
Program szkolenia
10.00 – 11.30
1. Uwagi wprowadzające
2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
2.1 Skutki ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego dla przebiegu
postępowań cywilnych
2.2 Skutki ustanowienia zarządcy przymusowego dla postępowań cywilnych
3. Ogłoszenie upadłości
4. Pozycja prawna syndyka, w tym znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego
dla pozycja prawnej syndyka (a także nadzorcy lub zarządcy) w postępowaniach
sądowych, administracyjnych i przed sądami polubownymi
4.1 Oznaczanie syndyka jako podmiotu postępowania w pismach procesowych
5. Skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw procesowych udzielonych przez
upadłego
6. Skutki ogłoszenia upadłości powoda dla postępowań cywilnych
6.1 Zawieszenie postępowania
6.2 Podjęcie postępowania z udziałem syndyka
11.30 - 11.45 przerwa
 

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/szkolenie-online-wplyw-upadlosci-i-restrukturyzacji-na-przebieg-postepowan-cywilnych/


11.45 – 13.15
7. Skutki ogłoszenia upadłości pozwanego dla postępowań cywilnych
7.1 Zawieszenie postępowania
7.2 Regulacja art. 145 postępowania upadłościowego i możliwości podjęcia zawieszonego
postępowania w zależności od treści listy wierzytelności
7.3 Wyłączenie stosowania art. 145 w postępowaniu upadłościowym konsumenta
7.4 Dopuszczalność umorzenia postępowania w razie uznania wierzytelności na liście w
całości
7.5 Problem tzw. dalszych odsetek
7.6 Rozliczenie kosztów postępowania
8. Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań po ogłoszeniu upadłości
8.1 Dopuszczalność wszczynania postępowań przez syndyka
8.2. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez wierzyciela
8.3. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez upadłego
9. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania z zakresu prawa pracy
13.15 – 13.45 przerwa
10. 13.45 – 16.00
11. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej
11.1 Uwagi ogólne
11.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej
11.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej lub
sanacyjnej
12. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem 
12.1 Uwagi wprowadzające
12.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w świetle zakresu
ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
12.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem
12.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym
postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem
12.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu układowym w
postępowaniach z jego udziałem
12.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, z jego udziałem
12.3.1 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla
pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych
13. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe
14. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe
15. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe
16. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe
16.1 Uwagi ogólne
16.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących się
postępowań cywilnych rozpoznawczych
16.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych
16.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu
zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym
16.4.1 Wszczynanie postępowań przez zarządcę
16.4.2 Wszczynanie postępowań przez dłużnika
16.4.3 Wszczynanie postępowań przez wierzyciela


