Konferencja „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - polska praktyka
względem międzynarodowych standardów” , Warszawa, 26-27 listopada 2009

Goście Honorowi:
Prof. dr hab. Adam Budnikowski (Szkoła Główna Handlowa)
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor w Instytucie
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Przewodniczący Rady
Programowo-Dydaktycznej kierunku Stosunki Międzynarodowe
w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej i CEMS (Community of European
Management Schools). Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych – członek zarządu i założyciel Oddziału Polskiego, oraz
redakcji Kwartalnik "Ekonomia i środowisko" i komitetu redakcyjnego serii „Raporty
Case”.

Krzysztof Kwiatkowski (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Polski polityk, od 2007 senator VII kadencji, od 2009 minister
sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Na początku lat 90-tych przez pewien czas
współpracował z Porozumieniem Centrum Jarosława Kaczyńskiego.
Obecnie jest związany z Platformą Obywatelską. Między 1997 a 2001
rokiem był doradcą premiera Jerzego Buzka. Uczestniczył m.in. w
negocjacjach o przystąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Eksperci Konferencji (alfabetycznie):

Rafał Adamus (Uniwersytet Śląski)
Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego (1999r.), dr nauk prawnych
(2002r.), radca prawny (2003r.), arbiter w sądownictwie
polubownym, wspólnik w kancelarii radców prawnych i adwokata
w Gliwicach, autor ponad 90 opublikowanych opracowań z zakresu
prawa gospodarczego prywatnego i cywilnego. Najważniejsze
publikacje „Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego”
(w druku), „Hipoteka a upadłość dłużnika osobistego” (w druku),
„Prawo naprawcze przedsiębiorcy” (2009), Upadłość konsumencka.
Komentarz praktyczny” (2009) – współautor, „Prawo upadłościowe i naprawcze,
Komentarz, pod red. A. Witosza” (2008) – współautor, „Europejskie zgrupowanie
interesów gospodarczych. Komentarz” (2006) i inne.
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Jacek Bąk (NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Warszawa)
Doktor prawa. Absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego,
Uniwersytetu w Tybindze i Uniwersytetu we Fryburgu. Aplikacja
zakończona w Niemczech. Stypendysta na Uniwersytecie w Berkeley
(Kalifornia/USA) oraz Uniwersytecie w Cape Town (RPA). Doktorat
i studia podoktoranckie na Uniwersytecie w Hamburgu. Jako partner
zarządzający NSL specjalizuje się w prawie strukturyzacji transakcji
finansowych, prawie bankowym, prawie spółek oraz prawie
upadłościowym i naprawczym. Reprezentuje w Polsce The Bank of
New York w postępowaniu upadłościowym polskich spółek-córek niemieckiego
koncernu meblowego Schieder Möbel Holding. Bogate doświadczenia w obsłudze
transakcji kredytowania i refinansowania inwestycji (m.in. Credit Swiss
International, Oaktree Capital Management).

Sebastian Buczek (Szkoła Główna Handlowa, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.)
Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
gdzie kieruje Zakładem Inwestycji Finansowych. Ekspert inwestycji
kapitałowych. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów
poświęconych głównie funkcjonowaniu rynków finansowych,
instrumentom finansowym i finansom behawioralnym m.in. „Asset
management – zarządzanie aktywami w Polsce” Oficyna
Wydawnicza SGH (2006). Poza działalnością naukową, od kilkunastu lat jest
związany z instytucjami finansowymi. Obecnie jest Prezesem Zarządu Quercus TFI
S.A.

Tomasz Chilarski (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa)
Tomasz Chilarski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk prawnych i radcą
prawnym od 2002 roku, od 1998 roku współpracuje z kancelarią
Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w prawie spółek (ze
szczególnym uwzględnieniem procesów łączenia, przekształceń
i przejęcia spółek, restrukturyzacji) oraz prawie upadłościowym. Od
września 2007 roku figuruje na liście ekspertów Komisji Europejskiej ds. prawa
upadłościowego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa
upadłościowego, w tym szczególności międzynarodowego prawa upadłościowego. Był
doradcą Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy oraz Ukraińsko-Europejskiego
Centrum Doradztwa Polityczno-Prawnego (Ukrainian-European Policy and Legal
Advice Center) w procesie dostosowania prawa upadłościowego Ukrainy do
standardów i przepisów UE.
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Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski)
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Partner
w Kancelarii Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy. Były członek
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących
w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Ekspert
Rządu RP w Sejmie w procesie legislacyjnym większości
obowiązujących obecnie ustawowych regulacji prawnych rynku
kapitałowego. Autor i współautor wielu książek i kilkudziesięciu artykułów
poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu.

Leszek Ciulkin (Sędzia Sądu Rejonowego)
Sędzia Sądu Rejonowego. Od 1993 r. orzeka w sprawach
gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział
w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było
przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie
nowelizacja ustawy. W roku 2008 konsultował zasady
wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości
konsumenckiej. Współautor komentarza do ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Andrea Csőke (Sędzia węgierskiego Sądu Najwyższego)
Graduated in 1981 from the Faculty of Law, Eötvös Loránd
University, Budapest (HUNGARY) and began her professional
career as an apprentice at the court the same year. She was
appointed as a judge in 1984 and dealt with civil cases. From
1991 to 2009 she was dealing with insolvency cases at the
Municipal Court of Budapest. Because it is the only court that is
appointed to conduct proceedings against banks and about 40
% of the companies were founded in the capital of Hungary she
conducted several big cases where there were thousands of
creditors. In 2009 she was appointed to the Supreme Court
where she has been dealing with commercial and insolvency
cases. To improve her knowledge about economy - because insolvency cases are
mixtures of law and economy - she studied economics and in 1994 took a postgraduate degree from the University of Economics, Budapest. Since the accession of
Hungary to the European Union (2004) the Metropolitan Court of Budapest has the
executive jurisdiction to deal with cross-border insolvency cases when the debtor
does not have a registered office in Hungary. She was appointed in Hungary to
conduct cases where the one requested the opening of the main proceedings or the
main liquidator or the creditors filed for opening secondary territorial proceedings.
She has written several books and articles on the practice of Hungarian insolvency
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courts and also about certain questions of cross-border insolvency cases which were
published in the Eurofenix. She participates in training young colleagues at the court
and takes part in the post-graduate education of lawyers (Eötvös Loránd University,
Budapest) and liquidators (Corvinus University, Budapest) and gives lectures on
other insolvency-related issues at various forums.

Jacek Czaja (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości)
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ukończył studia
prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1993 do 1999 roku sędzia Sądu
Rejonowego, następnie do 2003 roku sędzia Sądu Okręgowego
w Lublinie, od 2004 r. sędzia Sądu Administracyjnego w Lublinie.
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Prawa w Rzymie
(IDLI) oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project,
uczestniczący w pracach nad reformą sądownictwa gospodarczego w państwach
Europy Środkowowschodniej. Współzałożyciel Towarzystwa Prawniczego w Lublinie.

Anna Czapracka (Sąd Okręgowy Poznań, Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury)
Sędzia Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego
w Poznaniu. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej. Autorka
publikacji z zakresu postępowania przed sądami w sprawach
ubezpieczeń społecznych oraz systemu prawa upadłościowego.

Wiesław Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa)
Profesor SGH. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
i Finansowego Przedsiębiorstw w SGH, WSHiP, WSE. Ekspert ds.
celnych Sejmu, Senatu, Ministerstwa Finansów. Współtwórca Polskiej
Izby Celnej i Handlu Zagranicznego, członek Polskiego Narodowego
Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej, Przewodniczący Rady
Programowej Monitora Prawa Celnego, doradca Prezesa
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych, i jego przedstawiciel w CLECAT–
Europejskiej Organizacji Logistyki i Spedycji. Autor ok. 200 artykułów poświęconych, m.in., problemom regulacji prawnych e-biznesu oraz prawa celnego
i stosunków międzynarodowych.
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Dariusz Daniluk (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów)
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów. Ekspert prawa
bankowego, nadzoru bankowego i audytu wewnętrznego z wieloletnim
doświadczeniem
z pracy w Generalnym Inspektoracie Nadzoru
Bankowego, Narodowym Banku Polskim i BGŻ SA. Autor licznych
publikacji z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji
usług finansowych oraz integracji europejskiej. Wieloletni wykładowca
na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i w Polskiej Akademii
Nauk.

Isabelle Didier (Partner at Cabinet - Isabelle Didier, Paris)
Isabelle Didier is a judicial administrator specializing in insolvency
and reorganization proceedings in Paris. Since 2007, she also practices
as an attorney-at-law and is a partner at the Cabinet Violet & Associés
in addition to her own solo practice. Since 1986, she has completed
more than 5000 proceedings, utilizing, for the first time in France,
ADR techniques to maximize assets. She contributes regularly to
insolvency journals and lectures at international conferences and
universities. Her recent works include 'Expedited Corporate Debt Restructuring'
(Kluwer Law International), 'Restructuring under the French Mandate Ad hoc'
(Financier Worldwide Magazine), 'Creditors after the French Reform' (International
Corporate Rescue) and co-authored 'The Management of Distressed Holdings: Can
funds preserve the capacity to intervene?' (Capital Finance). She is a member of the
UNCITRAL working group on insolvency. She is past-president of INSOL Europe, a
member of INSOL International, the International Insolvency Institute, the IBA,
AFFIC France, UIA, and the International Women's Insolvency and Restructuring
Confederation. She was inducted as a fellow of the American College of Bankruptcy in
2007.

Nils Dobratz (NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Berlin)
Absolwent Uniwersytetów w Konstancji i Kolonii. Odbył zagraniczne
studia prawnicze na Uniwersytecie w Glasgow (Szkocja) oraz staż
w dziale prawnym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Dhaka
(Bangladesz). Specjalista w zakresie prawa bankowego oraz
międzynarodowego prawa upadłościowego i naprawczego.
Doświadczenie w procesach cywilnych m.in. na rzecz Bank of New
York. Od 2005 r. pracuje w Kancelarii Nörr Stiefenhofer Lutz
w Berlinie. W 2008 r. pracował w warszawskim biurze Kancelarii
Nörr Stiefenhofer Lutz.
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Joanna Dominowska (Szkoła Głowna Handlowa, NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Warszawa)
Doktor prawa. Absolwentka Wydziału Prawa
Uniwersytetu
Warszawskiego, studiów na Uniwersytecie w Münster oraz studiów
podyplomowych w Centre for American and European Legal
Studies, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersity of Florida.
Doktorat obroniony w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły
Głównej Handlowej i Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
Adwokat w NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Warszawa.

Andrzej Fierla (Szkoła Główna Handlowa)
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracownik Katedry
Zarządzania
Finansami
Przedsiębiorstwa
Kolegium
Nauk
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku
instrumentów pochodnych, rynku kapitałowego oraz analitycznej
wyceny przedsiębiorstw.
Bartosz Groele
Aplikant adwokacki Izby krakowskiej, doktorant UJ. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie oraz podyplomowego studium prawa konkurencji i ochrony
konsumentów prowadzonego przez Instytut Prawa Własności
Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat konkursu
Scientiae Legis Excellentia z pracą magisterską pt.” Wpływ
zabezpieczeń rzeczowych na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
albo umorzenie postępowania upadłościowego”. Od 2006 roku
zatrudniony w Kancelarii adwokackiej.

Andrzej Herman (Szkoła Główna Handlowa)
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Profesor Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
Kierownik Katedry Small Businessu. Bogate doświadczenie z pracy
w radach nadzorczych w spółkach Orlen oraz Polkomtel. Autor wielu
publikacji z zakresu zarządzania i ekonomii. Jeden z pierwszych polskich
ekonomistów, który podjął problematyką zarządzania wartością
przedsiębiorstwa.
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Jarosław Horobiowski (Sąd Rejonowy Wrocław)
Sędzia, Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw
upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej. Autor uwag do projektów nowelizacji ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze, opracowanych dla potrzeb Krajowej Rady
Sądownictwa w latach 2006-8 w tym także odnoszących się do
upadłości konsumenckiej. Autor i współautor publikacji z zakresu
postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego m.in. Uwagi co
do charakteru, funkcji i biegu terminu wyłączającego orzeczenie zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej - Prawo Spółek Nr 6 z 2008 r.; Absolwent
anglojęzycznych studiów i kursów dodatkowych z zakresu prawa cywilnego
materialnego i procesowego w ujęciu europejskim i komparatywistycznym.

Anna Hrycaj (Sąd Okręgowy, Poznań, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu)
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od 2001 orzeka w wydziale do
spraw upadłościowych i naprawczych. W 2006r. obroniła pracę
doktorską na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Członek Judicial Wing przy Insol Europe, oraz
uczestniczka warsztatów dla sędziów orzekających w sprawach
upadłościowych (Summer World Camp) organizowanych w Paryżu
przez stowarzyszenie GRIP, w ramach których przedstawia aktualne
problemy polskiego prawa upadłościowego. Autorka referatów
dotyczących polskiego i europejskiego prawa upadłościowego, wygłoszonych na
krajowych i między-narodowych konferencjach poświęconych prawu i postępowaniu
upadłościowemu. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu postępowania
egzekucyjnego i upadłościowego.

Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Doktor hab. nauk prawnych
w zakresie prawa postępowania cywilnego. Kierownik Katedry Postępowania
Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. Habilitacja w 2001 r. na
podstawie rozprawy "Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa
własności intelektualnej”. Członek zespołu ds. odbiurokratyzowania gospodarki przy
Prezesie Rady Ministrów. Członek zespołu ds. opracowania projektu prawa
upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz ekspert
Biura ds. Integracji Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego
cywilnego, prawa upadłościowego i układowego oraz prawa handlowego, m.in.
monografii "Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1,
415 i 422 § 1 k.p.c.)", nagrodzonej indywidualną nagrodą Ministra Edukacji
Narodowej, a ponadto współautor monografii "Prawne zabezpieczenia kredytu"
i "Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych" oraz podręcznika "Prawo
spółek. Zarys".

7

Konferencja „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - polska praktyka
względem międzynarodowych standardów” , Warszawa, 26-27 listopada 2009

Sławomir Jakubowski (Nörr Stiefenhofer Lutz)
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Polska) i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Hamburgu.
Specjalizacja i bogate doświadczenie w prawie cywilnym, prawie
spółek oraz prawie upadłościowym i naprawczym. Doświadczenie
z pracą w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. Członek
Deutsch Polnische Juristen Vereinigung e.V. Od 2007 pracuje
w kancelarii Nörr Stiefenhofer Lutz w Warszawie.

Wojciech Klyta (Uniwersytet Śląski)
Doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego
Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego
zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień prawa
prywatnego międzynarodowego z uwzględnieniem międzynarodowego prawa spółek
i międzynarodowego prawa upadłościowego. Opublikował kilkanaście prac
naukowych poświęconych tej mało zbadanej, a intensywnie rozwijającej się
w doktrynie światowej problematyce, w tym monografię Spółki kapitałowe w prawie
prywatnym międzynarodowym.

Rafał Kos (Kancelaria Kubas Kos Gaertner – Adwokaci)
Adwokat. Kieruje projektami związanymi z restrukturyzacją
korporacyjną
przedsiębiorstw.
Jego
zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim
prawa spółek i prawa kontraktowego. Posiada bogate
doświadczenie zawodowe w zakresie transgranicznych
sporów sądowych i arbitrażu międzynarodowego oraz
projektów związanych z restrukturyzacją przed-siębiorstw.
Stypendysta Karl – Frazes Uniwersitaet w Graz, Fundacji
TEMPUS (Ruhr – Uniwersitaet w Bochum) oraz Fundacji
Deutsche Stiftung fuer Internationale Techtliche Zusammenarbeit w Bonn/Berlin.

Marcin Krawczyk (Sąd Rejonowy, Warszawa)
Sędzia Sądu Rejonowego, Przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw
upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, wykładowca na
szkoleniach dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz
rzeczoznawców majątkowych.
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Andrzej Kubas (Kancelaria Kubas Kos Gaertner – Adwokaci)
Profesor UJ, senior Partner w Kancelarii Kubas Kos Gaertner.
Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada
ogromne doświadczenie procesowe. W latach 2004 -2007 kierował
Katedrą Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Był członkiem Rady legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,
wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz
wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor licznych
publikacji z zakresu prawa cywilnego, glos do wyroków Sądu
Najwyższego, kilkudziesięciu artykułów w prasie krajowej
i zagranicznej.

Jacek Lachner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Adwokat, specjalista w zakresie prawa
upadłościowego, które było przedmiotem dysertacji doktorskiej
(Lex fori concursus według Rozporządzenia Rady Unii
Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego). Autor
publikacji
nt.
europejskich
standardów
postępowań
upadłościowych i rynku nieruchomości (Prawo upadłościowe
i naprawcze,
(w:)
Prawo
Nieruchomości
pod
red.
Jerzego Kopyry, Warszawa 2009).

Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa)
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie SGH, sekretarz Rady Kolegium, kierownik
studiów podyplomowych i wykładowca bankowości. Specjalizuje się
w badaniu kryzysów i sanacji banków oraz marketingu bankowym.
Wcześniej pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa banków
komercyjnych, w tym w zarządach komisarycznych (m.in. Animex
Banku, Banku Staropolskiego, Banku Wschodniego, Banku
Przemysłowego). Organizator i pierwszy prezes zarządu.
Mazowieckiego Banku Regionalnego SA., członek rad nadzorczych: Biura Informacji
Kredytowej SA, Autor ponad osiemdziesięciu publikacji i kilkunastu prac
badawczych; w tym książek: , Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe,
Oficyna Wydawnicza SGH, 2009; Zarządzanie bankiem, wyd. II, Alteria 2002,
Marketing w enklawach finansowych, Difin, 2007 i in.
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Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne)
Profesor nadzwyczajny SGH, kierownik Katedry Zarządzania
Finansami Przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych:
„Wycena Nieruchomości”. Pracownik naukowy Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN; Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Ekspert w dziedzinie ekonomii, teorii finansów oraz wyceny
przedsiębiorstw. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka
publikacji książkowych i i artykułów w periodykach specjalistycznych.
Od wielu lat prowadzi badania na temat bankructw przedsiębiorstw i systemów
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Autorka
publikacji książkowych i artykułów w periodykach specjalistycznych m.in.
„Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne” (red. nauk.),
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008

Zbigniew Miczek (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym
Sączu)
Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. Wykładowca Wyższej Szkoły
Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, wcześniej
asystent w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca na szkoleniach dla
sędziów, referendarzy i asystentów w ramach Krajowej Szkoły
Sędziów i Prokuratorów oraz dla radców prawnych. Autor
kilkudziesięciu
publikacji
naukowych
z
zakresu
prawa
upadłościowego
i naprawczego
oraz
prawa
procesowego.
Delegowany w latach 2006 – 2007 do funkcji asystenta sędziego
w Sądzie Najwyższym.

Sylwia Morawska (Szkoła Główna Handlowa, Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury)
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt
w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o
Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Prokurator. Pracownik Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury. Autorka artykułów i opracowań na temat prawa
upadłościowego.
Maciej Roch Pietrzak (Kancelaria Syndyków, Zarządców i Likwidatorów PMR)
Syndyk licencjonowany (nr 5). Doktorant w Katedrze Postępowania
Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama
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Mickiewicza w Poznaniu. Założyciel Kancelarii Syndyków, Zarządców i Likwidatorów
PMR, specjalistycznej-niszowej kancelarii prawnej, zajmującej się głównie
postępowaniami egzekucyjnymi z przedsiębiorstw oraz upadłościowymi. Jako senior
partner Kancelarii PMR – podejmuje próbę łączenia szerokiej praktyki zawodowej z
pracą naukową i działalnością publicystyczną w mediach specjalistycznych i
biznesowych. Redaktor wydania nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego
(wydawnictwo Krajowej Izby Komorniczej „Currenda” 2009). Postępowaniami
upadłościowymi i egzekucyjnymi zajmuje się od 15 lat w tym jako syndyk czy
nadzorca sądowy. Przeprowadził jedno z pierwszych postępowań egzekucyjnych z
dochodów przedsiębiorstwa przez zarząd przymusowy. Członek – założyciel
Stowarzyszenia Managerów Turnaround, arbiter sądu polubownego, wykładowca
Towarzystwa Edukacji Bankowej Kandydat na członka Europejskiego Stowarzyszenia
Praktyków Prawa Upadłościowego INSOL Europe. Inicjator i członek komitetu
założycielskiego organizacji zawodowej syndyków licencjonowanych.
Janusz Płoch (Sąd Rejonowy Kraków)
Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw
upadłościowych i naprawczych, wykładowca na zajęciach
seminaryjnych dla aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich
i notarialnych oraz dla syndyków, autor publikacji z dziedziny prawa
upadłościowego i naprawczego. W latach 1993-1996 członek komisji
kodyfikacyjnej nad reformą Prawa Upadłościowego powołanej przez
Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej
Polskiej w Warszawie. W listopadzie 2002 roku brał udział w charakterze konsultanta
w pracach podkomisji sejmowej nad rządowym projektem ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze, zaś w lutym 2009 roku brał udział w charakterze
konsultanta w pracach komisji senackiej nad rządowym projektem nowelizacji ustawy
Prawo upadłościowe i naprawcze.
Marek Porzycki (Uniwersytet Jagielloński)
Doktor prawa. Pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zainteresowania naukowe: prawo upadłościowe, integracja
walutowa w Europie, prawo bankowe, prawo zabezpieczeń
kredytowych, komparatystyka i lingwistyka prawnicza. Autor
szeregu publikacji z powyższego zakresu. Współpracownik PolskoNiemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ. Wykładowca w ramach
międzynarodowych programów Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz koordynator
współpracy WPiA UJ z wydziałami prawa ukraińskich uniwersytetów. Konsultant
Europejskiego Banku Centralnego w zakresie prawa polskiego oraz tłumaczeń aktów
prawnych.
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Martin Prager (Pluta Rechtsanwalts GmbH)
Adwokat w Kancelarii Pluta Rechtsanwalts GmbH – Pluta
Adwokacka Spółka z o. o. W Monahium (Niemcy). Działa przy
wyższym sądzie krajowym w Monachium i wyższym sądzie
krajowym w Bayern. Jego najważniejsza
działalność to
zarządzanie upadłością, a w szczególności jej przeprowadzanie.
Posiada również bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć.
Autor publikacji jak: „Nieograniczona moc prawna par. 19 prawa o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością“; „Brak uzasadnienia dla masowego lączenia się
spółek poprzez administrowanie przez słabszego zarządcę (spółkę przejmującą) –
czy zakład może zostać tymczasowo przejety przez słabszą spółkę ?“ Prowadził
postępowania upadłościowe takich firm jak: Bäumler (German menswear brand) czy
BenQ Mobile GmbH and Co.

Anna Maria Pukszto (Kancelaria Salans, Warszawa)
Stoi na czele Zespołu ds. Restrukturyzacji i Niewypłacalności
warszawskiego biura kancelarii Salans. Absolwentka i doktorantka
wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest radcą prawnym od 2002 r. Posiada bogate, rozpoznawalne za
granicą, doświadczenie we wszystkich rodzajach spraw związanych
z niewypłacalnością, w tym postępowaniach upadłościowych,
restrukturyzacjach, transakcjach nabycia aktywów w związku
z niewypłacalnością lub upadłością. Autorka licznych publikacji
dotyczących
polskiego
prawa,
w
szczególności
prawa
upadłościowego oraz referatów na krajowych i zagranicznych seminariach. Członek
INSOL
Europe,
Polskiego
Stowarzyszenia
Sądownictwa
Polubownego
i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (członek zarządu, skarbnik i sekretarz).

Piotr Rachwał (Uniwersytet Jagielloński)
Absolwent Wydziału Prawa UJ. aplikant adwokacki izby
krakowskiej. W latach 2005-2008 reprezentant jednej
z największych upadłych firm w krakowskim sądzie upadłościowym.
Likwidator kilku podmiotów, wobec których postępowania
upadłościowe były umarzane. Autor pracy magisterskiej „Zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej orzekany na podstawie
przepisów prawa upadłościowego w świetle praktyki orzeczniczej
sądów krakowskich w latach 2003-2008”.
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Arkadiusz Radwan (Centrum C-Law.org, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Dyrektor międzynarodowego instytutu naukowo-badawczego
Centrum C-Law.org; Prezes Instytutu Allerhanda, redaktor
naczelny
"Czasopisma
Kwartalnego
Całego
Prawa
Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego"
HUK (Wydawnictwo C.H. Beck); piastuje także funkcję
doradczą of counsel w Kancelarii Kubas Kos GaertnerAdwokaci. Posiada bogaty dorobek naukowy i jest częstym
reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz międzynarodowych
seminariach i sympozjach naukowych. Jego doświadczenia akademickie obejmują
wieloletnią pracę, wykłady gościnne, kwerendy oraz studia m.in. w takich ośrodkach
uniwersyteckich jak Jena, Bonn, Kolonia, Hamburg, Berlin (HSoG), Nowy Jork
(NYU), Florencja (EUI), Kopenhaga (CBS), Gandawa, Chongqing (SWUPL), Tarnopol
czy St. Pölten. Publicysta i komentator życia gospodarczego i publicznego na łamach
wiodących czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Ekspert Komisji Europejskiej
w „Publicznym wysłuchaniu (public hearing) na temat przyszłych priorytetów planu
działań w zakresie unowocześniania prawa spółek i wzmacniania corporate
governance w Unii Europejskiej", członek kapituły konkursu „Scientiae Legis
Excellentia”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i publicystycznych.

Adam Redzik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prawnik i historyk. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na
Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Doktor prawa oraz doktor
nauk humanistycznych w zakresie historii. Odbył liczne staże
naukowe w uniwersytetach ukraińskich we Lwowie i w Kijowie oraz
kwerendy archiwalno-biblioteczne w Polsce, w Hiszpanii, na Ukrainie
i w Niemczech. Autor ponad stu opracowań naukowych z zakresu historii prawa,
prawa prywatnego porównawczego, historii nauki i historii regionalnej, w tym kilku
książek oraz przekładów, m.in.: Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, Warszawa: C.H. Beck 2009; Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
w latach 1939-1946, Lublin: TN KUL 2006, Zarys dziejów samorządu adwokackiego
w Polsce, Warszawa: NRA 2007.

Wojciech Rogowski (Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Szkoła
Główna Handlowa)
Doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt
w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. W badaniach i publikacjach koncentruje się na
instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego,
szczególnie na problemach restrukturyzacji gospodarki, jakości
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prawa, struktur własnościowych i funkcjonowania corporate governance. Ekspert w
dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Współautor książki „Ocena skutków
regulacji – poradnik, doświadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek
kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.
Adolfo Rouillon (World Bank)
Senior Legal Consultant in the World Bank’s Legal Vice-Presidency. He
co-chaired one of the working groups which developed the World Bank
Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, and has
worked evaluating and providing technical advice on debtor-creditor
rights and insolvency in some 30 countries. He also participates at
UNCITRAL Working Groups on Secured Transactions and on
Insolvency Law. Mr. Rouillon obtained his PhD in Law and Social
Sciences from the Catholic University of Argentina. He has served more
than 25 years as a civil and commercial judge in Rosario, Argentina,
presiding over the Court of Appeal in 1992. In the academic field, Mr. Rouillon taught
insolvency and commercial law in various universities in Argentina, and was Director of
the Law Department of the Faculty of Business Studies in the Austral University. He is
the author of seven books and 150 articles on bankruptcy and commercial law.
Mr. Rouillon is the Editor-in-Chief of two Argentine law journals and of the Comments
to the Argentine Commercial Code (6 volumes). He is a member of the Argentine
National Academy of Law and Social Sciences in Buenos Aires, INSOL International,
Iberian-American Institute of Insolvency Law, American Bankruptcy Institute,
American College of Bankruptcy and International Insolvency Institute.

Marek Sachajko (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Poznań, Sędzia Sądu
Rejonowego Poznań)
Doktor prawa. Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare - Miasto w Poznaniu, Wydział
ds. Upadłościowych i Naprawczych, autor publikacji z zakresu wspólnotowego oraz
polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów (m.in. współautor komentarza
do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), prawa upadłościowego
i naprawczego, jak też sankcjonowania naruszeń zaniechania wykonywania
obowiązków przez przedsiębiorców.

Włodzimierz Szpringer (Uniwersytet Warszawski)
Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytecie Warszawskim (Wydział
Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa
bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych
zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej
analizy prawa i oceny skutków regulacji. Członek Consumer Finance
Network (European Credit Research Institute), European Network
for Better Regulation, European Consumer Debt Network,
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European Coalition for Responsible Credit, Expert Group „Customer Mobility in
Relation to Bank Accounts” przy DG Internal Market & Services. Członek Rady
Konsultacyjnej PESEL. Wielokrotny visiting professor na uniwersytetach
niemieckich. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla
naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu,
UOKiK, UKIE, ZBP, KPF.

Krzysztof Ślebzak (Sąd Najwyższy)
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytetu
Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, magister prawa
niemieckiego (LL.M.), doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze
Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPIA UAM, Dyrektor Biura
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Aleksander Werner (Szkoła Główna Handlowa)
Doktor nauk ekonomicznych, radca prawnym i doradca podatkowy.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz finansowym, w tym
w szczególności prawie podatkowym, ochronie konkurencji, prawie
rynku kapitałowego, zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją
podmiotów gospodarczych. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej
Handlowej W Warszawie (SGH), oraz sekretarz Senatu SGH.
Ekspert sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz innych sejmowych komisji.
autorem kilkunastu publikacji z zakresu swojej specjalizacji.

Piotr Wiórek (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu)
Adwokat z ponad 5-letnią praktyką prawniczą, obsługujący
polskich
i
zagranicznych
klientów
korporacyjnych
i indywidualnych
w
zakresie
polskiego,
niemieckiego
i międzynarodowego prawa cywilnego, prawa spółek i handlowego,
M&A, europejskiego prawa cywilnego i postępowania cywilnego,
prawa upadłościowego i naprawczego, a także prawa pracy i prawa
spadkowego.
Referent
na
konferencjach
adwokackich
organizowanych przez Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu,
Saksońską Izbę Adwokacką oraz Union Internationale des
Advocats. Nauczyciel akademicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego
i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Autor publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu
polskiego i europejskiego prawa upadłościowego oraz polskiego i europejskiego
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prawa spółek. Pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych oraz obrońca
w sprawach karnych występujący przed polskimi i niemieckimi sądami jako adwokat
polski i europejski.

Mirosław Wyrzykowski (Trybunał Konstytucyjny)
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Członek Komitetu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 r. profesor w Central European
University w Budapeszcie. Przewodniczący Polskiej Sekcji
Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad
naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz
Instytutu
Nauk
Prawno-Administracyjnych
Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych - monografii, artykułów
i studiów w języku polskim i w językach obcych z zakresu prawa administracyjnego
i konstytucyjnego.

16

