
RESTRUKTURYZACJA  
I UPADŁOŚĆ   

PRZEDSIĘBIORSTW  
-ASPEKTY PRAKTYCZNE  

XI EDYCJA

 ʇ Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

 ʇ Kiedy wierzyciel może egzekwować w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

 ʇ Działanie na szkodę podmiotu gospodarczego - podejście prawne, ekonomiczne  
i zarządcze (art. 296 Kodeksu Karnego)

 ʇ Inwestowanie w aktywa zagrożone w ramach postępowania upadłościowego  
i restrukturyzacyjnego

 ʇ Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo a postępowanie upadłościowe  
i restrukturyzacyjne – kilka uwag praktycznych
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09.00-09.30

09.30-10.30 

10.30-10.40 

10.40-11.50

11.50-12.00

12.00-13.00 

13.00-14.00

14.00-15.30

15.30-15.50 

15.50-16.50  

16.50

Rejestracja, poranna kawa( rejestracja na platformie)

Inwestowanie w aktywa zagrożone w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Magdalena Pyzik-Waląg, adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, członek Krajowej Rady Doradców 
Restrukturyzacyjnych i partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort, gdzie kieruje praktyką 
restrukturyzacji i upadłości

 ● Czym jest inwestowanie w aktywa zagrożone (Distressed Assets)  
 ● Skutek egzekucyjny a upadłość i restrukturyzacja 
 ● Postępowanie upadłościowe
 ● Przygotowana likwidacja po nowelizacji ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień wierzycieli zabezpieczonych 

rzeczowo, w tym wierzycieli zabezpieczonych zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy i praw 
 ● Postępowanie restrukturyzacyjne 
 ● Nabywanie wierzytelności (Distressed Debt) 

Przerwa kawowa

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu
Piotr Zimmerman, Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i Starszy Partner Kancelarii 
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy 

 ● Pełna ochrona przed wierzycielami
 ● Obowiązkowe objęcie układem wierzycieli zabezpieczonych
 ● Ochrona zawartych umów

 Przerwa kawowa

Kiedy wierzyciel może egzekwować w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
dr Patryk Filipiak - adwokat, starszy partner oraz założyciel FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k., kwalifikowany licencjonowany 
doradca restrukturyzacyjny

 ● Ułomności zakazu egzekucji w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
 ● Bezwzględny zakaz egzekucji na wzór art. 312 p.r. jako aktualny kierunek zmian legislacyjnych
 ● Uprzywilejowanie zastawnika zastawu rejestrowego – możliwość przejęcia na własność
 ● Zakaz egzekucji wierzyciela pauliańskiego?

Planowany lunch

Działanie na szkodę podmiotu gospodarczego - podejście prawne, ekonomiczne i zarządcze (art. 296 Kodeksu 
Karnego) -prelekcja w duecie
Marcin Kubiczek ,Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, 
Ekonomista, Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół
Bartosz Sokół, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik, Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół 

 ● Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w kontekście art. 296 KK
 ● Nieefektywność decyzji biznesowej a ekonomiczno-prawne znaczenie art. 296 KK
 ● Metodologia badania szkody, o której w art. 296 KK. Rola opinii biegłych i pełnomocnika procesowego
 ● Jak niwelować w praktyce ryzyko menedżera wynikające z wartościowania decyzji zarządczych na gruncie art. 296 KK
 ● Studium przypadku: sprzeczne opinie biegłych, uniewinnienie członka zarządu

 Przerwa kawowa

Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne – kilka uwag 
praktycznych
Łukasz Grenda, Radca Prawny i Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner w Kancelarii SSW Pragmatic Solution 
w Warszawie odpowiadający z praktykę restrukturyzacji i upadłości.

 ● Regulowanie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo w toku postępowania restrukturyzacyjnego; 
 ● Cesja wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo a postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe, 
 ● Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w drodze przejęcia przedmiotu zastawu na własność w ramach 

postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów.
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dr Patryk Filipiak - adwokat, Starszy partner oraz założyciel FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k., kwalifikowany 
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. 
Współtwórca prawa restrukturyzacyjnego – za prace legislacyjne w tym przedmiocie został odznaczony medalem 
Ministerstwa Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia 
specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Gospodarki 
ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Członek Zespołu do Spraw Restrukturyzacji Szpitali powołanego przez Ministra Zdrowia. 
Ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju. Członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji 
oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Mentor w Programie Early Warning. 
Doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. 
Czynny zarządca, nadzorca sądowy oraz syndyk.
Redaktor serwisu prawnego o rynku restrukturyzacyjnym w Polsce, prawnych i praktycznych, aspektach związanych z restruk-
turyzacją i upadłością firm: orestrukturyzacji.pl .
Lider w kategorii «Restrukturyzacje i upadłości» wg Rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej 2020/2021.

Piotr Zimmerman - Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i Starszy Partner Kancelarii 
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy 
Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. 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 zmierzają-cych do 
zawarcia układu we wszystkich znanych prawu procedurach. 
Od lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych: Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita, 
Legal 500, Chambers and Partners oraz WHO IS WHO Legal. Autor sześciu wydań Komentarza Prawo upadłościowe. Prawo 
restrukturyzacyjne.  (Wydawnictwo C.H. Beck, wy. 2007, 2012, 2014, 2016, 2018 i 2019). 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.

Magdalena Pyzik-Waląg, Partner w Kancelarii Rymarz-Zdort
Magdalena Pyzik-Waląg jest adwokatem, licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, członkiem Krajowej Rady 
Doradców Restrukturyzacyjnych i partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort, gdzie kieruje praktyką 
restrukturyzacji i upadłości.
Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Była stypendystką Duke 
University w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia na wydziale prawa, uzyskując tytuł LL.M. W 2008 roku ukończyła 
aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie i w 2009 roku uzyskała wpis na listę adwokatów. Współpracę  
z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp.k., rozpoczęła w 2006 roku.
Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym i prawie spółek. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie 
w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości, dzięki któremu odgrywała wiodącą rolę w kilku z największych restrukturyzacji w 
Polsce. W swojej praktyce ponadto koncentruje się na transakcjach fuzji i przejęć, zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, 
oraz na niepublicznych inwestycjach kapitałowych (private equity).
W prestiżowych rankingach takich jak Chambers and Partners oraz The Legal 500 Magdalena Pyzik-Waląg jest rekomendowana 
w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości.   

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. 
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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. 

Łukasz Grenda - Radca Prawny i Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner w Kancelarii SSW Pragmatic 
Solution w Warszawie odpowiadający z praktykę restrukturyzacji i upadłości.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiceprezydent Ogólnopolskiej 
Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek 
Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu 
Allerhanda. Wykładowca Studiów Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i gospodarczego. Poza wiedzą prawniczą posiada również bogate
doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami w kryzysie. Posiada bogate doświadczenie zarówno w reprezentowaniu 
praw wierzycieli jak i prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W ramach prowadzonej działalności 
uczestniczył w doradztwie na rzecz inwestorów w postępowaniach typu pre-pack, zawieraniu układów w branży energetyki 
OZE oraz branży nieruchomości i najmów biurowych, jak również w realizacji sprzedaży jednego z największych polskich 
producentów rolno-spożywczych.
Likwidator działający na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. Przez okres dwóch kadencji arbiter w Trybunale Związku 
Polskiego Związku Motorowego.
Autor publikacji z zakresy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


