Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: prawo gospodarcze i cywilne
organizowanego w ramach projektu

„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i
warszawskiej”
Część I – Finansowanie

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Przekształcanie, połączenie, podział spółek handlowych. Spółka handlowa w
postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.” organizowane jest w ramach projektu pn.:
„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”
POWR.02.17.00-00-0045/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 20142020)
Część II – Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kadry sądów powszechnych:
a) sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz rejonowych;
b) asesorów sądowych;
c) referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
d) asystentów sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁOWA

apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

Część I – Informacje ogólne
Szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Forma zajęć: warsztat, wykład

Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)
Cel szkolenia:
1. Omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących transformacji podmiotowych
spółek handlowych oraz przekształceń spółki cywilnej i działalności gospodarczej przedsiębiorcy –
osoby fizycznej ze szczególnym wydobyciem praktycznych aspektów formalno – prawnych
podlegających ocenie w postępowaniu rejestrowym;
2. Omówienie podstaw upadłości i restrukturyzacji według porządku prawnego obowiązującego od
01.01.2016r. oraz węzłowych zagadnień w następstwie rozdzielenia sądowego postępowania
upadłościowego od postępowań naprawczych.
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
 1. poszerzenie wiedzy z zakresu łączenia, podziału i przekształceń spółek z uwzględnieniem
orzecznictwa i piśmiennictwa;
 2. poznanie zjawiska t.zw. ekonomizacji prawa na przykładzie wzajemnych zależności upadłości i
restrukturyzacji.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
 Szersza płaszczyzna analizy przepisów kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących
łączenia, podziału i przekształceń spółek oraz skutków prawnych niewypłacalności lub zagrożenia
niewypłacalnością.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - uczestnik
 Uchwycenie motywów uczestników obrotu co do wyboru prawnej formy transformacji
podmiotowej spółek oraz przesuniętych od 2016r. akcentów ochrony pomiędzy wierzycielami a
dłużnikiem – przedsiębiorcą.
Część III – Treści programowe
A. Przekształcanie, połączenia, podział spółek handlowych
1. Zakres przekształceń podmiotowych. Etapy postępowania przekształceniowego (1 godz.)
2. Przekształcenie spółki cywilnej. Przekształcenie działalności przedsiębiorcy jednoosobowego w
spółkę kapitałową (1 godz.)
3. Czynności sądu rejestrowego w toku postępowania przekształceniowego. Skutki prawne wpisu do
rejestru (2 godz.)
4. Formy prawne i zakres podmiotowy łączenia spółek. Sąd rejestrowy w poszczególnych etapach
postępowania w przedmiocie łączenia spółek (2 godz.)
5. Formy prawne podziału spółek. Środki prawne ochrony wspólników i wierzycieli spółki poddanej
podziałowi oraz instrumenty kontroli sądu rejestrowego (2 godz.)

B. Spółka handlowa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
1. Zależność upadłości i restrukturyzacji według regulacji obowiązującej od 01.01.2016r. Skutki
prawne niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością (2 godz.)
2. Wszczęcie postępowania upadłościowego i kolejne jego etapy. Postanowienia sądu i sędziego
komisarza w toku postępowania (2 godz.)
3. Wybrane zagadnienia szczególne z zakresu upadłości (2 godz.)
4. Tryby postępowań restrukturyzacyjnych (2 godz.)
Część IV- Szczegółowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia z uwzględnieniem specyfiki potrzeb
grupy
docelowej
bezpośrednio
związanej
z
wykonywanymi
zadaniami
przez
sędziego/asesora/referendarza sądowego/asystenta sędziego
1. Test jednokrotnego wyboru
Część IV – Zalecana literatura
Literatura:
1. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. IV,
Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne, Komentarz do art. 491-633,
Warszawa 2012
2. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do art. 301-633, Warszawa 2017
3. A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych, t. IV, Łączenie, podział i przekształcanie spółek.
Przepisy karne, Komentarz do art. 491-633, Warszawa 2016
4. M. Rodzynkiewicz, Łączenie się spółek, Komentarz, Warszawa 2003
5. A. Nowacki, Procedura podziału spółek, Warszawa 2014
6. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, Warszawa 2016
7. A. Witosz (red.), System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe,
Warszawa 2016
8. R. Adamus, Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, Warszawa 2015
9. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, Warszawa 2018

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Dzień I
Bloki
godzinowe

Temat

10:00-11.30

Zakres przekształceń podmiotowych według k.s.h. Etapy przekształcenia. Uproszczone
postępowanie przekształceniowe. Przekształcenie spółki cywilnej. Przekształcenie
działalności przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową.

(2*45 minut)*
11:30-11:45
11:45-13:15
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Czynności sądu rejestrowego w przekształcaniu spółek handlowych. Skutki prawne wpisu
do rejestru.

13:15-14:00
14:00-15:30
(2*45 minut)*

Przerwa obiadowa
Formy prawne i zakres podmiotowy łączenia spółek. Plan połączenia, uchwały
łączeniowe. Wpis do rejestru i jego skutki.

15:30-15:45
15:45-17:15
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Formy prawne podziału spółek. Środki prawne ochrony wspólników i wierzycieli spółki
poddanej podziałowi. Wpisy do rejestru i ich skutki.

* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Bloki
godzinowe
9:00-10.30
(2*45 minut)*

Temat

Upadłość a restrukturyzacja. Pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością.
Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia restrukturyzacji przez sąd.

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:15

Postanowienia sądu i sędziego komisarza w toku postępowania upadłościowego. Zakres
dozwolonych zażaleń.

(2*45 minut)*
12:15-12:45
12:45-14:15
(2*45 minut)*
14:15-14:30
14:30-16:00
(2*45 minut)*

Przerwa obiadowa
Wybrane zagadnienia szczególne z zakresu upadłości:
1. zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki
2. upadłość transgraniczna
3. upadłość konsumencka
Przerwa kawowa
Tryby postępowań restrukturyzacyjnych. Plan restrukturyzacji a propozycje układowe.
Układ częściowy.

* 1 godzina =45 minut

