
Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział V Gospodarczy, 
Sekcja Upadłościowa, 
ul. Ozimska 60a 
45-368 Opole 

sygn. akt: V GRp 5/16  

 

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE 

 

Działając w imieniu: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………(w dalszej części zwany: „Wierzycielem”) 

(pełna nazwa podmiotu gospodarczego, jej adres oraz nr NIP lub KRS lub PESEL) 

 

niniejszym upoważniam(y) adwokata / radcę prawnego / pełnomocnika niebędącego adwokatem lub 

radcą prawnym*: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, nr porządkowy właściwej listy adwokatów/radców prawnych/nr licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego) 

 

 

do reprezentowania Wierzyciela na Zgromadzeniu Wierzycieli zwołanym w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym otwartym wobec dłużnika Restal 

sp. z o.o. sp. k. w restrukturyzacji [KRS: 0000494697, NIP: 8971796572, REGON: 022353224] z/s 

w Opolu, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja 

Upadłościowa, sygn. akt: V GRp 5/16, oddania w imieniu Wierzyciela głosu w głosowaniu nad 

układem, jak również wszystkich innych czynności związanych z udziałem w Zgromadzeniu Wierzycieli 

[w każdym z terminów, jak również w przypadku odroczenia lub przerwy w Zgromadzeniu 

Wierzycieli]. 

 

 

 

___________________ ___     1.__________________________ 

(pieczęć firmowa)       podpis (pieczęć imienna) 

 

        2.___________________________ 

         podpis (pieczęć imienna) 

 

_________________________ 

(miejscowość i data) 

 

* - niepotrzebne skreślić 



Pouczenie: 

1. Wzór niniejszego pełnomocnictwa dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod 

adresem: [www.restal.kubiczekm.com]. 

2. Przesłany wzór jest tylko propozycją, możliwe jest skorzystanie również z innego wzoru 

pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że powinno to być pełnomocnictwo szczególne (materialne) do 

głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli. 

3. Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentu, wielkimi drukowanymi literami (lub komputerowo) 

i koniecznie o jego podpisanie. 

4. Do pełnomocnictwa prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu 

Wierzyciela osób, które składają podpisy. Można tego dokonać np. załączając informację z KRS lub 

CEIDG, uchwałę o powołaniu lub inny dokument określający kompetencję do podpisania 

pełnomocnictwa. 

5. Prosimy o podanie numeru NIP oraz (jeśli ma zastosowanie) numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym 

lub inny numer w odpowiednim rejestrze jednoznacznie identyfikujący Wierzyciela [np. numer PESEL 

w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej]. 

6. Pełnomocnik nie musi być adwokatem, radcą prawnym lub doradcą restrukturyzacyjnym, może to być 

również np. pracownik lub inna osoba o której mowa w art. 87 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


