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 RESTRUKTURYZACJA 
I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW  

ASPEKTY PRAKTYCZNE 

V EDYCJA

 ʇ Restrukturyzacja sądowa – ocena regulacji po upływie 3 lat. Plusy i minusy

 ʇ Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce - studium 
przypadków

 ʇ Rada Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym - studium przypadków

 ʇ Postępowanie upadłościowe w ocenie wierzyciela zabezpieczonego hipotecznie

 ʇ Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą: szansa oddłużenia dłużnika czy 
sposób zaspokojenia wierzyciela

PRELEGENCI: 
Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy , Kancelaria Zimmerman 
i Wspólnicy Sp. K., ING Bank Śląski, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy, Kosmal & 
Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna



PROGRAM

08.30-09.00 

09.00-10.00

10.00-10.15

10.15-11.15

11.15-11.30 

11.30-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-15-15

15.15-16.45 

16.45

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Plan spłaty w postepowaniu upadłościowym dotyczącym osób fizycznych prowadzących działalność          
gospodarczą: szansa oddłużenia dłużnika czy sposób zaspokojenia wierzyciela
Daria Popłonyk , Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy

 ● Przesłanki ustalenia planu spłat
 ● Przesłanki zmiany i uchylenia planu spłat
 ● Wykonywanie planu spłat i stwierdzenie jego wykonania

Przerwa kawowa 

Rada Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym - studium przypadków
Dariusz Kwiatkowski, Radca prawny , licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Kosmal&Kwiatkowski 
Kancelaria Restrukturyzacyjna

 ● Rada Wierzycieli, jej charakter prawny, skład i wpływ na postępowanie restrukturyzacyjne
 ● Problemy praktyczne funkcjonowania RW w toku postępowania restrukturyzacyjnego
 ● Pozaprawne możliwości działania RW w roku postępowania restrukturyzacyjnego

przerwa kawowa

Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce - studium przypadków
Marcin Kubiczek, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy

 ● Zawarte układy w postępowaniach restrukturyzacyjnych w świetle korzyści dłużnika, wierzycieli 
oraz systemu fiskalnego  (studium przypadków).

 ● Przygotowana likwidacja składnika majątkowego stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa - 
wyzwania i szanse (studium przypadku).

 ● Analiza specyfiki relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami w kontekście postępowań 
restrukturyzacyjnych (studium przypadków). 

lunch

Postępowanie upadłościowe w ocenie wierzyciela zabezpieczonego hipotecznie
Jacek Baranek, Wiodący Ekspert ds. Restrukturyzacji i Windykacji, Departament Kredytów Zwiększonego 
Ryzyka, ING Bank Śląski SA

 ● Proces sprzedaży aktywów upadłego – czy można go przyspieszyć?
 ● Pre-pack – stracone nadzieje?
 ● Sprzedaż wierzytelności – ostateczność czy konieczność?

przerwa kawowa

Restrukturyzacja sądowa – ocena regulacji po upływie 3 lat. Plusy i minusy - prelekcja w duecie
Piotr Zimmerman, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i partner Kancelarii 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k.
Bartosz Sierakowski, Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., Partner Kancelarii 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

 ● Czy prawo restrukturyzacyjne sprawdza się?
 ● Timing – klucz do sukcesu czy kula u nogi?
 ● Zakres uprawnień wierzycieli - czy coś należy zmienić?

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



PRELEGENCI
Golden Solutions 
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Email: info@goldensolutions.com.pl

Piotr Zimmerman - Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i partner Kancelarii Zimmerman  
i Wspólnicy sp.k.
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Był  wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako 
pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W 2006 r. uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 
Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność 
dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa 
spółek. Jest autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck). Publikacje Piotra 
Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej. Jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety 
Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Piotr Zimmerman pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji 
Prawa Upadłościowego i Naprawczego, uczestniczył w przygotowaniu nowego prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.  

Bartosz Sierakowski - Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. 
Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd 
przymusowy.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie swojej specjalizacji, m.in.:

 ● udział w postępowaniach przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
 ● doradztwo w toku egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem,
 ● udział w największych postępowaniach układowych w Polsce zakończonych zawarciem i wykonaniem układu (w tym wobec spółki 

giełdowej notowanej na WGPW),
 ● doradztwo w toku postępowań naprawczych (efektywnie przeprowadzono tylko kilka takich postępowań w skali całego kraju),
 ● doradztwo w toku pierwszej w Polsce tzw. upadłości deweloperskiej,
 ● negocjacje z wierzycielami, w tym instytucjami finansującymi, celem wypracowania porozumienia 
 ● pozaukładowego,

zarządzanie zespołem prawników, księgowych i kadry menadżerskiej na etapie przygotowywania propozycji układowych (planów 
restrukturyzacyjnych) i kluczowych pism składanych przed sądem upadłościowym (restrukturyzacyjnym).Posiada duże doświadczenie 
szkoleniowo-dydaktyczne. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach prawniczych. Prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców i instytucji 
finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Jest członkiem zarządu spółki ZiW – Szkolenia 
sp. z o.o. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa 
restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika 
Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat.

Daria Popłonyk - Sędzia -komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
W latach 1994-1999 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Wrocławskiego. W latach 1999-2003 prawnik 
w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji 
Handlowej we Wrocławiu, Od 2003r. Sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wykładowca, autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego. 
Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Marcin Mirosław Kubiczek - licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy
Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych 
w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach, kurator sądowy  
w sprawach gospodarczych. Ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem istniejących narzędzi prawa upadłościowego 
i prawa restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w ekonomicznej interpretacji prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, a także  
w ekonomiczno-prawnych aspektach prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada szerokie kompetencje  
w zakresie zagadnień dotyczących bankowości, szeroko rozumianych finansów oraz rachunkowości bilansowej i zarządczej, wykorzystując 
je efektywnie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradza spółkom giełdowym w zakresie zarządzania kryzysowego, scenariuszy 
restrukturyzacyjnych oraz optymalnych modeli restrukturyzacyjnych.

Jacek Baranek - Wiodący Ekspert ds. Restrukturyzacji i Windykacji, Departament Kredytów Zwiększonego Ryzyka, ING Bank Śląski SA.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i windykacji ekspozycji kredytowych. Uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych 
m.in. Swarzędz SA (członek rady nadzorczej), Stocznia Szczecin SA, Daewoo-FSO SA, Huta Częstochowa SA i wielu innych. Członek, a następie 
przewodniczący rady nadzorczej PKM Duda SA, w której została przeprowadzona udana restrukturyzacja na podstawie przepisów prawa 
naprawczego.
Wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończone z studia podyplomowe z zakresu strategii podatkowej oraz wyceny i gospodarki nieruchomościami. 
Członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji.

Dariusz Kwiatkowski - Radca prawny , licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Kosmal&Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna
Partner zarządzający kancelarii restrukturyzacyjnej Kosmal & Kwiatkowski. Swoją działalność zawodową koncentruje na prawie 
restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Pełni funkcję syndyka, nadzorcy i zarządcy w kilkudziesięciu postępowaniach restrukturyzacyjnych  
w całym kraju. Reprezentuje dłużników i wierzycieli. Był zarządcą w jednym z pierwszych postępowań sanacyjnych zakończonych zawarciem 
układu. Doświadczenie zdobywał przy jednej z największych restrukturyzacji w Polsce, spółki budowlanej Polimex-Mostostal S.A. Skutecznie 
zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.


