
  

Kraków, dnia 05 czerwca 2017 roku 

 

Szanowni Państwo P.T., 

 

Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda oraz Stowarzyszenie Praktyków 

Restrukturyzacji w Polsce mają zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej 

konferencji „Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – 

szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, która 

odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa 

Rozwoju w sali „Pod Kopułą” przy Placu Trzech Krzyży 3/5. 

Tematyka konferencji jest ściśle związana z realizowaniem przez Ministerstwo Rozwoju 

Polityki Nowej Szansy służącej przedsiębiorcom w kryzysie a także stanowi odpowiedź 

na zgłaszane przez środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego 

problemy związane sytuacją wierzycieli finansujących w tych postępowaniach i problemy 

związane z źródłami i ramami prawnymi pozyskiwania nowego finansowania na 

restrukturyzację. Konferencja ma także pozwolić odpowiedzieć na powstające  

w praktyce pytania i wątpliwości co do konsekwencji otwarcia postępowań 

restrukturyzacyjnych na istniejące finansowanie, sposobów finansowania 

przedsiębiorców w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz na etapie wykonywania 

układu.  

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się między innymi przedstawiciele instytucji 

publicznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, 

Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości a także przedstawiciele rynku oraz 

praktyki prawa: przedstawiciele banków, funduszy inwestycyjnych, doradcy finansowi 

i restrukturyzacyjni a także prawnicy. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga 

jednakże uprzedniego zgłoszenia. Szczegółowa agenda konferencji w załączeniu oraz 

na stronie internetowej: http://nowefinansowanie.allerhand.pl/. Serdecznie zapraszamy. 
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Ważna informacja o polityce bezpieczeństwa Konferencji:  

Budynek Ministerstwa Rozwoju objęty jest ścisłymi procedurami bezpieczeństwa, które min. 

wymuszają (a) imienną, uprzednią rejestrację wszystkich Uczestników za pośrednictwem strony 

internetowej zapewnionej przez Organizatorów: http://nowefinansowanie.allerhand.pl/;  

(b) rejestrację każdego wejścia i wyjścia Uczestnika na teren ministerstwa poprzedzoną kontrolą 

bezpieczeństwa. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby względy bezpieczeństwa nie 

utrudniły przebiegu Konferencji i były dla Uczestników jak najmniej uciążliwe, tym niemniej 

uprzejmie prosimy o: 

 indywidualną rejestrację każdego z Uczestników za pośrednictwem strony internetowej 

http://nowefinansowanie.allerhand.pl/ w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku; 

 przybycie na Konferencję między godziną 8:45 a 9:30 w celu odbycia kontroli 

bezpieczeństwa; 

 zabranie ze sobą ważnego dowodu potwierdzającego tożsamość Uczestnika 

i stosowanie się do oznaczeń miejsc rejestracji wskazanych przez Organizatorów. 

Brak zastosowania się do powyższych procedur może skutkować opóźnieniem lub odmową 

dopuszczenia do udziału w Konferencji. 

http://nowefinansowanie.allerhand.pl/
http://nowefinansowanie.allerhand.pl/


  

 

PROGRAM Konferencji 

„Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy 

finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji” 

21 czerwca 2017 roku, Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5 

8:45-9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

9:30-10:00  OTWARCIE – Prawo restrukturyzacyjne jako element polityki nowej szansy  

 

10:00-12:00  PANEL 1 – Konsekwencje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla 

istniejącego finansowania 

 Założenia ustawowe 

 Konsekwencje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla 

istniejącego finansowania (wierzytelności i zabezpieczeń)  

 Praktyczne problemy związane ze statusem istniejącego 

finansowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym  

12:00-12:30 Przerwa na kawę 

12:30-14:00  PANEL 2 – Nowe finansowanie w toku postępowania restrukturyzacyjnego – 

ramy prawne 

 Nowe finansowanie podmiotów w restrukturyzacji – ramy prawne 

(wprowadzenie) 

 Nowe finansowanie – ramy prawne w wybranych jurysdykcjach 

 Finansowanie bankowe i pozabankowe podmiotów w 

restrukturyzacji  

 Narzędzia wsparcia procesów restrukturyzacyjnych przez podmioty 

z udziałem Państwa  

14:00-15:00 Przerwa na lunch 

15:00-16:45  PANEL 3 – Finansowanie wykonania programu restrukturyzacyjnego (układu) 

 Finansowanie programów restrukturyzacyjnych – dostępne 

instrumenty 

 Bariery regulacyjne dotyczące finansowania bankowego podmiotów 

w restrukturyzacji 

 Dyskusja - doświadczenie z pierwszego okresu obowiązywania 

prawa restrukturyzacyjnego - czy przepisy prawa 

restrukturyzacyjnego ułatwiły finansowanie restrukturyzacji? 

 

16:45-17:00  PODSUMOWANIE 

 


