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PROGRAM SZKOLENIA
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Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na
inne postępowania sądowe i egzekucyjne
Dzień I – (8 x 45 minut)

1. Ogólne uwagi o postępowaniach restrukturyzacyjnych
1.1 Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
1.2 Przebieg czterech postępowań restrukturyzacyjnych
1.3 Zasady tworzenia spisu wierzytelności w postępowaniach
restrukturyzacyjnych
1.4 Skutki zawarcia i zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
dla dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym
2. Ogólne uwagi o postępowaniu upadłościowym
2.1 Podstawy ogłoszenia upadłości
2.2 Zgłoszenie wierzytelności i tworzenie listy wierzytelności
2.3 Pozycja prawna syndyka i zakres jego obowiązków w postępowaniu
upadłościowym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zawierania
ugód w postępowaniach sądowych
3. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe
3.1 Wpływ ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy
przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości na
postępowania sądowe
3.2 Wpływ ogłoszenia upadłości na pełnomocnictwo procesowe (wygaśnięcie
pełnomocnictwa)
3.3 Zawieszenie postępowania wskutek ogłoszenia upadłości
3.4 Uchylanie orzeczeń wydanych po ogłoszeniu upadłości ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii niewzruszalności orzeczeń, które stały się
prawomocne;
3.5 Problematyka podejmowania zawieszonego postępowania w związku z
nieumieszczeniem wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu
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upadłościowym (wzór zarządzenia o udzieleniu informacji przez sąd
upadłościowy)
3.6 Bieg postępowania sądowego po uznaniu wierzytelności na liście
wierzytelności (problematyka umorzenia postępowania, oddalenia
powództwa, cofnięcia pozwu)
3.7 Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie klauzulowe
3.8 Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne
3.8.1. Skarga na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym
3.9 Wpływ zagranicznych postępowań upadłościowych na postępowania
sądowe prowadzone w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
postępowań wszczętych w Wielkiej Brytanii
3.10
Analiza orzecznictwa sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych
oraz sądów gospodarczych w zakresie wpływu upadłości i restrukturyzacji
na postępowania sądowe
Dzień II – (8 x 45 minut)

4. Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania
sądowe
4.1. Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na pełnomocnictwo
procesowe (wygaśnięcie pełnomocnictwa i prokury)
4.2. Dopuszczalność prowadzenia postępowań sądowych po otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego
4.3. Koszty procesu prowadzonego po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego
4.4. Wpływ otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych na
postępowania egzekucyjne i dopuszczalność kierowania egzekucji do
majątku dłużnika w restrukturyzacji
5. Wybrane zagadnienia z zakresu upadłości konsumenckiej
5.1 Metodyka ustalania planu spłaty wierzycieli
5.2 Skutki planu spłaty wierzycieli oraz umorzenia zobowiązań upadłego dla
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

