Restrukturyzacja
zadłużenia klienta banku
i upadłość konsumencka w świetle
najnowszych zmian prawnych
Warszawa, 16 października 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 4

Seminarium poprowadzi:
Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy
przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej.
Twórca broszur i opracowań z zakresu prawa finansowego
redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły
Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w zakresie usług
finansowych oraz Programu Gospodarczo – Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu.

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

Cele seminarium:
W 2020 r. zacznie funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, który pozwoli bankom
na bieżącą kontrolę stanu zadłużenia klientów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji banku
jako wierzyciela. Uchwalona zaś 9 listopada 2018 r. ustawa o restrukturyzacji zadłużenia
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przewiduje cztery sposoby pomocy zadłużonym
rolnikom.
Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady działania komorników sądowych, co znacząco wpływa na prowadzenie postępowań egzekucyjnych i osłabia pozycję wierzycieli. Również
projekt zmian prawa upadłościowego umożliwia dłużnikom szybkie oddłużenie, często
z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Najnowsze orzecznictwo TSUE w przedmiocie szybkiego dochodzenia należności przez
wierzycieli również osłabia pozycję banków i wymaga zmiany sposobu procedowania.
W celu pomocy dłużnikom i zapobiegania wszczynaniu kosztownych postępowań egzekucyjnych, Związek Banków Polskich opracował i wdraża „Program Wsparcia Kredytobiorców”, który pomoże stronom umów ustalić korzystne warunki sprzedaży nieruchomości.
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o nowych instytucjach i rozwiązaniach oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w działalności banku.

Grupa docelowa:

zarządy banków
dyrektorzy oddziałów
prawnicy
pracownicy departamentów compliance
pracownicy departamentów windykacyjnych
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PROGRAM
		
10.00-10.15
10.15-11.45
				
				
				
				
				

Rejestracja uczestników
Zmiana przepisów prawa i orzecznictwo ETS w 2018 roku mające
wpływ na pozycję banku jako wierzyciela:
1. Nowe zasady przedawnienia roszczeń.
2. Przedawnienie roszczeń wobec konsumenta.
3. Nowy przywilej egzekucyjny – art. 54b prawa bankowego.
4.	Orzecznictwo TSUE w sprawie zasad dochodzenia roszczeń przeciwko
konsumentom.
5.	
Orzeczenie TSUE: C-383/18 dotyczące zwrotu kosztów kredytu
w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych:
			 	
				 1. Cel i założenia rejestru.
				 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru.
				 3. Zasady dokonywania wpisów w rejestrze.
				 4. Treść wpisów.
				 5. Dostęp uprawnionych do wpisów w rejestrze.
				 6. Zasady usuwania wpisów.
				 7. Przepisy przejściowe.
			 	
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych:
				 1. Założenia ustawy – cel zmian.
				 2. Najważniejsze zmiany w ustawie.
				 3. Zmiany istotne dla banku jako wierzyciela:
					a. 
właściwość komornika,
					b. 
ograniczenie możliwości przekazania sprawy innemu komornikowi,
					c. 
opłaty.
				 4. Przepisy przejściowe.
11.45-12.00

Przerwa na kawę
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PROGRAM
12.00-13.30

	
Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania
egzekucyjnego.
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia
			 	
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne:
				
1. Cel i założenia ustawy.
				
2. Zakres podmiotowy ustawy:
					 a. osoby uprawnione do pomocy,
					b. 
wyłączenia ustawowe.
				
3. Plan restrukturyzacji:
					a. 
treść planu,
					b. 
zasady akceptacji.
				
4. Formy restrukturyzacji:
					 a. dopłata do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego,
					b. 
pożyczka,
					 c. gwarancja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
					 d. przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
				
Lunch
13.30-14.15
Podstawowe zmiany w ustawie Prawo upadłościowe:
14.15-15.45
				
1. Najważniejsze cele i kierunki zmian.
				
2. Nowe zasady upadłości konsumenckiej:
					 a. uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
					 b. zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego,
					 c. zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela,
					 d. nowe zasady likwidacji masy upadłości,
					 e. zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli,
					 f. warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli,
					 g. postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez
osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
			 „Program Wsparcia Kredytobiorców” jako alternatywa dla egzekucji:
				
1. Założenia Programu.
				
2. Zasady udziału w Programie.
				
3. Przebieg postępowania.
				 4. Koszty.
15.45-16.15

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 2 października 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 1295,00 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, 16 października 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 4
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 1295,00 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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