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Godzina Temat 

9.00 – 9.30 Powitalna kawa 

9.30 – 10.00 
Przedstawienie założeń PRCH Legal Club oraz dyskusja  
z uczestnikami spotkania  

10.00 - 10.45 

Prawo restrukturyzacyjne - Marianna Kokowska, Adwokat, kancelaria Galt 
• Wprowadzenie  
• Cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne 
• Układ częściowy – nowość w polskim prawie 
• Umowa najmu a restrukturyzacja 
• Zmiana pozycji rady wierzycieli 

10.45 – 11.00 Dyskusja 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 12.00 

Zmiany w prawie upadłościowym – Adam Miłosz, Partner, kancelaria Galt  
• Nowa definicja stanu niewypłacalności 
• Przygotowana likwidacja – pre-pack 
• Nowa kolejność zaspokajania wierzycieli  
• Upadłość a umowa najmu 

12.00 – 12.15 Dyskusja i zakończenie spotkania 
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Partner 
Kancelaria Galt  

Jest radcą prawnym z 14-letnim doświadczeniem w sektorze 

nieruchomości. W kancelarii Galt koordynuje prace w zakresie 

restrukturyzacji i upadłości. Jako licencjonowany syndyk jest także 

członkiem INSOL Europe, międzynarodowej sieci dla specjalistów 

zajmujących się upadłościami. 

  

Pełni funkcję wiceprezesa Okręgowej Izby Syndyków w Warszawie.  

Do jego głównych zadań należy reprezentowanie członków Izby  

w postępowaniach sądowych i administracyjnych, kształtowanie 

wizerunku syndyka jako zawodu zaufania społecznego, dążenie  

do rozszerzenia zakresu uprawnień wynikających z licencji syndyka  

w obrocie gospodarczym i prawnym oraz opiniowanie aktów prawnych 

pozostających w związku z zawodem syndyka. 

  

Przed założeniem Galt pracował w kancelarii Clifford Chance  

oraz dla niemieckiego dewelopera – ECE. 

Adam Miłosz 
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Adwokat 
Kancelaria Galt  

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi postępowań 

upadłościowych i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zarówno 

od strony dłużników, wierzycieli, jak i syndyków.  

 

Specjalizuje się także w prowadzeniu postępowań cywilnych  

i administracyjnych związanych z dochodzeniem od członków zarządu 

spółek kapitałowych odpowiedzialności za zobowiązania spółki  

oraz reprezentuje uczestników w toku postępowań o orzeczenie zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Przed dołączeniem do Galt 

doświadczenie zdobywała w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. 

  

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim  

oraz uzyskała dyplom z zakresu prawa amerykańskiego na Uniwersytecie 

Florydy (Fredric G. Levin College of Law, Center of American Law).  

Jest adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.  

Jest autorką publikacji z zakresu prawa upadłościowego. 

Marianna Kokowska 



27.10 - PRCH Marketing Club – Pop up store oraz programy lojalnościowe 

04.11 - PRCH Asset Management Club – ekologiczne standardy w CH  

08.12 - PRCH Retailers Club 

10.12 - Business Mixer 
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Zarezerwuj termin 



 
 
 
 
Anna Piaskowska 
Education & Research Manager 
apiaskowska@prch.org.pl 
tel.: +48 22 629 23 81 
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