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ZAŁĄCZNIK JUR. 7  PL 
 

ZAŁĄCZNIK 

SPROSTOWANIE 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. 

w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia 

działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących 

restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę 
(UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) 

(Dz.U. L 172 z dnia 26 czerwca 2019 r.) 

Tytuł w spisie treści oraz tytuł na stronie 18: 

zamiast: 

„DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 

2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia 

działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących 

restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 

2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości)” 

powinno być: 

„DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 

2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia 

działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących 

restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 

2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości)”. 
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