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Restrukturyzacja
Ochrona wierzycieli
przed działaniami 

nieuczciwych dłużników

Upadłość

Postępowania 
egzekucyjne i obrót 
wierzytelnościami

Postępowania 
sądowe
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Kancelaria RESIST

Jesteśmy jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce
specjalizujących się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz obsłudze prawnej
przedsięwzięć gospodarczych.

Kancelarię RESIST tworzy 70-osobowy zespół adwokatów, radców
prawnych, doradców restrukturyzacyjnych i aplikantów, gwarantujących
doradztwo na najwyższym poziomie, osobiste zaangażowanie w sprawy
Klienta, pełną dostępność, sprawną i skuteczną komunikację oraz
lojalność i poufność.

Praktyka Kancelarii RESIST została zbudowana na dziesiątkach tysięcy
spraw, w tym procesach upadłościowych, restrukturyzacyjnych,
likwidacyjnych, reorganizacjach przedsiębiorstw oraz obsłudze projektów
gospodarczych. Od lat uczestniczymy w największych postępowaniach
upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce. Nasza wiedza i wysokiej
jakości usługi przyczyniły się do zbudowania zaufania, a następnie
wyboru, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, naszej Kancelarii

jako wyłącznego doradcy w toku większości postępowań upadłościowych
SKOK-ów i banków spółdzielczych.

Współpracujemy na co dzień z uznanymi ekspertami wspierającymi usługi
prawne, dzięki czemu możemy zaoferować naszym Klientom
kompleksowe doradztwo. Są to m.in.: doradcy podatkowi, rzeczoznawcy,
syndycy, biegli rewidenci, finansiści, doradcy transakcyjni, analitycy
ekonomiczni.

Świadczyliśmy usługi prawne dla podmiotów, działających
w takich obszarach jak finanse, przemysł, lotnictwo,
budownictwo, handel detaliczny, transport oraz energetyka.



4

Kancelaria RESIST

zespół wygrane
sprawy

zamknięte postępowania 
sądowe

39 miejsce w rankingu 
Rzeczpospolitej

7 tys.70 98%

wyróżnienie w rankingu 
100 najlepszych kancelarii 

w Polsce w dziedzinie 
"Niewypłacalność i restrukturyzacja"

wyróżnienie w rankingu 
Legal 500 EMEA w dziedzinie

"Dispute resolution"
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Sprawy związane z upadłością

Prawo upadłościowe to jeden z głównych obszarów praktyki Kancelarii
RESIST. Nasz doświadczony zespół wspierany jest przez doradców
restrukturyzacyjnych, specjalistów branżowych i rzeczoznawców, dzięki
czemu możemy zaoferować dogłębną ocenę każdej sprawy
oraz wielopłaszczyznową obsługę całego postępowania.

Od lat uczestniczymy w największych procesach upadłościowych
w Polsce. Nasza wiedza i wysokiej jakości usługi przyczyniły się
do zbudowania zaufania, a następnie wyboru, za zgodą Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego, naszej Kancelarii jako wyłącznego doradcy
w większości postępowań upadłościowych SKOK-ów i banków
spółdzielczych. W toku tych postępowań Kancelaria RESIST wspiera
syndyków w wykorzystaniu pełnego potencjału środków prawnych celem
maksymalizacji poziomu zaspokojenia wierzycieli.

W ramach praktyki upadłościowej świadczymy usługi wszystkim
interesariuszom postępowań upadłościowych, w tym bankom
oraz innym instytucjom finansowym, obejmujące między innymi:

• planowanie optymalnej windykacji wobec zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych dłużników, dochodzenie wierzytelności w toku
postępowań upadłościowych (m.in. zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwy od listy wierzytelności zarówno w zakresie braku uznania wierzytelności
lub jej zabezpieczenia, jak i uznania wierzytelności lub jej zabezpieczenia przez innego wierzyciela) oraz dochodzenie wierzytelności po zakończeniu
lub umorzeniu postępowań upadłościowych,

• przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużników, a także reprezentowanie wierzyciela w toku postępowań o ogłoszenie upadłości
i właściwych postępowań upadłościowych,

• weryfikację działań organów postępowania upadłościowego z punktu widzenia ich zgodności z przepisami prawa oraz możliwością realizacji
interesów Klienta, w tym dbanie o możliwie jak najbardziej korzystny dla Klienta przebieg postępowania,

• przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży (tzw. pre-pack) oraz wsparcie w procesie przygotowanej likwidacji,

• reprezentowanie wierzyciela w zgromadzeniach i radach, a także wobec organów postępowania upadłościowego oraz skuteczne wpływanie
na przebieg postępowań upadłościowych,

• ocenę skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości oraz ocenę następstw ogłoszenia upadłości
dla stosunków prawnych, których stroną jest upadły,

• podejmowanie działań zmierzających do wyłączenia składników majątkowych z masy upadłości.
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podmiotów z sektora 
finansowego, 

które skorzystały
z usług Kancelarii 

spraw związanych 
z gwarancjami bankowymi 

lub ubezpieczeniowymi, 
udzielanymi przy procesach 

inwestycyjnych 

największa kwota 
pojedynczej wierzytelności 

bankowej wyegzekwowanej 
w postępowaniu 
upadłościowym 

średnia wartość 
przygotowanej likwidacji 

obsługiwanej przez 
Kancelarię 

ponad

30
prawie

100
około

150 mln
zł

około

90 mln
zł
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Restrukturyzacje oraz zagrożenie niewypłacalnością dłużników
Prawo restrukturyzacyjne to obok doradztwa upadłościowego jeden
z głównych obszarów praktyki Kancelarii RESIST. Wieloletnie
doświadczenie w tym zakresie pozwoliło nam poznać problemy,
z którymi spotykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność w różnych
sektorach gospodarki.

Doradzamy także przy ustalaniu bezpiecznych zasad transakcji z udziałem
podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub będących

w restrukturyzacji. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na możliwie
szerokie rozpoznanie i zabezpieczanie wszystkich rodzajów ryzyka,
w tym w zakresie nieważności lub bezskuteczności umów oraz relokacji
majątku.

Świadczymy pomoc prawną wszystkim interesariuszom postępowań
restrukturyzacyjnych, w tym bankom oraz innym instytucjom
finansowym, obejmującą między innymi:

• analizę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa pożyczkobiorców lub kredytobiorców oraz monitorowanie stanu ich wypłacalności,

• wsparcie w relacjach z dłużnikami, w tym negocjowanie warunków spłaty zadłużenia oraz przygotowanie porozumień indywidualnych oraz umów
typu standstill, 

• pomoc w wyborze optymalnych decyzji w toku postępowań restrukturyzacyjnych, w tym weryfikacja zasadności i celowości koncepcji naprawczych
oraz planowanych środków restrukturyzacyjnych, a także ocena propozycji układowych pod kątem ich wykonalności oraz opłacalności dla wierzycieli,

• identyfikację oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zagrożeń dla wierzyciela w toku i po zakończeniu postępowań
restrukturyzacyjnych, w tym wsparcie przy podejmowaniu decyzji i realizacji działań prowadzących do osiągnięcia przez Klienta akceptowalnego poziomu
ryzyka,

• reprezentowanie wierzyciela w zgromadzeniach i radach, a także wobec organów postępowania restrukturyzacyjnego oraz skuteczne wpływanie
na przebieg postępowań restrukturyzacyjnych,

• weryfikację działań organów postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia ich zgodności z przepisami prawa oraz możliwością realizacji interesów
Klienta, w tym dbanie o możliwie jak najbardziej korzystny dla Klienta przebieg postępowania oraz nadzór i kontrola nad wykonaniem układów oraz planów
restrukturyzacyjnych,

• pełnienie funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych dłużników, w tym kompleksowa obsługa
prawna tych postępowań,

• wsparcie w procesie udzielania finansowania podmiotom zagrożonym niewypłacalnością, w tym doradztwo przy wyborze i ustanawianiu odpowiednich
zabezpieczeń.
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Agata Duda-Bieniek
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Piotr Kieloch
adwokat, doradca restrukturyzacyjny, partner 

Oskar Sitek
adwokat, partner 

Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Doradza przedsiębiorcom w projektach
restrukturyzacyjnych, transakcyjnych, sprzedażowych i due dilligence. Skutecznie prowadzi wielowątkowe, złożone negocjacje
oraz skomplikowane, interdyscyplinarne procesy sądowe. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach.
Autor kilkunastu artykułów z zakresu zróżnicowanej problematyki prawnej. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego
i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Członek zarządu RESIST Restrukturyzacje sp. z o.o. Specjalista w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiada
bogate doświadczenie w opracowywaniu planów działań naprawczych oraz usprawniania procesów zarządzania przedsiębiorstwami.
Brał udział w wielu transakcjach z udziałem podmiotów w restrukturyzacji lub upadłości, w tym w ramach przygotowanej likwidacji
(tzw. pre-pack). Doskonale orientuje się również w zagadnieniach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych dokonanych
przez dłużnika na przedpolu upadłości.

Prezes zarządu RESIST Restrukturyzacje sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prowadzeniu
sporów sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności, w tym w ramach postępowań upadłościowych
oraz w podejmowaniu działań związanych z szeroko pojętą ochroną praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.
Ekspert z zakresu upadłości konsumenckiej. Występuje na konferencjach i seminariach oraz publikuje artykuły z zakresu prawa
restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
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Agnieszka Makowska-Stawowiak
adwokat

Magdalena Zdanowska
radca prawny

Od lat z powodzeniem zajmuje się kompleksową obsługą procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów
gospodarczych, w tym podmiotów sektora finansowego, która obejmuje wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym.
Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Wspiera wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, jak również reprezentuje ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka artykułów z zakresu
prawa upadłościowego i zamówień publicznych.

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i upadłościowego. Posiada unikalne doświadczenie w prowadzeniu złożonych i wielowątkowych 
sporów sądowych z udziałem instytucji sektora finansowego. Od wielu lat reprezentuje syndyków w toku największych i najbardziej 
skomplikowanych upadłości w Polsce. Posiada także doświadczenie w zakresie ubezskuteczniania czynności prawnych zdziałanych

z pokrzywdzeniem wierzycieli.
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prawie

2 mld

Kancelaria RESIST świadczy usługi w zakresie masowego dochodzenia i zarządzania wierzytelnościami instytucji finansowych. Powierzonymi sprawami
zajmujemy się w sposób kompleksowy. Obsługa obejmuje wszystkie czynności, począwszy od działań polubownych, poprzez złożenie pozwów (EPU,
pozwy z weksla, pozwy wobec dłużników rzeczowych), reprezentowanie Klienta w toku postępowania, aż po postępowanie egzekucyjne.

Masowa windykacja należności

wygrane sprawy

98%

przeprowadzonych postępowań sądowych 
z zakresu dochodzenia należności 

wynikających z czynności bankowych w ciągu 
niespełna 5 lat

9 tys.

zasądzonych
wierzytelności

blisko

3 mld

postępowań sądowych obejmujących 
roszczenia z tytułu hipoteki o łącznej 

wartości 2 miliardów złotych

ponad

1 tys.

średnia wartość przedmiotu 
sporu w sprawach

z weksla
i hipoteki

postępowań obejmujących 
roszczenia wekslowe o łącznej 

wartości przedmiotu sporu 
1,4 miliarda złotych. 

750

Postępowań upadłościowych
i restrukturyzacyjnych 

dłużników 

ponad

320
zł zł
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Efektywne wykorzystywanie naszych umiejętności pozwala na sprawne
kierowanie procesem oraz optymalizowanie kosztów sądowego
i egzekucyjnego dochodzenia wierzytelności przy jednoczesnym
zachowaniu obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w ochronie instytucji finansowych przed zarzutami
związanymi z abuzywnością postanowień umów kredytowych
i pożyczek zawartych z konsumentem, czy też dotyczącymi nieważności
umów.

Posiadamy zasoby informatyczne oraz zaplecze analityczne pozwalające
na obsługę procesów sprzedaży dużych pakietów wierzytelności.
Doradzamy w obszarze zasad przenoszenia zabezpieczeń wierzytelności,
wpływu przeniesienia wierzytelności na postępowania egzekucyjne,

sądowe, restrukturyzacyjne czy upadłościowe. Przygotowujemy
dokumenty prawne dla całej transakcji, począwszy od dokumentacji
przetargowej, projektów umów, a skończywszy na dokumentacji
dotyczącej przenoszenia zabezpieczeń.

Kancelaria RESIST legitymuje się bogatą praktyką egzekucyjną, której
najwyższy poziom gwarantują członkowie naszego zespołu, w skład
którego, poza adwokatami i radcami prawnymi, wchodzą także byli
asesorzy i aplikanci komorniczy. Efektywnie przeprowadzane
postępowania sądowe pozwalają nam na sprawne wszczęcie postępowań
egzekucyjnych w stosunku do dłużników uchylających się
od dobrowolnego wykonania orzeczeń sądowych. Skutecznie bronimy
wierzycieli w ramach wytoczonych przez dłużników powództw przeciw
egzekucyjnych.

Masowa windykacja należności

przeprowadzonych 
postępowań egzekucyjnych

odzyskanych należności

360 mln 3 tys.20 tys.

egzekucji 
z nieruchomości

zł

ponad

spraw, których przedmiotem 
rozstrzygnięcia były zarzuty 

abuzywności

1500
ponad
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Kancelaria RESIST specjalizuje się w skomplikowanych sprawach
o zapłatę, dochodzeniu trudno egzekwowalnych wierzytelności
oraz realizacji zabezpieczeń rzeczowych. Posiadamy bogate
doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności przeciwko dłużnikom,
którzy podjęli szczególne działania zmierzające do udaremnienia
lub uszczuplenia zaspokojenia swojego wierzyciela.

Nasz zespół oferuje nie tylko pomoc prawną w trakcie samego procesu,
ale zapewnia także bezpieczeństwo na każdym etapie przedsądowym
oraz po wydaniu orzeczenia. Jesteśmy w stanie zagwarantować realną
ocenę prawnej sytuacji Klienta oraz ustalanie wszelkich możliwych metod
zaspokojenia jego interesów, a następnie kompleksowe wsparcie

przy wyborze i realizacji najbardziej optymalnej strategii.

Wieloletnia i intensywna praktyka sądowa czyni nas specjalistami
w kwestiach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych
dokonanych przez dłużników zagrożonych niewypłacalnością. W ramach
ochrony interesów naszych Klientów doradzamy jak ubezskutecznić
lub unieważnić działania, uniemożliwiające skuteczne zaspokojenie
roszczeń wierzycieli. W tym celu używamy nie tylko instytucji prawa
cywilnego, ale także narzędzi oferowanych przez prawo
restrukturyzacyjne czy upadłościowe, które dają szerokie możliwości
kwestionowania fraudacyjnych czynności dłużników.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują między innymi:

• weryfikację skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużników z pokrzywdzeniem wierzycieli lub w tzw. okresie ochronnym,
czyli przed złożeniem wniosku upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (np. nieodpłatne rozporządzenie majątkiem, ustanowienie zabezpieczenia,
zapłata długu niewymagalnego, przeniesienie majątku dłużnika na rzecz osób lub podmiotów powiązanych),

• prowadzenie spraw z tzw. skarg pauliańskich oraz innych postępowaniach dotyczących czynności prawnych dokonanych w celu pokrzywdzenia
wierzycieli, a także wynikających z niedozwolonej faworyzacji wierzycieli oraz ukrywania majątku i utrudniania egzekucji,

• realizację zabezpieczeń osobistych i rzeczowych, w tym weksli, hipotek, subintabulatów, zastawów zwykłych i rejestrowych oraz przewłaszczeń
na zabezpieczenie, a także egzekucję roszczeń w drodze zarządu przymusowego,

• prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i umownej kadry menadżerskiej (m.in. opartej na art. 299 kodeksu spółek
handlowych oraz art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego), a także spraw o tzw. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

• inicjowanie i reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych, w szczególności mających za przedmiot przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w tym obrotowi bankowemu, przeciwko mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów.

Dochodzenie wierzytelności trudnych. 
Ochrona wierzycieli przed działaniami nieuczciwych dłużników
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wygranych spraw 
dotyczących 

bezskuteczności czynności 
prawnych dłużników

odzyskane dla wierzycieli 
z zabezpieczenia 
prokuratorskiego

postępowań związanych 
z odpowiedzialnością 
kadry menadżerskiej

ponad

40 75 mln 
zł

ponad

40
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Piotr Siekierski
radca prawny

Tomasz Romanowski
adwokat, partner

Piotr Rezanko
adwokat, partner

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Skutecznie prowadzi i zarządza
wielowątkowymi, złożonymi oraz interdyscyplinarnymi procesami sądowymi. Pełnomocnik w tysiącach postępowań,
w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i umownej kadry zarządzającej oraz skomplikowanych sporach
korporacyjnych. Zajmuje się również obsługą spółek sektora rynku kapitałowego, w tym w zakresie realizacji obowiązków względem
instytucji nadzoru finansowego oraz innych regulatorów rynku kapitałowego.

Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych sposobów zabezpieczania
wierzytelności. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów z sektora finansowego, w tym w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze
sądowej. Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami
upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Posiada unikalne doświadczenie procesowe wynikające z reprezentowania Klientów
jako pełnomocnik w kilku tysiącach postępowań sądowych. Członek rad nadzorczych, pełnomocnik członków rad wierzycieli.

Uznany specjalista z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego i karnego skarbowego. W swojej praktyce zajmuje się analizą
prawną sytuacji Klientów pod kątem konsekwencji prawnokarnych, podjętych działań oraz oceną ryzyka reakcji organów ścigania.
Posiada duże doświadczenie w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego
oraz kadry zarządzającej, łącząc doświadczenie pełnomocnika z wieloletnim doświadczeniem asystenta sędziego jednego
z wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
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Kamil Płowik
prawnik

Martyna Jędraszka
adwokat

Paulina Wrzosek
adwokat

Koordynuje i zarządza pracą kilkudziesięcioosobowego zespołu odpowiedzialnego za windykację przedsądową i sądową
wielomiliardowego portfela wierzytelności bankowych. Specjalizuje się w procedurze cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem
postępowań nakazowych i wekslowych, a także w zagadnieniach związanych z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń
wierzytelności. Pełnomocnik w kilku tysiącach spraw sądowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i upadłościowego oraz prowadzenia sporów sądowych. Koordynuje
i nadzoruje pracę zespołu odpowiedzialnego za obsługę procesów windykacyjnych dotyczących należności bankowych. Pełnomocnik
w wielu postępowaniach sądowych, w tym sporach o zapłatę, sprawach pracowniczych oraz odszkodowawczych.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Kwalifikowany mediator
w sądowych i pozasądowych sprawach cywilnych.

Posiada unikalną wiedzę z zakresu egzekucji wierzytelności. Koordynuje i nadzoruje bieżącą pracę wieloosobowego zespołu
odpowiedzialnego za obsługę kilku tysięcy postępowań egzekucyjnych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się egzekucją
zarówno świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.
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* w tym m.in. w ramach obsługi prawnej nadzorców sądowych, zarządów oraz syndyków wymienionych powyżej podmiotów.

Świadczyliśmy usługi prawne na rzecz*:
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