-
na. Skojarzenia upadłości z końcem działalności, bankructwem i brakiem możliwości 
odzyskania swoich wierzytelności były tak silne, że w wielu przypadkach, po ogłoszeniu 
upadłości, wierzyciele nie chcieli podejmować żadnych rozmów z dłużnikiem. Z tych 
właśnie względów pojawiła się koncepcja oddzielenia postępowań restrukturyzacyjnych 
od stygmatyzujących postępowań upadłościowych. Natomiast dla jasnego i klarownego 
podziału zdecydowano się uregulować postępowania restrukturyzacyjne w osobnej 
ustawie – Prawo restrukturyzacyjne3.

Celem postępowań restrukturyzacyjnych, zgodnie z art. 3 pr.rest., jest uniknięcie ogło-
szenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia 
układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez 
przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 
W ten sposób upadłość staje się rozwiązaniem ostatecznym, które znajdzie zastosowanie 
dopiero po nieudanej restrukturyzacji4.

Postępowanie restrukturyzacyjne, inaczej niż postępowanie upadłościowe, zmierza do 
zachowania przedsiębiorstwa dłużnika5, połączonego z restrukturyzacją jego zobowią-
zań na mocy układu zawartego z wierzycielami. W ten sposób ma dojść do zapobieże-
nia upadłości dłużnika. Postępowanie restrukturyzacyjne oparte jest na tzw. polityce 
drugiej szansy6. Ustawodawca wychodzi z trafnego założenia, że zawarcie układu jest 
korzystniejszym rozwiązaniem niż likwidacja podmiotu. Innym słowy Prawo restruk-
turyzacyjne, poprzez postępowanie restrukturyzacyjne, zmierza do rozwiązania sytu-
acji kryzysowej dłużnika, w jakiej znalazł się w związku z jego niewypłacalnością lub 

2  W uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, VII kadencja, druk sejm. nr 2824, s. 7, 
podkreślono, że w 2012 r. na 4299 wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców ogłoszono 730 upadłości 
obejmujących likwidację majątku, 162 upadłości z możliwością zawarcia układu, zaś w roku 2011 ‒ na 3268 
wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców ogłoszono 642 upadłości obejmujące likwidację majątku, 
101 upadłości z możliwością zawarcia układu, natomiast w 2010 r. na 3159 wniosków o ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorców ogłoszono 547 upadłości obejmujących likwidację majątku, 125 upadłości z możliwością 
zawarcia układu.

3  Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, VII kadencja, druk sejm. nr 2824, s. 8.
4  Tak K. Flaga-Gieruszyńska [w:] Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. I. Gil, War-

szawa 2021, s. 38.
5  Na aspekt ten zwraca uwagę A. Jakowlew, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 19.
6  Por. P. Wołowski, Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego, MPH 2017/3, s. 34.
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zagrożeniem niewypłacalności7. Uniknięcie upadłości nie jest celem samym w sobie, 
a jedynie efektem zawarcia układu z wierzycielami8. Układ ten musi zabezpieczać słuszne 
interesy wierzycieli9. Z tego też względu, zgodnie z art. 8 ust. 1 pr.rest., sąd odmawia 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania by-
łoby pokrzywdzenie wierzycieli, zaś w myśl art. 165 ust. 2 pr.rest. sąd może odmówić 
zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy 
głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy sprecyzowano jednocześnie cele określone w ogólny 
sposób w art. 3 ust. 1 pr.rest. poprzez wskazanie, że celem regulacji jest:
a) zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do 

restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli;
b) zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych 

w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych;
c) wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima 

ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji;
d) zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli;
e) maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości;
f) realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu” 

przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z nieko-
rzystnej zmiany warunków ekonomicznych.

7  Tak A. Hrycaj [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hry-
caj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2020, s. 22.

8  Podobnie A. Hrycaj [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. P. Filipiak, A. Hrycaj, LEX 2020, 
komentarz do art. 3, pkt 2. Por. M. Kubiczek, B. Sokół, Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyza-
cyjnego w świetle jego celu, DR 2015/2, s. 23, zdaniem których uniknięcie upadłości jest celem nadrzędnym, 
zaś zabezpieczenie słusznych interesów wierzycieli jedynie warunkiem umożliwiającym realizację celu nad-
rzędnego. Nieco inaczej kwestię tę ujmuje P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 
Komentarz, Warszawa 2018, s. 1100, podkreślając, że uniknięcie upadłości jest środkiem do osiągnięcia 
nadrzędnego celu w postaci zawarcia układu. Natomiast R. Adamus, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Warszawa 2019, s. 27, wskazuje, że postępowanie restrukturyzacyjne ma dwa równorzędne cele, tj. unik-
nięcie upadłości oraz zabezpieczenie słusznego interesu wierzycieli. Z kolei D. Kwiatkowski, R. Kosmal, 
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, komentarz do art. 3, w pkt 2 podnoszą co prawda, 
że uniknięcie upadłości jest fundamentalnym celem postępowania restrukturyzacyjnego, ale zaraz potem 
dodają, iż nie oznacza to jednak, że osiągnięcie tego celu jest zadaniem, do którego realizacji należy dążyć 
bez względu na inne okoliczności, zwłaszcza związane z rzeczywistą kondycją ekonomiczną dłużnika. 
Wreszcie A.J. Witosz [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Torbus, A.J. Witosz, A. Witosz, 
Warszawa 2016, komentarz do art. 3 ust. 1; art. 3 ust. 1 pr.rest. definiuje postępowanie restrukturyzacyjne 
jako pierwszoplanowy środek prawny zapobiegający konieczności ogłoszenia upadłości niewypłacalnego 
dłużnika.

9  M. Kubiczek, B. Sokół, Przesłanki prowadzenia postępowania..., s. 23, wskazują, że zabezpieczenie 
słusznych interesów wierzycieli następuje poprzez przestrzeganie przewidzianych prawem procedur i form 
postępowania. Por. postanowienie SO w Warszawie z 24.10.2019 r., XXIII Gz 860/19, niepubl., w którym 
podkreślono prymat zasady uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika i zachowania jego przedsiębiorstwa, 
niemniej zwrócono uwagę, że w równym stopniu istotna jest ogólna dyrektywa poszanowania słusznych 
praw wierzycieli.
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Powyższe stało się podstawą do wyróżnienia wśród celów postępowania restruktu-
ryzacyjnego: celu sanacyjnego, celu windykacyjnego, celu profilaktycznego oraz celu 
wychowawczego10.

1.2. Naczelne zasady Prawa restrukturyzacyjnego 

1.2.1. Wstęp

W doktrynie wskazuje się na cztery naczelne zasady Prawa restrukturyzacyjnego, tj. za-
sadę ochrony słusznych praw dłużnika, zasadę dominacji grupowego (zbiorowego) 
interesu wierzycieli, zasadę mediacyjnego rozwiązywania konfliktu interesów oraz za-
sadę poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzycieli11. Dwie pierwsze z powołanych 
powyżej zasad zostały wyrażone w uzasadnieniu do projektu ustawy, natomiast dwie 
pozostałe zostały wypracowane przez doktrynę12.

1.2.2. Zasada ochrony słusznych praw dłużnika

Zasada ochrony słusznych praw dłużnika wyraża istotę postępowania restrukturyza-
cyjnego, które będzie prowadzone w interesie dłużnika. Postępowanie to zmierza do 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenia jego likwidacji13. Jak już 
wskazywano, w ten sposób, inaczej niż w postępowaniu upadłościowym, dochodzi do 
zachowania substancji majątku dłużnika, który co do zasady nie jest likwidowany14. Po-
stępowanie restrukturyzacyjne zmierza rzecz jasna do zawarcia układu z wierzycielami 
i ich zaspokojenia, niemniej nie będzie to możliwe bez wyprowadzenia dłużnika ze stanu 
niewypłacalności czy zagrożenia niewypłacalnością. Postępowanie restrukturyzacyjne 
ma być dla dłużnika, którego dotyczy, „drugą szansą”. W związku z uchyleniem stanu 
zagrażającej mu upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do oddłużenia, 
przy czym na warunkach wynikających z układu. Doktryna w tej zasadzie dopatruje 
się realizacji konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 31 ust. 3 in fine Konstytucji RP, 

10  Taką klasyfikację celów, odpowiadającą zresztą funkcjom prawa restrukturyzacyjnego, przedstawia 
P. Wołowski, Naczelne cele..., s. 34 i n., a także K. Flaga-Gieruszyńska [w:] Meritum. Prawo restrukturyza-
cyjne..., red. I. Gil, s. 38.

11  Por. R. Adamus, Prawo restrukturyzacyjne..., s. 26. Zob. I. Gil [w:] Meritum. Prawo restrukturyzacyj-
ne..., red. I. Gil, s. 51.

12  Zob. A. Hrycaj [w:] Prawo restrukturyzacyjne..., red. P. Filipiak, A. Hrycaj, komentarz do art. 1, 
pkt 29; P. Wołowski, Naczelne cele..., s. 37. Por. H. Zieliński, Zasady prawa restrukturyzacyjnego, PiP 2021/7, 
s. 115 i n., który przedstawia nieco inny katalog zasad Prawa restrukturyzacyjnego, dzieląc je w szczególności 
na zasady naczelne i niższego rzędu. 

13  Podobnie P. Wołowski, Naczelne cele..., s. 37.
14  Por. D. Kwiatkowski, R. Kosmal, Prawo restrukturyzacyjne..., komentarz do art. 1, pkt 8, którzy pod-

kreślają, że w świetle regulacji Prawa restrukturyzacyjnego za jedno z podstawowych praw dłużnika należy 
uznać prawo do zachowania przedsiębiorstwa, po czym dodają, iż nie ma ono charakteru absolutnego.
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zgodnie z którą ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności nie 
mogą dotyczyć ich istoty15.

Zasada ochrony słusznych praw dłużnika ma tym większe znaczenie, że na gruncie Prawa 
restrukturyzacyjnego nie powtórzono regulacji art. 2 ust. 1 pr.up., zgodnie z którym 
postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli 
mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to 
pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane16. Powyższe 
wzmacnia ochronę słusznych interesów dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zdaniem części przedstawicieli doktryny tak ujęta zasada nie oddaje jej treści, dlatego 
formułują zasadę równowagi i ochrony słusznych praw dłużnika i wierzycieli17. Niemniej 
powyższe nie oznacza, że zasada ochrony słusznych praw dłużnika nie uwzględnia inte-
resu wierzycieli. Interesy dłużnika tylko o tyle podlegają ochronie, o ile są słuszne, a ową 
słuszność w Prawie restrukturyzacyjnym należy oceniać właśnie w kontekście interesów 
wierzycieli, którzy z postępowania restrukturyzacyjnego powinni wyjść zaspokojeni, 
przy czym nie zawsze w pełnej wysokości. Z tego też względu już art. 8 ust. 1 pr.rest. sta-
nowi, że sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego 
postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli18. Wskazuje się jednocześnie, że swoistą 
granicą omawianej zasady jest art. 12 ust. 3 pr.rest., zgodnie z którym sąd upadłościowy 
wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpo-
znania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, 
w przypadku gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia 
się interes ogółu wierzycieli19. Z tego też względu omawiana zasada jest ucieleśnieniem 
wynikającej z art. 2 Konstytucji RP zasady sprawiedliwości społecznej20.

Wyraźne przejawy zasady ochrony słusznych praw dłużnika widać zarówno w świetle 
unijnego, jak i polskiego prawa insolwencyjnego. W tym kontekście należy przede 
wszystkim wskazać na dyrektywę 2019/1023. W motywie drugim preambuły do tej 
dyrektywy wskazano, że restrukturyzacja powinna umożliwiać dłużnikom znajdującym 
się w trudnej sytuacji finansowej kontynuowanie działalności, w pełnym zakresie lub 
częściowo, poprzez zmianę składu, stanu lub struktury ich aktywów oraz ich pasywów lub 
jakiejkolwiek innej części ich struktury kapitałowej – w tym poprzez sprzedaż aktywów 
lub części przedsiębiorstwa – lub, w przypadku gdy tak przewidziano w prawie krajowym, 

15  Tak I. Gil [w:] Meritum. Prawo restrukturyzacyjne..., red. I. Gil, s. 51.
16  Na powyższy aspekt zwraca uwagę A. Jakowlew, Prawo restrukturyzacyjne..., s. 18.
17  Zob. A. Hrycaj, Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa 2019, s. 19, która zasadę tę nazywa 

zasadą równowagi i ochrony słusznych prawa dłużnika i wierzyciela.
18  Zob. F. Zedler, Ogólna ocena nowego prawa restrukturyzacyjnego, M.Pr.Bank. 2015/12, s. 12, który 

krytykuje tak ujętą podstawę odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego z uwagi na zbyt dużą 
jej ogólność.

19  Tak P. Wołowski, Naczelne cele..., s. 38.
20  Tak A. Hrycaj [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, s. 27.
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