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Wpływ postępowań upadłościowych
i procesów restrukturyzacyjnych na inne
postepowania sądowe i egzekucyjne
29 sierpnia 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Opis i podstawa prawna
Oprócz przepisów KPC, poruszone zostaną zagadnienia wynikające z przepisów Prawa
restrukturyzacyjnego, które w istotny sposób zreformowały obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy
prawa upadłościowego i naprawczego.
ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 rok - Dz.U. z 2016 roku. poz. 1574
ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015, poz. 233
ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 2171
Cele i założenia programowe:
Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadziły do naszego
systemu prawnego
zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem
katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych.
Skutki prawne jakie ustawodawca wiąże z rozpoczęciem poszczególnych postępowań są niezmiernie ważne
dla właściwego stosowania prawa w szerokorozumianej praktyce orzeczniczej. Wpływ wszczynanych
postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe;
oddziaływanie tych procesów na postępowania egzekucyjne oraz cały katalog skutków dotyczących
formowania nowego kształtu tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami)
wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi wiążą się z koniecznością poznania
podstawowych zasad związanych z przebiegiem tego postępowań i rolą poszczególnych organów
powoływanych dla realizacji wyznaczonych zadań. Rozwiązanie te są wciąż mało znane i sprawiają wiele
praktycznych problemów. Stąd też istnieje potrzeba wyjaśnienia wątpliwości jakie pojawiają się w praktyce
sądowej i wskazanie rozwiązań, które powinny mieć zastosowanie w procesach sądowych i egzekucyjnych,
w związku z ogłoszoną upadłością lub wszczętym postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec strony
takiego postępowania.

Program szkolenia:

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania.
Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:
Nowy obraz postępowań
upadłościowych
prowadzonych wobec przedsiębiorców
i „konsumentów”- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy
zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów
nienależących do upadłego.
Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, podstawowe skutki ich
otwarcia, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia. Majątek dłużnika, a masa układowa
i sanacyjna.
Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem
klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy,
sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);
tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych
i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
zgłoszenie wierzytelności i tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu
upadłościowych.

Status procesowy syndyka i upadłego, a w procesach restrukturyzacyjnych status procesowy
dłużnika oraz tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego
i zarządcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy i tymczasowego zarządcy, nadzorcy
wykonania układu.
Postępowanie sądowe wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości oraz przed dniem otwarcia
poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych - skutki procesowe uruchomienia poszczególnych
postępowań.
Podstawy i warianty wszczęcia postępowań sądowych po ogłoszeniu upadłości oraz po otwarciu
poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych.
Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub
wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku
z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

Wykładowca:
Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu
Rejonowego;
Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu
ekspertów mającego na celu opracowanie rekomendacji do reformy prawa upadłościowego
i naprawczego.
Od 1989 roku sędzia Sądu Rejonowego zajmujący się nieprzerwanie od 1991 roku problematyką
postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych.
Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Harmonogram:

09:45 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 632 47 18

Wpływ postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych
na inne postepowania sądowe i egzekucyjne
29 sierpnia 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika
PDF na adres e-mail: …………………………………..……………
Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

E-mail:

Uwagi:

Cena uczestnictwa
690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty
należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia
lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż
14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR
Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną
niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona
ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr
133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą
z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo
do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Sp. z o. o.. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :
w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) *

w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa tel.: 22 623 82 23, fax: 22 623 82 25, e-mail: wlr@wlr.com.pl
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