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Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe
- analiza porównawcza poszczególnych postępowań
w kontekście wyboru najwłaściwszej drogi
do restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników.
15 października 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Opis i podstawa prawna
Poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawa restrukturyzacyjna,
która w istotny sposób reformuje obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.
(ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.)
(ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233)
(ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego)

Założenia programowe:
Z początkiem 2016 roku nastąpiła istotna reforma obowiązujących od 1.10.2003 r. przepisów tego prawa
upadłościowego i naprawczego. Wprowadzone ustawą z 15.05.2015 roku - Prawo Restrukturyzacyjne 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, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie
najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Okazuje się, że zagadnienia te są dosyć skomplikowane i wymagają
szczegółowego wprowadzenia w schemat i podstawowe zasady dotyczące nowych postępowań upadłościowych
i restrukturyzacyjnych oraz wpływu tych regulacji na prawa i obowiązki dłużników oraz ich wierzycieli.

Cele programowe:
Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty właściwego wykorzystania procesu
upadłościowego i postepowań restrukturyzacyjnych przez niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością
przedsiębiorców, z uwzględnieniem roli wierzycieli. Rozwiązania prawne przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym
i w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego kształtują różne formy restrukturyzacji niewypłacalnych
przedsiębiorców i wymagają tak od osób obsługujących i nadzorujących te podmioty, jak i od ich wierzycieli,
właściwej oceny sytuacji ekonomiczno-prawnej dłużnika, szczególnie z punktu widzenia wyboru optymalnej drogi
wyjścia z kryzysu. Wskazane więc będą podstawy materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich
przebieg, skutki prawne oraz warunki wyboru najbardziej optymalnej ścieżki dla realizacji interesów majątkowych
dłużnika jak i jego kluczowych wierzycieli. Scharakteryzowane zostaną również kompetencje i wzajemne powiązania
wszelkich organów odpowiedzialnych za przebieg każdego z postępowań restrukturyzacyjnych i postępowań
upadłościowych. Z punktu widzenia wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie uprawnień
i zadań jakie ustawodawca przewidział dla tego typu uczestników postępowań restrukturyzacyjnych. Stąd też
ze szczególna uwagą poruszone zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem wierzycielom właściwej ochrony ich
interesów poprzez przewidziane możliwości wpływu na tok postępowań.

Program szkolenia:

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania.
Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:
Kluczowe zapisy reformy w zakresie upadłości, restrukturyzacji i sanacji
przedsiębiorstw. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in.
uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja (pre-pack), układ upadłościowy,
koszty postępowania i kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.).
Nowy katalog postępowań restrukturyzacyjnych; cele i ich charakterystyka;
materialnoprawne
podstawy
otwarcia
poszczególnych
postępowań
restrukturyzacyjnych; schemat ich przebiegu oraz podstawowe skutki w stosunku
do dłużnika i jego majątku. Pojęcie masy układowej i sanacyjnej. Możliwości i skutki
zbycia majątku dłużnika.
Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności.
Podstawy prawne wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
i postępowania upadłościowego - nowa definicja niewypłacalności. Zbieg
postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Odpowiedzialność reprezentantów przedsiębiorców w związku z nieterminowym
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.
Zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego wierzyciel jako uczestnik postępowania upadłościowego - podział wierzytelności
na kategorie, procedura zgłoszenia wierzytelności i ustalenia listy wierzytelności,
nowe zasady zaspakajanie wierzycieli i pokrywania kosztów postępowania
upadłościowego oraz podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia
rzeczy i prawa obciążonych rzeczowo.
Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ze szczególnym
uwzględnieniem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika - (skutki
otwarcia postępowań w stosunku do wierzycieli, tryb ustalania spisu wierzytelności,
wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu, formy kontroli przebiegu
postępowań, )
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.
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
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe
- analiza porównawcza poszczególnych postępowań w kontekście wyboru najwłaściwszej drogi
do restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników.
15 października 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

wlr.com.pl

