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 WYZWANIE DLA DORADCÓW

21 czerwca 2017 r. Poznań 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu

I. Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest opłacalnym biznesem? 

II. Aktualne trendy na rynku doradztwa restrukturyzacyjnego 

III. Praktyka restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań sądowych.  

IV. Plan restrukturyzacyjny  

V. Sprzedaż przedsiębiorstwa jako narzędzie restrukturyzacyjne 



 ▪ współtworzenie społeczności rynku restrukturyzacyjnego w Polsce,           
 ▪ wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z praktyką stosowaną przez innych,           
 ▪ realnecasestudy z przeprowadzonych projektów,           
 ▪ gotowe narzędzia i szeroka prezentacja tematu restrukturyzacji           
 ▪ poznanie aktualnych trendów w restrukturyzacji           
 ▪ analiza rozwoju rynku restrukturyzacyjnego oraz wyzwań przed nim stojących           
 ▪ inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań           
 ▪ spotkanie najważniejszych osób z branży          

www.akademiarestrukturyzacji.pl

Jakie korzyści płyną z udziału?

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Podczas konferencji prelegenci, goście oraz uczestnicy spojrzą kompleksowo na wciąż kształtujący się 
w Polsce rynek restrukturyzacyjny, w tym na aktualne trendy w branży doradztwa restrukturyzacyjnego. 

Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest w Polsce opłacalnym biznesem? Na co pozwalają̨ przepisy w 
zakresie planu restrukturyzacyjnego? Jak utrzymać przedsiębiorstwo w upadłości i efektywnie je 
sprzedać? – to kilka z wielu pytań, na które praktycy restrukturyzacji odpowiedzą w ramach swoich 
wystąpień.  

Celem konferencji jest spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny „od kuchni”, prezentacja najnowszych i 
skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Wydarzenie służy 
również promocji działań restrukturyzacyjnych.  

Podczas spotkania przeanalizujemy postępowania sądowe okiem licencjonowanego doradcy. 
Sprawdzimy, jaką rolę może pełnić Interim Manager oraz jak wdrożenie planu restrukturyzacyjnego 
wygląda z perspektywy spółki. Przedstawimy praktykę restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań 
sądowych. Ocenimy szanse i zagrożenia dla branży. Spojrzymy kompleksowo na sprzedaż 
przedsiębiorstwa, jak na narzędzie restrukturyzacyjne. 
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Program konferencji
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9.30 – 10.00 Rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 – 11.30 Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest opłacalnym biznesem?  

• Wyzwania restrukturyzacji sądowej dla doradcy restrukturyzacyjnego o profilu 
prawniczym. 

• Wyzwania restrukturyzacji sądowej dla doradcy restrukturyzacyjnego o profilu 
ekonomicznym. 

• Restrukturyzacja przedsiębiorstw w działalności firmy consultingowej. 

• Rola Interim Managera w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

• Prawnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Konkurent czy współpracownik 
doradcy restrukturyzacyjnego?

11.30 – 12.00 Aktualne trendy na rynku doradztwa restrukturyzacyjnego. Dyskusja panelowa z 
udziałem uczestników. 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

10.00 – 12.00  Blok biznesowy. Rozwój doradztwa restrukturyzacyjnego. 
Moderator: dr Patryk Filipiak

12.30 – 13.50  Blok merytoryczny I 

Moderator: Andrzej Głowacki

12.30 – 12.50 Praktyka restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań. Czy funkcjonują 
prawidłowo?

12.50 – 13.50 Plan restrukturyzacyjny 

• Na co pozwalają przepisy? Zagadnienia prawne dotyczące planu 
restrukturyzacyjnego. 

• W jaki sposób przygotować plan restrukturyzacyjny w terminie? Zagadnienia 
ekonomiczne związane z przygotowaniem planu. 

• Wykonanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego z perspektywy spółki, w tym 
rola Interim Managera. 

• Pozycja wierzycieli finansowych w ujęciu planu restrukturyzacyjnego oraz na 
etapie jego wdrożenia.

13.50 – 14.00 Przerwa kawowa
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14.00 – 15.00 Blok merytoryczny II 

Moderator: Andrzej Głowacki

14.00 – 15.00 Sprzedaż przedsiębiorstwa jako narzędzie restrukturyzacyjne (pre-pack, 
sanacja, upadłość) 
• Struktura transakcji i dobór odpowiedniego narzędzia. 

• Wycena przedsiębiorstwa i metody wyceny. 

• Jak utrzymać przedsiębiorstwo w upadłości i efektywnie je sprzedać? 

• Pre-pack – szanse i zagrożenia.

15.00 Zakończenie konferencji

Prelegenci

dr Patryk Filipiak 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Prezes 
Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii 
FILIPIAKBABICZ. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. 
Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych 
podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób 
fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich 
dłużników.

mec. Piotr Zimmerman 
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 

Radca prawny, partner i założyciel kancelarii  Zimmerman  i Wspólnicy  sp. k., 
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes 
Zarządu  Zimmerman  Filipiak Restrukturyzacja  S.A. Specjalizuje się w prawie 
upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. 
Były sędzia sądów upadłościowych w  Warszawie i  Szczecinie (1995-2006), 
wieloletni sędzia-komisarz w  największych postępowaniach upadłościowych 
w Polsce. 
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dr hab. Maciej Stradomski 
CMT Advisory Sp. z o.o. 

Doktor habilitowany finansów. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na 
rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Prowadzi 
liczne projekty z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji 
przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem 
typu private equity. Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu 
innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw. Pełni funkcję 
Członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Doradca podatkowy nr 
12526. 

Andrzej Głowacki 
DGA S.A. 

Doradca restrukturyzacyjny, nr licencji 689. Przewodniczący Rady Nadzorczej 
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.  Posiada wykształcenie wyższe, absolwent 
Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). W 
marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu 
syndyka. Od 1995 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu DGA S.A., firmy doradczej 
od 2004 roku notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.
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dr Dariusz Zawadka 
CMT Advisory Sp. z o.o. 

Doktor nauk o finansach. Kształcił się na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu, a także na Harvard University oraz London School of Economics. 
Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i 
giełd wraz z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć, a także w 
obszarze wyceny spółek i modelowania finansowego. 
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mec. Mariusz Purgał 
Tomasik Pakosiewicz Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Na co dzień 
współpracuje z Kancelarią Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie 
Prawni sp. p. współtworząc, wraz z mec. Bartoszem Groele na czele, pion prawa 
upadłościowego i restrukturyzacji. Brał czynny udział w wielu procesach 
restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię. Posiada znaczne 
doświadczenie także w prowadzeniu procesów gospodarczych. 

Anatol Skitek 
Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k. 

Posiada dwunastoletnie doświadczenie w  branży konsultingowej. Nadzoruje 
prace zespołów realizujących usługi w  zakresie konsultingu, wycen oraz cen 
transferowych, biorąc bezpośredni udział w  realizacji kluczowych projektów 
z tych obszarów. Ma szerokie doświadczenie w obszarze audytu wewnętrznego, 
zarządzania ryzykiem korporacyjnym i kontroli wewnętrznej. Pełni rolę Dyrektora 
zespołu ds. efektywności biznesu. Od początku swojej kariery związany z Grant 
Thornton. 
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Anna Michalska 
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 

Prawnik, doradca restrukturyzacyjny (lic. nr 867). Specjalizuje się w obszarze pra-
wa związanym z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz w nadzorowaniu proce
sów restrukturyzacji. Prawem upadłościowym i  naprawczym zajmuje się 
od  2006  roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od momentu uzyskania licen
cji syndyka pełniła funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego oraz  syndyka 
w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym.
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dr Beata Barszczowska 
Stowarzyszenie Interim Managers 

Interim Manager i doradca w biznesie, Członek Zarządu Regionu Śląskiego 
Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie. Doświadczona menedżer, 
długoletnia CEO z ponad 15-letnim doświadczeniem zarządczym (w tym także 
jako syndyk)   zdobytym w przedsiębiorstwach różnych branż. Posiada także 
doświadczenie w pracy w nadzorze właścicielskim i radach nadzorczych. 
Specjalizuje się w przeprowadzaniu restrukturyzacji finansowych i 
organizacyjnych.

mec. Łukasz Grenda 
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA 

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w postępowaniach 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych, transakcjach handlowych, sporach 
sądowych i arbitrażowych oraz prawie sportowym. W latach 2007-2016 
zdobywał doświadczenie w kilku kancelariach w Poznaniu i Warszawie. W 2016 
roku założył Kancelarię Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych 
GRENDA w Poznaniu, specjalizującą się w postępowaniach restrukturyzacyjnych 
i upadłościowych oraz obsłudze biznesu.
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Jadwiga Dyktus 
Stowarzyszenie Interim Managers 

Dyrektor Śląskiego Regionu Stowarzyszenia Interim Managers. Prezes Zarządu 
Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o. Posiada 20-letnie doświadczenie 
zarządcze i nadzorcze. Specjalizuje się w procesach wdrażania strategii, 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowaniu finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych. Posiada doświadczenie w przemyśle stalowym, przetwórstwie 
metali kolorowych i stali. Realizowała projekty doradcze dla spółek prywatnych i  
samorządowych w przedmiocie audytu, finansów i restrukturyzacji.  
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Krzysztof Trzebuniak 
Prezes Zarządu FSG Biznes 

Założyciel Grupy FSG. Wcześniej Analityk i Dyrektor Działu Analiz w kilku 
bankach, współodpowiedzialny za budowę metodologii kredytowych, 
przewodniczący Komitetów Kredytowych. Jako Prezes FSG zarządza 60-
osobową grupą specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, 
odpowiedzialny za ustalanie strategii dla głównych Klientów Grupy, lider 
procesów M&A, członek Rad Nadzorczych.
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