Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
oraz

Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

zapraszają do udziału w webinarze pt.:

„Odpowiedzialność Zarządu za niezłożenie

wniosku o ogłoszenie upadłości (WOU)
w czasie COVID-19”
Zaproszenie adresowane jest do wszystkich firm zainteresowanych tematyką, zarówno do firm
znajdujących się w kryzysie jak i firm niemających problemów z płynnością finansową, które ze względu na
obecną sytuację pandemiczną mogą znaleźć się w ryzykownej pozycji np. w wyniku niewywiązywania się
kontrahentów z zawartych umów.
Celem webinaru jest przedstawienie uczestnikom m.in. istniejącego ryzyka i rodzajów
odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a także możliwości
ochrony przed odpowiedzialnością. Prelegenci udzielą odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania,
związane z odpowiedzialnością zarządu w czasie COVID-19.

Webinar odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku, w godzinach od 10.00 do 12.00
Program webinaru:
W czasach pandemii nie trzeba składać wniosku o ogłoszenie upadłości – prawda, czy mit?

I.

a) Art. 15 zzra Tarczy i przesłanki uchylenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
b) Ryzyka w zakresie oceny przyczyny niewypłacalności – niewyłączny wpływ COVID-19 na utratę płynności
c) Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i czy uchyla to odpowiedzialność członków
zarządu?

Rodzaje odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości

II.

a) Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.
b) Odpowiedzialność deliktowa na podstawie art. 21 p.u.
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składkowe na podstawie art. 116 o.p.
d) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – art. 373 p.u.
e) Odpowiedzialność karna – 586 k.s.h.

III.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ochrona przed odpowiedzialnością za
niezłożenie WOU

a) W jaki sposób restrukturyzacja chroni przed odpowiedzialnością za niezłożenie wniosku upadłościowego?
b) Uchylenie odpowiedzialności od dnia obwieszczenia o otwarciu UPR
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c) Umorzenie UPR a możliwość uchylenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
d) Zakres przedmiotowy uchylenia odpowiedzialności – co z odpowiedzialnością za zaległości składkowe
i możliwością orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

IV.

Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Bartosz Sierakowski - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w kancelarii
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy 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.
Autor i współautor licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych
m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy
Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Ekspert Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.
Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje
wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach
poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

Mateusz Waberski - adwokat
Posiada
kilkuletnie
doświadczenie
w
prowadzeniu
postępowań
upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania.
Z ważniejszych prowadzonych projektów wymienić można postępowanie sanacyjne polskiej sieci
handlowej funkcjonującej w ramach grupy kapitałowej, z udziałem ponad dwóch tysięcy wierzycieli.
Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
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