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A. ZASTRZEŻENIA 
 

 

Niniejszy dokument stanowi projekt opinii zarządcy o możliwości wykonania układu zawartego w 

postępowaniu sanacyjnym Barbary Wrony (PESEL: 62052200562) zamieszkałej w Gądowie 3F, prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy  

ul. Życzliwej 15 (dalej również jako „Dłużnik”), którą to opinię zarządca przedstawi na zgromadzeniu 

wierzycieli (art. 115 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne).  

Opinia, którą zarządca przedstawi na zgromadzeniu wierzycieli, jak również niniejszy jej projekt, dotyczy 

możliwości wykonania przez Dłużniczkę układu zawartego w oparciu o propozycje układowe sporządzone 

przez Dłużniczkę i udostępnione wierzycielom przez Zarządcę wraz z kartami do głosowania w dniu 28 

października 2021 r. Swoją ocenę Zarządca formułuje w oparciu o swoją najlepszą wiedzę co do 

przedsiębiorstwa Dłużnika pozyskaną w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego jak również co do 

stanu realizacji planu restrukturyzacyjnego.  

Opinia Zarządcy jest tylko oceną możliwości wykonania układu w przyszłości, a nie zobowiązaniem, że układ 

zostanie wykonany. Opinia o możliwości wykonania układu nie ma oczywiście waloru opinii biegłego 

sądowego. 

 
  



 
Projekt opinii Zarządcy o możliwości wykonania układu w postępowaniu sanacyjnym Barbary Wrony - wspólnika spółki cywilnej "DIALAB" DIAGNOSTYKA 
LABORATORYJNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Barbara Wrona Marek Wrona s.c. 

S t r o n a  | 3 

B. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA UKŁADU 
 

 

Stosownie do zatwierdzonego przez Sędziego – komisarza w niniejszym postępowaniu sanacyjnym planu 

restrukturyzacyjnego zaplanowano wykonanie układu jednorazowo, w rozsądnym (1-3 miesięcy) terminie po 

uprawomocnieniu się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu. Wyłącznym źródłem 

finansowania układu ma być uiszczona przez inwestora – nabywcę przedsiębiorstwa Dłużniczki lub jego 

zorganizowanej części cena, której wysokość ustalona miała zostać zostanie w toku negocjacji w terminie od 

stycznia do lutego 2020 r. Zamiarem zarówno Dłużniczki jak i inwestora było, aby cena sprzedaży 

korespondowała z sumą zobowiązań Dłużniczki, tak aby uiszczenie ceny prowadziło do wygaszenia tych 

zobowiązań. Przedmiotem sprzedaży miała być zorganizowana część przedsiębiorstwa Dłużniczki w znaczeniu 

organizacyjnym, obejmująca składniki majątkowe wyszczególnione w przedłożonym Sędziemu – komisarzowi 

spisie inwentarza, z wyłączeniami dokonanymi w toku negocjacji, a dotyczącymi w szczególności środków 

pieniężnych, przedmiotów osobistego użytku, w tym nieruchomości zamieszkiwanej przez Dłużniczkę i jej 

małżonka,  a także składniki niemajątkowe. Z uwagi na majątkową wspólność małżeńską, w jakiej pozostaje 

Dłużniczka, a także z uwagi na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, 

drugim wspólnikiem której jest małżonek Dłużniczki, wykonanie układu przewidującego sprzedaż 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużniczki poprzedzone musi zostać uprawomocnieniem się 

postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym 

wobec małżonka Dłużniczki, który to układ przewidywał będzie analogiczne zasady restrukturyzacji. Stroną 

sprzedającą w ramach planowanej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą oboje 

Państwo Wrona (Barbara i Marek).  

Przebieg negocjacji prowadzonych przez Dłużniczkę i jej małżonka przy udziale Zarządcy z podmiotami 

zainteresowanymi nabyciem przedsiębiorstwa Dłużniczki opisują szczegółowo sprawozdania z czynności 

Zarządcy przedkładane Sędziemu – komisarzowi w wykonaniu przepisów art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574) oraz punktu I. 1) i 2) Zarządzenia Sędziego 

– komisarza z dnia 31 października 2019 r. za okresy trzymiesięczne, zaś za okresy przypadające od 1 stycznia 

2021 r. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zgromadzenie wierzycieli w celu 

głosowania nad układem – dodatkowo sprawozdania Zarządcy z realizacji planu restrukturyzacyjnego 

przedkładane zgodnie z zarządzeniem Sędziego – komisarza z dnia 27 stycznia 2021 r. za okresy miesięczne.  

Plan restrukturyzacyjny przewiduje harmonogram wdrożenia poszczególnych środków restrukturyzacyjnych, 

który z przyczyn opisywanych szczegółowo w ramach sprawozdawczości dokonywanej przez Zarządcę nie 

został dotrzymany. Założenia planu restrukturyzacyjnego polegające na zawarciu przedwstępnej umowy 

sprzedaży przedsiębiorstwa Dłużniczki i przedłożenia tej umowy Sędziemu - komisarzowi jako dokumentu , o 

którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne, umożliwiającego głosowanie nad układem 

na zgromadzeniu wierzycieli, zrealizowano ostatecznie w lipcu i sierpniu 2021 r. Umowę przedwstępną 

sprzedaży zawarto w dniu 21 lipca 2021 r., zaś warunek dla jej wejścia w życie spełnił się z dniem 30 sierpnia 

2021 r.  



 
Projekt opinii Zarządcy o możliwości wykonania układu w postępowaniu sanacyjnym Barbary Wrony - wspólnika spółki cywilnej "DIALAB" DIAGNOSTYKA 
LABORATORYJNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Barbara Wrona Marek Wrona s.c. 

S t r o n a  | 4 

Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 21 lipca 2021 r. przewiduje uiszczenie 

przez Inwestora (nabywcę przedsiębiorstwa) ceny 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) po 

uprawomocnieniu się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu. W dniu 29 września 

2021 r. ww. kwota uiszczona została przez Inwestora na rachunek depozytowy Kancelarii Notarialnej, w której 

zawarto przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa i zostanie zwolniona na rachunki wierzycieli po 

zawarciu umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa.  

 

C. PROPOZYCJE UKŁADOWE I SPIS WIERZYCIELI 
 

 

Propozycje przewidują podział wierzycieli na cztery grupy, wśród których wyszczególniono wierzycieli 

publicznoprawnych, pracowników Dłużniczki, wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo na składniku masy 

sanacyjnej (hipoteka na nieruchomości) oraz pozostałych wierzycieli. Łącznie Dłużniczka posiada 120 

wierzycieli. 

Łączna suma wierzytelności objętych zatwierdzonym przez Sędziego – komisarza spisem wierzytelności i jego  

również zatwierdzonym uzupełnieniem wynosi 6 155 119,51 zł, przenosi zatem sumę, za jaką zbyte zostać ma 

przedsiębiorstwo Dłużniczki. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa stanowić ma zaś wyłączne źródło 

finansowania zawartego i zatwierdzonego układu, co prowadzi do wniosku o konieczności redukcji 

wierzytelności objętych spisem dla umożliwienia sfinansowania układu zgodnie z założeniami planu 

restrukturyzacyjnego. Ponadto wpływ ceny sprzedaży przedsiębiorstwa umożliwić powinien pokrycie 

wydatków postępowania sanacyjnego, w tym wynagrodzenia zarządcy oraz zobowiązań zaciągniętych przez 

Dłużniczkę, a niepokrytych w toku postępowania. Należy mieć na uwadze, że sprzedaż przedsiębiorstwa 

wiązała się będzie po stronie Dłużniczki z powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym, 

jednak koszt ten przypadał będzie już po zakończeniu postępowania sanacyjnego i nie przewidziano jego 

pokrycia z ceny sprzedaży przedsiębiorstwa (wydatek ten nie będzie miał wpływu na możliwość wykonania 

zawartego układu).  

W stosunku do pierwszych trzech z czterech wyżej wyszczególnionych grup wierzycieli nie przewidziano w 

ramach propozycji układowych istotnych redukcji przysługujących im wierzytelności. Zarówno bowiem 

możliwość restrukturyzacji wierzytelności publicznoprawnych wynikająca z obowiązujących przepisów, jak 

również realna możliwość restrukturyzacji wierzytelności pracowniczych (również w okoliczności ich 

zaspokojenia w większości w toku postępowania sanacyjnego), a także realna możliwość objęcia układem 

wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo, pozostają istotnie ograniczone. W tej sytuacji największy ciężar 

niezbędnych redukcji wierzytelności w celu umożliwienia ich jednorazowego zaspokojenia przypadł na 

wierzycieli objętych Grupą IV (niezabezpieczone rzeczowo wierzytelności inne niż publicznoprawne i 

pracownicze). Ustalenia stopnia zaspokojenia wierzytelności objętych ta grupą dokonano odejmując od kwoty 

odpowiadającej cenie sprzedaży kwoty odpowiadające wydatkom postępowania restrukturyzacyjnego oraz 

kwoty niezbędne do sfinansowania układu względem wierzycieli objętych Grupami I – III.  
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D. WNIOSKI ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA UKŁADU 
 

 

 

Sposób ustalenia propozycji układowych opisany powyżej gwarantuje możliwość wykonania zawartego w 

oparciu o te propozycje układu. Przyjęte bowiem, że wykonanie układu nastąpi jednorazowo z środków 

znajdujących się już w depozycie notarialnym, zaś przyjęte kwoty redukcji zobowiązań (w szczególności wobec 

wierzycieli objętych Grupą IV) ustalono mając na uwadze kwoty pozostających do dyspozycji Dłużniczki 

środków.  

Mając na uwadze powyższe, brak jest znanego Zarządcy zagrożenia dla wykonania ewentualnie 

zawartego i zatwierdzonego układu.  
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