
 ʇ Otwarcie postępowania

 ʇ Zgłoszenie wierzytelności:

 ʇ Skarga na czynność i bezczynność syndyka

 ʇ Likwidacja masy – co syndyk zrobić powinien, o czym wiedzieć musi wierzyciel

 ʇ Projekt planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań i umorzenie zobowiązań 
bez ustalenia planu spłaty – uprawnienia wierzyciela oraz sposób procedowania 
syndyka

 ʇ Ustalenie planu spłaty przez sąd

 ʇ Odmowa ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań 

 ʇ Umorzenie postępowania jako środek obrony interesów wierzycieli

 ʇ Zmiana planu spłaty

PATRONI MERYTORYCZNI.

3 grudnia 
2020

 NOWA UPADŁOŚĆ 
KONSUMENCKA  

W PRAKTYCE
-DWUGŁOS SYNDYKA  

I WIERZYCIELA
PRAKTYCZNE  WARSZTATY  

W FORMULE ON-LINE

PROWADZĄCY WARSZTATY:

ALICJA SOBOTA - Adwokat w Kancelarii Nikiel Wójcik Noworyta sp.j., Sekretarz INSO – Sekcji 
Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

RADOMIR SZARANIEC - doradca restrukturyzacyjny( nr licencji 708),doradca podatkowy , 
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej 
Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych



PROGRAM
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

09.30-10.00  

10.00-11.15 

11.15.11.25 

11.25-12.45

12.45-13.00 

13.00 - 13.45 

13.45-14.30 

14.30.14.45

14.45-15.30

15.30 

rejestracja na platformie

Otwarcie postępowania - Alicja Sobota
 ● 3 tryby nowego postępowania upadłościowego wobec konsumentów
 ● Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości
 ● Uprawnienie wierzyciela do zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 54a)
 ● Uprawnienie wierzyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wobec konsumentów

Zgłoszenie wierzytelności - Radomir Szaraniec
 ● Treść zgłoszenia wierzytelności
 ● Terminy, opłaty
 ● Zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności
 ● Postępowanie odwoławcze

przerwa

Skarga na czynność i bezczynność syndyka
 ● Likwidacja masy – co syndyk zrobić powinien, o czym wiedzieć musi wierzyciel - Radomir 

Szaraniec
 ● Projekt planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań i umorzenie zobowiązań bez 

ustalenia planu spłaty – uprawnienia wierzyciela oraz sposób procedowania syndyka  
- Alicja Sobota , Radomir Szaraniec

Ustalenie planu spłaty przez sąd - Radomir Szaraniec
 ● treść postanowienia
 ● zażalenie i skarga kasacyjna

przerwa

Odmowa ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań  - Radomir Szaraniec

Umorzenie postępowania jako środek obrony interesów wierzycieli - Alicja Sobota

przerwa

Zmiana planu spłaty - Alicja Sobota
 ● przesłanki złożenia wniosku
 ● tryb postępowania  

Planowane zakończenie warsztatów



TRENERZY
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
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Alicja Sobota-Adwokat w Kancelarii Nikiel Wójcik Noworyta sp.j., Sekretarz INSO – Sekcji Prawa 
Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Wpisana na listę Izby Adwokackiej w Krakowie od 2013 r., senior associate w krakowskiej kancelarii Nikiel 
Wójcik Noworyta sp.j. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościo-
wym. Od wielu lat doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, a także komplekso-
wo wspiera syndyków w postępowaniach upadłościowych. Ma rozległe doświadczenie w prowadzeniu  

postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Autorka publikacji zakresu prawa upadłościowego oraz prawa 
spółek, a także prelegentka konferencji i szkoleń poświęconych prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu.  
Sekretarz INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Radomir Szaraniec- doradca restrukturyzacyjny( nr licencji 708),doradca podatkowy , Wiceprze-
wodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby 
Doradców Restrukturyzacyjnych
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy 
od 2009 r., zaś doradca restrukturyzacyjny od 2013 r. Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 
2009 r., od 2011 r. jest wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata 

Szaraniec i Synowie sp. z o.o. W latach 2011-2013 wiceprezes MKS Cracovia SSA. 
Od 2013 r. jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządcą sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza zarówno w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, 
otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, jak również wierzycielom w toku postępowań.


