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Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego 

Gdańsk, 16 czerwca 2018 r. 

Audytorium A 

Konferencja naukowa 

„Postępowanie upadłościowe: najlepsze 

praktyki, bariery oraz propozycje 

usprawnień”. 

PROGRAM KONFERENCJI 

9:30–10:00 Rejestracja Uczestników 

Konferencji i kawa na powitanie 

10:00–10:10 Uroczyste otwarcie Konferencji 

  

10:10-12:00  Panel I 

 

Moderator: dr hab. Anna Machnikowska, prof. 

nadzw. UG 

10: 10- 10:30 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  
„Ewolucja przepisów o sprzedaży przedsiębiorstwa w 
postępowaniu upadłościowym” 
 

10:30- 10:50 • dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr 
„Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego dłużnika” 
 

10:50-11:10 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. nadzw. U 
Łazarskiego „Sprzedaż ułamkowej części 
nieruchomości w 
postępowaniu upadłościowym”  
       
11:10-11:30 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, 

prof. nadzw. UG, „Sprzedaż przedsiębiorstwa 

upadłego dłużnika w porządkach prawnych 

University of Gdansk  

Faculty of Law and Administration 

Gdansk, 16 June 2018  

Audytorium A 

Academic conference 

„Insolvency proceedings:  

Best practices, blockages and  

ways of improvement”. 

SCHEDULE 

9:30–10:00 Registration and welcome coffee 

  

10:00–10:10 Opening of the Conference 

  

10:10-12:00  Panel I 

 

Moderator: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG                

 

10: 10- 10:30 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  
„Evolution of provisions regarding sale of a company 
within insolvency proceedings” 
 

10:30- 10:50 • dr hab. Izabella Gil, prof. UWr  
„Sale of a company of an insolvent debtor” 
 

10:50-11:10 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. U. 
Łazarskiego „Sale of a fractional part of real estate 
within insolvency proceedings”  
       
 
11:10-11:30 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, 

prof. UG, „Sale of a company of an insolvent debtor 

in selected legal regimes of Member States” 



wybranych państw członkowskich UE” (uwagi 

wynikające z projektu ACURIA) 

11:30-11.50 •Prof. dr hab. Sławomir Cieślak 
„Zabezpieczenie roszczenia a wszczęcie 
postępowania upadłościowego” 
 

Dyskusja plenarna 

12:10-12:30 Przerwa kawowa 

 

12:30-14:30  Panel II 

 

Moderator: Prof. dr hab. Janusz Jankowski 

12:30-12:50•        dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, 
prof. nadzw. US „Rola biegłego w postępowaniu 
upadłościowym” 
 

12:50-13:10•     dr hab. Andrzej Torbus, prof. nadzw. 
UŚ – „Problematyka tzw. skryptów dłużnych w 
postępowaniu upadłościowym” 
 

13:10-13:40 • dr Patryk Filipiak „Wpływ ogłoszenia 
upadłości na umowę faktoringu”         
 

13:40-13:50 • dr Piotr Gil „Ochrona wierzycieli 
upadłościowych a cesja wierzytelności przyszłej, 
powstałej po ogłoszeniu upadłości" 
 

13:50-14:10 mgr  Monika Maśnicka – „Prezentacja 

wyników badań przeprowadzonych w ramach 

projektu ACURIA - Sądy wobec postępowań 

restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre 

praktyki oraz bariery w czterech państwach UE 

(ACURIA – Assessing Courts Under Restructuring and 

Insolvency Activities: best practices and blockages in 

four EU countries)” 

 

Dyskusja plenarna  

(remarks resulting from Project ACURIA) 

 
 
11:30-11.50 •Prof. dr hab. Sławomir Cieślak 
„Securing a claim from a perspective of initiating 
insolvency proceedings” 
 

Plenary discussion 

12:10-12:30 Coffee brak 

 

12:30-14:30  Panel II 

 

Moderator: Prof. dr hab. Janusz Jankowski 

12:30-12:50•        dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, 
prof. US „Role of an expert in insolvency 
proceedings” 
 

12:50-13:10•     dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ – 
„Issue of so called debt scripts in insolvency 
proceedings” 
 

13:10-13:40 • dr Patryk Filipiak „Influence of 
declaration of insolvency on factoring agreement”         
 

13:40-13:50 • dr Piotr Gil „Protection of creditors 
from a perspective of an assignment of a future 
claim arose after declaration of insolvency" 
 

13:50-14:10 mgr  Monika Maśnicka – „Presentation 

of results of research conducted within ACURIA 

Project (ACURIA – Assessing Courts Under 

Restructuring and Insolvency Activities: best 

practices and blockages in four EU countries)” 

 

 

 

 

Plenary discussion 



14:30  Zamknięcie Konferencji 

14:45-15:30 Obiad 

 

16:00 – 17:00  Recital fortepianowy – dr Kordian 

Góra – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

w  Gdańsku 

 

 

Konferencja współfinansowana przez: 

 

 

 

14:30  Closing the Conference 

14:45-15:30 Lunch 

 

16:00 – 17:00  Piano recital  – dr Kordian Góra – 

Stanisław Moniuszko Musical Academy  in Gdansk 

 

 

 

Conference was cofinanced by: 

 

 

 

 

 Projekt ACURIA został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020) 


