UPADŁOŚĆ
KONSUMENCKA

W PRAKTYCE

Warszawa
23 listopada

Regent Warsaw Hotel
Ul. Belwederska 23

ʇʇ Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - podstawy oddalenia i szanse
na uwzględnienie wniosku
ʇʇ Pozycja wierzyciela w konsumenckim postępowaniu upadłościowym
ʇʇ Upadłość konsumencka - ucieczka przed windykacją, uwolnienie od
długów kosztem wierzycieli, a może coś jeszcze innego? Zachowania
zadłużonych konsumentów widziane okiem syndyka
ʇʇ Zawarcie układu w upadłości konsumenckiej – korzyści i ryzyka
wierzyciela

PATRON:

PRELEGENCI:
Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy,
Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k., EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna
Sp. K., Syndyk

PROGRAM

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

Środa, 23 listopada
9.30-10.00

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

10.00-11.00 Upadłość konsumencka - ucieczka przed windykacją, uwolnienie od długów kosztem wierzycieli,

a może coś jeszcze innego? Zachowania zadłużonych konsumentów widziane okiem syndyka
Piotr Paweł Wydrzyński, Syndyk
●● Pętla zadłużenia - prawne i psychologiczne przyczyny zjawiska.
●● Życie zadłużonego konsumenta - uciążliwe długi czy uciążliwa windykacja?
●● Upadłość konsumencka - “z deszczu pod rynnę” czy wybawienie?

11.00-11.15

Przerwa kawowa

11.15-12.15

Zawarcie układu w upadłości konsumenckiej – korzyści i ryzyka wierzyciela
Monika Kowalczyk, Radca prawny, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. K.
●● Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej
●● Układ w upadłości konsumenckiej jako szansa na zwiększenie prerogatyw wierzyciela
●● Ryzyka związane z zawarciem układu w upadłości konsumenckiej

12.15-13.15

Lunch

13.15-14.30

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - podstawy oddalenia i szanse na uwzględnienie wniosku
Mateusz Medyński, radca prawny, wspólnik – Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k.
●● Kto i kiedy może złożyć wniosek?
●● Przesłanki oddalenia i wyjątki. Względy humanitarne i względy słuszności.
●● Były przedsiębiorca jako konsument? Były członek zarządu jako konsument?
●● Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej okiem praktyka

14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-16.15

Pozycja wierzyciela w konsumenckim postępowaniu upadłościowym
Daria Popłonyk,Sędzia -komisarz Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy
●● Aktywność wierzyciela w postępowaniu od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości po
wykonanie planu spłat przez konsumenta jako środek umożliwiający wyważanie sprzecznych
interesów.
●● Instrumenty kontroli stanu masy upadłości - ku zwiększeniu efektywności etapu likwidacyjnego
postępowania

16.15

Planowane zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

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

Daria Popłonyk- Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

- w latach 1994-1999 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
- w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter
Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, Od 2003r. Sędzia w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych. Wykładowca, autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz
upadłościowego. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych

Monika Patrycja Kowalczyk - Radca prawny, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. K.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych ze
szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, a także w prawie bankowym. Posiada szerokie
doświadczenie z zakresu obsługi przedsiębiorców, w tym doradztwa prawnego w złożonych sprawach
z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Ekspert w zakresie przeprowadzania skomplikowanych
procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Od 15 lat związana z rynkiem obrotu wierzytelnościami
i windykacji należności.

Mateusz Medyński- Radca prawny, Wspólnik – Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca
restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Specjalizuje się w prawie spółek, międzynarodowym prawie korporacyjnym oraz prawie upadłościowym
i restrukturyzacyjnym.
Brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć (M&A), podziału spółek oraz przekształceń grup kapitałowych,
a także w postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach naprawczych, a także postępowaniach
restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także zarówno tworzeniem, jak i likwidowaniem spółek kapitałowych.
Świadczy usługi doradztwa prawnego dla klientów polskich oraz zagranicznych, także w ramach
wielopoziomowych transakcji międzynarodowych. Zajmuje się także ustanawianiem, rejestracją i realizacją
zabezpieczeń wierzytelności (zastawy, zastawy rejestrowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie etc.) podmiotów
krajowych i zagranicznych. Reprezentuje zarówno wierzycieli, jak i upadłych dłużników, w postępowaniach
upadłościowych w Polsce oraz transgranicznych postępowaniach upadłościowych toczących się w innych
krajach Unii Europejskiej.
Jest też wspólnikiem odpowiedzialnym za dział upadłości konsumenckich w Zimmerman i Wspólnicy.
Jest autorem tłumaczenia ustawy prawo bankowe (The Banking Law / Prawo Bankowe, Bilingual edition,
C.H.Beck 2011), a także ekspertem w mediach np.: Dziennik Gazeta Prawna, Polskie Radio, Monitor Prawa
Bankowego i innych.

Piotr Paweł Wydrzyński -Syndyk

Z wykształcenia – prawnik, psycholog, magister inżynier inżynierii środowiska; z zawodu – licencjonowany
doradca restrukturyzacyjny, psycholog, rzecznik patentowy. Zawód syndyka wykonuje od 14-tu lat, w tym od
ponad 3-ch lat specjalizuje się w pełnieniu funkcji syndyka w upadłościach konsumenckich;
Prowadzi kancelarię doradztwa prawnego oraz gabinet pomocy psychologicznej, w szczególności dla
przedsiębiorców w kryzysie oraz konsumentów, którzy wpadli w pętlę zadłużenia; Oferuje również pomoc
psychologiczną osobom wykonującym wolne zawody prawnicze;
aktywny społecznie – w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych – ustawowym samorządzie zawodowym
rzeczników patentowych – pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
ponadto prezes zarządu Fundacji „Przetarte Szlaki”, której celem jest wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie
oraz przewodniczący Rady Fundacji „Zwykła Rozmowa”, której celem jest wsparcie i działanie na rzecz osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej przede wszystkim przez nadmierne
zadłużenie.

