
RESTRUKTURYZACJA  
I UPADŁOŚĆ   

PRZEDSIĘBIORSTW  
-ASPEKTY PRAKTYCZNE  

IX EDYCJA

 ʇ Uproszczona restrukturyzacja –problemy praktyczne

 ʇ Odrębny plan podziału w postępowaniu upadłościowym z perspektywy syndyka 
oraz sędziego-komisarza  

 ʇ Układ dochodowy

 ʇ Spilt payment a upadłość i restrukturyzacja

 ʇ Środki odwoławcze wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych

PRELEGENCI: 

Warszawa  
6 października 

Sheraton Grand Warsaw
ul. Bolesława Prusa 2 

dr Piotr Stanisławiszyn-Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych



PROGRAM
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

09.00-09.30

09.09.30

09.30-11.00

11.00 -11.15

11.15-12.45

12.45-13.45

13.45-14.45

14.45-15.00

15.00-16.00

16. 00-16.15

16.15-17.15

17.15

rejestracja, poranna kawa

rejestracja na platformie

Uproszczona restrukturyzacja –problemy praktyczne
Bartosz Sierakowski - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner Kancelarii Zimmerman  
i Wspólnicy sp.k.

 ● Dzień układowy a data obwieszczenia o otwarciu UPR
 ● Większość niezbędna do przyjęcia układu
 ●  Immunitet egzekucyjny.

przerwa kawowa

Odrębny plan podziału w postępowaniu upadłościowym z perspektywy syndyka – część 1
Marcin Kubiczek - Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, 
Ekonomista

 ● Przesłanki i warunki sporządzenia odrębnego planu podziału
 ● Koszty bezpośrednie i pośrednie likwidacji przedmiotu zabezpieczenia
 ● Odrębny plan podziału
 ● Zaskarżenie odrębnego planu podziału

Planowany lunch

Odrębny plan podziału w postępowaniu upadłościowym z perspektywy sędziego-komisarza – część 2
dr Piotr Stanisławiszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych

przerwa kawowa

Układ dochodowy 
 ● Istota układu dochodowego
 ● Studium praktycznego zastosowania układu dochodowego
 ● Ocena wykonalności układu dochodowego
 ● Wskazówki praktyczne dla przygotowania układu dochodowego

Spilt payment a upadłość i restrukturyzacja 
 ● Istota i cel płatności podzielonej
 ● Charakter prawny środków pieniężnych znajdujących się na specjalnym rachunku bankowym na dzień otwarcia 

postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 ● Wskazówki praktyczne

Łukasz Grenda - Radca Prawny i Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner w Kancelarii SSW Pragmatic 
Solutions

przerwa kawowa

Środki odwoławcze wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Radomir Szaraniec - Doradca Restrukturyzacyjny(licencja nr 708), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Kancelaria Szaraniec

 ● pozycja wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 ● zastrzeżenia wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 ● zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania;
 ● sprzeciw co do umieszczenia i pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności;
 ● * zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli;
 ● * zastrzeżenia przeciwko układowi;
 ● * zażalenie na postanowienie o zatwierdzenie układu;
 ● * zarzuty wierzyciela pozaukładowego na postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego i zastrzeżenia 

wierzyciela pozaukładowego wobec układu.

Planowane zakończenie wydarzenia, wręczenie Certyfikatów.
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dr Piotr Stanisławiszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych (2004)
Absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE)  
w Poznaniu (2002), adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004) pełniący obowiązki 
kierownika (2007), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie 
(2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny 
nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia 
Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów 
publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym  
z zakresu finansów i prawa finansowego (60 wygłoszonych referatów i komunikatów).

Bartosz Sierakowski - Radca Prawny,Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny
Wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek 
Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością czelni Łazarskiego w Warszawie, członek 
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym  
i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych  
w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. 
Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe  
i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.
Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, 
egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, 
Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz 
TVN Biznes i Świat.
Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

•  „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz” (Warszawa 2020, CH Beck)
•  „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
•  „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz” 

red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck)
•  „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia 
tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom 
dotyczącym niewypłacalności.

Marcin Mirosław Kubiczek - Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Kwalifikowany Doradca 
Restrukturyzacyjny, Ekonomista
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Pełni funkcję prezesa 
zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zaangażowany w różnych 
rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Doradza zarządom spółek giełdowych 
w zakresie zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego 
w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji  
i niewypłacalności. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych 
wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek Prezydium  Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu 
Allerhanda, a także członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor 
licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. 

Łukasz Grenda - Radca Prawny i Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner w Kancelarii SSW Pragmatic 
Solution w Warszawie odpowiadający z praktykę restrukturyzacji i upadłości.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiceprezydent Ogólnopolskiej 
Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek Krajowej 
Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Wykładowca 
Studiów Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i gospodarczego. Poza wiedzą prawniczą posiada również bogate 
doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami w kryzysie.
Posiada bogate doświadczenie zarówno w reprezentowaniu praw wierzycieli jak i prowadzeniu postępowań upadłościowych  
i restrukturyzacyjnych. W ramach prowadzonej działalności uczestniczył w doradztwie na rzecz inwestorów w postępowaniach typu 
pre-pack, zawieraniu układów w branży energetyki OZE oraz branży nieruchomości i najmów biurowych, jak również w realizacji 
sprzedaży jednego z największych polskich producentów rolno-spożywczych.
Likwidator działający na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. Przez okres dwóch kadencji arbiter w Trybunale Związku Polskiego 
Związku Motorowego.
Autor publikacji z zakresy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Radomir Szaraniec  - Doradca Restrukturyzacyjny( nr licencji 708), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy od 2009 r., zaś doradca 
restrukturyzacyjny od 2013 r. Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 2009 r., od 2011 r. jest wiceprezesem spółki doradztwa 
podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. W latach 2011-2013 wiceprezes MKS Cracovia SSA. 
Od 2013 r. jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządcą sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych. Doradza zarówno w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowań 
restrukturyzacyjnych, jak również wierzycielom w toku postępowań. 


