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UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 
w ujęciu praktycznym: 

 
- z punktu widzenia dłużnika 

- z punktu widzenia wierzyciela 
SZKOLENIE DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH  (i innych 

zainteresowanych) 
 

DATA I GODZINA  25.06.2021 godzina 15:00 
 
Opis/CEL 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do prawników praktyków, ale także wszystkich 
zainteresowanych tematyką.  
Ma na celu przybliżenie praktycznych aspektów postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie 
układu w kształcie zmienionym przepisami ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem covid-19.  
Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu jest ciekawą propozycją dla przedsiębiorców 
posiadających problemy finansowe. To postępowanie restrukturyzacyjne, które nie wymaga podjęcia 
żadnej decyzji organu sądowego do jego otwarcia. Dzięki temu jest coraz szerzej wykorzystywane w 
praktyce.  
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Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się jak dochodzi do otwarcia takiego postępowania, jaki jest 
jego przebieg i zakończenie.  
Podział szkolenia na dwa bloki : 1. z punktu widzenia dłużnika, 2. z punktu widzenia wierzyciela,  pozwoli 
uczestnikom szkolenia na swobodny wybór interesujących ich zagadnień.  
 
 
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.: 
- jak uruchomić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 
- czym jest układ?, 
- Które  wierzytelności objęte są z mocy prawa układem?, 
- jak uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wpływa na prowadzone przeciwko 
restrukturyzowanemu dłużnikowi postępowania egzekucyjne?, 
-  jak wypełnić kartę do głosowania w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym?  
 
Szkolenie prowadzone przez dwóch doradców restrukturyzacyjnych: 
1. Kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego Jacka Pietrzelę – jednego z 32 w Polsce doradców 
kwalifikowanych. 
2. Doradcę restrukturyzacyjnego Łukasza Frączka – będącego też adwokatem z długoletnim 
doświadczeniem.  
 
 
 
Program szkolenia: 
 
I. Wprowadzenie. 
1. Covid-19 jako przyczyna wprowadzenia nowych regulacji. 
2. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako remedium na czas kryzysu. 
3. Podstawy prawne uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.   
 
II. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z punktu widzenia dłużnika. 
1. Otwarcie postępowania: 
a) wymogi i przesłanki niezbędne do dokonania otwarcia postępowania, 
b) umowa o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem,  
c) przygotowanie i dokonanie obwieszczenia. 
2. Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego: 
a) moment otwarcia postępowania i dzień układowy, 
b) zawieszenie postępowań egzekucyjnych, 
c) czym jest układ i wierzytelności objęte układem.  
3. Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego: 
a) ograniczony czas trwania postępowania, 
b) rola i czynności nadzorcy układu, 
c) niezbędne do zebrania dane i informacje, 
d) przygotowanie kart do głosowania nad układem, 
4. Układ i głosowanie nad układem. 
a) układ oraz układ częściowy, 
e) przebieg głosowania, 
f) liczenie głosów i przyjęcie układu. 
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4. Brak przyjęcia układu i jego skutki. 
5. Wniosek o zatwierdzenie układu: 
a) termin na złożenie wniosku, 
b) przygotowanie wniosku i niezbędne dane, 
c) treść wniosku o zatwierdzenie układu. 
6. Zatwierdzenie układu i jego wykonanie. 
a) postanowienie sądu o zatwierdzenie układu, 
b) rola nadzorcy wykonania układu, 
c) zmiana układu.  
 
III. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z punktu widzenia wierzyciela. 
1. Otwarcie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu a interesy wierzyciela. 
a) obwieszczenie w MSiG i jego skutki, 
b) wpływ otwarcia postępowania na prowadzenie działań windykacyjnych, 
c) możliwość zaskarżenia skutków otwarcia postępowania. 
2. Aktywny udział wierzyciela w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
a) obowiązki informacyjne dłużnika i nadzorcy układu, 
b) rola informacji przekazanych przez wierzyciela do nadzorcy układu,  
c) ujęcie w spisie wierzytelności i jego skutki, 
d) wierzytelność sporna, 
e) wierzytelność objęta układem,  
f) wierzytelność zabezpieczona i zgoda wierzyciela na objęcie układem.  
3. Głosowanie nad układem. 
a) prawidłowe wypełnienie karty go głosowania, 
b) skutki oddania/ nieoddania głosu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
c) sposób liczenia głosów. 
4. Decyzje Sądu i możliwości ich zaskarżenia. 
5. Wpływ przyjęcia/ nieprzyjęcia układu na możliwości działania wierzyciela.  
 
IV. Podsumowanie. 
1. Rozwój praktyki stosowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. 
2. Okres obowiązywania regulacji dotyczącej uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. 
3. Planowane nowelizacje dotyczące przedmiotu szkolenia i ich wpływ na przebieg postępowania i rolę 
jego uczestników.  
 
  
 
 
  
Więcej informacji: https://pfrestrukturyzacje.pl/ 
Zapisz się na szkolenie: https://forms.gle/yZE57Rfv77V416Tv5 


