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Wykaz skrótów
Wykaz skrótów

Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

pr. rest. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)

pr. up. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
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u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra-
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z późn. zm.)
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Inne

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
Legalis – system informacji prawnej Legalis
LEX –  system informacji prawnej LEX
MoP – Monitor Prawniczy
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
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SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne
Słowo wstępne

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stanowi 
przełom w polskim ustawodawstwie dotyczącym rozwiązywania pro-
blemów niewypłacalności. Śmiało można powiedzieć, że nowe regula-
cje stawiają Polskę w jednym szeregu z najbardziej zaawansowanymi 
systemami na świecie. Aby jednak można było mówić o pozytywnym 
wpływie ustawy na obrót gospodarczy, konieczne jest sprawne stoso-
wanie nowych przepisów. Mając to na uwadze, zrodziła się koncepcja 
stworzenia wzorów pism oraz orzeczeń sądowych w postępowaniach 
restrukturyzacyjnych. Istotną wartością przedkładanego Czytelnikowi 
zbioru jest dobór Autorów. W całości są to praktycy zajmujący się na co 
dzień orzekaniem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 
jak również prowadzeniem spraw jako doradcy restrukturyzacyjni. 
Część Autorów brała również czynny udział w pracach legislacyjnych 
nad powstaniem nowego prawa.

Komitet redakcyjny dołożył wielu starań, aby wzory zachowały 
wysoką merytoryczną jakość. Wszyscy są jednak świadomi, że prakty-
ka obrotu prawnego może inaczej pojmować dane instytucje nowego 
prawa. Nie wszystkie zagadnienia o charakterze doktrynalnym można 
uznać na obecnym etapie za przesądzone. Stąd Autorzy są świadomi 
naturalnej ułomności wbudowanej w prezentowane dzieło.

Wzory pism i orzeczeń sądowych mogą stać się podstawowym na-
rzędziem w praktycznych zmaganiach z prawem restrukturyzacyjnym 
dla sędziów, nadzorców i zarządców oraz pełnomocników proceso-
wych, a nawet samych dłużników, czyli podmiotów stosujących prawo 
oraz wykonujących orzeczenia sądu.

dr hab. Anna Hrycaj
dr Patryk Filipiak
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1. WNIOSEK DŁUŻNIKA O ZATWIERDZENIE UKŁADU PRZYJĘTEGO 

W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
Bartosz Sierakowski

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa

Wnioskodawca:

Firma Budowlana S.A.
ul. Marszałkowska 2
00-500 Warszawa
KRS: 0000111122
NIP: 1112221112
REGON: 111222333

opłata stała od wniosku: 1000 zł (art. 74 pkt 3 u.k.s.c.)

WNIOSEK DŁUŻNIKA 
O ZATWIERDZENIE UKŁADU PRZYJĘTEGO 

W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Działając w imieniu dłużnika, tj. Firmy Budowlanej S.A. z siedzibą w Warszawie, 
jako członkowie zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji dłużnika (wydruk informa-
cji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w załączeniu), 
niniejszym:
 1. na podstawie art. 7 oraz art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktu-

ryzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.; dalej jako: pr. rest.), wnosimy o zatwierdze-
nie układu w stosunku do dłużnika – Firmy Budowlanej S.A. z siedzibą w Warszawie 
– przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu o treści następującej:
„W postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w trybie przepisów prawa 
restrukturyzacyjnego wobec Firmy Budowlanej Spółki Akcyjnej z siedzibą w War-
szawie (KRS: 0000111122, adres: ul. Marszałkowska 2, 00-500 Warszawa) zawarto 
układ w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań dłużnika poprzez:
 a) zmniejszenie wysokości zobowiązań objętych układem polegające na umorze-

niu w całości odsetek oraz innych zobowiązań ubocznych,
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 b) odroczenie terminu wykonania wszystkich zobowiązań głównych objętych 
układem do końca roku kalendarzowego, w którym dochodzi do prawomocne-
go zatwierdzenia układu,

 c) po upływie okresu odroczenia spłaty określonego w lit. b powyżej – spłatę kwo-
ty głównej zobowiązań objętych układem w 24 (dwudziestu czterech) równych 
ratach miesięcznych, każda rata płatna do 10 (dziesiątego) dnia każdego kolej-
nego miesiąca”;

 2. na podstawie art. 227 k.p.c. w zw. z art. 209 pr. rest. wnoszę o przeprowadzenie do-
wodów wskazanych w treści niniejszego wniosku, w szczególności na okoliczność 
tego, że dłużnik posiada zdolność restrukturyzacyjną, jest zagrożony niewypłacal-
nością, suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzy-
telności, w sposób prawidłowy przeprowadził procedurę samodzielnego zbierania 
głosów na etapie przed złożeniem niniejszego wniosku.

UZASADNIENIE

I. Warunki formalne wniosku

1. Oznaczenie dłużnika

Firma Budowlana S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111122. Spółce 
nadano NIP: 111222111 oraz REGON: 111222333.

Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Marszałkowska 4, 00-590 War-
szawa.

Dłużnika reprezentują: Adam Kowalski – Prezes Zarządu oraz Grzegorz Nowak – 
Członek Zarządu. Sposób reprezentacji określono bowiem w następujący sposób: 
w przypadku zarządu jednoosobowego dłużnika reprezentuje Prezes Zarządu samo-
dzielnie, w przypadku zaś zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działa-
jąc łącznie lub jeden członek zarządu działając razem z prokurentem.

Dowód:
 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS.

2. Pozostałe warunki formalne wniosku

Warunki formalne wniosku wskazane w art. 219 ust. 1 pkt 2 i 3 pr. rest. zosta-
ły wskazane w dalszej części pisma, warunki formalne wniosku wskazane w art. 219 
ust. 2 pr. rest. zostały zaś spełnione poprzez załączone do wniosku dokumenty (za-
łączniki nr 4–10).
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II. Przesłanki procesowe

Dłużnik oświadcza, że:
 1) jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą w branży budowlanej, 

a zatem spełnia cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c., w związku z czym 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 pr. rest. dłużnik posiada zdolność restrukturyza-
cyjną;

 2) główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a zatem sąd polski posiada jurysdykcję krajową w sprawie 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym o zatwierdzeniu układu 
w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

 3) wcześniej nie były rozpoznane, a obecnie nie są rozpoznawane żadne wnioski 
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zarówno w Polsce, jak i w innych 
państwach, a zatem nie zachodzą podstawy negatywne w postaci powagi rzeczy 
osądzonej oraz zawisłości sprawy;

 4) posiada zdolność sądową oraz zdolność procesową.

III. Podstawy zatwierdzenia układu

1. Wielość wierzycieli

Dłużnik posiada 20 wierzycieli osobistych, co wynika ze sprawozdania nadzorcy 
układu oraz załączonych do niniejszego wniosku kart do głosowania. Wobec powyższe-
go spełniona została przesłanka wielości wierzycieli wyrażona w art. 6 pr. rest. w zw. 
z art. 11 ust. 1 pr. up.

2. Zagrożenie niewypłacalnością

Dłużnik wprawdzie jeszcze reguluje swoje zobowiązania pieniężne, niemniej już na 
dzień układowy (a tym bardziej obecnie) można stwierdzić, że jest zagrożony niewypła-
calnością, gdyż jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie stanie się 
niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust. 1 pr. up.

Na aktualny stan rzeczy złożyły się dwie przyczyny. Po pierwsze, na dzień 15 kwiet-
nia 2016 r. przypada spłata pożyczki w wysokości 1 200 000 zł (dług ten można by 
uregulować przy założeniu terminowego spływu wszystkich zaprognozowanych przez 
wnioskodawcę należności). Po drugie, w dniu 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku PB S.A. 
będącego jednym z większych dłużników spółki (generalny wykonawca, dla którego 
spółka wykonywała roboty budowlane w charakterze podwykonawcy). Wnioskodaw-
ca posiada wobec tego podmiotu należność w wysokości 1 000 000 zł płatną do dnia 
31 marca 2016 r. Z uwagi na ogłoszoną upadłość jest oczywiste, że należność ta nie 
zostanie ściągnięta przed 15 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wskazać należy, że nie udało 
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