
 
 

 
     
 
Szanowna Pani Dziekan, 
 

w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad 
Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie 
aplikantów do udziału w konferencji online 
upadłościową. 
https://www.praktykszkolenia.pl/konferencja
upadlosciowa/ . Dla radców prawnych O
KonferencjaRadca2020 wyniesie 240 zł.

Ponadto, uprzejmie informuję o 
www.praktykszkolenia.pl  szkoleń filmowych dla prawników. 
prezentację multimedialną oraz opis kazusu, a niekiedy również wycią
dokumentów. Podczas szkolenia określone zagadnienie jest omawiane na przykładzie konkretnej 
sytuacji, co powoduje, że szkolenia są wyjątkowo praktyczne.
w Warszawie rabat w wysokości 10% na ka
zakupu kodu rabatowego radca2020.

Poniżej podaję link do szkolenia
cyklu „Zgromadzenie wierzycieli”.
Warszawie mogą obejrzeć szkolenie 

https://www.praktykszkolenia.pl/zapraszamy
 
Równie serdecznie zapraszam 

zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
https://ckp.lazarski.pl/pl/studia-podyplomowe/akademia
i-upadlosciowe/  
Aktualna sytuacja gospodarcza spowodo
obsługi prawnej przedsiębiorców
restrukturyzacyjnym albo upadłościowym nabiera szczególnego znaczenia. 

 
Informuję również, że na stronie 

przydatne do obsługi postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego (arkusz do planu spłaty 
w upadłości konsumenckiej dla postępowań wszczętych przed 24 marca 2020r. oraz arkusz do liczenia 
głosów na zgromadzeniu wierzycieli). Arkusze można pobrać bezpłatnie. 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie 
informacji oraz materiałów. 
 
serdecznie pozdrawiam       
dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa 

 
Załącznik: 
- informacja o szkoleniach 

 

 
  
 

 
 
 
 

 

Warszawa, 

    

w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie serdecznie zapraszam radców prawnych oraz 

aplikantów do udziału w konferencji online Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i 

https://www.praktykszkolenia.pl/konferencja-online-zarzadzanie-sprawa-restrukturyzacyjna
la radców prawnych OIRP w Warszawie cena po wpisaniu kodu rabatowego 

wyniesie 240 zł. 
uprzejmie informuję o przygotowywaniu we współpracy z platformą szkoleniową 

szkoleń filmowych dla prawników. Każde szkolenie obejmuje film, 
prezentację multimedialną oraz opis kazusu, a niekiedy również wyciąg z przepisów, wzory pism lub 
dokumentów. Podczas szkolenia określone zagadnienie jest omawiane na przykładzie konkretnej 

, co powoduje, że szkolenia są wyjątkowo praktyczne. Proponuję dla radców prawnych O
rabat w wysokości 10% na każde szkolenie, który będzie dostępny p

radca2020.   
Poniżej podaję link do szkolenia nr 1 “Przebieg i organizacja zgromadzenia wierzycieli” z 

cyklu „Zgromadzenie wierzycieli”. W terminie do 30 września 2020r. radcowie prawnie z O
szkolenie bezpłatnie. 

https://www.praktykszkolenia.pl/zapraszamy-na-szkolenia/  

erdecznie zapraszam radców prawnych do udziału w studiach podyplomowych z 
zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego: 

podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-

Aktualna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią SARS CoV-2 powoduje, że umiejętność 
przedsiębiorców, którzy albo których kontrahenci są objęci postępowaniem 

restrukturyzacyjnym albo upadłościowym nabiera szczególnego znaczenia.  

na stronie internetowej Instytutu znajdują się arkusze kalkulacyjne 
przydatne do obsługi postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego (arkusz do planu spłaty 
w upadłości konsumenckiej dla postępowań wszczętych przed 24 marca 2020r. oraz arkusz do liczenia 

osów na zgromadzeniu wierzycieli). Arkusze można pobrać bezpłatnie. https://ipuir.lazarski.pl/

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie radcom prawnym z OIRP w Warszawie

, 09.09.2020 r. 

w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad 
serdecznie zapraszam radców prawnych oraz 

Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i 

restrukturyzacyjna-i-
po wpisaniu kodu rabatowego 

przygotowywaniu we współpracy z platformą szkoleniową 
Każde szkolenie obejmuje film, 

g z przepisów, wzory pism lub 
dokumentów. Podczas szkolenia określone zagadnienie jest omawiane na przykładzie konkretnej 

dla radców prawnych OIRP 
żde szkolenie, który będzie dostępny po wpisaniu podczas 

nr 1 “Przebieg i organizacja zgromadzenia wierzycieli” z 
adcowie prawnie z OIRP w 

do udziału w studiach podyplomowych z 

-restrukturyzacyjne-

2 powoduje, że umiejętność 
są objęci postępowaniem 

znajdują się arkusze kalkulacyjne 
przydatne do obsługi postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego (arkusz do planu spłaty 
w upadłości konsumenckiej dla postępowań wszczętych przed 24 marca 2020r. oraz arkusz do liczenia 

https://ipuir.lazarski.pl/  

Warszawie przesłanych 


