Lublin, dnia 29 maja 2017r.
Doradca restrukturyzacyjny
Grzegorz Mazur – nr licencji 160
ul. Narutowicza 55/6
20-016 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia
24 maja 2017 r. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Romana Packa
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU „INWOD” Roman Pacek
w Lubartowie (ul.Nowodworska 5; 21-100 Lubartów) – sygn. akt GR 12/17, oraz wyznaczył
nadzorcę sądowego w przedmiotowym postępowaniu w osobie doradcy restrukturyzacyjnego
Grzegorza Mazura - nr licencji 160.
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność
operacyjną PHU „INWOD” Roman Pacek w Lubartowie. Przedsiębiorca - jak dotychczas –
nadal może prowadzić działalność gospodarczą, realizować zawarte umowy oraz może
zawierać nowe kontrakty. Podstawowa zmiana polega na:
- ochronie przedsiębiorcy przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania
egzekucji przeciwko PHU „INWOD” Roman Pacek w Lubartowie)
- oraz tym, że długi powstałe przed dniem 24 maja 2017 r. będą podlegały
restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe
zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym
etapie postępowania).
W tym miejscu nadzorca podkreśla, że zaspokojenie wszystkich wierzytelności za
okres sprzed 24 maja 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach
propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu
sanacyjnym. Regulowanie tych wierzytelności nie zależy od nadzorcy sądowego ani nie jest
dobrą wolą przedsiębiorcy, ale jest niedopuszczalne w myśl obowiązujących przepisów.
Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością PHU „INWOD” Roman Pacek
w Lubartowie czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać
czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.
W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca
kontaktuje się z wierzycielami i uczestnikami postępowania przy użyciu poczty
elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: biuro@kancelariaempe.pl

Jednocześnie nadzorca sądowy informuje o najważniejszych kwestiach związanych z
przebiegiem

przyśpieszonego

postępowania

układowego.

Informacje,

które

zostały

przedstawione poniżej nie stanowią pouczenia i nie wyczerpują wszystkich możliwych
sytuacji jakie mogą powstać w trakcie przyśpieszonego postępowania układowego.
W pierwszej kolejności zastosowanie będą mieć przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
2015 poz. 978) - dalej zwana "PR".
1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości
dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z
wierzycielami. Podejmowane czynności prawne i faktyczne zmierzają do poprawy
sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności
do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją oraz
przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 PR).
2. Zgodnie z uzyskanymi przez nadzorcę sądowego informacjami od dłużnika,
bieżąca działalność przedsiębiorstwa została wstrzymana, przy czym dłużnik
będzie regulował na bieżąco zobowiązania wobec pracowników, minimalizując w
ten sposób bieżące koszty.
3. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące
prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą
układową. (art. 240 PR).
4. Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego
zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie
rady wierzycieli. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w
terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres
zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. (art. 39 ust1
PR).
5. Do czynności nadzorcy sądowego należy w szczególności ocena propozycji
układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu
zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie
działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych
głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości
wykonania układu (art. 40 pkt. 3 PR).
6. Z wyjątkiem art. 129 ust. 1 pkt 1 PR, obciążenie składników majątku dłużnika
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką

morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem
przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego jest niedopuszczalne. (Art. 246 ust. 1 PR).
7. Nadzorca sądowy sporządza na podstawie dokumentacji dłużnika, w terminach i
na zasadach określonych w ustawie spis wierzytelności obejmujący wierzytelności
osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa
sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. (Art.
76 PR)
8. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego
zakończenia

albo

uprawomocnienia

się

postanowienia

o

umorzeniu

przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo
zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa (Art. 76
PR) są objęte układem, jest niedopuszczalne. (Art. 252 ust 1 PR)
9. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego
zakończenia

albo

uprawomocnienia

się

postanowienia

o

umorzeniu

przyspieszonego postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego
lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w
których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady
wierzycieli, jest niedopuszczalne. Do umów kredytu w zakresie środków
postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania,
leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń,
umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw
wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy podstawą
wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu otwarcia
przyspieszonego postępowania układowego zobowiązań nieobjętych układem lub
inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia
postępowania, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. (Art. 256. Ust.1 PR).
10. Dłużnik ma obowiązek niezwłocznie informować nadzorcę sądowego o
postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed
sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz lub
przeciwko dłużnikowi. W sprawach tych uznanie roszczenia, zrzeczenie się
roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy
przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.

11. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa
układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na
wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem
stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się
również organowi egzekucyjnemu. (Art. 259. 1 PR). Wszczęcie postępowania
egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub
zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z
mocy prawa układem jest niedopuszczalne po dniu otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego. (Art. 259. 3 PR).
12. Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką,
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską
może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję
wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub
nadzorcy

sądowego

może

zawiesić

postępowanie

egzekucyjne

co

do

wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do
przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny
czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech
miesięcy. Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia może nastąpić zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. (Art. 260 PR).
13. Niezwłocznie po złożeniu do sądu planu restrukturyzacyjnego uwzględniającego
propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spisu wierzytelności,
spisu wierzytelności spornych, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia
wierzycieli w celu głosowania nad układem. (Art. 263 PR).

Propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, które zostały
przez dłużnika załączone do wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego,
ulegną zmianie. Ostateczne ich wersja zostanie doręczona w terminie późniejszym, najpóźniej
wraz z zawiadomienie o wyznaczeniu terminu na zgromadzenie wierzycieli.

