
NIP: 9542795070  
REGON: 380871269  

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy – Nr KRS 0000742548 
Kapitał zakładowy 5 000,00 zł 
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Katowice, dnia 26 listopada 2019 r. 

DO:  
Wierzyciele Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Myśliwy 
Praktyka Lekarska „ARKAMED” w restrukturyzacji [NIP: 7541210681, PESEL: 58101608737] 

Sygn. akt V GRp 7/19  
Pismo nadzorcy sądowego dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod 
firmą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” w restrukturyzacji [NIP: 7541210681, PESEL: 
58101608737] [dalej także: "dłużnik"] w przedmiocie zawiadomienia o otwarciu przyspieszonego 
postępowania układowego 
 

ZAWIADOMIENIE O OTWARCIU PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO  
 

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA] 

Niniejszym na podstawie art. 40 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15.05.2015 r. - Prawo 
Restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.) [dalej także: " PrRestr"], zawiadamiam, że 
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 
22.11.2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 14/19 otworzył przyspieszone postępowanie 
układowe względem dłużnika: 

Dariusz Myśliwy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska 
„ARKAMED” (adres: ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP: 7541210681) /obecnie  
w restrukturyzacji/. 

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne  
z dniem jego wydania, tj. 22.11.2019 r. 
 
 

[B- USTANOWIENIE NADZORCY SĄDOWEGO] 

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono nadzorcę 
sądowego w osobie Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Sąd nie odebrał przy tym dłużnikowi zarządu 
własnego, a tym samym nie ustanowił zarządcy. 
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[C- PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI] 

W związku z powyższym uprasza się o niezwłoczne podanie informacji o wysokości przysługujących 
Państwu od dłużnika wierzytelności na dzień poprzedzający otwarcie przyspieszonego postępowania 
układowego w podziale na należność główną, odsetki (wraz z podaniem rodzaju odsetek, jak np. 
ustawowe, umowne, karne), ew. opłaty, prowizje, koszty sądowe, egzekucyjne, etc. z wykazaniem 
terminów płatności oraz z podaniem informacji o ustanowionych na majątku dłużnika i osób trzecich 
zabezpieczeniach. 
 

[D- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA] 

1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez 
umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, przy 
zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem nadzorca sądowy informuje, że propozycje 
układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone  
w stopniu, umożliwiającym poszanowanie słusznych praw wierzycieli. Powyższe informacje 
można przesłać drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Prośba dotyczy wszystkich 
wierzycieli (objętych układem, jak i nieobjętych układem). 

2. W terminie kilku tygodni od momentu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 
zostanie przygotowany przez nadzorcę sądowego plan restrukturyzacyjny, uwzględniający 
propozycje restrukturyzacji oraz spis wierzytelności.  

3. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 22.11.2019 r.,  
a przygotowany zostanie przez nadzorcę sądowego w oparciu o dokumentację i księgi dłużnika 
oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem  
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także zweryfikowany w oparciu o dostępną 
dokumentację oraz informacje od wierzycieli. Spis wierzytelności obejmować będzie 
wierzytelności objęte oraz nieobjęte układem. 

4. Po złożeniu przez nadzorcę sądowego spisu wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego Sędzia-
komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.  
O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz 
zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im 
propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności 
ze względu na kategorie interesów (o ile taki podział będzie dopuszczalny), informację  
o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych 
przepisów Prawa restrukturyzacyjnego (art. 264 ust.1 PrRestr). 

5. W przyspieszonym postępowaniu układowym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich 
wierzytelności, jednakże uprasza się o przedstawienie nadzorcy sądowego informacji o ich 
wysokości, o czym w p. C niniejszego pisma. 

6. Zgodnie z art. 252 ust. 1 PrRestr, od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 
do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 
przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika świadczeń 
wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.  

7. Przyspieszone postępowanie układowe będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym  
w Opolu pod sygnaturą V GRp 7/19. 
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Informuję jednocześnie, iż dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania 
powstałe po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 
22.11.2019 r. włącznie. 
 
Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami przyspieszonego postępowania układowego 
zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. 
 
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem 
info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu:  +48 32 308 00 00. 
 
Bieżące informacje dotyczące postępowania układowego będą umieszczane na stronie internetowej: 
www.arkamed.kubiczekm.com 
 
Korespondencję można z kolei kierować na adres: 

Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. 
ul. Francuska 34 
40-028 Katowice 
 
Z wyrazami Szacunku,  
 
 
 
Jakub Michalak – Członek Zarządu Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. 
 /licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1156/ 
 
Załączniki: 

1. Kopia postanowienia z dnia 22.11.2019 r. Sądu restrukturyzacyjnego, tj. Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie 
prowadzonej pod sygn. akt V GR 14/19. 


