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KOM U N I K AT Y I O G Ł O S Z E N I A

Analiza ﬁrmy w trakcie tymczasowego nadzoru sądowego
Powołanie
tymczasowego
nadzorcy sądowego
pozwala na
uzyskanie przez sąd
pełniejszej informacji,
co do sytuacji
ekonomicznej
dłużnika.
Pełni on swoje funkcje do
ogłoszenia upadłości bądź
oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
dłużnika.
W obecnych czasach każdy
przedsiębiorca działający na
danym rynku narażony jest
na wpływ czynników kryzysowych i nie zawsze potraﬁ podnieść się z „choroby”.
Mając to na uwadze postępowania upadłościowe prowadzone wobec ﬁrm , które
znalazły się w sytuacji kryzysowej, powinny być prowadzone dla podnoszenia
efektywności ekonomicznej lub oczyszczania rynku
z jednostek, które nie potraﬁą
funkcjonować zgodnie z jego
regułami.

Zabezpieczenie majątku
W praktyce postępowań
upadłościowych prowadzonych na terytorium Polski
podejmowane są próby zachowania przedsiębiorstwa
dłużnika, w przypadku new-

ralgicznych gałęzi gospodarki, posiadających zdolność
upadłościową tj. górnictwa,
hutnictwa, przemysłu metalurgicznego. W pozostałych
przypadkach, głównie w stosunku do małych i średnich
przedsiębiorstw, próby takie
to rzadkość. W celu usprawnienia działań w tym zakresie niezbędne wydaje się
przeprowadzenie szeregu
analiz już na etapie postępowania zabezpieczającego,
co dałoby możliwość określenia dalszych działań podejmowanych wobec przedsiębiorstwa, które znalazło się
w sytuacji kryzysowej.
Prawo Upadłościowe
i Naprawcze nakłada na sąd,
w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika, obowiązek zabezpieczenia jego majątku.
W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego
przez dłużnika, sąd z urzędu dokonuje zabezpieczenia
jego majątku. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
przez wierzyciela, lub innego
uprawnionego, nie zobowiązuje sądu do zabezpieczenia
majątku dłużnika. W praktyce można zauważyć, iż najczęściej sądy zabezpieczają
majątek dłużnika poprzez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS).
TNS jest więc organem wyznaczonym przez sąd w postępowaniu w przedmiocie
ogłoszenia upadłości dłuż-

nika i pełni on swoje funkcje
do ogłoszenia upadłości bądź
oddalenia przez sąd wniosku
o ogłoszenie upadłości dłużnika. Powołanie, w toku postępowania w przedmiocie
ogłoszenia upadłości dłużnika, tymczasowego nadzorcy
sądowego ma charakter tymczasowy i nie powinno być
odbierane zarówno przez samego dłużnika jak i jego otoczenie negatywnie.

Obowiązek wobec TNS
TNS będąc organem postępowania zabezpiecza
stan majątkowy dłużnika
oraz nadzoruje sposób sprawowania zarządu przedsiębiorstwem. W praktyce TNS
nie ogranicza przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej, a jedynie wymaga od dłużnika uzgadniania
czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu,
co ma bezpośredni związek
z obowiązkiem zabezpieczenia jego majątku. Należy więc
pamiętać, iż sytuacja w której
dłużnik nie wykonuje poleceń TNS, w szczególności co
do sposobu rozporządzania
swoim majątkiem, naraża go
na zarzut, iż działa na szkodę
wierzycieli.
Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego pozwala na uzyskanie przez
sąd pełniejszej informacji,
co do sytuacji ekonomicznej dłużnika. Należy pamię-

tać, iż wnioski o ogłoszenie
upadłości często składane są
przez dłużników z dużym
opóźnieniem, co powoduje,
iż nie posiadają oni zdolności upadłościowej, a sąd
zobligowany jest wówczas
do oddalenia wniosku. Ponadto w praktyce zauważa
się, iż wnioski o ogłoszenie
upadłości składane są często przez wierzycieli, którzy
nie zawsze działają w dobrej
wierze. W tym przypadku to
właśnie TNS dokonując analizy przedsiębiorstwa może
wykazać, iż w danym przypadku brak jest przesłanek do
ogłoszenia upadłości danego
przedsiębiorcy.

Zadania TNS
W trakcie pełnionego nadzoru sądowego TNS
weryﬁkuje przesłanki niewypłacalności dłużnika,
w szczególności zwracając
uwagę na fakt, czy dłużnik
wykonuje swoje wymagalne
zobowiązania oraz czy niewykonywanie zobowiązań ma
charakter trwały oraz bada
jego zdolność upadłościową.
W praktyce, pomimo, iż nie
ma takich obowiązków ustawowych, TNS winien przeprowadzić wnikliwą analizę
przedsiębiorstwa uwzględniając zarówno sytuację wewnętrzną jak i zewnętrznąrynkową dłużnika.
Po dokonaniu analizy stanu przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem charak-

teru i dynamiki procesów gospodarczych, konkurencyjności w branży , oszacowaniu
wartości rynkowej aktywów,
analizie wartości niematerialnych i prawnych , można będzie określić w jakim
trybie postępowania wierzyciele mogą być zaspokojeni
w wyższym stopniu. Jest to
niezwykle ważne ze względu
na fakt, iż często zdarza się,
że dłużnicy wnoszą o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu w momencie, gdy ich sytuacja
ekonomiczna nie pozwala
na prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym proﬁlu, co w dłuższym okresie czasu może
doprowadzić do powstania
kolejnych zobowiązań. Ponadto pełna analiza sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorcy, w trakcie prowadzonego
nadzoru sądowego, pozwoli
na określenie czy działania
w postępowaniu upadłościowym wszczętym wobec
dłużnika powinny uwzględniać konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w celu sprzedaży
przedsiębiorstwa w całości
i zachowania jego unikalnych zasobów, czy też winny
skupić się jedynie na likwidacji poszczególnych składników majątkowych.
Jak widać szczegółowa
i prawidłowo przeprowadzona analiza w trakcie tymczasowego nadzoru sądowego

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza O T W A R T Y K O N K U R S
na stanowisko adiunkta

OTWARTY KONKURS
na stanowisko adiunkta w zakresie metodologii badań psychologicznych, diagnozy
psychologicznej lub psychometrii w Pracowni Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii
Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą spełniać warunki określone w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 oz.1365, z późn. zm.)
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące warunki:
a) posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii,
b) wykazujące zainteresowania metodologią badań psychologicznych i psychometrią,
c) posiadające doświadczenie dydaktyczne w zakresie metodologii badań
psychologicznych, diagnozy psychologicznej lub psychometrii,
d) mające pomysł na autorskie zajęcia dydaktyczne w zakresie psychometrii,
c) posiadające publikacje (w tym złożone do druku) dotyczące zagadnień
metodologicznych lub psychometrycznych
Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów
do 2 stycznia 2012 r. w pokoju 77, do godz. 12.00 (00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7,
Wydział Psychologii UW):
1. zgłoszenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. odpis nadania stopnia doktora,
4. życiorys,
5. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kandydata,
ze szczególnym uwzględnieniem dokonań w zakresie metodologii badań psychologicznych, diagnozy psychologicznej lub psychometrii,
6. spis publikacji oraz kopie opublikowanych prac,
7. przynajmniej dwie opinie, w tym jedna od samodzielnego pracownika naukowego,
zawierające ocenę osiągnięć naukowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 16 stycznia 2012 r. o godz. 14.00 w sali 74
(Warszawa, ul. Stawki 5/7). Obecność kandydatów jest w tym dniu obowiązkowa.

Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą spełniać warunki określone w ustawie –Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz.1365, z późn. zm.)
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające
a) tytuł zawodowy magistra psychologii oraz stopień naukowy doktora ( bez względu
na dyscyplinę naukową, w której został nadany) lub
b) stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Afiliacja zwycięzców konkursu z określoną jednostką organizacyjną
Wydziału będzie przedmiotem uzgodnień po rozstrzygnięciu konkursu
Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów
do 2 stycznia 2012 r. w pokoju 77, do godz. 12.00 (00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7,
Wydział Psychologii UW):
1. zgłoszenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. odpis nadania stopnia doktora,
4. życiorys,
5. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kandydata,
6. spis publikacji oraz kopie opublikowanych prac,
7. przynajmniej dwie opinie, w tym jedna od samodzielnego pracownika naukowego,
zawierające ocenę osiągnięć naukowych.

Będąc przedsiębiorcą, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, należy pamiętać, iż
ustanowienie przez sąd TNS
jest i owszem działaniem
proceduralnym, ale winno
być również rozumiane jako
działanie zmierzające do
określenia właściwego trybu
postępowania upadłościowego. Pełna analiza ekonomiczna uwzględniająca wpływ
czynników zewnętrznych na
przedsiębiorstwo przy jednoczesnej współpracy dłużnika
z TNS pomoże wypracować
wnioski pozwalające na podjęcie przez sąd decyzji w zakresie obrania właściwego
trybu postępowania upadłościowego.
Będąc wierzycielem należy
pamiętać, iż składając wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika winniśmy zawnioskować o zabezpieczenie jego
majątku. Dzięki temu określona zostanie sytuacja ekonomiczna dłużnika, co może
mieć znaczenie dla podjęcia
kolejnych decyzji w przedmiotowej sprawie, a co z tym
związane ma wpływ na stopień zaspokojenia wierzycieli.
Małgorzata Anisimowicz
Syndyk
m.anisimowicz@kancelaria-syndyka.pl

OTWARTY KONKURS
na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii rozwoju poznawczo-językowego (w tym metod badawczych
i technik analizy danych), w Katedrze Psychologii Poznawczej
Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą spełniać warunki określone w ustawie –
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 oz.1365, z
późn. zm.)
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące warunki:
a) posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii,
b) posiadające kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii rozwoju poznawczo-językowego,
c) posiadające publikacje dotyczące psychologii rozwoju poznawczego i/lub językowego.
Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do 2 stycznia 2012
r. w pokoju 77, do godz. 12.00 (00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, Wydział Psychologii
UW):

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 10 stycznia 2012 r. o godz. 10:00 w sali 74
(Warszawa, ul. Stawki 5/7). Obecność kandydatów jest w tym dniu obowiązkowa.

1. zgłoszenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. odpis nadania stopnia doktora,
4. życiorys,
5. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kandydata,
ze szczególnym uwzględnieniem dokonań w zakresie psychologii poznawczej, psychologii rozwoju poznawczego i językowego, metodologii i statystyki.
6. spis publikacji oraz kopie opublikowanych prac,
7. przynajmniej dwie opinie, w tym jedna od samodzielnego pracownika naukowego,
zawierające ocenę osiągnięć naukowych.

Wydział nie zapewnia mieszkania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 16 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w sali 74
(Warszawa, ul. Stawki 5/7). Obecność kandydatów jest w tym dniu obowiązkowa.
Dziekan Wydziału Psychologii UW

Wydział nie zapewnia mieszkania.
Dziekan Wydziału Psychologii UW

Wydział nie zapewnia mieszkania.
Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW

Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW

w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu,
zaprasza do składania
w terminie do 12.12.2011 r.
ofert na zakup wierzytelności
dłużników na łączną kwotę
ok. 128 tys. zł i 4,5 mln EUR.
Wszelkie informacje można uzyskać
po złożeniu zapytania na adres
syndykoferty@wp.pl, lub telefonicznie
+48 784 06 26 09.

Warto pamiętać

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza

SYNDYK
„PROGRES” sp. z o.o.

może wpłynąć na skuteczność oraz sprawność przeprowadzenia właściwego postępowania upadłościowego
wobec dłużnika.

Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW
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OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony dodatkowy ostateczny

e k s t r a

KOMUNIKATY
I OGŁOSZENIA

plan podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Realty
Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 6/11).
Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych,
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 i w terminie dwóch tygodni od daty
obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza pisemne zarzuty.
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