Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne w praktyce
Warszawa, 15 lutego 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, sala nr 5, ul. Złota 48/54
Partnerzy merytoryczni:
kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp. k.,
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Seminarium poprowadzi:
Piotr Zimmerman – radca prawny, partner i założyciel
kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes
Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów
upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006),
wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach
upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach
kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Znajduje
się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji
Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii
Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r (także w rankingu
2017 r.). Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako
prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa
upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego
i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują
się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Grupa docelowa:
Szkolenie kierowane jest zarówno do reprezentantów wierzycieli, jak i dłużników. Grupa docelowa to przede wszystkim pracownicy wewnętrznych działów windykacyjnych, restrukturyzacyjnych i prawnych w instytucjach finansowych, jak również osoby piastujące funkcje dyrektorów finansowych i członków zarządu spółek zainteresowanych restrukturyzacją zadłużenia.

Cele seminarium:
Celem seminarium będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie czy po dwóch latach obowiązywania ustawy prawo restrukturyzacyjne można przyjąć, że założenia w postaci oddzielenia
postępowania naprawczego od skażonej odium bankruta upadłości zostały zrealizowane oraz
czy nowe mechanizmy znalazły zastosowanie w praktyce i z jakim skutkiem.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

PROGRAM
10.00 – 10.15		Rejestracja uczestników
10.15 – 11.45	
	
Podmiotowy zakres zastosowania ustawy
				 – Definicja niewypłacalności, definicja zagrożenia niewypłacalnością
				 – Liberalizacja przesłanek niewypłacalności po 1 stycznia 2016 r.
				 – Zdolność upadłościowa, a zdolność restrukturyzacyjna
				 – W łaściwość sądu i zbieg wniosków o upadłość i restrukturyzację
				 – Różnice pomiędzy wnioskiem o ogłoszenie upadłości, a wnioskiem
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
11.45 – 12.15	
	Przerwa na kawę
Upadłość czy jedno z postępowań restrukturyzacyjnych
12.45 – 13.45		
jako układ z wierzycielami
				1. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości po nowelizacji
oraz sankcje za niedochowanie terminu
				2.	Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:
					 – P
 ostępowanie o zatwierdzenie układu
					 – P
 rzyspieszone postępowanie układowe
					
– Postępowanie układowe
					 – P
 ostępowanie sanacyjne
13.45 – 14.45		Lunch
Nowe możliwości w restrukturyzacji i upadłości
14.45 – 16.15		
				 – Układ częściowy
				 – Układ w upadłości
				 – Upadłość i restrukturyzacja deweloperska
				 – Upadłość bez postępowania czyli pre pack
				
			
	
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa po zakończeniu postępowania
restrukturyzacyjnego oraz statystki w zakresie ogłoszonych upadłości
i restrukturyzacji
16.15 – 16.45		Pytania i dyskusja
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres a.sosnowska@ispb.pl.
Organizatorem seminarium jest:

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87

Termin nadsyłania zgłoszeń do 1 lutego 2018 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres a.krzyczkowska@ispb.pl

Więcej informacji na stronie

www.ispb.pl
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 15 lutego 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, sala nr 5, ul. Złota 48/54
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji

Dane do faktury VAT

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres e-mail

Ulica, nr domu/lokalu

Nr telefonu - wraz z kierunkowym

Nr kodu - miejscowość

Nr faksu

NIP

Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszgo podpisu.
W
 trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (DzU nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji
z firmy Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.

Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej

Pieczątka
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