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PROGRAM SZKOLENIA
Termin

Temat

Prowadzący

03.03.2017
piątek
17:30–21:00

1. Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe: informacje wstępne
i organizacyjne, ogólne zasady prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego,
modele postępowań i relacje między postępowaniami

adw. Bartosz
Groele

04.03.2017
sobota
10:00–15:45

2. Postępowanie upadłościowe: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
podstawy ogłoszenia upadłości, definicja niewypłacalności, zdolność upadłościowa,
legitymacja czynna, wymogi formalne wniosku, przebieg postępowania w przedmiocie
ogłoszenia upadłości ,właściwość sądu, postępowanie zabezpieczające.

Sędzia Zbigniew
Miczek

3. Postępowanie upadłościowe: skutki ogłoszenia upadłości(wobec upadłego, wobec
majątku upadłego, wobec zobowiązań upadłego) zaskarżalność i bezskuteczność
czynności upadłego, skutki na post. sądowe,kwestiewspółmałżonków–cz.1.

Sędzia Janusz
Płoch

4. Postępowanie upadłościowe: prawa i obowiązki wierzycieli (pozycja wierzyciela,
środki gwarantujące wierzycielowi realizację swoich praw)

adw. Bartosz
Groele

31.03.2017
piątek
17:30–21:00

5. Postępowanie upadłościowe: sprzedaż przygotowana, lista wierzytelności, układ
w upadłości, koszty postępowania, wynagrodzenie syndyka

sędzia dr Paweł
Janda

01.04.2017
sobota
10:00–15:45

6. Postępowanie upadłościowe: likwidacja masy upadłości (tryb sprzedaży składników
majątkowych, kategorie wierzytelności, podział funduszy masy z uwzględnieniem
zabezpieczeń rzeczowych)

sędzia dr Paweł
Janda

07.04.2017
piątek
17:30–21:00

7. Postępowanie upadłościowe: prawa i obowiązki organów w postępowaniu
upadłościowym (syndyk – rola i pozycja, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli)

r.pr. Bartosz
Sierakowski

08.04.2017
sobota
10:00–15:45

8. Postępowanie upadłościowe: skutki ogłoszenia upadłości (wobec upadłego, wobec
majątku upadłego, wobec zobowiązań upadłego)zaskarżalność i bezskuteczność
czynności upadłego, skutki na post. sądowe,kwestiewspółmałżonków–cz.2

adw. Łukasz
Mróz

21.04.2017
piątek
17:30–21:00

9. Prawo restrukturyzacyjne: zagadnienia ogólne (podstawy otwarcia
postępowań, legitymacja czynna i bierna, zdolność restrukturyzacyjna, treść
wniosków) – cz.1.

adw. Bartosz
Groele

22.04.2017
sobota
10:00–15:45

10.Praworestrukturyzacyjne: zagadnienia ogólne (pomoc publiczna, CRRU, spis
wierzytelności, zbieg postępowań, uczestnicy postępowania)– cz.2.

adw. Maciej
Geromin

17.03.2017
piątek
17:30–21:00

18.03.2017
sobota
10:00–15:45
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12.05.2017
piątek
17:30–21:00

11. Prawo restrukturyzacyjne: przebieg postępowań (postępowanie o zatwierdzenie
układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe,
postępowanie sanacyjne)

sędzia Janusz
Płoch

13.05.2017
sobota
10:00–15:45

12. Prawo restrukturyzacyjne: układ jako efekt postępowań restrukturyzacyjnych
(zakres objęcia układem, propozycje układowe, głosowanie nad układem,
zatwierdzenie, zmiana, uchylenie i wygaśnięcie układu, układ częściowy)

sędzia Zbigniew
Miczek

19.05.2017
piątek
17:30–21:00

13. Prawo restrukturyzacyjne: organy postępowań restrukturyzacyjnych (powołanie,
wybranie, ustanawianie, zakres kompetencji, zmiany na stanowisku, niewykonywanie,
nienależyte wykonywanie obowiązków, obowiązki sprawozdawcze, odpowiedzialność,
wynagrodzenie)

sędzia Zbigniew
Miczek

20.05.2017
sobota
10:00–15:45

14. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne: postępowania odrębne
–upadłość konsumencka
–upadłość deweloperska
–postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów

dr Marek
Porzycki

26.05.2017
piątek
17:30–21:00
27.05.2017
sobota
10:00–15:45
09.06.2017
piątek
17:30–21:00
10.06.2017
sobota
10:00–15:45
23.06.2017
piątek
17:30–21:00
24.06.2017
sobota
10:00–15:45
30.06.2017
piątek
17:30–21:00
01.07.2017
sobota
10:00–15:45

15. Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych i ogłoszenia upadłości na inne
postępowania

16. Pomoc publiczna

17. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe: postępowania odrębne – postępowanie
wobec emitentów obligacji, banków i SKOK

18. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne: postępowanie międzynarodowe

19. Najważniejsze problemy podatkowe w postępowaniu upadłościowym i
restrukturyzacyjnym.

20. Ekonomiczne aspekty postępowań: zarządzanie przedsiębiorstwem
dłużnika/upadłego

21.Ekonomiczne aspekty postępowań: finanse i wycena przedsiębiorstw

22. Ekonomiczne aspekty postępowań: rachunkowość
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sędzia Gizela
Jamróz

adw. Maciej
Geromin

r.pr. Karol
Tatara

dr Marek
Porzycki

doradca
podatkowy dr
Aleksander Słysz
sędzia Zbigniew
Miczek
doradca restrukturyzacyjny
Sławomir
Witkowski
dr Kinga Bauer

