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wobec każdego z wierzycieli, względnie podlega zaliczeniu na 
poczet wymagalnej za dany rok raty odsetkowej.
9. W związku z wymaganiami technicznymi w zakresie roz-
liczeń z wierzycielami z grupy pierwszej wykonanie propo-
zycji układowych wobec tych wierzycieli publicznych, w tym 
wysokość należności głównej i należnych odsetek, będzie 
corocznie określana na podstawie stosownego wyliczenia 
sporządzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w 
właściwy Urząd Skarbowy dokonywanego na wniosek dłuż-
nika na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Rata 
odsetkowa płatna będzie w terminie do ostatniego dnia mie-
siąca lutego każdego roku następującego po roku, którego 
dotyczy wyliczenie, nie szybciej jednak niż w terminie 45 dni 
od dnia doręczenia przedmiotowego zaświadczenia.
10. Maksymalny czas trwania układu to 7 lat i 8 miesięcy.
11. Układ wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od 
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 
Pierwsza i każda następna rata płacona jest do 25 dnia każ-
dego miesiąca. Raty odsetkowe płatne są do 25 dnia mie-
siąca lutego po zakończeniu każdego roku wykonywania 
układu, z uwzględnieniem postanowień punktu,
II. na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w związku z art. 209 Prawa 
restrukturyzacyjnego odstąpił od uzasadnienia postanowienia 
z uwagi na uwzględnienie w całości wniosku dłużnika z dnia 
19 maja 2021 roku o zatwierdzenie układu w uproszczonym 
postępowaniu restrukturyzacyjnym i podzielenie argumen-
tów przytoczonych na jego poparcie,
III. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika 
z art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 
20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego 
(Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie ma charak-
ter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

Na postanowienie wierzycielom przysługuje zażalenie, które 
wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego 
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu 
w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, 
termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwier-
dzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich 
wynosi trzydzieści dni od dnia niniejszego obwieszczenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie należy 
wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem 
Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Poz. 8737. 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-7934/2022]

Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w przy-
spieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Fundusz 
Mikro sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 
(KRS 0000105527), prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospodar-
czym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod 

sygn. akt XVIII GRp 15/21, nadzorca sądowy sporządził i w 
dniu 1 grudnia 2021 roku złożył do akt postępowania spis 
wierzytelności i spis wierzytelności spornych, które każdy 
zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi 
Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się, że spis wierzytelności i spis wierzytelności spor-
nych sporządzone w przyspieszonym postępowaniu ukła-
dowym nie podlegają zaskarżeniu przez wierzycieli. W przy-
spieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić 
zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wie-
rzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrze-
żenia, stanowi wierzytelność sporną.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Nadzorca sądowy

Poz. 8738. POL-PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Stawigudzie. KRS 0000175889. SĄD 
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
17 października 2003 r. 
[BMSiG-7888/2022]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
dłużnika POL-PROGRES sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie, 
KRS 0000175889, ul. Ceglana 1, 11-034 Stawiguda, na pod-
stawie art. 212 ust. 3 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 
15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), podaje 
do publicznej wiadomości, że

zwołał zgromadzenie wierzycieli dłużnika
na dzień 1 marca 2022 r. o godz. 1100

w biurze nadzorcy układu przy ul. Mickiewicza 21/23 lok. 302 
w Olsztynie

Przedmiot obrad zgromadzenia: głosowanie wierzycieli nad 
propozycjami układowymi dłużnika.

Zgromadzenie nie będzie przeprowadzone w sposób okre-
ślony w art. 110 głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli 
ust. 6.
Z uwagi na brak modułu „kart do głosowania” w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, 
głosowanie jest pisemne - wierzyciel może oddać swój głos 
na piśmie na adres nadzorcy układu: Dariusz Kroszkiewicz, 
ul. Mickiewicza 21/23 lok. 302, 10-508 Olsztyn.
Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wie-
rzycieli, może oddać głos na piśmie lub ustnie do protokołu.

Poz. 8739. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „RAMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Raciborzu. KRS 0000128506. SĄD 
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
30 sierpnia 2002 r. 
[BMSiG-7894/2022]

Nadzorca układu Aneta Brachaczek w uproszczonym postę-
powaniu restrukturyzacyjnym PPH RAMEX Spółka z ograni-


