
   

 

 

 

Program szkolenia 
„Nowe prawo restrukturyzacyjne” 

31 maja 2016 roku 
Nowotomyska Izba Gospodarcza 

 
 
 MODUŁ PROWADZĄCY CZAS 

TRWANIA 
CZAS 
ROZPOCZĘCIA 

A Wprowadzenie [Deloitte]* 20 minut 10:00 

B Istota ustawy prawo restrukturyzacyjne. [Deloitte]* 45 minut 10:20 

 Przerwa   15 minut 11:05 

C Postępowanie restrukturyzacyjne z 
perspektywy wierzyciela. Aspekty prawne. 
 

[SMiP]** 45 minut 11:20 

D Postępowanie restrukturyzacyjne z 
perspektywy dłużnika. Aspekty prawne. 
 

[SMiP]** 35 minut 12:05 

 Przerwa   15 minut 12:40 

E Rola doradcy restrukturyzacyjnego. [SMiP]** 50 minut 12:55 

 Przerwa   15 minut 13:45 

F Proces restrukturyzacyjny. [Deloitte]* 60 minut 14:00 

 Zakończenie   15:00 

 

*Deloitte - Deloitte Advisory Sp. z o.o.  

**SMiP - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych „Siemianowski Mietlarek & Partnerzy” 

 

Szkolenie poprowadzą: 

Przedstawiciele SMiP: 

Andrzej Mietlarek - Radca prawny, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner 
Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Siemianowski Mietlarek & Partnerzy”. Pełni funkcje 

tymczasowego nadzorcy sądowego oraz nadzorcy sądowego w wielu postępowaniach 
prowadzonych przed sądem upadłościowym. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie 

kompleksowego doradztwa przy zarządzaniu przedsiębiorstwami (w tym przedsiębiorstwami 
niewypłacalnymi lub zagrożonymi niewypłacalnością), prowadzenia procesów negocjacyjnych 

oraz prowadzenia otwartych i zamkniętych szkoleń dotyczących w/w tematyki. Prowadzi 
szkolenia dla aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, jest również 

członkiem komisji egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw egzaminu 
radcowskiego. 

 
Monika Chajec - Adwokat, prawnik w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych 

„Siemianowski Mietlarek & Partnerzy”. Posiada kilkuletnie doświadczenie przy bieżącej obsłudze 
prawnej podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów zagrożonych niewypłacalnością. 

Reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz przy prowadzeniu negocjacji handlowych i 
negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu. Pełni funkcje doradcze w toku postępowań 



 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także sporządza i opiniuje propozycje układowe/plany 
restrukturyzacyjne. 

 
oraz Przedstawiciele Deloitte: 

Maciej Wolny - Manager w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte. Posiada blisko 8-letnie 
doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz audytu finansowego. Od ponad 6 

lat zajmuje się doradztwem transakcyjnym, przede wszystkim jako członek zespołów 
projektowych i osoba nadzorująca projekty restrukturyzacyjne i due diligence. W ramach projektów 

restrukturyzacyjnych Maciej jest odpowiedzialny m.in. za opracowywanie planów 
restrukturyzacyjnych oraz przygotowywanie tzw. niezależnych przeglądów biznesu (ang. 

Independent Business Review). Maciej pełnił również funkcję Dyrektora Finansowego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży kolejowej w Wielkopolsce (roczny przychód: około 100 

mln PLN, zatrudnienie: około 450 osób). Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych 
księgowych ACCA oraz posiadaczem certyfikatu PRINCE 2 Practitioner w zakresie metodyki 

zarządzania projektami. 
 

Przemysław Wilkiewicz  - Doradca w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte. Ukończył 
kierunek Finanse i Rachunkowość (specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe 
przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zdobywał doświadczenie 

zawodowe w trakcie pracy nad wieloma projektami w działach audytu i doradztwa finansowego 
(transakcje fuzji i przejęć). W Deloitte Przemysław specjalizuje się w finansowym due diligence oraz 

w niezależnych przeglądach biznesu (IBR) spółek z różnych branż. Przemysław obecnie jest w 
trakcie zdobywania kwalifikacji zawodowych CFA oraz ACCA. 

 
 
 


