
Warszawa  
17 października 2019

RESTRUKTURYZACJA  
I UPADŁOŚĆ   

PRZEDSIĘBIORSTW  
-ASPEKTY PRAKTYCZNE  

VII EDYCJA

 ʇ Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym wprowadzone ustawą o nowelizacji 
Kodeksu postępowania cywilnego (druk  sejmowy 3137) oraz ustawą  
o nowelizacji Prawa upadłościowego (druk sejmowy 3480)

 ʇ Nowe narzędzia prawa upadłościowego w zakresie ochrony masy upadłości  
i interesów wierzycielskich. Postępowania z wniosku lub powództwa syndyka 
masy upadłości w przedmiocie bezskuteczności czynności upadłego-studium 
przypadków procesowych

 ʇ Bezskuteczność a czynności prawne jednostronne - potrącenie, zapłata itp.:

 ʇ Trwałość zobowiązań umownych oraz ograniczonych praw rzeczowych po 
ogłoszeniu upadłości i otwarciu postępowania     sanacyjnego na wybranych 
przykładach

 ʇ Rada Wierzycieli – prawa i obowiązki a rzeczywistość (wybrane aspekty)

PRELEGENCI: 
dr hab. Anna Hrycaj-Sędzia Sadu Okręgowego w Warszawie, Sędzia Daria Popłonyk 
-Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy, 
Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
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Rejestracja, wręczenie materiałów poranna kawa

Trwałość zobowiązań umownych oraz ograniczonych praw rzeczowych po ogłoszeniu upadłości i otwarciu 
postępowania sanacyjnego na wybranych przykładach
Daria Popłonyk, Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

 ● Nowe rozwiązania dotyczące umów wzajemnych - próba wyważenia sprzecznych interesów stron umowy,
 ● Rozwiązania ustawowe dotyczące wybranych umów nazwanych najczęściej pojawiających się w praktyce.

Przerwa kawowa

Nowe narzędzia prawa upadłościowego w zakresie ochrony masy upadłości i interesów wierzycielskich. 
Postępowania z wniosku lub powództwa syndyka masy upadłości w przedmiocie bezskuteczności czynności 
upadłego-studium przypadków procesowych
Marcin Kubiczek, doradca restrukturyzacyjny, wspólnik Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, ekonomista, biegły skarbowy, 
biegły sadowy w obszarze upadłości, restrukturyzacji, wyceny przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządzających

lunch

Rada Wierzycieli – prawa i obowiązki a rzeczywistość (wybrane aspekty):
Mariusz Kowolik, Radca prawny Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

 ● Sposoby doboru i powołania członków Rady Wierzycieli w praktyce – rola kuratora obligatariuszy w przypadku 
restrukturyzacji emitentów obligacji;

 ● Regulamin Rady Wierzycieli – przegląd „standardowych” postanowień i ich praktyczny wpływ na dynamikę 
działania Rady Wierzycieli;

 ● Dostęp Rady Wierzycieli do informacji a tajemnica przedsiębiorstwa oraz stosowanie tzw. rozporządzenia MAR;
 ● Bolączki praktyczne funkcjonowania Rady Wierzycieli, czyli „kiedy nie wiadomo o co chodzi…”;
 ● Propozycje układowe formułowane przez Radę Wierzycieli i ich praktyczne znaczenie.   

Przerwa kawowa

Bezskuteczność a czynności prawne jednostronne - potrącenie, zapłata itp.: 
Piotr Zimmerman, Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i Partner Kancelarii Zimmerman 
i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

 ● Wprowadzenie do problematyki, charakterystyka jednostronnych czynności prawnych,
 ● Bezskuteczność czynności na gruncie przepisów prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i cywilnego, 
 ● Jednostronne czynności prawne w kontekście bezskuteczności,
 ● Linia orzecznicza i stanowiska komentatorów,
 ● Konkluzje – proponowany kierunek stosowania przepisów o bezskuteczności czynności prawnych.

Przerwa kawowa

Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym wprowadzone ustawą o nowelizacji Kodeksu postępowania 
cywilnego (druk sejmowy 3137) oraz ustawą o nowelizacji Prawa upadłościowego (druk sejmowy 3480)”
dr hab. Anna Hrycaj, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

 ● Nowe regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji – szansa dla zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, 
analiza zagrożeń dla wierzycieli;

 ● Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym: Zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do 
syndyka, Zwrot wierzytelności i skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie wierzytelnośc

 ● Zabezpieczenie praw dłużnika: Wyłączenie z masy upadłości kwot potrzebnych na utrzymanie dłużnika, 
Wyłączenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości kwot potrzebnych na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych dłużnika;

 ● Likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli
 ● Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 ● Umorzenie zobowiązań (oddłużenie) osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą
 ● Uzasadnianie postanowień w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Planowane zakończenie, wręczenie Certyfikatów



PRELEGENCI
Golden Solutions 
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dr hab. Anna Hrycaj - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia 
Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel 
rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady 
Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia 
Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez 
Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji 
europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania 
projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, 
Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. 
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: 
„Egzekucja praktyczna”, „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie 
prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po 
dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”. 

Piotr Zimmerman - Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii Zimmerman  
i Wspólnicy sp.k., Pre  zes Za  rzą  du Zi m me r man Fi  li  piak Re  stru k tu  ry  za  cja S.A. 
Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w rankingu 
Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita. Współtwórca ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie 
i  Szczecinie, wieloletni sędzia-komisarz w  największych postępowaniach upadłościowych w  Polsce. Posiada bogate doświadczenie 
w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach zmierzających do zawarcia układu we wszystkich znanych prawu procedurach. 

Autor pięciu wydań Komentarza Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.   (Wydawnictwo C.H. Beck, wy. 2007, 2012, 2014, 
2016 i 2018 ). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: 
Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu. Występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych 
tematyce prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego.

Marcin Mirosław Kubiczek - doradca restrukturyzacyjny, wspólnik Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, ekonomista, biegły skarbowy, 
biegły sadowy w obszarze upadłości, restrukturyzacji, wyceny przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządzających
Założyciel Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy m.in. z zakresu niewypłacalności i wyceny 
przedsiębiorstw
Doświadczony doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także 
odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
spółek z wielu branż. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie 
zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności, a także zarządzania 
kryzysowego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla 
menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. 
Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych 
w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy  
w sprawach gospodarczych. 

Mariusz Kowolik- Radca prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
Nadzoruje prace Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego, Działu Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego oraz Działu 
Prawa Zamówień Publicznych.
Doświadczenie:
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu największych sporów sądowych dla kluczowych klientów Kancelarii, przed sądami 
powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi. Specjalizuje również się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, 
procesów restrukturyzacyjnych, procesów negocjacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w procesach due diligence oraz różnego rodzaju 
transakcjach M&A oraz strukturach joint venture. W ramach postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych reprezentuje klientów 
Kancelarii zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli (w tym wielokrotnie jako pełnomocnik członków Rady Wierzycieli m.in. GetBack S.A. 
w restrukturyzacji), a także wspiera merytorycznie spółkę SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. w ramach funkcji pełnionych przez ten 
podmiot w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.
Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przy 
współpracy z The Catholic University of America, Columbus School od Law. Ukończona aplikacja sądowa (egzamin sędziowski).

Daria Popłonyk - Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
Orzeka w VIII Wydziale Gospodarczym, XVIII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych i VII Wydziale 
Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie
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”


