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Kompleksowe szkolenie
z zakresu Prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego
III edycja

Data: 3 marzec - 1 lipiec 2017, wybrane weekendy (piątek, sobota)
Miejsce: Instytut Allerhanda, Kraków

110

godzin dydaktycznych

11

weekendów

13

wybitnych ekspertów

Adresaci szkolenia:

Gruntowne omówienie
teorii przepisów oraz ich
zastosowania

Sędziowie sądów upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, asystenci sędziów
Syndycy, doradcy restrukturyzacyjni
Adwokaci, radcowie prawni

Praktyczny warsztat
w oparciu o analizę
kazusów

Pracownicy banków, firm windykacyjnych
i zakładów ubezpieczeniowych

Nacisk na aktywny udział
uczestników szkolenia

Przedsiębiorcy oraz pełnomocnicy

Pracownicy urzędów oraz izb skarbowych

Korzyści:

Najwyższej klasy
eksperci - współtwórcy
ustawy

Praktyczne materiały szkoleniowe
Certyfikacja uczestnictwa
Dostęp do zasobów bibliotecznych biblioteki
Instytutu Allerhanda
Dogodna lokalizacja – szkolenie przeprowadzane
w centrum Krakowa

Zarejestruj się już dziś w cenie Early Birds!
Sprawdź szczegóły:

training.allerhand.pl

Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia PUiR:

„Szkolenie stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Dużą zaletą był jego
kameralny charakter i przez to możliwość swobodnego zadawania pytań i rozmowy ze szkoleniowcami.
Szkolenie dawało też możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – praktykami
prawa upadłościowego. Szkolenie spełniło moje oczekiwania.”
r.rp. Maciej Knopek
Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy

„Szkolenie z zakresu Prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego organizowane przez Instytut
Allerhanda w 2015, było znakomitą okazją do poznania nowych interesujących osób oraz pogłębienia
wiedzy, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, co w połączeniu z wyśmienitymi
prowadzącymi jego poszczególne części sprawiło, że szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Już
w lutym 2016 r. zdobytą wiedzę i nowe doświadczenia wykorzystałem w pierwszym postępowaniu
układowym, jako wyznaczony przez Sąd nadzorca sądowy. Polecam.”
Łukasz Zagórski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

O standardzie i jakości szkoleń Instytutu:

Allerhand Training to profesjonalny program Instytutu Allerhanda, wpisujący się w jego misję
edukacyjną. Celem organizowanych szkoleń jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, kształcenie
umiejętności wykorzystywania jej ku pożytkowi indywidualnemu i ogólnemu oraz wpływ na podwyższanie
jakości usług publicznych.
Nasze szkolenia opierają się na trzech podstawowych założeniach:

Praktyka - zapewnienie realnej wartości pragmatycznej dla uczestników poprzez oparcie pracy
szkoleniowej na analizie kazusów oraz przekładaniu teorii na efektywne stosowanie prawa.
Najlepsi prowadzący - gwarancja najwyższej jakości merytorycznej dzięki doborowi
doświadczonych w danych obszarach ekspertów, często współpracujących w ramach Sekcji naukowych
Instytutu Allerhanda oraz biorących udział w pracach legislacyjnych, ciałach doradczych i grupach eksperckich
przy instytucjach publicznych.
Przystępne formy szkolenia

- specjalistyczne jedno- i dwudniowe szkolenia oraz cykle
szkoleniowe o charakterze kompleksowych kursów szkoleniowych, poświęcone szczegółowej i dogłębnej
analizie wybranych obszarów tematycznych.

PARTNER STRATEGICZNY
INSTYTUTU ALLERHANDA

_________________________________________________________

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. Piotr
Zimmerman

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

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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

_________________________________________________________

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

