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FORMUŁA
HYBRYDOWA

ʇ

Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w postępowaniu
restrukturyzacyjnym

ʇ

Kluczowe planowane zmiany w Prawie Restrukturyzacyjnym w ramach
implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy

ʇ

Postepowanie egzekucyjne i zabezpieczające w upadłości i restrukturyzacji

ʇ

Praktyczne uwagi nt. funkcjonowania postępowania o zatwierdzenie układu
(PZU) ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzyciela

ʇ

Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej

ʇ

Jak nie tworzyć propozycji układowych?

PRELEGENCI:
Sędzia Łukasz Zawadzki - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu

PROGRAM

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

09.00-09.30

Rejestracja, poranna kawa (rejestracja na platformie zoom)

09.30-10.30

Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Bartosz Sierakowski - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy
● Zmiana pozycji wierzyciela rzeczowego w restrukturyzacji na przestrzeni lat
● Zakres związania wierzyciela rzeczowego układem, w tym zagadnienie niedobezpieczenia
● Możliwość prowadzenia egzekucji przez wierzyciela rzeczowego po zatwierdzeniu układu – warunki i zakres

10.30-10.45

przerwa

10.45-11.45

Praktyczne uwagi nt. funkcjonowania postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) ze szczególnym uwzględnieniem
pozycji wierzyciela
Marcin Kubiczek - Szef praktyki upadłościowej Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół
●
●
●
●

Refleksje i uwagi po pierwszych postępowaniach PZU przeprowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Przebieg i charakterystyczne cechy PZU na tle innych postępowań restrukturyzacyjnych
Instrumenty i narzędzia wierzycielskie w PZU a ich praktyczne wykorzystanie
Test prywatnego wierzyciela - co powinien zawierać i jak go interpretować?

11.45-12.00

przerwa

12.00-13.00

Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Adrian Dzwonek - radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski,
Stankiewicz Sp. p. w Katowicach
●
●
●
●
●
●

Przyczyny orzeczenia zakazu
Wymogi formalne wniosku o orzeczenie zakazu, w tym terminy
Postępowanie dowodowe
Przyczyny oddalenia wniosku o orzeczenie zakazu
Zbieg wniosków o orzeczenie zakazu oraz złożenie kolejnego wniosku
Windykacyjny skutek złożenia wniosku o orzeczenie zakazu

13.00-13.45

lunch

13.45-14.45

Postepowanie egzekucyjne i zabezpieczające w upadłości i restrukturyzacji
Sędzia Łukasz Zawadzki - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu
●
●
●
●

Procesowa pozycja sądowego organu egzekucyjnego przed i po ogłoszeniu upadłości
Wzruszanie czynności sądowego organu egzekucyjnego
Rola sądu cywilnego i sądu upadłościowego w nadzorze nad czynnościami sądowego organu egzekucyjnego
Ustrojowe i procesowe aspekty nadzoru nad aktywnością sądowego organu egzekucyjnego

14.45-15.00

przerwa

15.00-15.45

Jak nie tworzyć propozycji układowych?
Anna Michalska- Doradca restrukturyzacyjny, prawnik. Zastępca Szefa Działu Restrukturyzacji i upadłości w Filipiak Babicz Legal
● Podstawy odmowy zatwierdzenia układu w orzecznictwie
● Dobre praktyki tworzenia propozycji układowych

15.45-15.55
15.55-17.15

przerwa
Kluczowe planowane zmiany w Prawie Restrukturyzacyjnym w ramach implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy
mec. Karol Tatara - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny w Kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k. oraz Prezes Zarządu spółki
restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o.
●
●
●
●
●
●
●

17.15

Restrukturyzacja prewencyjna i sanacyjna
Testy zaspokojenia
Obowiązkowe wyceny
Możliwość zmiany nadzorcy układu
Ochrona przed egzekucją na nowych zasadach
Dopuszczalność grup w układzie częściowym
Przyjmowanie i zatwierdzanie układu

Planowane zakończenie spotkania
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Sędzia Łukasz Zawadzki - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia polska (2002) oraz prawo (2005).
Na stanowisku sędziego sądu rejonowego od roku 2011. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu. Orzeka w sprawach upadłościowych i cywilnych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Opolu. Publikuje teksty z zakresu procedury cywilnej w „Rzeczypospolitej” oraz o tematyce upadłościowej w „Doradcy restrukturyzacyjnym”. Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, a także w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego.

Marcin Kubiczek - Szef praktyki upadłościowej Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny. Ekonomista, biegły sądowy w obszarze upadłości, restrukturyzacji, wyceny przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządzających na gruncie cywilnym, karnym, karnym skarbowym oraz w postępowaniu podatkowym. 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. 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 Jagiellońskiego, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Wiceprzewodniczący 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 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 czelni 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.
Lider w kategorii «Restrukturyzacje i upadłości» wg Rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej 2020/2021.

Anna Michalska - Doradca restrukturyzacyjny, prawnik. Zastępca Szefa Działu Restrukturyzacji i upadłości w Filipiak
Babicz Legal
Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz procesach restrukturyzacji. W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających
we wszystkich sektorach gospodarki, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu problematyki niewypłacalności. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
na studiach podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka i współautorka licznych publikacji
z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
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Karol Tatara - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny , Kancelaria Tatara i Wspólnicy sp.k.
Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce
przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii.
Specjalizuje się również w najszybszym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).
Od 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu
Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal
oraz Chambers Europe 2020 i 2021.
Uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz
Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.
Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu MS ds. nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego w związku z implementacją
Dyrektywy 2019/1023 – tzw. Dyrektywy Drugiej Szansy lub Dyrektywy o Restrukturyzacji i Upadłości.
Prezes Zarządu spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o.

Adrian Dzwonek - Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii Radców Prawnych JGA
Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Sp. p. w Katowicach
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wydział
Finansów i Ubezpieczeń kierunek „Controlling” oraz studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Prawo
restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”.
Od 2019 roku posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Od tego czasu pełni lub pełnił nadal funkcję syndyka, zarządcy,
nadzorcy sądowego i nadzorcy układu w blisko stu postępowaniach. Doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie
strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności, w tym działa w imieniu
podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – reprezentując zarówno wierzycieli,
jak i dłużników. Reprezentował m.in. spółkę notowaną na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w toku
postępowania sanacyjnego dłużnika będącego podmiotem prowadzącym 13. pracowni diagnostyki obrazowej zlokalizowanych
na terenie województwa śląskiego, jak również brał udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym szpitala, w toku którego
wierzyciel udzielił nowego finansowania przy jednoczesnej konwersji długu na kapitał zakładowy dłużnika. W swojej karierze
reprezentował wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a w jednej ze spraw
sąd prawomocnie orzekł maksymalny wymiar zakazu – 10 lat. Ponadto ma doświadczenie jako Interim menager, głównie
w celu kontrolowanego zakończenia działalności podmiotu i wykreślenia ze stosownego rejestru.
W 2021 roku otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Rising Star 2021 organizowanym przez Wolters Kluwer.

