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NIEWYPŁACALNY?

PPRZEWODNIK PRAKTYCZNY

Pamiętaj !
– najważniejsze to szybko zareagować

Jeżeli:
➢ firma jest Twoim dłużnikiem
➢ powziąłeś informację lub masz uzasadnione przypuszczenie, że firma ta ma
problemy finansowe i istnieje ryzyko, że jest niewypłacalna lub choćby
dopiero zagrożona niewypłacalnością

Powinieneś niezwłocznie:
➢ Sprawdzić czy dłużnik ten podjął jakiekolwiek działania w związku z taką
sytuacją, np. zainicjował postępowanie restrukturyzacyjne lub postępowanie
upadłościowe
➢ Dowiedzieć się czy uznaje on wierzytelność czy też ją kwestionuje (np.
dłużnik będzie ją uznawał za przedawnioną, czy też wzajemnie potrąconą z
wierzytelnością dłużnika)

Pamiętaj !
Wniosek restrukturyzacyjny wraz z załącznikami jest dostępny dla
wie rzyc ie li w s ądz ie, któr y otworzył postę powanie
restrukturyzacyjne

Co możesz zrobić, gdy dowiesz się o postępowaniu
restrukturyzacyjnym Twojego dłużnika?
➢ Wystąpić do dłużnika z wnioskiem o potwierdzenie sald
księgowych

POSTĘPOWANIE
RESTRUKTURYZACYJNE

➢ Zwrócić się w tej sprawie do nadzorcy sądowego/zarządcy, który
został wyznaczony w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym
➢ Zapoznać się ze sporządzonym przez dłużnika wykazem wierzycieli
d o ł ą c zo ny m d o w n i o s ku o o t wa rc i e p o stę p o wa n i a
restrukturyzacyjnego – i upewnić się, że Twoja wierzytelność
znajduje się na liście

Pamiętaj !
Informacja o sporządzeniu spisu wierzytelności zamieszczana jest
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ze spisem wierzytelności
można zapoznać się w sądzie przeglądając akta postępowania
restrukturyzacyjnego

W postępowaniu restrukturyzacyjnym – odmiennie niż w
postępowaniu upadłościowym - wierzyciele nie zgłaszają swoich
wierzytelności.
Wierzytelności poszczególnych wierzycieli są ustalane na podstawie
ksiąg rachunkowych dłużnika lub innych dokumentów dłużnika, czy
wpisów w księgach wieczystych, a potem umieszczane w tzw. spisie
wierzytelności.

SPIS WIERZYTELNOŚCI

A więc – co dalej :
➢ Jeżeli Twoja wierzytelność jest ujęta w dokumentach finansowych
dłużnika, to powinna się ona automatycznie znaleźć na liście
wierzytelności – ale powinieneś to sprawdzić !
➢ Jeżeli Twojej wierzytelności nie ma na liście wierzytelności – przysługuje
Ci sprzeciw

Pamiętaj !
Spis wierzytelności może zostać także uzupełniony, w przypadku
gdy wierzyciel
dysponuje prawomocnym orzeczeniem
przeciwko dłużnikowi (np. prawomocny wyrok Sądu zasadzający
pieniądze od dłużnika na rzecz wierzyciela)

Spis wierzytelności – dlaczego to takie ważne?

UZUPEŁNIENIE
SPISU
WIERZYTELNOŚCI

Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności daje Ci uprawnienie
do wzięcia udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym i skorzystania z
przysługujących mu w tym postępowaniu uprawnień, np. głosowania „za”
lub „przeciw” układowi z dłużnikiem, a nawet w niektórych przypadkach
przedstawienia „własnych” propozycji układowych lub powołania
przedstawiciela rady wierzycieli, która reprezentuje interesy wierzycieli w
postępowaniu.

Jeżeli Twojej wierzytelności nie ma na liście:
➢ Należy złożyć sprzeciw, a następnie Sąd może go uwzględnić i
pominięta wierzytelność zostanie uwzględniona w spisie
wierzytelności
➢ Pamiętaj! Sprzeciw należy złożyć w określonym terminie –
inaczej Sąd go odrzuci.

Pamiętaj !
Informacja o zgromadzeniu wierzycieli publikowana jest w
MSiG, zaś wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności
otrzymają także pismo z informacją o zwołaniu z gromadzenia
wierzycieli w celu głosowania nad układem, do którego
dołączona jest karta do głosowania oraz propozycje układowe

UKŁAD
DŁUŻNIKA
Z WIERZYCIELAMI

❑ Postępowanie restrukturyzacyjne powinno doprowadzić do
zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem, a jego wierzycielami,
który powinien prowadzić do zaspokojenia wierzycieli
❑ Wcześniej przygotowywane są propozycje układowe, które
regulują sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, m.in.
odroczenia terminów wykonania tych zobowiązań, rozłożenie ich
spłaty na raty bądź ich umorzenie, a czasami nawet likwidację
majątku dłużnika
❑ O przyjęciu lub odrzuceniu propozycji układowych decydują
wierzyciele, jednak układ musi zostać jeszcze zatwierdzony przez
Sąd.
❑ Jeśli układ nie zostanie przyjęty – postępowanie zostanie
zakończone.

Pamiętaj !
Do wszczęcia postępowania upadłościowego niezbędny jest
wniosek do sądu

Do wszczęcia postępowania niezbędny jest wniosek złożony przez:
➢ dłużnika
➢ wierzyciela, a więc taki wniosek możesz złożyć także Ty

POSTĘPOWANIE
UPADŁOŚCIOWE

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone wobec spółki lub
osoby, która nie jest już w stanie regulować swoich długów, a więc stała
się niewypłacalna - utraciła zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Prowadzone jest w celu wspólnego dochodzenia roszczeń przez
wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Na skutek ogłoszenia upadłości
dłużnik traci prawo zarządzania, korzystania i dysponowania swoim
majątkiem. W postępowaniu zbywany jest majątek dłużnika. Majątek
ten stanowi masę upadłościową, która po likwidacji pozwoli zaspokoić
roszczenia wierzycieli.

Pamiętaj !
W trakcie postępowania upadłościowego, wierzytelności
należne od dłużnika zaspokajane zostają zgodnie ze
sporządzoną i zatwierdzoną przez sąd listą wierzytelności

Co musisz zrobić:
➢ Aby wierzytelność znalazła się na liście wierzytelności musisz ją
zgłosić do sędziego komisarza.

LISTA
WIERZYTELNOŚCI

➢ Zgłoszenie wierzytelności powinno spełniać określone wymogi
prawne. Na tym etapie należy też przedstawić wszelkie dowody,
które wskazują na istnienie wierzytelności oraz jej wysokość. Jeśli
organ uzna zgłoszenie wierzytelności za niewystarczająco
udowodnione, nie zamieści wierzytelności na liście wierzytelności.
➢ Jeżeli Twoja wierzytelność nie zostanie umieszczona na liście
przysługuje Ci sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelności

Pamiętaj !
Realną zaletą upadłości jest to, że lista wierzytelności
sporządzana przez syndyka, a następnie zatwierdzana przez
sędziego-komisarza stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko
upadłemu. Jest to uproszczona dla wierzycieli forma dochodzenia
swoich roszczeń, gdyż nie muszą już kierować sprawy osobiście
na drogę postępowania gospodarczego

❑ Zakończenie postępowania następuje poprzez zaspokojenie z tzw.
funduszu masy upadłości wierzycieli (w całości lub w części – w
zależności od kwoty środków uzyskanych w toku postępowania), z
uwzględnieniem wynikającej z przepisów, kolejności zaspokojenia

ZAKOŃCZENIE
POSTĘPOWANIA

❑ Zakończenie postępowania upadłościowego nie zawsze oznacza
rozwiązanie przedsiębiorstwa dłużnika i wykreślenie go rejestru.
Wyjątkowo, istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami. W
takim przypadku dłużnik, po zaspokojeniu wierzycieli, może dalej
prowadzić przedsiębiorstwo.

DEBTUS jest ekspertem w następujących dziedzinach:

windykacja B2B i B2C

międzynarodowa windykacja regresów
ubezpieczeniowych (szkody komunikacyjne i inne) windykacja międzynarodowa - w 145 państwach współpraca z wiodącymi polskimi ﬁrmami
na świecie - polubowna oraz sądowa
ubezpieczeniowymi
windykacja krajowa - polubowna oraz sądowa
windykacja należności wynikajacych z
transgranicznej wymiany handlowej - dla
eksporterów i importerów

windykacja należności dla ﬁrm transportowych i
logistycznych (konwencja CMR, konwencja
Montrelaska)
windykacja należności za usługi medyczne współpraca ze szpitalami, sieciami klinik

międzynarodowa windykacja regresów
ubezpieczeniowych (receivables insurance) windykacja należności za ubezpieczenia społeczne współpraca z wiodącymi Agencjami
współpraca z zagranicznymi bankami ubezpieczeń
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w Polsce i socjalnych
na świecie
windykacja należności ze świadczeń
alimentacyjnych - współpraca z zagranicznymi
płatnikami świadczeń

BRILLAW jest ekspertem w następujących dziedzinach prawa:

lotnictwo cywilne
umowy, bieżąca obsługa prawa, prawo pracy,
PPK
spory sądowe, uchwały o rozwiązaniu sporu i
arbitraż międzynarodowy
zamówienia publiczne, infrastruktura,
energetyka i ochrona środowiska
nieruchomości, prawo budowlane i projekty
typu green/brown ﬁeld, SSE
hotele i usługi turystyczne
IPO, inwestycje kapitałowe, M&A, due diligence

usługi transportowe i logistyczne
prawo własności intelektualnej, IT, GDPR, AML,
Compliance
handel detaliczny, e-commerce, FMCG
Fin-Tech, StartUp’y
regulacje farmaceutyczne i biotechnologia
leasing, bankowość, instytucje ﬁnansowe,
ubezpieczenia i doradztwo ﬁnansowe
prawo podatkowe i podatki międzynarodowe
ﬁrmy rodzinne, regulacje rodzinne, sukcesja
regulacje unijne
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