
Warszawa  
11-12 kwietnia

Regent Warsaw Hotel 

Ul. Belwederska 23

 PATRON MERYTORYCZNY

 PATRON MEDIALNY

 RESTRUKTURYZACJA 
I UPADŁOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTW  W PRAKTYCE 

II EDYCJA

 ʇ Próba wyrównania szans- nowe zasady zaspokojenia wierzycieli  
w postępowaniu upadłościowym

 ʇ Układ częściowy - propozycje, uczestnicy, przebieg postępowania

 ʇ Pozycja wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym

 ʇ Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]

 ʇ Sytuacja prawna małego przedsiębiorcy - kredytobiorcy w przypadku 
prowadzenia restrukturyzacji w trybie przepisów Prawa bankowego  
(art. 75c) i w przypadku restrukturyzacji

 ʇ Proces restrukturyzacji z perspektywy Banku vs Prawo restrukturyzacyjne

 ʇ Zaufanie i zaangażowanie kluczem do efektywności postępowania 
upadłościowego. O dobrych i złych relacjach pomiędzy syndykiem  
i wierzycielami

PRELEGENCI: 
dr hab. Anna Hrycaj-Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Daria Popłonyk 
-Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, Kancelaria 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k., Bank Pekao S.A.,  Kancelaria Prawa 
Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Arbiter 
bankowy przy ZBP , Kancelaria Marcina Kubiczka, Kancelaria Bienioszek i Biel 
Prawo Gospodarcze Sp.k., 



PROGRAM

9.30-10.00 

10.00 -11.00

11.00-11.15

11.15-12.15

12.15-13.15

13.15-14.15

14.15-14.30

14.30-16:30

16.30

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Sytuacja prawna małego przedsiębiorcy - kredytobiorcy w przypadku prowadzenia restrukturyzacji  
w trybie przepisów Prawa bankowego (art. 75c) i w przypadku restrukturyzacji- Katarzyna Marczyńska, 
Arbiter Bankowy przy ZBP

Przerwa kawowa 

Zaufanie i zaangażowanie kluczem do efektywności postępowania upadłościowego.  
O dobrych i złych relacjach pomiędzy syndykiem i wierzycielami- Mateusz Bienioszek, 
Radca prawny – Prezes Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie

Lunch

Proces restrukturyzacji z perspektywy Banku vs Prawo restrukturyzacyjne- Marek Rechciński, 
Dyrektor Operacyjny ,Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw 
(SME) Bank Pekao S.A.

 ● Szeroka paleta narzędzi
 ● Obawy, zagrożenia, ryzyka
 ● Szanse, wyzwania, nowe możliwości
 ● Rewolucja w procesach i zmiana mentalności

Przerwa kawowa

Układ częściowy - propozycje, uczestnicy, przebieg postępowania- dr hab. Anna Hrycaj,
 Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Zakończenie pierwszego dnia spotkania

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

11 kwietnia-pierwszy dzień



PROGRAM

09.00-09.30 

09.30 -11.30

11.30-11.50

11.50-13.00

13.00-14.00

14.00-15.30

15.45

Rejestracja, poranna kawa

Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]-prelekcja w duecie
Marcin Kubiczek - licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Marcina Kubiczka
Karol Tatara - Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Prawa 
Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy

 ● Zalety przygotowanej likwidacji na tle rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego
 ● Legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży
 ● Kwestia ustanowionych na przedmiocie sprzedaży zabezpieczeń (w tym tematyka zastawu 

rejestrowego)
 ● Okres przejściowy od postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży 

do wydania przedmiotu sprzedaży
 ● Wydanie przedsiębiorstwa (przedmiotu sprzedaży)
 ● Cena sprzedaży a zasada optymalizacji postępowania upadłościowego
 ● Warunki formalne opisu i oszacowania

Przerwa kawowa

Pozycja wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym- Bartosz Sierakowski, 
Radca prawny z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k., doradca restrukturyzacyjny , Zimmerman Filipiak 
Restrukturyzacja SA

 ● Problematyka zakresu objęcia układem wierzyciela rzeczowego  
(zagadnienie tzw. niedobezpieczenia),

 ● Pozycja zastawnika w postępowaniu sanacyjnym, 
 ● Cesja wierzytelności przyszłych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
 ● Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego poza układem. 

Lunch

Próba wyrównania szans- nowe zasady zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu 
upadłościowym- Daria Popłonyk, Sędzia- komisarz Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy

 ● wierzyciele uprzywilejowani - nowe zasady zaspokajania jako wyraz troski o  sprawiedliwy 
podział korzyści i ciężarów

 ● wierzyciele nieuprzywilejowani - zrównanie szans zaspokojenia różnych grup wierzycieli
 ● konkurencja między wierzycielami uprzywilejowanymi w przypadku upadłości dewelopera

Zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

12 kwietnia-drugi dzień



dr hab. Anna Hrycaj -Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
Kierownik studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego „Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu 
upadłościowym i naprawczym”, „Prawo restrukturyzacyjne”, „Prawo upadłościowe”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. 
Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla doradców restrukturyzacyjnych”,  
„Prawo egzekucyjne i windykacja należności”, „Proces inwestycyjno -budowlany dla prawników”. Wykładowca Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale 
XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, następnie (do 2013 r.) w Wydziale X Gospodarczym ds. 
Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, a obecnie w XXVI Wydziale Gospodarczym 
Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2007-2008 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki  
i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. W latach 2010-2011 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez 
Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. Od 2013 r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez 
Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy – Prawo 
upadłościowe i naprawcze; współautorka ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji 
europejskiego prawa upadłościowego. Wiceprzewodnicząca Zespołu do Spraw prawa Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju. 
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego („Bankowy tytuł egzekucyjny”, 
„Egzekucja praktyczna”) oraz prawa upadłościowego („Syndyk masy upadłości”, „Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie 
upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego”, 
„Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego”, „Upadłość konsumencka 
po dużej nowelizacji. Komentarz”, System Prawa Prywatnego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, tom 6” (współredaktor), 
„Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” (współautor, współredaktor).

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

Katarzyna Marczyńska -Arbiter bankowy przy Związku Banków Polskich
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego i alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów (ADR i mediacja) na Uniwersytecie Warszawskim. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału 
Gospodarczego oraz Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny, pełni funkcję Arbitra 
Bankowego przy Związku Banków Polskich. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, szkół bankowych z zakresu 
prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie 
etyki finansowej. Twórca broszur i opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w zakresie usług finansowych 
oraz Programu Gospodarczo – Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu. Laureatka 
nagrody specjalnej „Alicja” za szczególne dokonania społeczne..

Marek Rechciński -Dyrektor Operacyjny w Departamencie Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego małych i średnich 
przedsiębiorstw (SME)., Bank Pekao S. A. 
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 17 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania 
wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C.Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba 
tworząca systemy zarządzania należnościami w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor 
Windykacji w Polsce w Spółce COFACE zajmującej się windykacją, sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem 
kredytu kupieckiego. Podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie 
zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Prowadził wiele szkoleń, zarówno w Polsce, jak i za granicą, uczestnik  
i prelegent konferencji z zakresu szeroko rozumianej windykacji. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego 
audytu w jednym z największych Banków w Polsce w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie 
całego procesu windykacji poczynając od wczesnego procesu monitoringu, aż do sprzedaży portfela włącznie. Swoją karierę 
zawodową kontynuuje jako Dyrektor Operacyjny w Banku Pekao S.A. w Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego  
w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw (SME).



Bartosz Sierakowski -Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 
Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, 
ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie swojej specjalizacji, m.in.:

 ● udział w postępowaniach przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
 ● doradztwo w toku egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem,
 ● udział w największych postępowaniach układowych w Polsce zakończonych zawarciem i wykonaniem układu (w tym wobec 

spółki giełdowej notowanej na WGPW),
 ● doradztwo w toku postępowań naprawczych (efektywnie przeprowadzono tylko kilka takich postępowań w skali całego kraju),
 ● doradztwo w toku pierwszej w Polsce tzw. upadłości deweloperskiej,
 ● negocjacje z wierzycielami, w tym instytucjami finansującymi, celem wypracowania porozumienia pozaukładowego,
 ● zarządzanie zespołem prawników, księgowych i  kadry menadżerskiej na  etapie przygotowywania propozycji układowych 

(planów restrukturyzacyjnych) i kluczowych pism składanych przed sądem upadłościowym (restrukturyzacyjnym)
.Posiada duże doświadczenie szkoleniowo-dydaktyczne. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach prawniczych. Prowadzi warsztaty 
dla  przedsiębiorców i  instytucji finansowych z  zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i  egzekucyjnego. 
Jest  członkiem zarządu spółki  ZiW –  Szkolenia  sp.  z  o.o. Współautor komentarza praktycznego do  Prawa restrukturyzacyjnego. 
Autor i  współautor kilkudziesięciu publikacji z  dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i  egzekucyjnego. Publikuje 
m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat.

Marcin Mirosław Kubiczek -licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Marcina Kubiczka
Doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, 
biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy 
na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych; wykładowca na Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie. Ekspert 

w zakresie ekonomicznej interpretacji prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, karnego, karnego skarbowego, bankowości, finansów, 
rachunkowości bilansowej, menedżerskiej oraz zarządzania kryzysowego. 
Jako biegły sądowy opiniuje przede wszystkim w sprawach obejmujących następujące zagadnienia prawne i ekonomiczno-finansowe:

 ● wycena przedsiębiorstw, w tym zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 ● ogłoszenie upadłości, w tym ocena zdolności finansowej dłużnika do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego,
 ● zdolność finansowa upadłego do kontynuowania restrukturyzacji w wariancie układowym już w trakcie postępowania upadłościowego,
 ●  odpowiedzialność członków zarządu spółek prawa handlowego na gruncie prawa cywilnego, karnego i karnego skarbowego,
 ● szacowanie wartości szkody wierzycieli w postępowaniach z art. 299 KSH, a także w kontekście art. 373 PU [orzeczenie zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej],
 ● badanie racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 296 kk w zw. z art. 308 kk, 

a także ustalenia dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego, charakterystycznego dla otoczenia przedsiębiorstwa/jednostki gospodarczej,
 ● orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 ● odszkodowania na skutek szkody wyrządzonej podmiotom gospodarczym przez państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne, 

w szczególności w sprawach o utracone korzyści,
 ● podział majątku przedsiębiorstw oraz spółek,
 ● podział majątku w postępowaniu działowym byłych małżonków.

Czynnie wykonuje zawód syndyka, nadzorcy sądowego, doradcy restrukturyzacyjnego. Prowadzi również działalność doradczą w zakresie 
restrukturyzacji przedsiębiorstw,w tym z wykorzystaniem narzędzi prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradza zarządom spółek 
giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Karol Tatara -Radca Prawny,  Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682), Kancelaria Prawa 
Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy
 absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic 
University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ, 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. Uczestniczy także - w rozmaitych rolach - we wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach 
restrukturyzacyjnych (postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie 
układu). 
Członek Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz INSOL Europe – międzynarodowej organizacji 
zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Kurator spółek 
prawa handlowego. Prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert zewnętrzny 
wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie 
upadłości konsumenckiej.
W rankingu „Rzeczpospolitej” z 2015 i 2016 r. wskazywany jako prawnik rekomendowany w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. 
Ponadto, w 2014 został laureatem konkursu „Rising Stars. Prawnicy - Liderzy Jutra”, a w roku 2013 został doceniony w rankingu „Profesjonaliści 
Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego”. W uznaniu zasług w restrukturyzacji spółki Miraculum S.A. dziennik „Rzeczpospolita” przyznał 
mu tytuł najlepszego prawnika przedsiębiorstwa w 2010 r. 

Mateusz Bienioszek -Radca prawny, Prezes Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, redaktor naczelny 
kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, Kancelaria Bienioszek i Biel Prawo Gospodarcze” Sp.k.
Od 2010 roku posiada uprawnienia syndyka masy upadłości i nadzorcy sądowego (licencja nr 94); funkcje te obecnie pełni  
w postępowaniach upadłościowych prowadzonych w obszarze właściwości Sądów Upadłościowych w Katowicach, Gliwicach  
i Opolu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003 r.), Prezes Okręgowej Izby Doradców 
Restrukturyzacyjnych w Krakowie, Członek Konwentu Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Członek Instytutu 
Allerhanda, redaktor naczelny kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, Prezes Zarządów spółek kapitałowych. Problematyką 
postępowań upadłościowych zajmuje się od 2003 r. Dotychczas pełnił funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy 
tymczasowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach ponad 50 podmiotów gospodarczych. Jako radca prawny 
posiada duże doświadczenie  w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego. Doradzał m.in. w skomplikowanych 
projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z branży górniczej, budowlanej i transportowej. W obszarach niezwiązanych 
ze świadczeniem usług prawnych jest członkiem rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa.


