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Usługi dla wierzycieli
Więcej niż obsługa prawna



Dor. restr. Marcina Kubiczka wspiera zespół 

ekspertów – ekonomistów, prawników i doradców 

restrukturyzacyjnych – co pozwala na sprawne 

koordynowanie również dużych projektów restruk-

turyzacyjnych, a także wszechstronne wsparcie 

Klientów, z uwzględnieniem środowiska bizne-

sowego, celów oraz ryzyk ekonomiczno-prawnych.

MARCIN KUBICZEK

Doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absol-

went Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni 

Łazarskiego w Warszawie, członek Krajowej Izby 

Doradców Restrukturyzacyjnych, biegły sądowy, 

biegły skarbowy, kurator sądowy w sprawach 

gospodarczych; wykładowca na Uczelni Łazarskiego 

w Warszawie z zakresu upadłości oraz restruk-

turyzacji, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów 

i Zarządzania w Warszawie w programie dla sędziów 

i prokuratorów. Członek American Bankruptcy 

Institute w Waszyngtonie. Ekspert w zakresie 

ekonomicznej interpretacji prawa restruktury-

zacyjnego, upadłościowego, karnego, karnego 

skarbowego, bankowości, finansów, rachunkowości 

bilansowej, menedżerskiej oraz zarządzania kry-

zysowego. Czynnie wykonuje zawód syndyka, 

nadzorcy sądowego, doradcy restrukturyzacyjnego. 

Prowadzi również działalność doradczą w zakresie 

restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym z wykorzys-

taniem narzędzi prawa upadłościowego i restruktu-

ryzacyjnego. Doradza zarządom spółek giełdowych 

w zakresie zarządzania kryzysowego.
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RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ 

Z MYŚLĄ O INTERESIE WIERZYCIELSKIM

WIĘCEJ NIŻ OBSŁUGA PRAWNA

Narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw oferowane przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

wiążą się z szeregiem ryzyk po stronie wierzycieli, doświadczających negatywnych skutków 

ekonomiczno-finansowych perturbacji dłużników. Warto jednak zdawać sobie sprawę z istniejących 

szans i możliwości, które wierzyciele mogą z powodzeniem wykorzystywać w celu ochrony swojego 

interesu. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, począwszy od 2016 roku, dają rzeczywistą 

przestrzeń do poszukiwania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wierzyciela, wymagają jednak 

połączenia kompetencji ekonomiczno-prawnych, w celu wyboru właściwej strategii restrukturyzacyjnej. 

Obecna dynamika rzeczywistości prawnej wymaga od wierzycieli znajomości mechanizmów procesów 

restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz korzystania z eksperckich kompetencji doradców 

restrukturyzacyjnych. Połączenie ekonomiczno-prawnej wiedzy z umiejętnym wykorzystywaniem 

dostępnych instrumentów wpływania wierzycieli na przebieg postępowań restrukturyzacyjnych 

i upadłościowych, umożliwia minimalizację negatywnych skutków tych postępowań dla wierzycieli oraz 

maksymalizację ich zaspokojenia. 

Kancelaria MARCIN KUBICZEK posiada wieloletnie 

doświadczenie w branży restrukturyzacyjnej 

i  upadłościowej,  sporządzając scenariusze 

restrukturyzacji dla podmiotów działających 

w różnych branżach, a także obsługując procesy 

restrukturyzacyjne od strony ekonomiczno-prawnej 

i procesowej. Za istotne uznać należy również, że dor. 

restr. Marcin Kubiczek występował w postępowa-

niach restrukturyzacyjnych i upadłościowych 

w różnych rolach  (np. w roli organów postępowań 

lub też w roli pełnomocnika dłużników i wierzycieli), 

co dodatkowo wpływa na wszechstronne zrozu-

mienie mechanizmów tych postępowań i umie-

jętność modelowania strategi i  procesowej 

w zależności od potrzeb i sytuacji Klienta.
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Niezależny Przegląd Biznesowy (IBR),

w celu przedstawienia Zamawiającemu pogłębionej analizy sytuacji finansowej dłużnika, ocenie realności 

prognoz finansowych zarządu i zdolności do obsługi zadłużenia w ramach przewidzianych parametrów 

umowy kredytowej (kowenantów). Dostarczając obiektywnych informacji i wniosków z pogłębionych analiz, 

Raport IBR stanowi analityczny fundament dla procesu decyzyjnego w banku (w tym i na komitecie 

kredytowym), obejmującego nie tylko udzielenie kredytu, ale i monitorowanie sytuacji kredytobiorcy podczas 

obsługi kredytu i procesu restrukturyzacji.  IBR dotyczyć może także oceny planów restrukturyzacyjnych. 

Doradztwo dla wierzycieli w zakresie wyboru strategii windykacyjnej, 

uwzględniające specyfikę ekonomiczno-prawnej sytuacji dłużnika, a także możliwości oferowane przez prawo 

restrukturyzacyjne i upadłościowe. Analiza spodziewanych korzyści wierzycielskich w zależności od przyjętego 

wariantu restrukturyzacji dłużnika.

Doradztwo w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack), 

zarówno w wymiarze prawno-procesowym, jak i ekonomiczno-zarządczym. Analiza zastanej sytuacji 

finansowej dłużnego podmiotu pod kątem interesów wierzycielskich. Sporządzanie wyceny przedmiotu pre-

packu oraz predykcji zaspokojenia wierzyciela zabezpieczonego.

Reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych 

przed sądami oraz organami tych postępowań. Monitoring stanu postępowań, wraz z analizą zdarzeń 

mających wpływ na interes wierzycielski. Ocena, czy występuje sytuacja uzasadniająca sporządzenie 

wniosków o zarząd przymusowy lub otwarcie postępowania sanacyjnego, a także kontrola realizacji układów 

i planów restrukturyzacyjnych.

Tworzenie i analiza scenariuszy restrukturyzacyjnych,

ocena planów restrukturyzacyjnych oraz propozycji układowych w wymiarze prawnym, ale także pod kątem 

możliwości i realności ich wykonania. 

Doradztwo przedprocesowe 

w zakresie zasadności występowania z powództwem o zapłatę przeciwko członkom zarządu z art. 21 PU i art. 

299 KSH, a także z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 

373 PU. 


