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ʇʇ

Pre-pack po nowemu, czyli o zasadach i szansach nowelizacji

ʇʇ

Warszawa

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zmienione postepowanie o
zatwierdzenie układu w związku z epidemią Covid-19

ʇʇ

Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym - analiza
praktyki sądów

8 lipca 2020

ʇʇ

Bezskuteczność sprzedaży aktywów na gruncie prawa upadłościowego – studium
przypadku

ul. Marszałkowska 94

ʇʇ

Nowa upadłość konsumencka z perspektywy wierzyciela

ʇʇ

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego

Novotel Centrum

PRELEGENCI:
dr Piotr Stanisławiszyn-Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych
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09.00-09.30

rejestracja, poranna kawa

09.30-10.30

Nowa upadłość konsumencka z perspektywy wierzyciela
Alicja Sobota, Adwokat w Kancelarii Nikiel i Wspólnicy , Sekretarz INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i
Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda
●● Nowe tryby postępowania upadłościowego konsumentów (tryb ogólny, tryb odrębny, tryb
zatwierdzenia układu)
●● Rewolucja oddłużenia (przesłanki ustalenia planu spłaty, umorzenia zobowiązań bez planu spłaty,
warunkowego umorzenia zobowiązań, a także odmowy oddłużenia)
●● Środki obrony praw wierzycieli (przesłanki umorzenia postępowania, środki ingerencji wierzycieli
w postępowanie, kontrola działań syndyka)
●● Upadłość konsumencka a małżeńskie ustroje majątkowe

10.30-10.45

przerwa kawowa

10.45-12.15

Pre-pack po nowemu, czyli o zasadach i szansach nowelizacji-prelekcja w duecie
Marcin Kubiczek, Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny,
Ekonomista
Bartosz Sokół - Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik, Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół
●● Czym jest pre-pack?
●● Prezentacja dotychczasowych doświadczeń na kanwie postępowań pre-packowych
●● Cele nowelizacji
●● Wniosek pre-packowy po nowelizacji
●● Nowe instrumenty kontroli wniosku pre-packowego z punktu widzenia wnioskodawcy i wierzycieli

12.15-13.15

planowany lunch

13.15-14.15

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zmienione postepowanie o zatwierdzenie układu
w związku z epidemią Covid-19
Karol Tatara, Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny , Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego
i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy

14.15-14.30

przerwa kawowa

14.30-15.30

Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym - analiza praktyki sądów
dr Piotr Stanisławiszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych

15.30-15.45

przerwa kawowa

15.45-16.45

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego
Radomir Szaraniec - Doradca Restrukturyzacyjny(licencja nr 708), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców
Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Kancelaria Szaraniec
●● Zryczałtowana opłata za spóźnione zgłoszenie
●● Zgłaszanie wierzytelności syndykowi, weryfikacja zgłoszenia przez syndyka
●● Nowe zasady uzupełniania braków formalnych
●● Skarga na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności
●● Prowadzenie akt zgłoszeń wierzytelności przez syndyka

16.45-17.00

przerwa kawowa

17.00-18.00

18.00

Bezskuteczność sprzedaży aktywów na gruncie prawa upadłościowego – studium przypadku
(fraudacyjna sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym sp. z o.o.)
Bartosz Sierakowski, Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Wspólnik Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.
Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów
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dr Piotr Stanisławiszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych (2004)
Absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE)
w Poznaniu (2002), adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004) pełniący obowiązki
kierownika (2007), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie
(2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny
nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia
Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów
publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
z zakresu finansów i prawa finansowego (60 wygłoszonych referatów i komunikatów).

Bartosz Sierakowski - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner Kancelarii Zimmerman
i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji
klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych. Brał
udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy
sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.
Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem
Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego
i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego
w Warszawie.
Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych
aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa
Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji
książkowych, w tym komentarzy do ustaw:
„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);
„Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP);
„Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016, Wolters
Kluwer).
Bartosz Sierakowski ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners oraz Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza
Wierzowieckiego. W okresie 2010-2011 pracował w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak na stanowisku prawnika w Dziale
Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych. Z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy związany od 2011 roku.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
Włada biegle językiem angielskim.

Marcin Mirosław Kubiczek - Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca
Restrukturyzacyjny, Ekonomista

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Pełni funkcję prezesa
zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zaangażowany w różnych
rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Doradza zarządom spółek giełdowych
w zakresie zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego
w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji
i niewypłacalności. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych
wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek 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 Sokół - Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik, Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół

Pełni funkcję syndyka masy upadłości, a także wiceprezesa zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach
restrukturyzacyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z różnych branż,
w tym spółek notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niewypłacalnością (na gruncie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego), przygotowaną likwidacją (pre-pack), a także z ekonomiczno-zarządczą interpretacją
zdarzeń gospodarczych w kontekście norm prawnych opisujących przestępstwa gospodarcze. Doradza w sprawach z art.
299 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 116 Ordynacji Podatkowej oraz art. 300-302 Kodeksu Karnego. Członek Sekcji Prawa
Upadłościowego Instytutu Allerhanda, a także Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów
z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
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Karol Tatara - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego
i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy
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.
Uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz
Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.

Alicja Sobota - Adwokat w Kancelarii Nikiel i Wspólnicy, Sekretarz INSO - Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego
Instytutu Allerhanda.
Wpisana na listę Izby Adwokackiej w Krakowie od 2013 r., senior associate w krakowskiej kancelarii Nikiel i Wspólnicy.
W praktyce zawodowej zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Od wielu lat doradza podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą, a także kompleksowo wspiera syndyków w postępowaniach upadłościowych. Ma
rozległe doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Autorka publikacji zakresu
prawa upadłościowego oraz prawa spółek, a także prelegentka konferencji i szkoleń poświęconych prawu upadłościowemu
i restrukturyzacyjnemu. Sekretarz INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Radomir Szaraniec - Doradca restrukturyzacyjny( nr licencji 708), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców
Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy od 2009 r., zaś doradca
restrukturyzacyjny od 2013 r. Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 2009 r., od 2011 r. jest wiceprezesem spółki
doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. W latach 2011-2013 wiceprezes MKS
Cracovia SSA.
Od 2013 r. jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządcą sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach upadłościowych
i restrukturyzacyjnych. Doradza zarówno w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowań
restrukturyzacyjnych, jak również wierzycielom w toku postępowań.

