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podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się 
w dniu 21.10.2017 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 
15.09.2017 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgroma-
dzeniu wierzycieli w dniu 8 sierpnia 2017 r. w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRp 8/16 prowadzonym 
w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec 
Zofii Rzeżuchowskiej, PESEL 53052307007, prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. ERGOPAK Rzeżuchow-
ska Zofia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Metalowców 11, 
były nadzorca sądowy Jacek Nowak (licencja doradcy restruk-
turyzacyjnego nr 399), który z mocy prawa (art. 171 ust. 1 
Prawa restrukturyzacyjnego) objął funkcję nadzorcy wyko-
nania układu, złożył do akt sprawy w dniu 6.05.2021 r. spra-
wozdanie za okres od dnia 1.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r., 
które to pisma dotyczą wykonywania planu restrukturyzacyj-
nego oraz wykonywania układu przez spółkę prawa handlo-
wego zarejestrowaną w dniu 15.03.2019 r. pod firmą ERGO-
PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach przy ul. Kwiatowej 30 
(KRS nr 0000776871), przekształconą z dotychczasowej dzia-
łalności dłużniczki, jako jednoosobowego przedsiębiorcy.

Poz. 28573. FUNDUSZ MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000105527. 
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt 
XVIII GRp 15/21. 
[BMSiG-27870/2022]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem 
z dnia 9 maja 2022 r. przyspieszone postępowanie układowe 
dłużnika Fundusz Mikro sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 
w Warszawie (KRS 0000105527), prowadzone w Sądzie Rejo-
nowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale 
Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 15/21, zostało umorzone.

Zgodnie z art. 201 ust. 2-3 w zw. z art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od postanowień 
sądu restrukturyzacyjnego wydanych na posiedzeniu niejaw-
nym i podlegających obwieszczeniu, termin do wniesienia 
środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia, a dla osób, 
którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie, termin ten 
biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

W związku z powyższym, poucza się o przysługującym wierzy-
cielom uprawnieniu do złożenia zażalenia na niniejsze posta-
nowienie. Zażalenie należy wnieść w terminie dwóch tygodni 
od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego w Warsza-
wie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opła-
cie w wysokości 200,00 zł.

Nadto poucza się, że osoba uprawniona do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa 
upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłosze-
nie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia 

na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyza-
cyjnego, czyli w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się 
niniejszego obwieszczenia. Dla dłużnika termin ten biegnie 
od dnia doręczenia ww. postanowienia, dla pozostałych zaś 
podmiotów biegnie on od dnia niniejszego obwieszczenia.

Nadzorca sądowy
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Poz. 28574. Glazik Dorota prowadząca działalność gospodar-
czą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowy „Eko-Plast” 
Dorota Glazik w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRz 37/21. 
[BMSiG-27903/2022]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 
9 maja 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

I. zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Doroty 
Glazik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 
Produkcyjno-Usługowy „EKO-PLAST” Dorota Glazik z sie-
dzibą w Bydgoszczy (PESEL 57062007326, NIP 5541002852) 
o następującej treści:

„Grupa I - Wszyscy wierzyciele;
Zapłata obejmie 48% (czterdzieści osiem procent) należności 
głównej przysługującej wierzycielom, z wyłączeniem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, istniejącej w dniu 15.11.2021 r., 
tj. dniu poprzedzającym dzień układowy, przy rezygnacji przez 
wierzycieli z zapłaty pozostałej części wierzytelności, wszel-
kich dodatkowych należności związanych z wierzytelnością, 
takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty 
upomnień, egzekucji itp.; Zapłata nastąpi w 20 (dwudziestu) 
równych ratach począwszy od pierwszego miesiąca następu-
jącego po upływie sześciu miesięcy od miesiąca, w którym 
uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu; 
raty płatne będą kwartalnie, a zapłata nastąpi każdorazowo do 
trzydziestego dnia miesiąca kończącego każdy kwartał.

Grupa II - Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
Zapłata obejmie 100% (sto procent) wierzytelności przysługu-
jącej wierzycielowi istniejącej w dniu 15.11.2021 r., tj. w dniu 
poprzedzającym dzień układowy; Zapłata nastąpi w 24 (dwu-
dziestu czterech) równych ratach począwszy od pierwszego 
miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od mie-
siąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwier-
dzeniu układu; raty płatne będą kwartalnie, a zapłata nastąpi 
każdorazowo do trzydziestego dnia miesiąca kończącego 
każdy kwartał”.

Poz. 28575. Skonieczny Jerzy prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą „Jerzy Skonieczny” w Poznaniu. Sąd Rejo-
nowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
sygn. akt XI GRp 14/17, XI GRp 26/21. 
[BMSiG-27766/2022]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, postanowieniem z dnia 28 marca 2022 r., wydanym 


