KONFERENCJA EKONOMIA I PRAWO UPADŁOŚCI

- POZYCJA POLSKI WZGLĘDEM MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
PROBLEMATYKA
Konferencja będzie okazją spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona ekspertów
prawników, ekonomistów, teoretyków i praktyków prawa i ekonomii, w tym zajmujących się
aspektami prawnymi upadłości przedsiębiorstw i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Udział w
konferencji umożliwi poznanie aktualnych problemów i przypadków upadłości,
w tym
upadłości transgranicznej, oraz aktualnego dorobku prawa upadłości, w tym prawa
naprawczego, po nowelizacji.
Konferencja adresowana jest do radców prawnych in-house counsel spółek, w tym giełdowych,
sędziów sądów gospodarczych, w tym pełniących funkcje komisarzy, zarządców, likwidatorów,
syndyków oraz kadry menadżerskiej. Liczymy na udział w dyskusji zaproszonych polityków,
ekspertów z katedr prawa handlowego, finansowego, finansów przedsiębiorstw, audytorów oraz
biegłych księgowych. Zachęcamy także do udziału w Konferencji studentów i doktorantów.
W każdej sesji przewidziany będzie czas na dyskusję. Eksperci konferencji będą do Państwa
dyspozycji nie tylko w trakcie sesji, przerw kawowych i spotkań konferencyjnych ale również w
trakcie sesji dodatkowych typu meet the speakers.
Konferencję otworzy wykład o Prof. Maurycym Allerhandzie, kodyfikatorze polskiego prawa
upadłościowego.

Sesja I. Efektywność ekonomiczna procedur upadłości przedsiębiorstw
Sesja plenarna dotyczy ekonomicznej analizy prawa upadłościowego i naprawczego. Debata
ukierunkowana jest na ekonomiczne oraz instytucjonalne skutki tego prawa i obejmować
będzie m.in. rozpoznawania konfliktów interesów w procesie upadłości, prawno-porównawcze
analizy stosowanych w świecie modeli postępowania upadłościowego i naprawczego .
Prezentowane będą wyniki badań empirycznych, w tym akt procesowych oraz studiów
przypadków.
•
•

jak zbudować możliwie najbardziej efektywny plan postępowania upadłościowego?
jakie są empiryczne skutki newralgicznych wariantów postępowania upadłościowego i samego
postępowania upadłościowego?
Sesja II. Finanse przedsiębiorstw a upadłość
Sesja dotyczy struktur finansowania przedsiębiorstw, w tym koncernów funkcjonujących w
Polsce - w kontekście prawa upadłościowego i naprawczego. Poddane analizie zostaną
zagadnienia związane z ekonomiką przedsiębiorcy, jako czynika aktywującego samo
postępowanie upadłościowe, jak i zasadniczego celu postępowania, jakim jest możliwie
maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Przedmiotem debaty będzie w szczególności aktualny
problem, jaki wiąże się z ryzykiem przy opcjach finansowych, kwestia utrzymania i migracji
kapitału, narzędzia służące utrzymaniu kapitału zwłaszcza cross-stream and upstream
guarantee. Należyta uwaga zostanie poświęcona również aspektom podatkowym związanym z
procesem upadłościowym.

•
•
•
•

gdzie jest granica pomiędzy niewykonywaniem zobowiązań, a niewypłacalnością?
jakie jest ryzyko związane z ujęciem dyrewatywów w bilansie?
jakie instrumenty ekonomicznoprawne pozwalają uchronić się od niewypłacalności?
ile kosztuje upadłość w aspekcie publicznoprawnym?

•
•
•
•

jakie są praktyczne problemy upadłości transgranicznej i jakie są możliwe rozwiązania w tym
zakresie?
jak skutecznie przeprowadzić postępowanie upadłościowe koncernu?
jakie zabezpieczenia najlepiej realizują interesy wierzycieli międzynarodowego podmiotu?
czy te standardy finansowania polskich spółek są sprzeczne z obowiązującym prawem (w
szczególności prawem upadłościowym), czy też mamy tu do czynienia z problemem
stosowania prawa
Sesja III. Ochrona prawna wierzycieli w transgranicznym postępowaniu upadłościowym
Część ta obejmować ma zagadnienia związane z ochroną interesów wierzycieli niewypłacalnych
dłużników, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń rzeczowych jako narzędzi
umożliwiających skuteczną ochronę. Zagadnienie ma na celu kompleksowe ujęcie problemu
zwracając uwagę na trudności związane z realizacją poszczególnych zabezpieczeń, jak również
jej czasem i kosztem. Koniecznym jest przedstawienie niebezpieczeństw jakie wiążą się z
coraz bardziej popularną, a ostatnio znowelizowaną instytucją przewłaszczenia na
zabezpieczenie. Dodatkowo poruszone zostaną alternatywne metody ochrony interesów
wierzyciela, w tym problematyka ugody w postępowaniu upadłościowym oraz przewidziane
wobec syndyka sankcje, jako instrumenty kształtujące optymalny model zarządzania
powiernika masy upadłości.

•
•

jak zabezpieczyć swoje interesy na wypadek upadłości kontrahenta?
czy nowela przewłaszczenia na zabezpieczenie sprzyjać będzie nadużyciom, a jeśli tak, to jak
im zapobiec?
Sesja IV. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w postępowaniach naprawczych
Przedmiotem debaty będzie sytuacja na zagrożenia niewypłacalnością oraz związane z tym
konsekwencje prawno-ekonomiczne. Punktem wyjścia debaty jest założenie, że w warunkach
zagrożenia upadłością przewidziane prawem postępowanie naprawcze może stanowić
racjonalne narzędzie zarządzania oraz poprawy efektywności działalności przedsiębiorstwa.
Analizowane będą możliwości wynikające ze znowelizowanego prawa naprawczego w
kontekście celów przyjętych przez ustawodawcę. Uczestnicy przybliżą zagadnienia związane ze
specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem w procesie naprawczym, zakres postępowania
naprawczego w świetle nowelizacji oraz uwarunkowania prawne restrukturyzacji długu.

•
•
•

czy niewypłacalność musi zakończyć się upadłością? Jak tego uniknąć?
jak wygląda próba rewitalizacji postępowania naprawczego okiem praktyków?
co można „naprawić” w trakcie postępowania naprawczego?
Sesja V. Trendy rozwojowe prawa handlowego i upadłościowego
Sesja obejmująca aktualne zmiany i wyzwania w polskim prawie upadłościowym oraz prawie
spółek. Zaprezentowane zostaną doświadczenia z zagranicznych reform prawa upadłościowego,
założenia towarzyszące tym nowelizacjom oraz wnioski de lege ferenda skutecznej reformy
prawa i sądownictwa dla zapewnienia efektywności obrotu gospodarczego w Polsce.

•
•

czym inne ustawodawstwa kierują się nowelizując prawo upadłościowe?
czy można sformułować zasady uniwersalnego modelu reformy prawa upadłościowego?
Sesja VI. Problemy upadłości transgranicznej przedsiębiorstw koncernu

W praktyce stosowanie międzynarodowych standardów finansowania w przypadku upadłości
przedsiębiorstw w Polsce napotyka na szereg trudności, w tym barier związanych z
niedostateczną spójnością systemów prawnych w kontekście przyjętych rozwiązań oraz
transparentnością prawa w tym zakresie. W sesji omówiony zostanie aktualny stan prawa
„upadłości koncernu” w Polsce w ujęciu prawa europejskiego - z uwzględnieniem najnowszego
dorobku prawa wspólnotowego. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z realizacją
zabezpieczeń w postępowaniu wykraczającym poza terytorialne ramy prawne Polski. Realizacja
międzynarodowego modelu finansowania zostanie przedstawiona na przykładzie praktyki
niemieckiego prawa upadłościowego.

Sesja VII. Konsekwencje nowelizacji prawa upadłościowego z perspektywy poszczególnych
uczestników postępowania
Sesja dotyczyć ma problematyki przeprowadzonych reform postępowania upadłościowego,
podejmując próbę oceny wprowadzonych rozwiązań. Omówiona zostanie pozycja wierzyciela w
kontekście standardów towarzyszących ochronie jego interesów, jako podstawowego celu
ustawy upadłościowej. Kolejno przyjęte rozwiązania podlegać będą ocenie praktyków
egzemplifikując istotne z tego punktu widzenia problemy. Poddany dyskusji zostanie również
inkorporowana z zagranicznych legislacji instytucja upadłości konsumenckiej, ze szczególnym
uwzględnieniem potencjalnych korzyści konsumenta wynikających z przyjętej regulacji oraz
kwestii finansowania postępowania w tym zakresie.
•
•

jakie są konsekwencje wprowadzonych zmian?
czy upadłość konsumencka ma szanse być rzeczywiście atrakcyjnym rozwiązaniem?
Sesja VIII. Odpowiedzialność menadżerów – realność sankcji
Sesja poświęcona roli i funkcjonowaniu sankcji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
menedżerów odpowiedzialnych za doprowadzenie do niewypłacalności lub pogorszenia sytuacji
finansowej dłużnika w trakcie postępowania naprawczego. Uwzględnione zostaną aspekty
procesowe związane z przedmiotową instytucją, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
dowodowych. Zaprezentowane wywody skonfrontowane zostaną ze zgromadzonym w tym
zakresie dorobkiem orzecznictwa oraz zebranymi wynikami badań empirycznych.

•
•

jakie są słabe i mocne strony postępowania w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej?
czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to martwa instytucja – wyniki badań?
Sesja IX. Wyróżnione prace w formule call for papers
Program Sesji zostanie ustalony po rozstrzygnięciu konkursu. Rada Programowa Konferencji
dokona wyboru najciekawszych i najlepszych warsztatowo prac nadesłanych w formie call for
papers. Ich autorzy zostaną uhonorowani możliwością przedstawienia analiz lub wyników badań
w trakcie tej sesji Konferencji.

Dyskusja panelowa
Konferencję zamknie dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji (prawników,
ekonomistów, sędziów, radców prawnych, syndyków) oraz zaproszonych gości – przedstawicieli
rządu, polityków, praktyków gospodarczych, eksperta Banku Światowego. Debata
ukierunkowana zostanie na syntezę dorobku konferencji, a przede wszystkim postara się dać

odpowiedź na pytanie, jak obecny model prawa upadłościowego wpisuje się w przezwyciężanie
skutków obecnego światowego kryzysu gospodarczego.

