
SZKOLENIE W FORMIE DYSKUSJI ONLINE:

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie rekomendowanych
sposobów prowadzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej,
która nie prowadzi działalności gospodarczej, które zapewnią możliwość
sprawnego i efektywnego przebiegu postępowania.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny. Zakładamy aktywny
udział uczestników w dyskusji z prelegentami. Zamierzamy przedstawić
kwestie praktyczne, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia
postępowań upadłościowych.



Program szkolenia:

9.00 – 11.00 Wniosek o ogłoszenie upadłości, Przebieg
postępowania w przedmiocie ogłoszenia
upadłości, Postanowienie o ogłoszeniu
upadłości, Zmiana trybu postępowania

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15– 13.15 Pierwsze czynności syndyka, Skład masy
upadłości, Likwidacja masy upadłości, Procesy
z udziałem syndyka, Bezskuteczność czynności
prawnych dłużnika

13.15 - 13.45 Przerwa

13.45– 16.00 Spóźnione zgłoszenia wierzytelności,
Umorzenie zobowiązań, Warunkowe
umorzenie zobowiązań, Plan spłaty wierzycieli



Prelegenci:
dr hab. Anna Hrycaj Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad

Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 
Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad
dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych,
przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady
Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu
Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek
państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości
dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji
Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013
r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds.
przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu
Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania
egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”,
“Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu
upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo
upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo
restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w
postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

Paweł Stosio Przewodniczący XIX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i
restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (jedyny
wydział w Polsce dedykowany do spraw upadłości konsumenckiej)

Bartosz Sierakowski Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu spółki
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., 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.



1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - bezpłatnie
2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów
studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz
absolwentów Uczelni Łazarskiego – 250zł
3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
– 290zł
4. Dla pozostałych osób – 380zł

Opłaty:

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.praktykszkolenia.pl/dyskusja/

https://www.praktykszkolenia.pl/dyskusja/

