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Szkolenie online:
Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne

Terminy i miejsce:
Program
Harmonogram:

I. Egzekucja a postępowanie upadłościowe

1. Aktualne ramy prawne:
a. Zakaz wszczynania postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości
b. Zawieszenie toczących się egzekucji
c. Zabezpieczenie majątku upadłego a ogłoszenie upadłości

2. Obszary problemowe:
a. Kiedy wierzyciel może egzekwować z majątku upadłego?
b. Czy środki wyegzekwowane w toku postępowania egzekucyjnego a niewydane wierzycielowi po ogłoszeniu upadłości
wchodzą w skład masy upadłości?
c. Co się dzieje ze środkami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie w toku postępowania
egzekucyjnymi – kto sporządza plan podziału?

II. Kierunek zmian legislacyjnych – tzw. Dyrektywa drugiej szansy

Szkolenie skierowane jest do doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów, prawników in-house,
pracowników działów zajmujących się windykacją należności oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prelegenci
Radca prawny Marta Łużyńska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2020 r. wpisana na listę
radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizację z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego rozpoczęła już w 2015 r. Posiada doświadczenie w
prowadzeniu sądowych (postępowania sanacyjne i układowe) oraz pozasądowych restrukturyzacji (uproszczone
postępowanie restrukturyzacyjne). Doradza przedsiębiorcom jak sprawnie przeprowadzić głosowanie nad układem oraz
aktywnie uczestniczy w kontakcie z wierzycielami. Nadto posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów upadłościowych
zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania (tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka).
mec. Rafał Kowalczyk
Absolwent WPiA UAM w Poznaniu. W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i
Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2019 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki,
otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a następnie został wpisany na listę adwokatów
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności postępowaniach odszkodowawczych oraz gospodarczych.
Zajmował się doradzaniem oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży transportu krajowego
i międzynarodowego oraz budowlanej. W ramach swojej praktyki zajmował się również opiniowaniem i sporządzaniem
umów i ekspertyz prawnych oraz prowadzeniem procesu windykacji.
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