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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 20 maja 2022 r. nr PIR.J.K. 120/2022 dotyczącego 

kwestii związanych z terminowością rozpoznawania wniosków o otwarcie postępowania 

sanacyjnego, na podstawie informacji uzyskanej od Pana Przewodniczącego VIII Wydziału 

Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku, uprzejmie informuję, co następuje. 

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że nie ulega wątpliwości, iż polscy rolnicy 

znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią oraz trwającą agresją zbrojną 

Rosji na Ukrainie. Niewątpliwie też, otwarcie postępowania sanacyjnego może pomóc wyjść 

im z kłopotów finansowych. W następstwie powyższego pragnę zapewnić, iż sędziowie 

orzekający w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku podejmują 

starania prowadzenia spraw rolników w taki sposób, aby możliwe było udzielenie im realnej 

pomocy i zapobiegnięcie likwidacji gospodarstw rolnych. 

Odnosząc się natomiast do postawionego w powołanym na wstępie piśmie Pana Prezesa 

Podlaskiej Spółdzielni Rolniczej zarzutu, iż sędziowie rozpatrują wnioski o wszczęcie 

postepowań restrukturyzacyjnych w terminie 2-3 miesięcy, a nie 2 tygodni stwierdzić należy, 

że trudno jest w tym przedmiocie udzielić rzeczowej i konstruktywnej odpowiedzi. Tak 

sformułowany zarzut jest zbyt ogólnikowy i lakoniczny. Nie zostały bowiem przedstawione 

sygnatury konkretnych spraw, w których sąd rozpatrzył wnioski w terminach 2-3 miesięcy. W 
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konsekwencji trudno jest zweryfikować, czy faktycznie omawiane wnioski zostały rozpatrzone 

w takim terminie, jak i dokonanie rzeczowej  analizy przyczyn tej sytuacji. Podkreślenia w tym 

miejscu wymaga, że Krajowy Rejestr Zadłużonych, który uruchomiony został od dnia 1 grudnia 

2021 r., w dalszym ciągu nie jest sprawnym narzędziem. Pierwszy okres jego funkcjonowania 

był w istocie paraliżem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co w 

szczególności dotknęło znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu, którego nie dało 

się uruchomić. W chwili obecnej sytuacja uległa poprawie, jednak nadal istnieje dość pokaźna 

liczba niedociągnięć funkcjonalnych KRZ. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, że w systemie 

KRZ nie jest widoczny złożony wniosek o wszczęcie postępowania przez okres ok. 2 tygodni 

od jego złożenia. Niniejsze powoduje, że sąd rozpoznaje wniosek już po upływie 2-

tygodniowego terminu na jego rozpatrzenie, o którym mowa w art. 270 ust. 2 w zw. z art. 288 

prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto do częstych przypadków należy także składanie 

wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego dotkniętych brakami. Powoduje to 

konieczność rozpoczęcia procesu konwalidującego przedmiotowe braki. Natomiast  

wnioskodawcy czy ich pełnomocnicy mają ustawowy termin 7 dni od doręczenia pisma 

wzywającego do usunięcia braków do ich uzupełnienia. Niniejsze wydłuża czas rozpoznania 

wniosku i czyni nierealnym zachowanie terminu 2 tygodni na jego rozpoznanie. 

Konkludując powyższe, wskazać należy, że termin 2 tygodni na rozpoznanie wniosku 

o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 270 ust. 2 w zw. z art. 

288 prawa restrukturyzacyjnego ma charakter jedynie instrukcyjny, przekroczenie go zatem nie 

pociąga za sobą żadnych skutków merytorycznych ani formalnych. 

Niemniej jednak, mając na uwadze potrzebę usprawnienia procedowania rzeczonych 

wniosków w przyszłości, odpis pisma Pana Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej przedstawiony 

został sędziom VIII Wydziału Gospodarczego - do wiadomości i stosowania. 

SSO dr Paweł Dzienis 

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku

                                                                                           /podpisano elektronicznie/           
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