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POSTANOWIENIE 
 

                  Dnia 14 stycznia 2013 roku 
 

Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy 

SSR Zbigniew Miczek  

po rozpoznaniu w dniu 14.01.2013 roku, w Tarnowie  

na posiedzeniu niejawnym  

sprawy w postępowaniu upadłościowym 

upadłego ABM SOLID Spółka Akcyjna w Tarnowie 

obejmującym likwidację majątku upadłego 

postanawia 

I. zawiadomić wierzycieli upadłego ABM SOLID Spółka 

Akcyjna w Tarnowie, iż Sędzia Komisarz zamierza ustanowić w toku 

postępowania Radę Wierzycieli składająca się z pięciu Członków i dwóch 

Zastępców, kierując się zasadami określonymi w Załączniku numer 1 do 

niniejszego postanowienia 

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania kandydatur na 

Członków Rady lub Zastępców Członków do dnia 31 stycznia 2013 roku 

włącznie, do Sądu Rejonowego w Tarnowie, według zasad określonych w 

Załączniku numer 2 do niniejszego postanowienia 

 

SSR Zbigniew Miczek 
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Załącznik numer 1 do postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 stycznia 2013 roku w 

postępowaniu upadłościowym ABM SOLID Spółka Akcyjna w Tarnowie 
 

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym ABM SOLID Spółka Akcyjna w 

Tarnowie, obejmującym likwidację majątku upadłego zamierza powołać Radę 

Wierzycieli składającą się z pięciu członków i dwóch zastępców, kierując się poniżej 

wskazanymi zasadami: 

I. zgodnie z art. 202 ust. p.u.n. członkowie rady wierzycieli i ich zastępcy powoływani 

są spośród wierzycieli upadłego, których wierzytelności zostały uznane albo 

uprawdopodobnione; 

II. zgodnie z art. 204 p.u.n. członkowie rady wierzycieli pełnią swoje obowiązki osobiście 

albo przez swe organy, natomiast członek rady wierzycieli, za zgodą sędziego-

komisarza, może również działać przez pełnomocnika, a gdy członkiem rady 

wierzycieli jest organ administracji publicznej także osoba wyznaczona przez ten 

organ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie 

poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu nie 

wymaga notarialnego poświadczenia podpisu; 

III. zgodnie z art. 205 ust. 1 zd. 1 p.u.n. rada wierzycieli służy pomocą syndykowi, 

nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszów 

masy upadłości, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za 

zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli tego 

zażąda sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca; 

IV. zgodnie z art. 205 ust. 1 zd. 2 p.u.n. przy wykonywaniu obowiązków rada wierzycieli 

kieruje się interesem ogółu wierzycieli; 

V. Sędzia Komisarz mając na uwadze to, że rada wierzycieli działa w interesie ogółu 

wierzycieli, zamierza przy wyborze jej członków kierować się zasadą reprezentowania 

wszystkich grup wierzycieli, przy uwzględnieniu specyfiki działalności upadłej Spółki 

i strukturą wierzytelności; 

 

VI. mając na uwadze powyższe Sędzia Komisarz zamierza powołać do rady wierzycieli: 

          

1) członków reprezentujących: 

a) wierzycieli publiczno-prawnych; 

b) wierzycieli w stosunku do których upadła Spółka była wykonawcą robót; 

c) wierzycieli z sektora usług finansowych i ubezpieczeniowych; 

d) wierzycieli będących w stosunku do upadłej Spółki podwykonawcami robót; 

e) wierzycieli będących w stosunku do upadłej Spółki dostawcami materiałów; 

 

2) zastępców członków reprezentujących: 

 

a) wierzycieli będących pracownikami; 

b) innych wierzycieli; 



VII. w przypadku wierzycieli będących osobami fizycznymi lub handlowymi spółkami 

osobowymi Sędzia Komisarz będzie kierował się przy wyborze poszczególnych 

kandydatów doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w 

szczególności  uczestnictwa w  organach  osób  prawnych  (w tym  w radach 

nadzorczych) oraz posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi (wykształcenie 

zawodowe, ukończone kursy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, z zakresu 

finansów i rachunkowości lub kursy uprawniające do zasiadania w radach 

nadzorczych), przy czym takie same wymogi będą stawiane pełnomocnikom tych 

wierzycieli, chyba że będą to adwokaci lub radcy prawni;  

VIII.  w przypadku wierzycieli będących osobami prawnymi Sędzia Komisarz będzie 

kierował się przy wyborze poszczególnych kandydatów doświadczeniem zawodowym 

osób zasiadających w ich zarządach, w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w 

szczególności uczestnictwa w organach osób prawnych (w tym w radach 

nadzorczych) oraz posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi (wykształcenie 

zawodowe, ukończone kursy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, z zakresu 

finansów i rachunkowości lub kursy uprawniające do zasiadania w radach 

nadzorczych) przy czym takie same wymogi będą stawiane pełnomocnikom tych 

wierzycieli lub przedstawicielom organów administracji publicznym, chyba że będą to 

adwokaci lub radcy prawni. 
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Załącznik numer 2 do postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 stycznia 2013 roku w 

postępowaniu upadłościowym ABM SOLID Spółka Akcyjna w Tarnowie 
 
 

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym ABM SOLID Spółka Akcyjna w 

Tarnowie, obejmującym likwidację majątku upadłego, w związku z zamiarem powołania 

Rady Wierzycieli określa zasady składania kandydatur na Członków Rady lub ich Zastępców: 

I. Zgłoszenia winny być składane pisemnie, w biurze podawczym Sądu Rejonowego w 

Tarnowie lub listownie na adres: Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V 

Gospodarczy, ul. Dąbrowskiego 27, 33 -100 Tarnów, do Sędziego Komisarza w 

postępowaniu upadłościowym dotyczącym ABM SOLID Spółka Akcyjna w Tarnowie 

{sygn. akt V GUp 3/12), najpóźniej włącznie do dnia 31.01.2013 roku (decyduje data 

wpływu), gdyż Sędzia Komisarz zamierza powołać Radę Wierzycieli w dniu 

1.02.2013 roku; 

II. Zgłoszenia winny zawierać: 

 

1) określenie wierzyciela wraz z danymi adresowymi; 

2) sygnaturę pod jaką zarejestrowano zgłoszenie wierzytelności, a jeśli zgłoszenie 

takie nie nastąpiło, to uprawdopodobnienie wierzytelności; 

3) informacje o których mowa w Punktach VII lub VIII Załącznika numer 1 do 

postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14.01.2013 roku, przy czym w 

przypadku wierzycieli będących osobami prawnymi wystarczające będzie 

podanie tych informacji w stosunku do osób mających być pełnomocnikami 

wierzycieli lub przedstawicielami organów administracji publicznej, chyba, że 

będą to adwokaci lub radcy prawni, gdyż w tym przypadku podawanie tych 

danych jest zbyteczne; 

4) pełnomocnictwo, w sytuacji gdy wierzyciela ma reprezentować pełnomocnik 

albo upoważnienie dla przedstawicieli organów administracji publicznej, 

spełniające wymogi określone w art. 204 ust. 2 zd. 2 i 3 p.u.n. - wraz z 

dokumentem wykazującym uprawnienie do ich udzielenia - chyba, że takie 

pełnomocnictwo lub upoważnienie zostało złożone przy zgłoszeniu 

wierzytelności i obejmowało ono prawo reprezentowania wierzyciela w radzie 

wierzycieli, a w takim przypadku wystarczające będzie powołanie się na to 

pełnomocnictwo lub upoważnienie; 

5) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego wierzyciela lub 

jego pełnomocnika. 

 


