
RESTRUKTURYZACJA  
I UPADŁOŚĆ   

PRZEDSIĘBIORSTW  
-ASPEKTY PRAKTYCZNE  

X EDYCJA

 ʇ Uprawnienia korporacyjne organów spółki kapitałowej, a kompetencje syndyka 
lub zarządcy w razie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania sanacyjnego 
wobec takiej spółki

 ʇ Nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

 ʇ Zasady regulowania zobowiązań w stanie niewypłacalności z uwzględnieniem 
ryzyka karnego

 ʇ Status wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 ʇ Postępowanie egzekucyjne a ogłoszenie upadłości i prowadzenie postępowania 
upadłościowego - analiza sytuacji wierzyciela egzekwującego

 ʇ Wybrane zagadnienia problematyki prawa restrukturyzacyjnego na przykładzie 
restrukturyzacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w sklepach 
wielkopowierzchniowych

PRELEGENCI: 

Regent Warsaw Hotel 

ul. Belwederska 23

Warszawa  
8 czerwca 2021

dr Piotr Stanisławiszyn-Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych
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W FORMULE 

HYBRYDOWEJ



PROGRAM
Golden Solutions 

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

09.00-09.30

09.30-10.30 

10.30-10.40 

10.40-11.40

11.40-11.50

11.50-13.05 

13.05-13.50 

13.50- 15.05 

15.05-15.20 

15.20-16.20  

16.20-16.30 

16.30-17.15 

17.15

Rejestracja, poranna kawa( rejestracja na platformie)

Uprawnienia korporacyjne organów spółki kapitałowej a kompetencje syndyka lub zarządcy w razie 
ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania sanacyjnego wobec takiej spółki
Bartosz Sierakowski - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski  
i Partnerzy

 ● Wpływ otwarcia sanacji lub ogłoszenia upadłości spółki matki na uprawnienia wykonywane względem spółek zależnych
 ● Likwidacja składników masy sanacyjnej w trybie art. 323 Prawa restrukturyzacyjnego a zgody korporacyjne na sprzedaż 

aktywów 
 ● Zawieranie umów z członkami organów spółki w sanacji przez zarządcę (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie) 

Przerwa kawowa

Status wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Paweł Janda - Adwokat - doktor nauk prawnych, Janda Możdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o.

 ● Umieszczenie wierzyciela rzeczowego w spisie wierzytelności
 ● Prowadzenie egzekucji przez wierzyciela rzeczowego w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 ● Objęcie układem wierzyciela rzeczowego

Przerwa kawowa

Nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - prelekcja w duecie
Marcin Kubiczek - Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Ekonomista
Bartosz Sokół - Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik, Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół  

 ● Covidowe postępowanie restrukturyzacyjne – refleksje i uwagi
 ● Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – ewolucja czy rewolucja? 
 ● Kluczowe mechanizmy nowego postępowania o zatwierdzenie układu
 ● Metodyka prowadzenia nowego postępowania o zatwierdzenie układu – perspektywa nadzorcy układu i wierzycieli

Lunch

Zasady regulowania zobowiązań w stanie niewypłacalności z uwzględnieniem ryzyka karnego -prelekcja w duecie 
Marcin Kubiczek - Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Ekonomista
Bartosz Sokół - Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik, Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół   

 ● Kiedy spółka staje się niewypłacalna? Fakty i mity
 ● Praktyczne problemy zarządzania niewypłacalnym podmiotem z perspektywy menedżerów
 ● Ryzyko karne związane z przepływami pieniężnymi w stanie niewypłacalności (art. 300-302 KK)
 ● Zasady regulowania zobowiązań w stanie niewypłacalności

Przerwa kawowa

Postępowanie egzekucyjne a ogłoszenie upadłości i prowadzenie postępowania upadłościowego - analiza 
sytuacji wierzyciela egzekwującego
dr Piotr Stanisławiszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych

Przerwa kawowa

Wybrane zagadnienia problematyki prawa restrukturyzacyjnego na przykładzie restrukturyzacji 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sklepach wielkopowierzchniowych- prelekcja w duecie
Mariusz Grajda - członek zarządu partner zarządzający, MGW Corporate Consulting Group sp. z o.o.
Tomasz Ryżyński - Prezes Zarządu, Doradca Restrukturyzacyjny, MGW Corporate Consulting Group sp. z o.o.

 ● Problemy przedsiębiorstw prowadzących działalność w sklepach wielkopowierzchniowych wywołane pandemią COVID -19. 
 ● Odstąpienie od umów wzajemnych jako istotny element  planu restrukturyzacyjnego
 ● Rola propozycje układowych jako element strategii negocjacji treści umów wzajemnych.
 ● Dozwolony zakres zabezpieczenia (postępowanie dowodowe w ramach wniosku o zabezpieczenie).
 ● Zakaz regulowania zobowiązań a prawo zaspokojenia z kaucji lub depozytu.

Zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów
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dr Piotr Stanisławiszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych 
Absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE)
w Poznaniu (2002), adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004) pełniący obowiązki 
kierownika (2007), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie 
(2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny 
nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia 
Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów 
publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym  
z zakresu finansów i prawa finansowego (60 wygłoszonych referatów i komunikatów).

Bartosz Sierakowski - Radca Prawny,Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny , Kancelaria Zimmerman 
Sierakowski i Partnerzy
Partner w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja 
S.A.,członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego  
w Warszawie, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się 
w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej 
uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając 
zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin 
prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie 
oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, 
egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy 
restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem 
Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.
Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

•  „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz” (Warszawa 2020, CH Beck)
•  „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
•  „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

Komentarz” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck)
•  „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół 
zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych 
zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

Marcin Mirosław Kubiczek - Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca 
Restrukturyzacyjny, Ekonomista
Pełni funkcję syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego i nadzorcy układu w wielu skomplikowanych postępowaniach 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych, m.in. zarządza masą upadłości dużej instytucji finansowej. Doświadczony biegły 
z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Doradza zarządom 
spółek (w tym giełdowych) w zakresie zarządzania kryzysowego, również w roli kryzysowego interim menedżera. Uczestniczył 
w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym 
układzie w branży OZE. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji oraz studiów 
podyplomowych Uniwersytetu Jagielońskiego, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. 
Członek Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda, a także członek American 
Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu 
restrukturyzacji i upadłości. 

Bartosz Sokół - Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik, Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół 
Pełni funkcję syndyka masy upadłości, a także prezesa zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
spółek z różnych branż, w tym spółek notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niewypłacalnością 
(na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego), przygotowaną likwidacją (pre-pack), a także z ekonomiczno-
zarządczą interpretacją zdarzeń gospodarczych w kontekście norm prawnych opisujących przestępstwa gospodarcze. Doradza 
w sprawach z art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 116 Ordynacji Podatkowej oraz art. 300-302 Kodeksu Karnego. Członek 
Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, a także Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych 
artykułów i publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 
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Paweł Janda - Adwokat, doktor nauk prawnych, Dyrektor zarządzający w Janda Możdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o.
Od dwudziestu lat w praktyce jak i nauce oraz w sferze legislacji zajmuje się problematyką postępowań związanych  
z niewypłacalnością.
Doświadczenie praktyka wynika z pracy w Sądzie Upadłościowym i pełnienia funkcji sędziego komisarza w kilkuset postępo-
waniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto pełnił funkcję kierownika sekcji ds. restrukturyzacyj-
nych i upadłościowych przez 17 lat. Jako Przewodniczący INSO Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, Instytutu  
Allerhanda zajmuje się również organizacją Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO. Dyrektor zarzą-
dzający w Janda Możdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o.
Naukowo zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym będąc adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim, wykła-
dowcą w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie i Lublinie. Jako wykładowca szkolę doradców restrukturyzacyj-
nych, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych. Stale współpracuje z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyj-
nych, Okręgowymi Radami Adwokackimi, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych, Izbami Komorników.
Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikuje w wiodących  
czasopismach naukowych w kraju w tym Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawniczy, 
Doradca Restrukturyzacyjny, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Polski Proces Cywilny. Autor wydawnictw książkowych Wolters 
Kluwer ; Prawo Upadłościowe, Komentarz (wyd.I 2017, II 2020), Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obej-
mującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowania upadłościowym obej-
mującym likwidację majątku upadłego. Jestem autorem SiP LEX, m. in. Prawo Upadłościowe Komentarz( wyd. I, II, III).
W latach 2013-2015 był członkiem zespołu do spraw przygotowania ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyj-
nego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w latach 2011 – 2015 członkiem Trybunału Stanu.

Mariusz Grajda - Partner Zarządzający, Członek Zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Członek sekcji INSO w Instytucie Allerhanda. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Wieloletni menedżer w branży leasingo-
wej. Były wiceprezes funduszu leasingowego odpowiedzialny za działania sprzedażowe. Autor wielu publikacji dotyczących 
leasingu. Organizator szkoleń z zakresu wiedzy twardej. Praktyk w zakresie przeprowadzania projektów restrukturyzacyjnych. 
W MGW CCG odpowiedzialny za Dział Doradztwa Leasingowego oraz Dział Restrukturyzacji.

Tomasz Ryżyński - Prezes Zarządu, Doradca Restrukturyzacyjny, MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Absolwent UMCS w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek – prawo. Ekspert prawny i doradca restrukturyzacyj-
ny (numer licencji 1174) z dużym doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w procesach 
restrukturyzacji finansowej prowadzonych drogą sądową zarówno po stronie zadłużonych przedsiębiorców jak i dłużników. 
Pracował m.in. jako prawnik i specjalista ds. upadłości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym stąd 
posiada bogatą wiedzę w zakresie procedur urzędowych dotyczących obowiązków publiczno-prawnych i podatkowych dla 
przedsiębiorstw.


