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Poucza się, że: 

 
Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel może również stawić 

się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli i oddać ustnie głos do protokołu. 
 

W przypadku głosowania pisemnego, głosowanie nad układem, przy wykorzystaniu karty do głosowania, 
odbywa się poprzez zakreślenie znaku „X” we właściwym kwadracie „za układem” albo „przeciwko układowi”. 
Zakreślenie obu kwadratów jest jednoznaczne z nieważnością oddanego głosu. 
 

Karta do głosowania powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wierzyciela 
zgodnie z zasadami jego reprezentacji ujawnionymi w stosownym rejestrze. Uprawnienie do podpisania karty do 
głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa należy wykazać załączonym odpisem lub wydrukiem  
z odpowiedniego rejestru (np. KRS). 
 

Kartę do głosowania może podpisać również pełnomocnik, przy czym pełnomocnikiem może być 
również inny wierzyciel (art. 110 ust 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Pełnomocnictwo należy dołączyć do karty 
do głosowania. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
W przypadku, gdy pełnomocnikiem wierzyciela jest inny z wierzycieli, uprawnienie do podpisania karty 

do głosowania należy wykazać dodatkowo odpisem lub wydrukiem z odpowiedniego rejestru dla tego 
wierzyciela. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną (np. wspólnicy spółki cywilnej) lub niepodzielną, 
głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z tych wierzycieli (art. 108 ust. 
1 Prawa restrukturyzacyjnego). 

 
W wypadku, gdy uzupełniane treści nie zmieściły się w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza 

się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do 
formularza treścią należy złożyć podpis. 
 
Ponadto poucza się o treści art. 107 – 110, 113, 115 – 119, 151 ustawy  
z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574): 
 
Art. 107 [Głosowanie] 
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których 
wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na 
zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. 
2. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule 
egzekucyjnym. 
3. Sędzia-komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu 
wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna  
i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, sędzia-komisarz oznacza 
stosownie do okoliczności. 
 
Art. 108 [Wybór pełnomocnika wierzycieli] 
1. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. 
2. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, nie dokonają wyboru pełnomocnika w imieniu wierzycieli głosuje 
zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością. 
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3. Niedokonanie przez wierzycieli, o których mowa w ust. 1, wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy 
nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli. 
Art. 109 [Prawo głosu na podstawie wierzytelności nabytej po otwarciu postępowania] 
1. Wierzyciel nie ma prawa głosu na podstawie wierzytelności, którą nabył w drodze przelewu lub indosu po 
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 
2. Jeżeli przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który odpowiadał 
osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed dniem 
otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, albo nabycie wierzytelności nastąpiło po obwieszczeniu  
w Rejestrze informacji o trybie i miejscu sprzedaży wierzytelności, a zbycie nastąpiło na rzecz nabywcy, który 
zaoferował najwyższą kwotę, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 
3. W postępowaniu o zatwierdzenie układu przepisu ust. 1 nie stosuje się. 
 
Art. 110 [Głosy wierzycieli] 
1. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania 
zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos 
ustnie do protokołu. 
2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-komisarza. Spis głosów 
złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się 
odpowiednio przepis art. 86 ust. 2, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, 
wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci elektronicznej 
i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci elektronicznej. 
3. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. 
4. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy 
głosuje za, czy przeciw uchwale. 
5. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. 
6. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, gdy sędzia-komisarz tak postanowi. Głosowanie  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji może obejmować w szczególności transmisję 
zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku 
zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli 
w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji 
wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 
7. W przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia wierzycieli jest utrudnione, 
sędzia-komisarz może postanowić o przeprowadzeniu głosowania w innym trybie niż określony w ust. 1-6, w tym 
również z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Postanowienie obwieszcza się. 
8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie. 
 
Art. 113 [Głosowanie nad układem] 
1. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta 
wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. 
2. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3, którzy są objęci 
układem. 
3. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest 
większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej 
trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu 
zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem. 
4. Jeżeli po przeprowadzeniu głosowania okaże się, że głosy wierzycieli, o których mowa w ust. 3, mogłyby 
wpłynąć na wynik głosowania, sędzia-komisarz zarządza przerwę w zgromadzeniu wierzycieli w celu 



Załącznik nr 6 do pisma z dnia 11.10.2018 r. 

 3 z 4 

prawidłowego doręczenia zawiadomienia, chyba że stwierdzi na podstawie dowodu z dokumentu, że wierzyciele 
wiedzieli o zgromadzeniu. 
 
Art. 115 [Opinia o możliwości wykonania układu]  
Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. 
 
Art. 116 [Wyłączenie prawa głosu] 
1. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym 
lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, 
przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą 
uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem 
ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. 
2. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący 
spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką  
i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do 
dłużnika. 
3. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka 
dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania. 
4. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel 
będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki. 
 
Art. 117 [Ustalenie kolejności głosowania] 
1. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych sędzia-komisarz ustala kolejność głosowania nad 
propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te 
propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy 
wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119. 
2. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik, zarządca albo nadzorca sądowy mogą zgłaszać zmiany propozycji 
układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika, zarządcę albo nadzorcę sądowego zmian propozycji 
układowych głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos 
oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe 
głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. 
 
Art. 118 [Szczególne okoliczności głosowania]  
1. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu 
lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym 
zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, 
głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli 
zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane. 
2. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać 
powierzony osobom wskazanym w układzie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
3. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, 
głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli 
zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo 
zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. 
4. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, 
głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli 
zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że 
zgoda taka nie jest wymagana. 
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Art. 119 [Uchwała o przyjęciu układu] 
1. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących 
wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności 
przysługujących głosującym wierzycielom. 
2. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie 
interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli  
z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym 
wierzycielom z tej grupy. 
3. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli 
wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali 
za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną 
zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia 
postępowania upadłościowego. 
 
Art.  151. [Wierzytelności wyłączone z układu] 
1. Układ nie obejmuje: 
1) wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do 
pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią 
rentę; 
2) roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw; 
3) wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej; 
4) wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, 
których płatnikiem jest dłużnik. 
2. Układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika 
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej 
pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę 
na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed 
przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia 
wierzycieli. 
3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego 
prawa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 


