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Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
po nowelizacji
- zmiany obowiązujące od 24.03.2020
30 listopada 2020 r. Online
Opis i podstawa prawna
Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa
upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, które wejdą w życie 24.03.2020 roku.
Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o
licencji doradcy restrukturyzacyjnego, które w znacznym zakresie zaczną obowiązywać z początkiem 2020 roku.
ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - tj. Dz.U. z 2019 roku. poz. 423
ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 498)
ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 2019 r. poz. 912) obowiązuje od 1.01.2020 roku
ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1802)

Adresaci szkolenia:
Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest min. do prawników,
ekonomistów, doradców restrukturyzacyjnych, osób zarządzających firmami oraz prowadzących działalność
gospodarczą.

Program szkolenia:
1. Modyfikacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w zakresie przygotowanej likwidacji
(pre-pack)
2. Innowacje w zakresie funkcji sędziego komisarza - zasady wyboru, kompetencje, rola referendarza
sądowego.
3. Nowe oblicze syndyka masy upadłości (nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach
restrukturyzacyjnych)
zasady wyznaczenia DR do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;
ministerialny nadzór nad osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego
4. Rozszerzenie kompetencji syndyka masy upadłości w zakresie ustalenia majątku masy upadłości oraz
likwidacji .
5. Poszerzenie roli syndyka do przyjmowania zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikacji i ustalenie listy
wierzytelności.

6. Nowe zasady oddłużenia prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej.
zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.
dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu
tryby przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy
dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza).
metody uzyskania oddłużenia:
ustalenie planu spłaty wierzycieli - nowe obowiązki dla syndyka;
warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania

Wykładowca:
Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych
restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego
restrukturyzacyjnego;
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: MW@WLR.COM.PL lub faksem: 22 623 82 25

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe po nowelizacji
- zmiany obowiązujące od 24.03.2020
30 listopada 2020 r. Online
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

Nazwa, adres NIP firmy:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

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

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 w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 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 Wojciech Jędrzejczyk
(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 Wojciech Jędrzejczyk. 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 z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2011.177.1054 z późn. zm.)

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 późn. zm.)

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
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