Wrocław 15.10.2010
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Wydział VIII Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych

Wnioskodawca: TEKTO Sp. z o.o.
50-729 Wrocław, ul. Kamińskiego 99/4
Uczestnik: Witold Jarzyna
Prezes Zarządu Komputreks Sp. z o.o. we Wrocławiu
Adres zamieszkania:
53-075 Wrocław, ul. Krzywoustego 35/1

Wniosek wierzyciela
o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadłościowe i naprawcze wnoszę o orzeczenie w stosunku do Witolda Jarzyny – Prezesa
Zarządu Komputreks Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 883398, pozbawienia
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres lat 5.

Uzasadnienie
Uczestnik jest prezesem, a jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki Komputreks Sp. z
o.o. Funkcję prezesa zarządu uczestnik pełni nieprzerwanie od dnia zarejestrowania spółki, tj.
od 30.01.2002 r.
Przedmiotem działalności Komputreks Sp. z o.o. jest szeroko pojęte świadczenie usług
informatycznych.

dowód: odpis z KRS Komputreks Sp. z o.o.

Wnioskodawca współpracował z Komputreks Sp. z o.o. w latach 2007-2009. W toku współpracy
spółka zaprzestała wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań względem wnioskodawcy.
Celem restrukturyzacji powstałego zadłużenia wnioskodawca i Komputreks Sp. z o.o. podpisali
w dniu 03.02.2009 r. ugodę, na mocy której Komputreks Sp. z o.o. miała spłacać swoje
zadłużenie w uzgodnionych ratach.

dowód: ugoda z dnia 03.02.2009.

W październiku 2009 r. z niezrozumiałych przyczyn Komputreks Sp. z o.o. zaprzestała realizacji
postanowień ugody, w związku z czym wnioskodawca skierował sprawę na drogę
postępowania sądowego, żądając zapłaty 396.387,40 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i 40/100). Dnia 10.11.2009 r. Sąd Okręgowy we
Wrocławiu Wydział X Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w
sprawie o sygn. X Go 583/09, w którym nakazał Komputreks Sp. z o.o. zapłacić na rzecz
wnioskodawcy całą kwotę dochodzoną pozwem. Na podstawie w/w nakazu zapłaty
wnioskodawca wszczął postępowanie egzekucyjne, które toczyło się pod sygn. KM 849/10.
Po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego wnioskodawca został poinformowany przez

komornika o bezskuteczności egzekucji i zamiarze umorzenia postępowania. Postanowieniem
z dnia 14.06.2010 postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na jego
bezskuteczność.

dowód: zawiadomienie o bezskuteczności egzekucji z 13.05.2010,
postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z dnia
14.06.2010.

Zgodnie z przepisami KSH prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej
reprezentacja należą do kompetencji zarządu tej spółki (art. 201 § 1 KSH). W październiku
2009 r. zarząd Komputreks był jednoosobowy i jedynym członkiem zarządu był Witold Jarzyna uczestnik postępowania (w tym zakresie nie zaszła żadna zmiana od powstania spółki). Na
podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28.01.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze na
uczestniku postępowania ciążył obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Komputreks Sp. z o.o. w terminie 2 tygodni od dnia, w którym powstała podstawa do
ogłoszenia upadłości. Podstawę ogłoszenia upadłości stanowi stan niewypłacalności dłużnika
rozumiany jako zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem
wierzycieli. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawa ogłoszenia upadłości Komputreks
Sp. z o.o. powstała w dniu 1.10.2009 r., kiedy to spółka zaprzestała realizacji postanowień
ugody w zakresie ratalnej spłaty zadłużenia. W tym samym czasie spółka przestała także
regulować należności względem ZUS. Wynika z tego, że od października 2009 r. spółka trwale
zaprzestała regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem więcej niż
jednego wierzyciela.
W orzecznictwie podkreśla się, że właściwy czas do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
jest przesłanką obiektywną, ustalaną w oparciu o okoliczności faktyczne danej sprawy, a dla jej
określenia nie ma znaczenia subiektywne przekonanie członków zarządu (uzasadnienie
wyroku SN z dnia 24.09.2008 r., II CSK 142/08). Jedyny członek zarządu spółki prowadzący na

bieżąco jej sprawy musi znać kondycję finansową spółki. Niezłożenie przez uczestnika wniosku
o ogłoszenie upadłości Komputreks Sp. z o.o. w terminie dwóch tygodni od dnia 1.10.2009 r.
nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Zawinione działanie uczestnika doprowadziło do
znacznego pokrzywdzenia wnioskodawcy, poprzez niezaspokojenie jego wymagalnej
wierzytelności na kwotę prawie 400 tys. zł i brak jakichkolwiek widoków na choćby częściowe
jej zaspokojenie. Wnioskodawca zwraca uwagę na to, że uczestnik jako jedyny reprezentant
spółki Komputreks podjął działania ukierunkowane na doprowadzenie spółki do stanu
niewypłacalności.
Świadczy o tym chociażby fakt rozwiązania za porozumieniem stron umowy z firmą LAPTEKS
S.A., czym spółka Komputreks ograniczyła swoje przychody. Z zawiadomienia komornika o
bezskuteczności egzekucji wynika, że Komputreks nie spełnia swoich wymagalnych
zobowiązań pieniężnych także względem innych wierzycieli.

dowód: 6 zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego Komputreks przez
ZUS, zawiadomienie o bezskuteczności egzekucji z 13.05.2010.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że uczestnik w sposób zawiniony zaniechał
złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Komputreks Sp. z o.o.,
czym doprowadził do pokrzywdzenia wnioskodawcy. Uzasadnia to orzeczenie wobec
uczestnika zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres lat 5.
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/podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
1/ odpis z KRS spółki TEKTO Sp. z o.o.,
2/ odpis z KRS spółki Komputreks Sp. z o.o.,
3/ ugoda z dnia 03.02.2009,
4/ zawiadomienie o bezskuteczności egzekucji,
5/ postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
6/ 6 zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego Komputreks przez ZUS,
7/ odpis wniosku wraz z załącznikami 1-6.

