KURS ONLINE - Licencja Doradcy restrukturyzacyjnego

KURS DORADCZY RESTRUKTURYZACYJNEGO
11 x 4h lekcyjne, łącznie 44h lekcyjne
Lp

1

Data
spotkania

19.05.2022
czwartek

Godziny
spotkania

17.00-20.00

Prowadzący

Dr nauk
ekonomicznych
Wykładowca na
wyższych
uczelniach, trener

Zakres tematyczny
Podstawy księgowości i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.
 Księgowość a rachunkowość zarządcza
 Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania
finansowego, inwentaryzacja (spis z natury)
 Struktura bilansu i zasady bilansowe
 Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe
 Pojęcie kosztu, definicje i kategorie
 Warianty rachunku wyników, przykłady
 Magazyny i zasady wyceny rozchodów
 Koszty według kryteriów zarządczych – przykłady i cele
 Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 Analiza wskaźnikowa. Interpretacja sprawozdań finansowych – przykłady
 Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników
 Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw
reorganizacji działalności przedsiębiorstwa
 Mapowanie procesów na przykładzie mapy procesu w postępowaniu
upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 Ekonomiczna ocena zdolności restrukturyzacyjnej i przesłanki
bankructwa
 Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych
 Identyfikowanie ryzyk i zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa
 Metody i modele oceny i monitoringu, w tym: model Du Ponta, 5 sił Portera,
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20.05.2022
piątek

17.00-20.00

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

3

21.05.2022
sobota

10.00-13.00

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

4

22.05.2022
niedziela

10.00-13.00

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

przepływy pieniężne
 Opinia o możliwości wykonania układu
 Umiejętności mediacji i perswazji w zebraniu głosów
 Środki zabezpieczające masę układową
 Plan restrukturyzacyjny
Wzory dokumentów restrukturyzacyjnych na przykładzie przyspieszonego
postępowania układowego.
Przedstawienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego materialnego
oraz wstęp do problematyki prawa handlowego w praktyce doradcy
restrukturyzacyjnego.
 Ogólne zagadnienia kodeksu cywilnego (część ogólna kodeksu cywilnego)
 Ogólne zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań, form czynności prawnych
i skutków ich niedochowania, odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
 pojęcie dłużnika i wierzyciela.
 Prokura, pełnomocnictwo
 Praktyka doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie wykraczającym poza
postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne – pełnienie funkcji
likwidatorów, zarządców oraz kuratorów (w tym Kurator osoby prawnej –
art. 42 K.C.)
ograniczenia z art. 18 k.s.h. w pełnieniu funkcji w spółkach prawa handlowego
Przedstawienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego procesowego
oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 Ogólne zagadnienia kodeksu postępowania cywilnego, przekrojowa analiza
najważniejszych instytucji procedury cywilnej z uwzględnieniem ich
zastosowania w trakcie postępowań insolwencyjnych;
 K.r.i.o. – ogólne zagadnienia z perspektywy postępowania upadłościowego
(ustroje małżeńskie i skutki dla listy wierzytelności, zobowiązań masy,
obowiązki alimentacyjne).
Wprowadzenie do procedur insolwencyjnych, postępowanie w
przedmiocie ogłoszenia.
 Postępowania insolwencyjne – wprowadzenie; rodzaje, różnice, cele, zasady
postępowań insolwencyjnych;
 Podstawy ogłoszenia upadłości, przesłanki pozytywne i negatywne
ogłoszenia upadłości;
 Wniosek o ogłoszenie upadłości – aspekty praktyczne;
 Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym – nadzorca
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sądowy a zarządca przymusowy, przesłanki i różnice obu postępowań;
Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania
upadłościowego;
 Sprawozdanie z czynności nadzorczych TNSa;
Podstawy Ekonomii.
 Ekonomia. Makroekonomia, kluczowe zagadnienia, klasyfikacja zobowiązań
podatkowych
 Bilans handlowy, budżet dług publiczny i deficyt, automatyczne stabiizatory
 Pieniądz, jego funkcje i rodzaje, podaż pieniądza
 Współczesny system bankowy, bank centralny, stopy, kluczowe pojęcia
 Płynność a wypłacalność
 Mikroekonomia. Rynek - definicja, rodzaje rynków, pojęcie podaży, popytu i
równowagi rynkowej
 Modele i struktury rynkowe
 Konkurencja doskonała
Konkurencja monopolistyczna, oligopol oraz monopol.
Obrót nieruchomościami oraz ustrój ksiąg wieczystych.
 Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
 Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami: Nabycie i utrata własności
 Znaczenie wpisu do ksiąg wieczystych
 Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza – wzór z komentarzem
 Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości
 Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
 Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
 Praktyczne uwagi do przykładowego planu podziału sumy uzyskanej z rzeczy
obciążonej
 Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
 Księgi wieczyste definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
Działy ksiąg wieczystych, rodzaje i zakres hipoteki, wygaśnięcie hipoteki
Kodeks Spółek Handlowych- omówienie spółek prawa handlowego.
 Przedmiot regulacji KSH
 Rodzaje spółek prawa handlowego
 Omówienie podziału spółek prawa handlowego na spółki osobowe i
kapitałowe
 Osobowość prawna spółek
 Spółka jawna - charakterystyka
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6

17.00-18.30

Dr nauk
ekonomicznych
Wykładowca na
wyższych
uczelniach, trener

18.45-20.15

Sędzia

17.00-20.00

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

25.05.2022
środa

26.05.2022
czwartek
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27.05.2022
piątek

17.00-20.00

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej
Umowa spółki jawnej
Stosunki wewnętrzne wspólników spółki jawnej
Rozwiązanie spółki jawnej i jej likwidacja
Spółka partnerska i jej charakterystyka
Stosunek spółki partnerskiej do osób trzecich
Spółka komandytowa – charakterystyka
Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej
Spółka komandytowo-akcyjna- charakterystyka
Spółki kapitałowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z ograniczona
odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Struktura wewnętrzna spółki z ograniczona odpowiedzialnością
Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Odpowiedzialność członków Zarządu
Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Prosta spółka akcyjna

Właściwe postępowanie upadłościowe, czynności wstępne syndyka.
 Czynności wstępne syndyka w postępowaniu upadłościowym;
 Metodyka pracy syndyka;
 Plan likwidacyjny, ustalanie składu masy upadłości, spis inwentarza, spis
należności, spis składników nieobjętych masą upadłości;
 Obowiązki syndyka w odniesieniu do poszczególnych uczestników
postępowania.
 Wierzyciele w postępowaniach insolwencyjnych: zgromadzenie wierzycieli,
rada wierzycieli;
 Zgłaszanie wierzytelności i wymogi formalne zgłoszenia; ustalenie listy
wierzytelności (zaskarżenie, zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy
wierzytelności);
 Likwidacja masy upadłości;

www: kurssyndyka.pl | e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl | kom: 662-272-049

KURS ONLINE - Licencja Doradcy restrukturyzacyjnego

8

28.05.2022
sobota

10.00-13.00

9

09.06.2022
czwartek

17.00-20.00

10

11.06.2022
sobota

10.00-13.00

Sędzia

Sędzia

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

Ogłoszenie upadłości: przesłanki, przebieg postępowania, postępowanie
międzynarodowe.
 Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego,
 Skutki ogłoszenia upadłości w zakresie zobowiązań upadłego,
 Postępowanie w sprawach orzekania zakazu działalności gospodarczej praktyka orzecznicza sądów upadłościowych.
 Postępowanie
międzynarodowe;
przepisy
karne
w
postępowaniach
insolwencyjnych – wzmianka,
Upadłość konsumencka – przesłanki, przebieg postępowania, plan spłaty
wierzycieli, specyfika prowadzenia konsumenckich postępowań upadłościowych.
Postępowanie restrukturyzacyjne: organy i uczestnicy spotkań, plan
restrukturyzacyjny, zawarcie i wykonanie układu.
 Postępowania restrukturyzacyjne – przesłanki wszczęcia, rodzaje, przebieg
(postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, uproszczone,
układowe, sanacyjne).
 Przebieg, cele i różnice pomiędzy poszczególnymi postępowaniami
restrukturyzacyjnymi.
 Omówienie głównych dokumentów sporządzanych w związku z
postępowaniami restrukturyzacyjnymi - wniosek o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe.
Omówienie wybranych skutków prawnych postępowań restrukturyzacyjnych w
kontekście ochrony zawartych przez dłużnika umów - wpływ na bieżącą działalność
podmiotu.
Omówienie poszczególnych etapów postępowania upadłościowego.
 Sprawozdawczość syndyka w postępowaniu upadłościowym
(sprawozdawczość okresowa, rachunkowa, ostateczna, końcowa);
 Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym – sprzeciw do listy
wierzytelności, zarzuty do planu podziału;
 Wpływ postępowania upadłościowego na postępowania sądowe,
administracyjne i egzekucyjne;
 Zawieranie umów, wytaczanie powództw przez syndyka;
 Plan podziału – zasady sporządzania, zaspokojenie wierzycieli, wykonanie
planu podziału;
 Koszty postępowania upadłościowego w ujęciu systemowym;
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12.06.2022
niedziela

10.00-13.00

Radca prawny
Doradca
Restrukturyzacyjny

Metodyka pracy syndyka.
 Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki;
 Czynności syndyka związane w zakończeniem postępowania
upadłościowego;
 Rola zarządu, wspólników w postępowaniu upadłościowym;
 Organizacja pracy biura syndyka, nadzorcy sądowego – aspekty
praktyczne;
 Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego – przebieg, przygotowanie do
egzaminu, literatura.
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