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W celu przygotowaniu się do spotkania w sprawie o rozpoczęcie postępowania upadłościowego 

lub restrukturyzacyjnego warto przygotować się do omówienia sprawy według poniższego schematu: 
 
 

1) Pełne dane podmiotu, którego ma dotyczyć postępowanie, numer KRS, NIP, Regon, 

 

2) Wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności Dłużnika 

oraz przedstawienie podstawowej działalności Dłużnika, 

 

3) Przedstawienie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do trudnej sytuacji Dłużnika, 

 

4) Informacja o składnikach majątkowych Dłużnika z podaniem szacunkowej wartości majątku, 

 

5) Ostatnie dwa sprawozdania finansowe za zamknięte okresy sprawozdawcze (o ile 

sprawozdania były sporządzone), 

 

6) Informacje na temat wierzycieli Dłużnika z podaniem głównych danych wierzycieli, wysokości 

wierzytelności, terminów zapłaty. Warto przygotować podstawowe informacje odrębnie co do 

zobowiązań publicznoprawnych (np. ZUS, US, podatek od nieruchomości, opłaty za 

użytkowanie wieczyste itp.) oraz prywatnoprawnych (odrębnie instytucje finansujące 

działalność Dłużnika jak banki, odrębnie dostawcy i kontrahenci), 

 

7) Przygotowanie informacji na temat współdłużników oraz podmiotów trzecich, które mogą 

także odpowiadać za zobowiązania Dłużnika (np. poręczyciele, wystawczy weksli, podmioty 

trzecie które zabezpieczyły dług rzeczowo, współkredytobiorcy itp.), 

 

8)  Przedstawienie listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku Dłużnika wraz z 

datami ich ustanowienia (np. hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy, itp.), 

 

9) Podanie informacji na rzecz jakich podmiotów Dłużnik dokonywał spłat swoich długów w 

terminie ostatnich sześciu miesięcy, 

 

10) Przygotowanie informacji na temat należności przysługujących Dłużnikowi, z określeniem 

dłużnika, wysokości wierzytelności, dat powstania wierzytelności, terminów zapłaty oraz 

przedstawienie oceny realnej szansy na wyegzekwowanie należności (warto przygotować 

także informacje co do których należności prowadzone są postępowania o zapłatę, gdzie i kto 

je prowadzi),  

 

11) Przedstawienie informacji na temat tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych wydanych 

przeciwko Dłużnikowi, 
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12) Przygotowanie informacji o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku Dłużnika 

hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz 

innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, 

 

13)  Przygotowanie syntetycznego zestawienia  wszelkich postępowań sądowych, 

administracyjnych, podatkowych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi 

z udziałem Dłużnika, 

 

14) Przygotowanie syntetycznej informacji o wszelkich umowach których stroną jest Dłużnik 

(zarówno kosztowe jak i przychodowe), w szczególności o istnieniu i realizacji następujących 

umów: leasing, factoring, ubezpieczenia, roboty budowlane, zlecenia, dzieło, sprzedaż (czy jest 

zastrzeżone prawo własności), sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz innych mediów 

jak gaz, woda, ciepło, umowy komisu, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

umowy dzierżawy i najmu itp.), 

 

15) Przygotowanie informacji o wysokości i strukturze przychodów Dłużnika, 

 

16) Przygotowanie informacji o wysokości i strukturze kosztów Dłużnika, 

 

17) Przygotowanie informacji o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie Dłużnika (pracownicy 

oraz zleceniobiorcy) ze szczególnym uwzględnieniem zaległości pracowniczych, ilości 

pracowników, okresów wypowiedzenia umów o pracę, kosztów pracowniczych w skali 

miesiąca, umowach o zakaz konkurencji itp., 

 

18) Przygotowanie informacji o osobach wchodzących w skład zarządu w czasie gdy powstawały 

zobowiązania Dłużnika (a zatem chodzi i o dane historyczne i aktualne) pod kątem weryfikacji 

zakresu podmiotowego i przedmiotowego odpowiedzialności członków zarządu, 

 

19) Przygotowanie informacji, czy Dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub 

prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru 

nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem 

prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy; 

 

20) Przygotowanie informacji, czy Dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 512 i 685). 
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