
    Charakter i istota postępowania upadłościowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej są zasadniczo zbliżone.
Głównym celem postępowania upadłościowego jest bowiem zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przy
zachowaniu przedsiębiorstwa upadłego. Do niedawna problematyka upadłości była wyłącznie domeną prawa wewnętrznego
każdego państwa członkowskiego. Dopiero w ostatnich latach rozwój rynku wewnętrznego wymusił ustanowienie wspólnych
regulacji prawnych w ramach Unii Europejskiej. Kwestia upadłości wywierającej skutek na obszarze Unii jest bardzo ważna w
działalności gospodarczej, szczególnie prowadzonej przez przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Ma ona też
pewne znaczenie dla pracowników najemnych w Unii.
      Kwestia upadłości transgranicznej regulowana jest na obszarze Unii Europejskiej przez rozporządzenie Rady (WE) nr
1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, które weszło w życie 31.05.2002 r. (a dla nowych państw zgodnie z
zawartymi układami, po ich akcesji). Jest więc zagadnieniem stosunkowo nowym, niezbyt jeszcze dobrze opracowanym w
doktrynie. Stąd budzi ono pewne nieporozumienia merytoryczne i terminologiczne, które mogą mieć także istotne konsekwencje
praktyczne, ponadto problematyka ta jest na tyle skomplikowana, że niejednokrotnie stwarza trudności nawet praktykującym
prawnikom. Trafne zrozumienie jego zasad i mechanizmów nie jest proste. Z jednej strony bowiem uzupełnić je należy
odpowiednimi przepisami prawa Unii, które powinny być stosowane i interpretowane w kontekście całego acquis
communautaire. Z drugiej strony, jego normy nie obejmują całości merytorycznej prawa i postępowania upadłościowego, a
jedynie jego wybrane elementy, istotne z punktu widzenia interesów całej Unii Europejskiej. W pozostałym względzie stosuje się
prawo krajowe, którego przedmiotowe regulacje zachowują swoje znaczenie w zakresie prawa materialnego jak i procesowego.
       Centralną postacią tego rozporządzenia jest zarządca ustanowiony w takim postępowaniu upadłościowym, albowiem
wykonuje on także na terytorium innego państwa członkowskiego wszystkie uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa
państwa wszczęcia postępowania (z pewnymi ograniczeniami). Uprawnienia zarządcy w tym zakresie determinowane są zawsze
prawem państwa wszczęcia głównego postępowania upadłościowego (lex fori concursus) oraz postępowania wtórnego (lex fori
concursus particularis).
       W ramach wskazanego zakresu badań kluczowym będzie wyjaśnienie stanowiska prawnego zarządcy w porządkach
prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Polska, Włochy, Wielka Brytania i Francja. Główny cel i
przedmiot projektu stanowią więc kwestie badawcze dotyczące pojęcia, funkcji oraz zakresu kompetencji podmiotu pełniącego
funkcje zarządcy w głównym postępowaniu upadłościowym w wskazanych reżimach prawnych. Wykonanie przedmiotowych
badań dostarczy odpowiedzi na praktyczne problemy pojawiające się na tle stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000.
Brak jest w szczególności ujęcia tego zagadnienia w kontekście poszczególnych rozwiązań normatywnych obowiązujących w
innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dotąd bowiem instytucja zarządcy była zauważana niejako przy okazji
roztrząsania innych instytucji transgranicznego postępowania upadłościowego. Właśnie wzgląd na stosunkowo niewielki stopień
zainteresowania tą instytucją w nauce polskiej, a co za tym idzie również niedostateczny stopień jej poznania, a zarazem pewną
niejednolitość rozwiązań prawnych odnośnie badanych aspektów, zadecydowało o uczynieniu instytucji zarządcy w postępowaniu
upadłościowym wszczętym na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 przedmiotem analizy naukowej.
       W praktyce skuteczność danego transgranicznego postępowania upadłościowego oraz współpraca zarządców głównego i
wtórnego postępowania upadłościowego doznaje ograniczeń wskutek barier językowych oraz braku znajomości przepisów
proceduralnych poszczególnych państw członkowskich. W ostatecznym rozrachunku opisana sytuacja wpływa na obniżenie
wydajności postępowań, zwiększenie czasu ich trwania i związanych z nimi kosztów. Wykonanie badań naukowych wskazanych
we wniosku dostarczy pogłębionej analizy zastosowania w praktyce przyjętych rozwiązań legislacyjnych. Umożliwi to
kompleksową ocenę instytucji zarządcy oraz pozwoli na sformułowanie postulatów de lege ferenda.


