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ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
nt.

„OCENA POZIOMU RZECZYWISTEJ OCHRONY PRAW
WIERZYCIELI W POLSCE W LATACH 2004-2012 - KOSZTY
TRANSAKCYJNE DOCHODZENIA PRAW Z UMÓW”
(GRANT NCN NR UMO-2013/09/B/HS4/03605)

Konferencja odbędzie się 8 czerwca br. (środa), w godz. 15.30-20.00
(przerwa na poczęstunek 17.00-17.20),
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49
Program konferencji
WPROWADZENIE – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (SGH)
 dr hab. Sylwia Morawska (SGH) – Ryzyko regulacyjne a modele upadłości w Polsce w
kontekście ochrony praw wierzycieli. Wyniki badań akt sądowych
 prof. dr hab. Roman Sobiecki (SGH) – Koszty transakcyjne w kontekście ochrony praw
wierzycieli
 dr hab. Kreczmańska-Gigol (SGH) – Windykacja polubowna - skuteczność i koszty w świetle
wyników badań empirycznych
 dr Łukasz Goździaszek (UWr) – Sytuacja spółek jako wierzycieli dochodzących roszczeń w
elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym i zwykłym postępowaniu
cywilnym, z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego toczonego w oparciu o nakaz zapłaty
wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 mec. Mirosława Szakun (KPF) – Ochrona praw wierzycieli z perspektywy firm pożyczkowych
 prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz (SGH) – Zatory płatnicze w Europie. Modele pomiaru i skala
zjawiska
 prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka (Uniwersytet Warszawski), mgr Maciej Frąszczak
(SGH) – Ochrona praw wierzycieli w kontekście pożyczek chwilówkowych
 prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (SGH), mgr Maciej Frąszczak (SGH) – Ochrona praw
wierzycieli w opinii praktyków – ekspertów. Wyniki wywiadów pogłębionych
 mgr Kamil Joński – Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa
gospodarczego
 dr Piotr Staszkiewicz (SGH) – Bankructwo, wierzytelności, rewizja. Wzajemna interakcja
 mgr Paulina Kupis (Reiffeisen Bank) – Dysfunkcje postępowań upadłościowych – perspektywa
wierzycieli
 mgr Kamil Joński – Upadłość konsumencka w nowym stanie prawnym – prognozy
a rzeczywistość
 Joanna Barska – Gmina jako wierzyciel, na przykładzie Gminy Nysa
SYNTEZA I WNIOSKI – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Debata będzie transmitowana online, rejestrowana elektronicznie i publikowana. Zapisy stenograficzne
zamieszczone zostaną na stronie internetowej SGH i PTE. Pełny dorobek seminarium wraz
z wystąpieniami w dyskusji zostanie opublikowany w IV kwartale br. w punktowanym czasopiśmie
„Biuletynie PTE” (vide: http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html). Jednocześnie zachęcam do lektury
Biuletynu nr 1/2015, zawierającego relacje z pierwszego seminarium zrealizowanego w związku
z grantem NCN - http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn1-2015internet.1-100-6812-21469.pdf. a także
Biuletynu nr 1/2013, zawierającego wyniki wcześniejszych badań na temat upadłości przedsiębiorstw http://www.pte.pl/pliki/other/BIULETYN_2013_internet.pdf

Sekretarz naukowy badań i konferencji
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Informujemy, że spotkanie będzie transmitowane online.

1. Uczestnictwo w transmisji online wymaga dostępu do komputera oraz łącza internetowego.
2. Z transmisją wydarzenia łączymy się za pomocą adresu WWW:
https://pte.clickwebinar.com/debata
3. Transmisja rozpocznie się na 20 min. przed właściwym spotkaniem.
4. Po otworzeniu linku proszę postępować według poniższej instrukcji:

5. Program przed odtworzeniem transmisji sprawdzi aktualność Państwa oprogramowania.
W zależności od wyniku, może powstać potrzeba aktualizacji wybranych komponentów (testowanie
można przeprowadzić w każdym momencie, nawet gdy spotkanie nie jest jeszcze rozpoczęte).
6. Po wejściu do pokoju transmisji powinien pokazać się zbliżony ekran:

7. W przypadku problemów z połączeniem, proszę o kontakt na adres mailowy:
michal.plewczynski@pte.pl

