Bank w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jego dłużnika
Warszawa, 23 października 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.

Cele seminarium:
Rola banku we współczesnym życiu gospodarczym jest niezwykle istotna. Ta oczywista myśl
bierze się głównie stąd, że podmioty te zapewniają różne formy finansowania przedsiębiorców,
w tym otwierają dla nich linie kredytowe, a także udzielają zabezpieczeń takich jak gwarancje
bankowe, bez których przedsiębiorcy ci często nie są w stanie pozyskiwać atrakcyjnych biznesowo kontraktów. Tak daleko idąca ingerencja banku w bieżące funkcjonowanie firm sprawia,
że w razie ich kryzysu bank automatycznie zaczyna w nim uczestniczyć.
Niniejsze szkolenie służy przybliżeniu problematyki szeroko rozumianego udziału banku
w jednym z postępowań, które ma na celu walkę z kryzysem przedsiębiorcy – w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Analizie poddane zostaną zagadnienia związane nie tylko z samym
przebiegiem tego postępowania z punktu widzenia banku jako wierzyciela zmierzającego
do odzyskania swoich należności przy wykorzystaniu prawnej i ekonomicznej pozycji względem tego przedsiębiorcy, ale także poruszające problematykę wkładu banku w powodzenie jego
restrukturyzacji.

Grupa docelowa:
W instytucjach finansowych:
	
pracownicy działów windykacyjnych
	
pracownicy działów restrukturyzacyjnych
	
pracownicy działów prawnych
W spółkach zainteresowanych restrukturyzacją zadłużenia:
	
dyrektorzy finansowi
	
członkowie zarządu

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	
	
1. Charakterystyka nowych rozwiązań restrukturyzacyjnych wprowadzonych przez
nowe prawo restrukturyzacyjne
				
a) ogólna charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych
				
b) naczelne zasady prawa restrukturyzacyjnego
				
c) założenia prawa restrukturyzacyjnego
				
2. Popularne w praktyce bankowej zabezpieczenia wierzytelności, a ich wpływ
na pozycję banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika
				
a) zabezpieczenia rzeczowe
				
b) zabezpieczenia powiernicze
				
c) weksle in blanco oraz poręczenia wekslowe
				
d) oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 k.p.c.
				
e) otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika a potencjalna bezskuteczność
ustanowionych na jego majątku zabezpieczeń wierzytelności banku
				
f ) dobrowolność poddania wierzytelności banku zaspokojeniu w drodze układu
w zależności od posiadanego zabezpieczenia na majątku restrukturyzowanego
dłużnika
				
g) układ częściowy jako sposób przymusowego objęcia wierzytelności banku układem
zawieranym w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika
11.45 – 12.15	
	Przerwa na kawę
12.45 – 13.45	
	
3. Pozycja banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika
				
a) ograniczenia w wypowiadaniu umów kredytu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego kredytobiorcy
				
b) otwarcie restrukturyzacji dłużnika banku, a gwarancje bankowe i akredytywy
bankowe
				
c) zakres ochrony dłużnika przed egzekucją w związku z otwarciem restrukturyzacji,
a praktyczna możliwość skorzystania przez bank z zabezpieczeń rzeczowych
posiadanych na majątku dłużnika
				
d) czy finansowanie restrukturyzowanego przedsiębiorcy jest dla banku bezpieczne?
				
e) dopuszczalne sposoby zabezpieczenia wierzytelności banku powstałych po otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika
				
				
				

4. Wpływ banku na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika
a) bank jako finansujący przedsiębiorcę – czynnik wzmacniający pozycję banku
w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika
b) bank jako członek rady wierzycieli: wpływ na powołanie rady, kierunek jej prac oraz
kierunek postępowania restrukturyzacyjnego w ogóle
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PROGRAM

13.45 – 14.45	
	Lunch
14.45 – 16.15	
	
5. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika
				
a) spis wierzytelności oraz zasady jego ustalania w każdym z postępowań
restrukturyzacyjnych
				
b) zasady umieszczania w spisie wierzytelności z tytułu kredytu lub pożyczki;
				
c) moc prawna spisu wierzytelności
				
d) propozycje układowe – sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
				
e) przyjęcie i zatwierdzenie układu
				
f ) skutki układu dla banku-wierzyciela restrukturyzowanego dłużnika
				
g) uchylenie układu a pozycja banku na etapie dochodzenia roszczeń w układzie tym
niezaspokojonych
				6. Podsumowanie
				
a) ponad dwa lata funkcjonowania nowych rozwiązań restrukturyzacyjnych
– pierwsze próby podsumowania
				
b) ponad dwa lata funkcjonowania nowych rozwiązań restrukturyzacyjnych
– wnioski i zalecenia dla praktyki bankowej
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 9 października 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

Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: a.sosnowska@ispb.pl, www.ispb.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 23 października 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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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, dalej: „RODO”), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska,
Aldona Sosnowska s.c. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c.
z siedzibą w Radzyminie, ul. Ks. E. Lubomirskiego 5 (dalej: „ISPB”).
2. Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału w seminarium będą przetwarzane:
w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu – do czasu zakończenia szkolenia i jego rozliczenia, a następnie do celów archiwalnych
przez okres wynikający z przepisów prawa;
w celu informacji i promocji własnej działalności ISPB, w zakresie danych w postaci adresu e-mail – w przypadku udzielenia zgody,
do czasu jej wycofania.
3. P
 odanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość uczestniczenia
w szkoleniu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w formie profilowania.
5. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów podatkowych na podstawie
przepisów prawa oraz osoby wykonującej obsługę księgową ISPB.
6. P
 osiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie
z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w celach marketingowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać:
e-mailem na adres: ispb@ispb.pl
pocztą tradycyjną na adres: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c.,
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie dalszego ich wykorzystywania do celów
promocji działalności ISPB.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
	

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego w zgłoszeniu udziału w seminarium
w celach promocji działalności własnej ISPB i przesyłanie mi na ten adres informacji handlowych, zgodnie z: art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

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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