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 RESTRUKTURYZACJA 
I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW  

ASPEKTY PRAKTYCZNE 

IV EDYCJA

 ʇ Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego - nowe obowiązki 
syndyka, nadzorcy, zarządcy

 ʇ Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]

 ʇ Zgromadzenie wierzycieli - możliwe warianty ustawowe a ryzyka praktyczne

 ʇ Odpowiedzialność majątkowa i osobista kadry zarządzającej za zbyt późne 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

 ʇ Dwa lata obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego - wnioski systemowe  
i statystyczne

PRELEGENCI: 
dr hab. Anna Hrycaj-Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Kancelaria 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k,  Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego  
i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Kancelaria Marcina Kubiczka, 
Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.

PARTNER



PROGRAM

09.00-09.30 

09.30-10.30

10.30-10.45

10.45-12.45

12.45-13.45

13.45-14.45

14.45-15.00 

15.00-15.45

15.45-16.00

16.00-16.45

16.45

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego - nowe obowiązki syndyka, nadzorcy, 
zarządcy
Sędzia dr hab. Anna Hrycaj, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Przerwa kawowa 

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

 ● 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
 ● Procedura zmiany bądź uchylenia pre-packu w oparciu o art. 56h Prawa upadłościowego.
 ● Cena sprzedaży a zasada optymalizacji postępowania upadłościowego
 ● Warunki formalne opisu i oszacowania

Lunch

Zgromadzenie wierzycieli - możliwe warianty ustawowe a ryzyka praktyczne  
Adw. Bartosz Groele, Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.

 ● dopuszczalne modele głosowania wierzycieli nad układem
 ● wady i zalety każdego z modelów głosowania
 ● praktyczne zagadnienia związane z planowaniem i organizacją głosowania wierzycieli nad 

układem

Przerwa kawowa

Odpowiedzialność majątkowa i osobista kadry zarządzającej za zbyt późne złożenie wniosku  
o ogłoszenie upadłości
Bartosz Sierakowski, Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.,Partner kancelarii 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k. 

 ● Czy złożenie wniosku restrukturyzacyjnego chroni zarząd przed odpowiedzialnością?
 ● Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 ● Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa sądów upadłościowych

Przerwa kawowa

Dwa lata obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego - wnioski systemowe i statystyczne
Piotr Zimmerman, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i partner kancelarii 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

 ● Nadzwyczajna popularność przyspieszonego postępowania układowego
 ● Dlaczego tak trudno o sukces w sanacji
 ● 40% wzrost szansy na uratowanie firmy - zasługa nowego prawa
 ● Kryzys funkcjonalno-organizacyjny w sądach restrukturyzacyjnych

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



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).
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Piotr Zimmerman - Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i partner kancelarii Zimmerman i 
Wspólnicy sp.k.
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Był  wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako 
pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W 2006 r. uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 
Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność 
dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa 
spółek. Jest autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck). Publikacje Piotra 
Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej. Jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety 
Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Piotr Zimmerman pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji 
Prawa Upadłościowego i Naprawczego, uczestniczył w przygotowaniu nowego prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.  

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 organizacyjn e, 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. 

Adw. Bartosz Groele -Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.
Doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (ukończone studia doktoranckie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz podyplomowego studium prawa konkurencji i ochrony konsumentów prowadzonego przez Instytut 
Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego (m.in. współautor komentarza dot. przepisów regulujących tzw. upadłość deweloperską  
i komentarza dot. przepisów dot. tzw. upadłości konsumenckiej, systemu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ekspertyz dla PARP, 
Ministerstwa Gospodarki, opinii dot. projektów legislacyjnych) oraz prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 
dedykowanych zagadnieniom prawa upadłościowego (m.in. Kraków, Warszawa, Poznań, Rzeszów, Timisoara, Kijów, Wiedeń, Nowy Jork). 
Wielokrotny delegat Polski w pracach Grupy Roboczej V UNCITRAL (Insolvency Law) przy ONZ. Konsultant organizacji międzynarodowych przy 
opracowywaniu raportów dot. polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Ekspert w ramach zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw 
nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Uczestniczył również w charakterze eksperta w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo 
Restrukturyzacyjne. Odznaczony, w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa 
upadłościowego i naprawczego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości – Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. Ekspert w ramach zespołu 
powołanego przez Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, 
ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Oznaczony, w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej 
Polski, odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polski. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. prawa gospodarczego przy 
Ministerstwie Rozwoju. 
Laureat konkursu Scientiae Legis Excellentia z pracą magisterską pt.” Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
albo umorzenie postępowania upadłościowego”. Doświadczony dydaktyk - prowadził jako doktorant ćwiczenia z prawa cywilnego UJ, prowadził 
zajęcia na Uczelni Łazarskiego z zakresu tzw. upadłości konsumenckiej, prowadził liczne szkolenia dla sektora prywatnego z zakresu prawa 
upadłościowego i elementów prawa i postępowania cywilnego, odpowiada za organizacje oraz prowadzi część zajęć w ramach cyklu szkoleniowego 
dot. Prawa Restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Instytut Allerhanda . 
Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Wice-Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda. Współpracownik naukowy Europejskiego 
Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org). 
Od 2006 roku stosuje prawo w Kancelarii adwokackiej (obecnie Partner w Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni spółka 
partnerska). Prowadzi projekty dotyczące zmian podmiotowych przedsiębiorstw, projekty restrukturyzacyjne czy angażuje się w skomplikowane 
procesy sądowe. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych tak z pozycji reprezentanta upadłego, jak z pozycji 
wierzyciela. 


