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09.30-10.00  

10.00-10.45

10.45-11.00

11.00-11.30

11.30-11.40

11.40-12.30 
  

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-14.15  

14.15-15.00

15.00

Rejestracja na platformie( zoom)

Wprowadzenie do instytucji upadłości konsumenckiej wraz rysem historycznym oraz 
bieżącymi statystykami

 ● Wprowadzenie wniosku o ogłoszenie upadłości do KRZ, a złożenie wniosku w wersji 
papierowej.

 ● Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości, właściwość miejscowa Sądu.

przerwa

Najczęstsze problemy w toku ustalania wierzycieli:
 ● aktualny adresat zgłoszenia wierzytelności, termin na zgłoszenie i konsekwencje braku 

zgłoszenia w terminie;
 ● elementy zgłoszenia wierzytelności, środki zaskarżenia w przypadku odmowy uznania 

zgłoszenia przez syndyka masy upadłości.

przerwa

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę Upadłego, ograniczenia potrąceń wynikające z ustawy.

przerwa

Wniosek o wypłatę środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Upadłego.
 ● Sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli przez syndyka. 
 ● Elementy planu spłaty
 ● Pojęcie celowości oraz umyślności i rażącego niedbalstwa
 ● Wpływ postawy dłużnika przed ogłoszeniem upadłości na czas trwania planu spłaty.
 ● Brak oddłużenia pomimo otwarcia postępowania upadłościowego
 ● Zobowiązania niepodlegające umorzeniu w toku upadłości konsumenckiej

przerwa

Warunkowe umorzenie zobowiązań jako pułapka dla Upadłego. 
 ● Możliwość skrócenia planu spłaty wierzycieli.
 ● Spadek otrzymany przez Upadłego w toku realizacji planu spłaty wierzycieli, wzrost 

wynagrodzenia za pracę Upadłego i jego wpływ na plan spłaty.
 ● Umorzenie zobowiązań Upadłego

Planowane zakończenie szkolenia
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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 Restrukturyza-
cyjne. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie, wieloletni sędzia-komisarz w naj-
większych postępowaniach upadłościowych w  Polsce. Posiada bogate doświadczenie w  reprezento-
waniu dłużników w postępowaniach zmierzających do zawarcia układu we wszystkich znanych prawu 
procedurach. 
Od lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych: Ranking Kancelarii Praw-

niczych Rzeczpospolita, Legal 500, Chambers and Partners oraz WHO IS WHO Legal. Autor sześciu wydań Komenta-
rza 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.

Konrad Forysiak - Radca prawny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
W trakcie studiów odbywał praktykę w Dziale Prawnym TVN24 Sp. z o.o. zajmując się bieżącą obsługą 
prawną spółki. Następnie, jako pracownik administracji publicznej, nadzorował prowadzenie egzekucji 
administracyjnej oraz aktywnie uczestniczył w  postępowaniach upadłościowych jako pełnomocnik 
wierzyciela. W  latach 2009 – 2014 pracował dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie kontynuował 
praktykę w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Włada językiem angielskim.


